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معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی 
دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

با اهداء سالم و تحیات الهی؛
    احتراما به اطالع می رساند؛ این صندوق در راستای انجام مأموریت های ذاتی و قانونی خود در خصوص حمایت از 
دانشجویان مستعد نسبت به انعقاد تفاهم نامه ای با معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی و سازمان بیمه سالمت ایران به 
منظور تحت پوشش قرار گرفتن  دانشجویان مقاطع تخصص و Ph.D اقدام نموده است. لذا مقتضی است دستور فرمایید 
نسبت به اطالع رسانی و ثبت نام دانشجویان مذکور با رعایت موارد ذیل اقدام و سند ایجاد شده به این صندوق ارسال 

گردد :
تشکیل تقویم پرتال دانشجویی  وام بیمه می بایست با در نظر گرفتن فیلتر برای دانشجویان دستیاری، دکتری  -١

تخصصی و Ph.D صورت پذیرد
ایجاد سند در اتوماسیون اداری صندوق با کلیك بر روی منوی امور دانشجویان/تسهیالت/ بیمه دانشجویی امکان پذیر  -٢

می باشد.
٥٠ درصد سرانه حق بیمه توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تامین  و ٥٠ درصد الباقی سرانه حق بیمه  -٣
توسط صندوق رفاه دانشجویان به صورت وام دانشجویی لحاظ گردیده و مطابق با آیین نامه بازپرداخت از دانش آموخته 

اخذ می گردد.
تنظیم سند برای دانشجویان از زمان ابالغ این بخشنامه لغایت ١٣٩٩/١٢/٢٩ با سرانه مصوب سال ١٣٩٩اعالمی  -٤

سازمان بیمه سالمت ایران صورت خواهد گرفت.
اسناد می بایست در یك نوبت تنظیم و به صندوق ارسال گردد. بدیهی است در مواردی مانند افزایش عائله (ناشی از  -٥

تولد فرزند و ازدواج) و یا دانشجویان جدید الورود امکان ارسال مجدد سند وجود دارد.
پس از تایید سند توسط صندوق و ارسال لیست به سازمان بیمه سالمت، اطالع رسانی به دانشگاه و دانشجویان از  -٦
طرف صندوق صورت پذیرفته و دانشجویان متقاضی می توانند جهت دریافت دفترچه بیمه خود به شعب سازمان بیمه 

سالمت مراجعه نمایند.
پیشاپیش از حسن نظر جنابعالی سپاسگزارم.
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