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 : ازدواج و فوت بازنشستگان  دستورالعمل پرداخت كمك هزينه       
امضاي  تكميل فرم درخواست كمك هزينه ازدواج ويا فرم درخواست كمك هزينه فوت توسط فرد و به -1

 كارشناس مربوطه

 ثبت درخواست فرد در دبيرخانه سامانه   -2

كه فرد كمك هزينه ازدواج دريافت نمايد، روي جلد عقدنامه مهر  دريافت مدارك الزم از فرد و در صورتي  -3

كمك هزينه ازدواج پرداخت شد و در صورت دريافت كمك هزينه فوت، داخل جلد شناسنامه متوفي مهر 

 .شود پرداخت شد زده ميكمك هزينه فوت 

 اسكن مدارك و درخواست فرد و پيوست نمودن به نامه و ارسال به سرپرست سامانه جهت بازبيني   -4

  درصورت ازدواج فرد بازنشسته يا همسر وي نامه كمك هزينه ازدواج تحت تكفل بازنشسته  تكميل

 .گردد مي

 ك هزينه ازدواج فرزند وظيفه ير، نامه كمدر صورت ازدواج فرزند بازنشسته فوت شده و داشتن وظيفه بگ

 .گردد تكميل مي بگير

 در صورت فوت بازنشسته نامه كمك هزينه فوت بازنشسته تكميل ميشود. 

 اي بازنشسته  كه تحت پوشش بيمه در صورت فوت فرزند، همسر و يا پدر و مادر بازنشسته به شرط آن

 .گردد ل ميباشند، نامه كمك هزينه فوت تحت تكفل بازنشسته تكمي

 معاون مدير توسعه در حوزه بازنشستگي سرپرست سامانه به نامه از ارسال  -5

 ارجاع نامه توسط معاون مدير توسعه در حوزه بازنشستگي به معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع  -6

  امضاجهت دانشگاه 
 

 

 



 

 

 : كمك هزينه ازدواجمدارك مورد نياز جهت دريافت   -8

  2و1اصل شناسنامه عروس و داماد و كپي از صفحه  .1

 5و4و3و2اصل عقدنامه و كپي از صفحه  .2

 2و1و كپي از صفحه ( وظيفه بگير)اصل شناسنامه بازنشسته  .3

 ( وظيفه بگير)كپي فيش و حكم حقوقي  .4

 درصورت تمايل به قطع بيمه، برگ ابطال بيمه فرزند .5

 فرزند دختر چنانچه وظيفه بگير هستند، حكم قطع حقوق وظيفه .6

باشد و كمك هزينه ازدواج به ايشان  نامه از محل كار فرزند مبني بر اينكه كارمند رسمي نمي .7

 گيرد تعلق نمي

 

 : كمك هزينه فوتمدارك مورد نياز جهت دريافت   -7

 كپي گواهي فوت يا رونوشت فوت .1

 كپي از تمام صفحات شناسنامه فوت شده .2

 كپي تأييديه حكم برقراري يا قطع حقوق  .3

 كپي شناسنامه گيرنده نامه .4

 كپي برگ ابطال دفترچه بيمه فوت شده .5
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : غرامت بيمه عمردستورالعمل پرداخت   

 تحويل مدارك مربوط به پرداخت غرامت بيمه عمر به كارشناس سامانه  -1

از  )قبالً توسط بازنشسته تكميل شده)عمر  استخراج اطالعات فرم تعيين استفاده كننده از سرمايه بيمه -2

پرونده الكترونيك بازنشستگان و در صورت عدم امكان از پرونده موجود فرد در بايگاني دانشگاه استخراج 

 .شود مي

تنظيم فرم پرداخت سرمايه بيمه عمر و حادثه توسط كارشناس و ارجاع به معاون مدير توسعه در حوزه  -3

 بازنشستگي جهت امضا

زند و فرد با داشتن اصل فرم  از اخذ امضا، كارشناس سامانه مهر امور مالي را بر روي فرم مذكور ميپس  -4

 .نمايد و مدارك الزم به سازمان بازنشستگي كشوري مراجعه مي

روز چك را تحويل مديريت امور مالي  22سازمان بازنشستگي مدارك الزم را دريافت نموده و پس از  -5

 .دهد دانشگاه مي

ماه به حساب شباي فرد  1يت امور مالي دانشگاه پس از بررسي مدارك، مبلغ مورد نظر را پس از مدير -6

 .نمايد واريز مي

 

لطفأ پس از ارائه مدارک به سازمان بازنشستگي از مراجعه حضوري به اداره بازنشستگي دانشگاه 

 .مراحل كار خود را پيگيري فرماييد  19077891خودداري نماييد و از طريق شماره تماس 

 

 

 

 
 

 



 

 

كه بايد به مركز امور بازنشستگان تحويل غرامت بيمه عمر  مدارك الزم جهت دريافت -8

 :داده شود عبارتند از 

 كپي شناسنامه متوفي از همه صفحات .1

 كپي رونوشت خالصه يا گواهي فوت .2

 كننده از غرامت بيمه عمرانحصار وراثت مرحوم در صورت نداشتن فرم تعيين استفاده  .3

 كپي شناسنامه وراث از صفحه اول .4

كه شامل نام تايپ  اخذ از بانك مربوطه به همراه مهر بانك)شماره شباي حساب وراث  .5

 (شده فرد و بانك باشد

 در صورت وكالت وراث به يك نفر، ارائه اصل وكالتنامه و فتوكپي ان .6

 

 

 :كه فرد بايد به سازمان بازنشستگي تحويل دهد عبارتند از مدارك الزم جهت صدور چك  -7

يا رونوشت فوت از اداره ثبت ( اصل يا كپي برابر اصل)گواهي فوت پزشك يا پزشك قانوني  .1

 ( اصل يا كپي برابر اصل)احوال 

  با اصل كپي از تمام صفحات شناسنامه مرحوم .2
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دستورالعمل برقراي حقوق وراث :

 درخواست توسط فرد به امضاي كارشناس مربوطهتكميل فرم  -1

 ثبت درخواست فرد توسط دبيرخانه سامانه و ارجاع به كارشناس مربوطه -2

 دريافت مدارك الزم از فرد -3

 معاون مدير توسعه در حوزه بازنشستگي از طرف مدير توسعهو امضاي كارشناس و 3تكميل فرم شماره  -4

 اون مدير توسعه در حوزه بازنشستگيتهيه پيش نويس نامه مربوطه و ارسال به مع -5

 ثبت نامه در دبيرخانه و ارسال به سازمان بازنشستگيو  امضاي معاون مدير توسعه در حوزه بازنشستگي -6

 
 برقراريمدارك مورد نياز جهت 

 هبازنشست حقوق همسر متوفي

 مدارك مورد نياز جهت برقراري                                  

 بازنشسته متوفي دخترحقوق فرزندان 

 حكم بازنشسته .1 حكم بازنشسته .1

 كپي شناسنامه مرحوم .2 كپي شناسنامه مرحوم .2

 كپي شناسنامه فرزند .3 كپي كارت ملي مرحوم .3

 كپي كارت ملي مرحوم .4 كپي شناسنامه همسر .4

 كپي كارت ملي فرزند .5 عقدنامه .5

 (در صورت طالق) طالق نامه .6 حساب سپرده سپهر بانك صادرات به اضافه كپي .6

 حساب سپرده سپهر بانك صادرات  .7 درخواست .7

 درخواست .8 گواهي فوت .8

 فرم تعهد محضري  .9 
 

 
 



 

 

 : درسامانه خدمات بازنشستگي بيمه خدمات درماني برقراريشرح عمليات 

بررسي اطالعات فرد از جمله خاص، آزاد يا عادي بودن بيمه، تعداد افرادي كه فرد مايل به   -1

 .... ست و ها آنبيمه نمودن 

 فرم ايجاد بيمه تكميل و پس از امضاي كارشناس در دبيرخانه ثبت و به حسابداري جهت  -2

 .گردد اعمال كسر حق بيمه ارسال مي      

( شود سال بيمه مي3فرد تا )و تعهدنامه ( جهت بيمه شدن فرد براي اولين بار)فرم صدور اوليه  -3

هاي  شود تا فرم امضاي كارشناس به فرد تحويل داده ميتوسط خود فرد تكميل و با مهر مالي و 

مذكور را به همراه فيش حقوقي كه حق بيمه اصالح شده در آن ذكر گرديده به يكي از شعبات 

 .دهد بيمه خدمات درماني جهت گرفتن دفترچه تحويل 

 

 : درسامانه خدمات بازنشستگي اصالح حق بيمه خدمات درماني شرح عمليات

نوع بيمه فرد مثل آزاد، خاص يا عادي اشتباه شده باشد و حق بيمه كم تر يا  كه در صورتي -1

بيشتر از مقدار نعيين شده كسر گردد، فرد به سامانه مراجعه نموده و فرم درخواست اصالح حق 

 .نمايد را تكميل مي( 1پيوست شماره)بيمه 

 .گرددشود تا صحت اطالعات تعيين  اطالعات فرم در سيستم آذرخش بررسي مي -2

 .گردد فرم در دبيرخانه ثبت گرديده و براي اصالح به واحد مالي حوزه بازنشستگي ارسال مي -3

در صورت لزوم فرد فيش حقوقي اصالح شده را جهت تعويض به يكي از شعب بيمه خدمات  -4

 . برد درماني مي

 

 

 
 



 

 

 :ابطال بيمه خدمات درمانيشرح عمليات 

 و تحويل به كارشناس سامانه درخواست ابطال دفترچه بيمه تكميل فرم -1

كه دفترچه بيمه ايشان مفقود شده باشد، نامه مفقودي تهيه گرديده و سپس فرم مفقودي   در صورتي -2

كه دفترچه  شود و در صورتي تكميل و با امضاي كارشناس سامانه و مهر مالي دانشگاه به فرد تحويل داده مي

 .گردد تهيه مي ه باشد، نامه ابطالداشت

نامه با پيوست فرم درخواست به امضاي معاون مدير در حوزه بازنشستگي از طرف مدير مالي دانشگاه  -3

شود و برگه درخواست بايگاني  نوشته و به فرد داده مينامه روي برگه درخواست فرد رسيده و سپس شماره 

 .گردد مي

امه باطل شدن بيمه را از بيمه فرد دفترچه و نامه را به يكي از شعبات بيمه خدمات درماني برده و  ن -4

 .آورد به سامانه مي

نامه بيمه در دبيرخانه ثبت گرديده و از طريق اتوماسيون به واحد مالي حوزه بازنشستگي ارسال  -5

 .گردد شود و سپس نامه بايگاني مي مي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :انواع بيمه

 : بيمه عادي

گيرد در صورتي كه دختر مجرد خود را بيمه كند و  مندي مي آقا و يا خانمي كه حق عائله .الف

سال بيمه نمايد،  25 از بودن وي تا قبلدانشجو سال و در صورت  22از يا پسر خود را تا قبل 

 .شود عادي محاسبه مي

 .آقاي بازنشسته همسر خود را بيمه نمايد .ب

  %4/1 ×فرد  ميزان حقوق:  نرخ بيمه عادي .پ

 
 : بيمه آزاد

همسر يا فرزندان در صورتي كه عائله مندي دريافت نكند بخواهد خانم بازنشسته دانشگاه  .الف

 22از در صورتي كه دختر مجرد خود را بيمه كند و يا پسر خود را تا قبل ) خود را بيمه نمايد

 .(سال بيمه نمايد 25 از بودن وي تا قبل دانشجو سال و در صورت

 
 :بيمه خاص

آقا يا خانم بازنشسته دانشگاه بخواهد دختر يا پسر متأهل خود را بيمه نمايد بايد داماد و  .الف

 .شوند عروس خود را نيز بيمه كند كه در اين صورت هر دو خاص حساب مي

 .را بيمه نمايد... در صورتي كه بازنشسته  بخواهد مادر، پدر، خواهر، برادر و  .ب

سال  25از بودن وي بعد  دانشجوسال و در صورت  22از خود را بعد  آقايي كه بخواهد پسر .پ

 . بيمه نمايد

 

 



 

 

 

 :هاي بيمه خدمات درماني در نمايندگيصدور دفترچه المثني مدارك الزم براي 

 تكميل فرم درخواست صدور دفترچه المثني در سامانه ازنشستگي دانشگاه .1

بانك رفاه شعبه دكتر  622219ريال به حساب  222/2دفترچه مبلغ فيش واريزي هزينه يك جلد  .2

 فاطمي

 سال 2براي سنين باالي ( 3×4)عكس جديد  .3

 ارائه شناسنامه جهت رؤيت و كنترل و فتوكپي صفحه اول و دوم آن .4

 ارائه فيش حقوقي .5

 سال 22باالي  پسرارائه گواهي تحصيلي براي فرزندان  .6

 .ارائه شماره ملي الزامي است .7

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :تهران شهرهاي بيمه خدمات درماني  نمايندگي      

 

 

 

 

 دورنگار تلفن آدرس نام نمايندگي

تعويض 

تلفني 

 دفترچه

 غرب تهران

 7 - 22كد 

خ ستارخان، نبش ، ميدان صادقيه

چهار راه خسرو، ساختمان زمرد، 

 1222ط همكف، پالك 

44251312 

44261282 
44251312 29662 

 جنوب تهران

 7 - 23كد 

متري جواديه، كمي  22آهن،  راه

بازارچه، نبش كوچه تر از  پايين

 4شيري، پالك 

55676777 

55649922 
55649922 29662 

 شهر ري

 7 - 24كد 

شهر ري، ميدان سه راه ورامين، 

روبروي پمپ بنزين، ابتداي خيابان 

، 1ابن بابويه، كوچه شادفر، پالك 

 طبقه اول

33767132 

33399922 
33767132 29662 

 رسالت

 7 - 25كد 

ميدان رسالت، جنب مسجد 

فر،  الرسول، كوچه شهيد كريميان

 1پالك 

77195937 

77277826 
77195935 29662 



 

 

 

 

 
 
 
 

 دورنگار تلفن آدرس نام نمايندگي

تعويض 

تلفني 

 دفترچه

شرق تهران كد 

21 - 7 

 17ميدان امام حسين، خ 

، پالك ...شهريور، نبش كوچه ثارا

1869 

33783325 
337833

25 
29662 

 تجريش

 7 - 11كد 

خ شريعتي، نرسيده به ميدان 

قدس، روبروي داروخانه طالقاني، 

روبروي كلينيك )كوچه ماهروزاده 

 1كوچه صحرا، پالك ( سينا اطهر

2- 

22738232 

227382

28 
29662 

 7 - 14پونك كد 

ميدان پونك، ابتداي بلوار ميرزا 

بابايي، مقابل پاركينگ بوستان، 

  36پالك 

8- 

44627967 

8- 

446279

67 

29662 

 سلسبيل

 7 - 28كد 

خ رودكي، باالتر از خ كميل، 

، 131روبروي بانك رفاه، پالك 

 3طبقه اول، واحد 

66896174 
668438

87 
29662 



 

 

 :استان تهران هاي تابعه شهرستان هاي بيمه خدمات درماني نمايندگي          

 

 

 

 

نام 

 نمايندگي
 كد تلفن آدرس

تعويض 

تلفني 

 دفترچه

 اسالمشهر
، 65ابتداي باغ فيض، نبش كوچه پنجم، پالك 

 ساختمان ابي رنگ طبقه دوم

2361335 

2342742 
2228 29962 

 رباط كريم
جاده ساوه، بعد از فرمانداري، ساختمان مشكي، 

 طبقه همكف تجاري، روبروي منطقه انتظامي

4229846 

4229312 
2229 29962 

 فيروزكوه
بعد از فرمانداري، روبروي اداره  شهرك وليعصر،

 ارشاد

6227234 

6223443 
2221 29962 

 دماوند
سه راه گيالوند، روبروي پمپ بنزين، بلوار 

 18شاهد، كوچه سوم، پالك 

5242622 

5241622 
2221 29962 

 ورامين

، اول خ (آهن سابق راه)ميدان امام حسين 

شهيد بهشتي، روبروي بانك تجارت، ساختمان 

 39سونوگرافي دكتر طباطبائي، پالك 

2253522 

2274535 
2291 29962 

 پاكدشت
بعد از ميدان آزادگان، روبروي بانك ملي شعبه 
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 :گواهي كسر از حقوق يا ضمانت وامدستورالعمل 

 ضمانت / تكميل فرم گواهي كسر از حقوق .1

 دريافت كارت شناسايي و فيش حقوقي بازنشسته  .2

ها و گواهي ضمانت وام اخذ شده بازنشسته در سيستم دبيرخانه  بررسي مجموع اقساط تمامي وام .3

 .حقوق فرد بيشتر باشد 3/2اتوماسيون، نبايد از 

ضمانت وام و يا در صورتي كه خود بازنشسته وام دريافت نمايد، گواهي وام پيش نويس نامه  .4

 گردد رد نيز پس از اسكن ضميمه ميگيرنده تهيه گرديده و فرم تكميل شده درخواست ف

 .نمايد دانشگاه  نامه را امضا مي معاون مدير توسعه در حوزه بازنشستگي از طرف مدير مالي .5

 .شود مي پرينت نامه به فرد تحويل داده .6

 

 :دريافت گواهي كسر از حقوق يا ضمانت واممدارك مورد نياز جهت 

 دار عكس ضامن همراه با كارت شناسائيمتقاضي و حضور  .1

 داشتن آخرين فيش حقوق .2

 اطالع از مبلغ وام و اقساط آن .3

 اطالع از نام و شعبه بانك .4

 

 

 

 


