
  
 

 خدا نام به

 بیمه تکمیلی درمان سامانه راهنمای

 "/ "پًیا پشتال" طشیك اص است، شذٌ تُیٍ تیمٍ تکمیلی دسمان دسخًاستُای فشآیىذ ساخته الکتشيویک جُت تٍ کٍ تیمٍ تکمیلی دسمان ساماوٍ

 .است دستشسی لاتل شکل مطاتك "تیمٍ تکمیلی"/  "اداسی

 

 

 

 

 

 

 ایجاد می گشدد  صفحٍ ریل " تکمیلیتیمٍ "پس اص اوتخاب گضیىٍ 

 

         چىاوچٍ دس ستًن تیمٍ تکمیلی دس ایه صفحٍ مشخصات فشد ي ياتستگان يی ي ویض يضعیت تیمٍ تکمیلی آن َا لاتل سيیت می تاشذ.

 دسج شذٌ تاشذ تذیه معىاست کٍ فشد داسای تیمٍ تکمیلی می تاشذ. "* "

 

 محمدی                        محمد

 محمدی                       وحید 

 امیری                           زهرا

* 



  
 

کلیک ومًدٌ تا اطالعات  دس  گضیىٍ عملیات ایجاد تغییش دس اطالعات افشاد مىذسج دس جذيل تیمٍ تکمیلی، می تایست تش سيی صًست دس 

 فشد يجًد داسد.وًع تیمٍ تکمیلی شخصی ي دس اطالعات  تغییشات ،حزف ،دس ایه صفحٍ امکان اضافٍ .فشد وشان دادٌ شًد

 

 

 "دس سدیف وثًدٌ ي دس سال جاسی متماضی تیمٍ تکمیلی دسمان می تاشذ می تایست تکمیلی دسمان اصلی لثال تیمٍ  ذٌشیمٍ ت صًستی کٍدس 

ي اص  مًدٌوسا اوتخاب  "ضشکیپتا تعُذ دوذان تیمٍ تکمیلی "یا  "ضشکیپتیمٍ تکمیلی تذين تعُذ دوذان "دي حالت یکی اص  "تیمٍ تکمیلی

کٍ گان تیعی تمامی ياتست می تایست تشای دس ایه صًست تا اوتخاب َش یک اص دي حالت فًق، خاسج گشدد. "الذ تیمٍ تکمیلیف"حالت 

  تیمٍ اوتخاب شًد التحَمان ویض متماضی تیمٍ تکمیلی دسمان َستىذ 

 محمدی                       وحید 

 امیری                           زهرا

 محمدی                        محمد

 امیری زهرا



  
 

 

 "دس سدیف می تاشذ می تایست ودس سال جاسی متماضی تیمٍ تکمیلی دسمان لثال تیمٍ تکمیلی دس مان تًدٌ ي صًستی کٍ تیمٍ شذٌ اصلی دس 

ویض ياتستگان تثعی امکان تیمٍ ومًدن  ایه صًست تا حزف تیمٍ شذٌ اصلی،ا اوتخاب ومایذ. دس س "الذ تیمٍ تکمیلیف" ضیىٍگ "تیمٍ تکمیلی

  جًد وذاسد.ي

 

ي  س اصکلیک تش سيیپمی تایست  اشذتافشاد مىذسج دس جذيل تستگان تیمٍ تکمیلی دسمان  زفح تماضیمصًستی کٍ تیمٍ شذٌ اصلی دس 

 .سا اوتخاب ومایذ "الذ تیمٍ تکمیلیف"حالت  "تیمٍ تکمیلی"گضیىٍ اص  ،فشد اطالعات سيیت

 

 

 

 

 

 

 

می تایست  اشذتخًد  تٍ فُشست تیمٍ تکمیلی دسمان افشاد مىذسج دس جذيل تستگان ضافٍ ومًدنا تماضیمصًستی کٍ تیمٍ شذٌ اصلی دس 

تیمٍ "یا  "ضشکیپتیمٍ تکمیلی تذين تعُذ دوذان "یکی اص دي حالت "تیمٍ تکمیلی"گضیىٍ اص فشد  اطالعات ي سيیت س اصکلیک تش سيیپ

 .اوتخاب ومایذ سا متىاسة تا وًع تیمٍ خًد  "ضشکیپتا تعُذ دوذان تکمیلی 

 

 امیری

 امیری زهرا

 زهرا



  
 

تیمٍ "یکی اص دي حالت "تیمٍ تکمیلی"گضیىٍ اص می تایست ضشکی تاشذ پضی تغییشات دس وًع تعُذات دوذاوصًستی کٍ تیمٍ شذٌ اصلی متمادس 

 .اوتخاب ومایذسا   "ضشکیپتا تعُذ دوذان تیمٍ تکمیلی "یا  "ضشکیپتکمیلی تذين تعُذ دوذان 

  

 "ایجاد"گضیىٍ دس صفحٍ اصلی می تایست تیمٍ شذٌ اصلی  جذیذی کٍ اسامی آن َا دس جذيل ياتستگان ومی تاشذ اضافٍ ومًدن افشاد جُت

 . ایذموثثت سا سا اوتخاب ومًدٌ ي تا تاص شذن صفحٍ مًسد وظش، اطالعات فشد 

 

 ٍ:وکت

  می تاشذ.وتخاب شذادس صًستی کٍ فشد تیمٍ شذٌ تحت تکفل تیمٍ شذٌ اصلی تاشذ گضیىٍ تحت تکفل تٍ صًست خًدکاس ٌ 

  ٍتیمٍ تکمیلی "یا  "ضشکیپتیمٍ تکمیلی تذين تعُذ دوذان "دي حالت یکی اص  "تیمٍ تکمیلی "سدیف  دسشذٌ اصلی می تایست تیم

 اوتخاب گشدد. ًد ختىاسة تا حالت تیمٍ تکمیلی ا مس "ضشکیپتا تعُذ دوذان 

 محمدی                       وحید 

 امیری                           زهرا
 محمدی                        محمد


