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«بخشنامه به تمامی واحدهاي تابعه دانشگاه»

با سالم واحترام

   باعنایت به انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی کارکنان محترم دانشگاه با شرکت سهامی بیمه دی و تفاهمنامههای 
منعقده از تاریخ ۹۹/۰۸/۰۱، خواهشمند است دستور فرمایید شرایط مندرج در قرارداد ذکر شده به اطالع کلیه کارکنان 
محترم آن واحد اعم از کارکنان محترم هیئتعلمی و غیرهیئتعلمی شامل کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و (پرسنل 
طرحی، شرکتی، پزشک خانواده و ضریب K به شرط باقی ماندن بیش از شش ماه از مدت قرارداد همکاری ایشان با 
دانشگاه و تعهد پرداخت حق بیمه به صورت یکساله به حساب اعالمی شرکت سهامی بیمه دی و تحویل فیش واریزی 
به رابطین محترم رفاهی تا قبل از پایان مهلت ثبتنام) رسانده شود. همچنین با توجه به تغییرات صورت گرفته در 
ضوابط قرارداد، کلیه افراد متقاضی قبل از ثبت نام ملزم به مطالعه دقیق پیوست این بخشنامه و خالصه قرارداد مندرج 
در سایت اداره رفاه و تعاون، مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی این معاونت به نشانی 

http://refahi.tums.ac.ir میباشند. 

   زمان آغاز ثبتنام از تاریخ صدور بخشنامه به مدت ۱۰ روز میباشد و مهلت تعیین شده با توجه به هماهنگیهای 
صورت گرفته با شرکت بیمهگر قابل تمدید نخواهد بود. همچنین مبلغ حق بیمه تعیین شده در سال جاری برای کارکنان 
(اصلی) و افراد تحتتکفل (تبعی) براساس جدول تعهدات بیمهگر به شرح جدول ذیل میباشد. بدیهیاست مسئولیت 

عدم اجرای صحیح کلیه مفاد این بخشنامه به عهده باالترین مقام اجرایی و مسئول امور مالی واحد میباشد.

مبلغ پرداختی کارکنان 
شرکتی، ضریب K و 

پزشک خانواده

مبلغ پرداختی کارکنان 
هیئتعلمی، رسمی، 

پیمانی، قراردادی و طرحی

مبلغ پرداختی از 
محل سرانه رفاهی

مبلغ حق بیمه (به 
ازای هر نفر در ماه)

افراد تحت پوشش عنوان 
طرح

۲/۶۱۶/۰۰۰ ریال ۲/۳۹۶/۰۰۰ ریال ۲۲۰/۰۰۰ ریال ۲/۶۱۶/۰۰۰ ریال بیمه شده اصلی (کارکنان)
۲/۶۱۶/۰۰۰ ریال ۲/۶۱۶/۰۰۰ ریال ۰ ۲/۶۱۶/۰۰۰ ریال بیمه شده تبعی

طرح 
طالیی

۶۳۲/۲۰۰ ریال ۴۱۲/۲۰۰ ریال ۲۲۰/۰۰۰ ریال ۶۳۲/۲۰۰ ریال بیمه شده اصلی (کارکنان)
۶۳۲/۲۰۰ ریال ۶۳۲/۲۰۰ ریال ۰ ۶۳۲/۲۰۰ ریال بیمه شده تبعی

طرح 
نقرهای

۲۲۰/۰۰۰ ریال ۰ ۲۲۰/۰۰۰ ریال ۲۲۰/۰۰۰ ریال بیمه شده اصلی (کارکنان)
۲۲۰/۰۰۰ ریال ۲۲۰/۰۰۰ ریال ۰ ۲۲۰/۰۰۰ ریال بیمه شده تبعی

طرح 
همگانی
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