فزآیىذ صذير مؼزفی وبمٍ بیمٍ )بزای بیمبراوی کٍ دفتزچٍ آوُب مفقًد ضذٌ یب بٍ دلیل
ديری قبدر بٍ ارائٍ دفتزچٍ ی بیمٍ ومی ببضىذ
مؼزفی بیمبران بذين بیمٍ بٍ مذدکبری تًسط
سًپزيایشر ي مسئًل بخص

مؼزفی بیمبران بذين بیمٍ بٍ مذدکبری تًسط ياحذ
پذیزش ي تزخیص

ضىبسبیی بیمبران بذين بیمٍ حیه راوذ ريساوٍ
مذدکبری تًسط مذدکبر اجتمبػی

گزفته اطالػبت بیمٍ ای اس بیمبر ي یب َمزاَبن بیمبر
جُت پیگیزی صذير مؼزفی وبمٍ بیمٍ

آیب دفترچً درمبن ثیمبر تبمیه اجتمبعی می
ثبشذ

بلی

خیر
در طُرتی کً ثیمً ی ثیمبر خذمبت درمبوی ثبشذ
اثتذا ثب قطمت ثیمً گری اداري کل خذمبت درمبوی
ثً طُرت تلفه تُضط مذد کبر اجتمبعی ٌمبٌىگی
الزم اوجبم می گردد.

در صًرتی کٍ بیمٍ ی بیمبر تبمیه اجتمبػی ببضذ فقط در
صًرت مفقًد ضذن بیمٍ  ،تًسط مذدکبر اجتمبػی وبمٍ ی بٍ
ضؼبٍ ی بیمٍ ضذٌ ي در صًرت ضُزستبن بًدن وبمٍ بٍ ضؼبٍ 2
تبمیه اجتمبػی ضیزاس جُت تسزیغ در صذير دفتزچٍ ی
المثىی ارسبل می گزدد.

ثل ی

ارجبع َمزاٌ بیمبر بٍ ضؼبٍ ی مًرد وظز تًسط مذدکبر
اجتمبػی

آیب بیمبر بالصبحب است

خیر

وُشته وبمً تُضط مذدکبر اجتمبعی َ
ارجبع ٌمراي ثیمبر ثً اداري کل ثیمً
خذمبت درمبوی

وُشته وبمً تُضط مذد کبر اجتمبعی َ
ارجبع وبمً رضبن ثیمبرضتبن ثً اداري کل
ثیمً خذمبت درمبوی

طذَر معرفی وبمً ثیمً تُضط َاحذ
ثیمً گری اداري کل ثیمً َ ارضبل ثً
ثیمبرضتبن

گرفته تبییذ یً ثمیً از کبرشىبش ثیمً
ی مُرد وظر تُضط مذدکبر اجتمبعی
َ یب پرضىل ترخیض

ثل ی

خیر

آیب ثیمبر ثالطبحت اضت

پرداخت ٌسیىً ثیمبرضتبن ثب احتطبة ثیمً
مرثُطً تُضط ٌمراي ثیمبر

ثررضی تُضط مذدکبر اجتمبعی در خظُص
فراوشیس ثیمبر

درخُاضت مطبعذت از مراکس حمبیتی )کمیتً
امذاد  ،مرکس ثیمبریٍبی َ رفتبری داوشگبي ،
معبَوت درمبن  ،ثٍسیطتی َ  َ ( ...یب خیر ٌب
جٍت پرداخت ٌسیىً ی ثیمبر

ترخیض َ خرَج ثیمبر از ثیمبرضتبن

در طُرت عذم پبضخگُیی مرکس حمبیتی
فراوشیس ثیمبر تُضط مذد کبری اجتمبعی تخفیف
َ یب ثیمبر ثً طُرت ثذٌکبر ترخیض می گردد.
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