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 .....بيمه حوادث سينا ..  ۹ماده 
در صورت وقوع حوادث مشمول بيمه ، بيمه گزار مكلف اسـت    

روز از تاريخ اطالع به بيمـه گـر      ۵مراتب را حداكثر ظرف مدت 
 .اعالم و متعاقبا مدارك مستند مربوط به حادثه را ارسال نمايند 

 در صورت فوت –الف 
 در صورت نقص عضو كلي و جزئي –ب 
 هزينه پزشكي –ج 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحويل كارت عضويت بيمه حوادث سينا
 

دستياران عزيز مي توانند كارت عضويت بيمه حوادث سينا را از 
—اداره كل امور آموزش و تحصيالت تكميلي دانشـگـاه    

 .صندوق رفاه دانشجويان دريافت نمايند 
 
 
 
 
 

 بيمه مسئوليت مدني دستياران
عقد اين  بيمه از طريق بيمارستان صورت  گيرفته و مي تـوانـيـد      

 .اطالعات اين بيمه را  از بيمارستان مربوطه دريافت نمائيد 

 خيابان گلگشت ، دانشگاه علوم پزشكي تبريز ، دانشكده پزشكي  ‐تبريز

 معاونت آموزش تخصصي و فوق تخصصي
 ۰۴۱۱‐۳۳۶۴۶۵۲: تلفن 

 ۰۴۱۱‐۳۳۶۴۶۵۲: فاكس 

 :تهيه و تنظيم 
 خاطره شكوري وش



 بيمه رزيدنتي
 بيمه رزيدنتي

د برای بسياری از شما دستياران محترم چگونگی استفاده از يشا
بيمه دستياری و اينکه از چند نوع بيمه در طول دوره تحصـيـل   

در اين بروشور سعی شده .  می توانيد استفاده کنيد مبهم باشد 
 .تا به تعدادی از سواالت شما پاسخ داده شود 

 
 انواع بيمه دستياری 

 بيمه خدمات درمانی. ۱
 بيمه مسئوليت مدنی. ۲
 بيمه حوادث. ۳

 بيمه خدمات درماني  
 :مراحل و شرايط استفاده از اين بيمه 

در دست داشتن حکم مقرری دستياری که منوط بـه ارائـه       .  ۱
 .پذيرش گزينش از هسته گزينش می باشد 

اخذ فرم مربوط از اداره حسابداری دانشکده پزشکی که بايد .  ۲
از طرف معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی و امور اداری و 

 .مالی دانشکده تائيد و ممهور گردد 
با ارئه موارد باال به اداره بيمه ميتوانيد دفترچه درمانی خود را . ۳

 .تحويل بگيريد 
 .افراد تحت بيمه فقط شامل همسر و فرزند می باشد .۴

 

 

 کسورات بيمه

قرادادی که از طرف دانشگاه با اداره بيمه منعقد می شود از اول 
مهرماه می باشد و در صورت استفاده از اين بيمه در هر ماهی از 

 .سال که باشد حق بيمه از اول مهرماه کسر خواهد گرديد 

 ابطال دفترچه بيمه
ابطال دفترچه بيمه چه بخاطر انصراف از استفـاده از    

استفاده از بيمه خدمات درمانی باشد و چـه بـرای       

تسويه حساب و فارغ التحصيلی باز هم با مراجعه بـه  

اداره حسابداری و اخذ معرفی برای ابطالل دفتـرچـه   

ببمه به اداره بيمه مراجعه نموده و دفترچه رابـاطـل       

 .می نمائيد 

 تمديد دفترچه بيمه
برای تمديد دفترچه بيمه خدمات درمانی با مراجعه به اداره حسابداری 

و گرفتن معرفی و نهايتا مراجعه به ادره بيمه می توانيد دفترچه بيـمـه   

 .خود را تمديد نمائيد 

در صورت انصراف از استفاده از دفترچه بيمه  مبلغ حق بيمه شما  
 .تا آخر سال کسر خواهد گرديد 

 .اين بيمه صرفا برای درمان است و سابقه محسوب نمی شود 
 
از طريق دانشگاه نميتوان از بيمه تامين اجتماعی استفاده نمود  

 .زيرا  دستيار حقوق نمی گيرد بلکه مقرری دريافت می نمايد 
 .استفاده از بيمه خدمات درمانی اجباری نيست 

 
دستيار در صورت تمايل می تواند خارج از دانشگاه از هر نوع بيمه  

 .دلخواه خود استفاده نمايد 
 .  بيمه تکميلی شامل دستياران عزيز نمی شود 

 مدارک مورد نياز برای اخذ دفترچه بيمه خدمات درمانی
 کپی شناسنامه. ۱
 کپی کارت ملی. ۲
 يک قطعه عکس. ۳
 فرم بيمه تکميل شده از دانشکده پزشکی. ۴
نامه معرفی به اداره بيمه خدمات درمانی از طرف . ۵

 .حسابداری دانشکده پزشکی 

 بيمه حوادث 

فوت و نقص عضو كلي و جزئي دائم و همچنـيـن   :  موضوع بيمه 

 ۲۴جبران هزينه هاي پزشكي ناشي از حوادث مشمول بيمه در 

 .ساعت شبانه روز طبق شرايط مقرر در قرارداد 

حق بيمه از طريق دانشگاه علوم پزشكي تبريز و به ازاء هـر  
 .رزيدنت پرداخت مي گردد 

 
 .مدت قرارداد يكسال هجري شمسي مي باشد 

 
تامين خطرات ناشي از جنگ و شورش و قوه قهريه طبيعي و 
تشعشعات راديواكتيو از شمول پوششهاي اين بيمه مستثني 

 .است 


