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 بيمه تامين اجتماعي تسهيلاتدستورالعمل نحوه اعطای 

 تخصص و فوق تخصص، دكترای تخصصيبه دانشجویان مقاطع 

 مقدمه:

گسترش پوشش بيمه اي به دانشجویان دانشگاه/ دانشكده هاي  در خصوص 61/28/6022مورخ  81562به استناد تفاهم نامه شماره 

ه دانشجویان مقاطع بيمه تامين اجتماعی ب تسهيلاتيين نحوه پرداخت و بازپرداخت ، این دستورالعمل در خصوص تععلوم پزشكی

به شرح زیر تنظيم و مفاد آن لازم الاجرا ده هاي علوم پزشكی سراسر كشور و دانشك ها، تخصص و فوق تخصص دانشگاهدكتراي تخصصی

 می باشد. 

 ( تعاریف :1ماده 

 ت، درمان و آموزش پزشكیصندوق: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداش

 ها و دانشكده هاي علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر كشوردانشگاه: دانشگاه

 و دانشكده هاي علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر كشورها معاونت: معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

 ها و دانشكده هاي علوم پزشكی سراسر كشوردانشگاه ، دستياري و فوق تخصص دكتراي تخصصیدانشجو: دانشجویان 

در طول تحصيل به  )با لحاظ در سوابق بيمه اي( تسهيلاتی كه به منظور گسترش پوشش بيمه اي: بيمه تامين اجتماعیتسهيلات 

 می گردد. ده هاي علوم پزشكی سراسر كشور اعطاو دانشك ها، تخصص و فوق تخصص دانشگاهدكتراي تخصصیمقاطع دانشجویان 

 ( شرایط و ضوابط عمومي :2ماده 

 شرایط دانشجویان متقاضی : -8-6

 دارا بودن صلاحيت و رعایت شئون دانشجویی -الف

       ده هاي علوم پزشكی         و دانشك ها، تخصص و فوق تخصص دانشگاهدكتراي تخصصیمقاطع دانشجوي دوره روزانه و یا غيرروزانه  -ب              

 سر كشورسرا

 مسئوليت معرفی افراد واجد شرایط بر عهده معاونت می باشد. -تبصره              

 دانشجو الزامی است. يمه تامين اجتماعی برايدر خصوص اعطاي وام ب سازمان تامين اجتماعیرعایت قوانين و ضوابط صندوق و -8-8

  می باشد. رد تایيد صندوقتعهد محضري موملزم به ارائه  تسهيلاتدانشجو جهت دریافت -8-3

 دانشجو جهت دریافت تسهيلات ملزم به ارائه فرم درخواست می باشد.-8-0

 دریافت تسهيلات فوق منعی براي دریافت سایر تسهيلات صندوق براي دانشجو ایجاد نخواهد نمود. -8-5
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 ( ثبت نام و ارسال درخواست :3ماده 

نسبت به ثبت  https://portal.srd.irبه آدرس ن مراجعه به پرتال دانشجویی دانشجو ملزم است در زمان تعيين شده، ضم-3-6

 درخواست اقدام نماید . 

آن پرتال دانشجویی اقدام و پس از تكميل  قسمت درخواست هاي جدید در ازدرخواست  دانشجو ملزم است نسبت به دریافت فرم-3-8

 .نمایدرا به همراه تعهد محضري تحویل اداره رفاه 

 در پرونده دانشجو اقدام نمایند. در قسمت تعهدات/ تعهد محضري تعهد محضريادارات رفاه دانشگاه بایستی نسبت به اسكن -3-3

ادارات رفاه دانشگاه بایستی نسبت به اسكن فرم درخواست در قسمت تعهدات/ تعهد محضري و تحت عنوان فرم درخواست بيمه -3-0

 م نمایند.تامين اجتماعی در پرونده دانشجو اقدا

نسبت به ثبت و تایيد  ،فاقد مبلغو  (نوع: تسهيلات تامين اجتماعیها موظفند ضمن ایجاد سند وام ضروري )ادارات رفاه دانشگاه-3-5

 اسامی دانشجویان حائز شرایط اقدام نمایند.

نسبت به تایيد دانشجو بودن افراد  ،، امور آموزشی دانشگاه می بایست با امضا و مهر ليست اسامی دانشجویانپس از ایجاد سند-3-1

 ليست اقدام نماید.

یا  و نامه پوششی با امضاي معاونت دانشجویی و فرهنگی( 1-3)موضوع ماده پس از طی مراحل فوق اسناد به همراه تایيدیه آموزش -3-7

 ، می بایست به صندوق ارسال گردد.ریيس دانشگاه

 : ( اعطای تسهيلات4ماده 

براي دانشجویان متقاضی ارسال تا نسبت به  از طریق صندوق رفاه اطلاع رسانیتوسط صندوق، پيامك  اسناد تایيد و س از بررسیپ -0-6

 رادي اقدام نمایند. و انعقاد قرارداد به صورت انف es.tamin.irثبت نام در سامانه غيرحضوري تامين اجتماعی به نشانی 

 اسناد تایيد شده سيستم یكپارچهافرادي ميسر می باشد كه نام آنان در  رايصرفا بدر سامانه تامين اجتماعی ثبت نام  امكان -0-8

 صندوق موجود باشد.

ظرف مهلت تعيين شده جهت معرفی به مراجع معاین  می بایست پس از انعقاد قرارداد، دانشجویان مشمول انجام معاینات پزشكی -0-3

اقدام نمایند. در صورت احراز شرایط معافيت از انجام  es.tamin.irبه نشانی  از طریق مراجعه به سامانه خدمات غيرحضوري سازمان

به طور هوشمند از معرفی بيمه شده به مراجع معاین ممانعت به عمل می آورد. ضمنا تامين اجتماعی سيستم  معاینات بدو بيمه پردازي،

 ات عمل خواهد شد.در صورت عدم انجام معاینات پزشكی در موعد مقرر برابر ضوابط و مقرر
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 ( شرایط و نحوه بازپرداخت تسهيلات:5ماده 

 تسهيلات بيمه تامين اجتماعی فاقد كارمزد می باشد. -5-6

 بازپرداخت اقدام نمایند. اقساططبق  داخت تسهيلات بيمه تامين اجتماعیپربازنسبت به  دانشجویان موظفند-5-8

 ( سایر موارد :6ماده 

 را خواهند داشت. تامين اجتماعی بهره مندي از تسهيلاتامكان سال  0تا دانشجویان حداكثر  -1-6

و یا نياز به انصراف از دریافت تسهيلات بيمه تامين اجتماعی موضوع را به د بلافاصله پس از قطع رابطه آموزشی موظفن دانشجویان -1-8

 نخواهد بود. 3-1و نافی مسئوليت موضوع ماده د. عدم اجراي این بند توسط دانشجناداره رفاه دانشگاه اطلاع رسانی نمای

و یا ...(  از دریافت تسهيلات انصراف دانشجو ها مكلفند در صورت نياز به قطع پوشش بيمه اي )اعم از قطع رابطه آموزشی،دانشگاه-1-3

سئوليت انجام این موضوع با معاون ارسال فرم ميزان بدهی به صندوق اطلاع رسانی نمایند، مموضوع را سریعا از طریق سيستم یكپارچه و 

 .می باشد فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

چنانچه هریك از بيمه شدگان با توجه به اعلام صندوق رفاه دانشجویان از شمول تفاهم نامه مربوطه خارج شوند ميتوانند پس از -1-0

غل آزاد شخصا نسبت به انعقاد قرارداد جدید و حسب مورد مطابق ضوابط بيمه صاحبان حرف و مشا پایان دوره پرداخت حق بيمه،

 اقدام نمایند.به سازمان تامين اجتماعی  پرداخت كل حق بيمه مربوطه

هاي علوم پزشكی بدون حمایت درمان صورت می آزاد دانشجویان دانشگاه/ دانشكدهانعقاد قرارداد بيمه صاحبان حرف و مشاغل -1-5

ن تفاهم نامه به منظور برخورداري از خدمات درمانی تحت تكفل افراد دیگري باشند )شامل بيمه مشمولين ای پذیرد. ضمنا در صورتی كه 

عقد قرارداد بيمه با آنان  بيمه نيروهاي مسلح و ...( و یا تحت پوشش خدمات درمانی سازمان بيمه سلامت ایرانيان باشند، خدمات درمانی،

 با رعایت سایر شرایط بلامانع می باشد.

را شامل نمی  باشد و سنوات قبل می بت نام در سامانه تامين اجتماعیثاز زمان بيمه تامين اجتماعی  مندي از خدماتمكان بهرها -1-1

 شود.

                             ق نافذ خواهد بود.در صورت وقوع موارد مستحدثه كه در این دستورالعمل تعيين تكليف نگردیده، نظر ریيس صندو-1-7
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