
 

  بسمه تعالیبسمه تعالی
  مهممهم  اطالعیهاطالعیه

  آتیه سازان حافظآتیه سازان حافظتکمیلی جدیدتکمیلی جدیدموضوع:بیمه موضوع:بیمه 
از طرر  ریاسرت محتررم واحرد     اقدامات صورت گرفته به باعنایت ،می رساند محترم هیات علمی ی واعضا کارکنان به اطالع کلیه

رفراه حرا     جهرت ازمان مرکریی  با سدانشگاه آزاد اسالمی استان تهران مالی وهماهنگی  و معاونت محترم اداری حوزه  وپیگیری

هیات علمی با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ محترم قرارداد بیمه مازاد درمان کارکنان واعضای  انعقاد در خصوص کارکنان محترم

وهمچنین امکان عضرو گیرری جدیرد     حافظ آتیه سازانبیمه به  مرکیی بیمه مازاد سازمان ازهمکاران  عضویتحق وامکان انتقا  

خواهشمنداست همکاران متقاضی فرم پیوست را تکمیل وبه جهت انجام مراحل اداری بره حروزه    در این مرحلهمیلی فوق بیمه تک

 واصرله تهای درخواسر واحدبرابرمقررات ومطرابق   کمیته بیمه ورفاه ، نمایند  ارسا مالی )دفتر امور رفاهی(و معاونت محترم اداری 

 2طرر   ریرا    000/050 و -1 طرر  ریا ،عضویت  000/070)عضویت نرخهای جدید)باکسرمتقاضی، یاعضاارسا  لیست به نسبت 

وحرق عضرویت   ا سامی   امکان انتقا" ضمنا .اقدام خواهدنمود اجرای قرارداد تاریخاز انه(یازحقوق ومیایای ماهکسربرای هرنفر (

حافظ توسط استان تهران فرراهم گردیرده   به بیمه آتیه سازان هستند عضو1900در سا   بیمه مازاد سازمان صندوقدر همکارانی که

وامضرا   را پرینرت وپرا ازتکمیرل     فررم مربوطره  ،  www.wtiau.ac.ir مراجعه به سایت واحد به آدرس با خواهشمنداست،است 

مازاد عضویت نداشته و همچنین همکارانی که تاکنون در صندوق بیمه . نمائید ارسا  به امور رفاهی واحد  0190ماه تیر7تا حداکثر

ننموده اند و متمایل به عضویت در بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ می باشرند ملریم بره    بارگذاری مدارک خود را در سامانه ساجد 

د به همراه فرم تکمیل شرده درخواسرت بره    ارسا  صفحه او  دفترچه بیمه تامین اجتماعی بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل خو

 ستادی می باشند.  در ساختمان ستقرمدفتر رفاه 

 0درخواستهای بعدازتاریخ مذکور ترتیب اثرداده نخواهدشد به بدیهی است

نسبت به تکمیل فرم درخواست همکاران مامور یا انتقالی از سایر واحدها درصورت دریافت حقوق از واحد تهران غرب می توانند 

 .عضویت اقدام نمایند

 رارداد به همکاران  با ارائه کد ملی انجام خواهد شد.کلیه خدمات در مراکیطر  ق 

 

                                        . خواهد شدپا از انعقاد قرارداد لیست مراکی درمانی وبیمارستانهای طر  قرارداد در سایت واحد بار گیاری 
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