
عاون و ر�ه �� ندوق 
ش� ی� ظام � سازمان 

با همکاري:

راهنماي ثبت نـام

 بیمه درمان تکمیلی

 اعضاي سازمان نظام پزشکی 

تابستان 1401



� عاون و ر�ه � ندوق 
ش� ی� ظام � سازمان 

با همکاري:

راهنماي ثبت نام

 بیمه درمان تکمیلی

 اعضاي سازمان نظام پزشکی 

تابستان 1401



� عاون و ر�ه � ندوق 
ش� ی� ظام � سازمان 

با همکاري:

takmili.irimcs.irتصاویر نمونه فوق جهت راهنمایی بوده و جزییات تصاویــر و جداول در سایت                                       قابل مشاهده میباشد.  

مرحله 1: در ابتدا جهت ورود به سامانه،

و کد ملی بیمه شده اصلی و شماره موبایل, 

 را وارد نمایید.

takmili.irimcs.irوارد آدرس سایت                             شده



� عاون و ر�ه � ندوق 
ش� ی� ظام � سازمان 

با همکاري:

مرحله 2: در این مرحله طرح هاي ارائه شده را 

مشاهده و مقایسه نمایید. 

takmili.irimcs.irتصاویر نمونه فوق جهت راهنمایی بوده و جزییات تصاویــر و جداول در سایت                                       قابل مشاهده میباشد.  



� عاون و ر�ه � ندوق 
ش� ی� ظام � سازمان 

با همکاري:

مرحله3: در این مرحله حق بیمه هر طرح

 بر اساس شرایط سنی قابل مشاهده میباشند.

takmili.irimcs.irتصاویر نمونه فوق جهت راهنمایی بوده و جزییات تصاویــر و جداول در سایت                                       قابل مشاهده میباشد.  



� عاون و ر�ه � ندوق 
ش� ی� ظام � سازمان 

با همکاري:

مرحله 4: در این مرحله شرایط و ضوابط بیمه نامه را 

به دقت مطالعه نمایید. 

takmili.irimcs.irتصاویر نمونه فوق جهت راهنمایی بوده و جزییات تصاویــر و جداول در سایت                                       قابل مشاهده میباشد.  



� عاون و ر�ه � ندوق 
ش� ی� ظام � سازمان 

با همکاري:

مرحله5: در این مرحله

 کد طرح مورد نظر را انتخاب نمایید 

takmili.irimcs.irتصاویر نمونه فوق جهت راهنمایی بوده و جزییات تصاویــر و جداول در سایت                                       قابل مشاهده میباشد.  



� عاون و ر�ه � ندوق 
ش� ی� ظام � سازمان 

با همکاري:

مرحله6: در این مرحله اطالعات

 بیمه شده اصلی را وارد نمایید. 

takmili.irimcs.irتصاویر نمونه فوق جهت راهنمایی بوده و جزییات تصاویــر و جداول در سایت                                       قابل مشاهده میباشد.  



� عاون و ر�ه � ندوق 
ش� ی� ظام � سازمان 

با همکاري:

مرحله 7: در این مرحله

 اطالعات افراد تحت تکفل را وارد نمایید.

� عاون و ر�ه � ندوق 
ش� ی� ظام � سازمان 

با همکاري:

مرحله 8: در این مرحله اطالعات بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل

 را مرور نهایی و تایید نمایید.  

� عاون و ر�ه � ندوق 
ش� ی� ظام � سازمان 

با همکاري:

مرحله 9: در این مرحله صورتحساب نهایی را 

مشاهده و تایید نمایید.

� عاون و ر�ه � ندوق 
ش� ی� ظام � سازمان 

با همکاري:

مرحله 10: در این مرحله جهت دریافت شناسه پرداخت، 

کد ملی بیمه شده اصلی را وارد نموده و شناسه پرداختی

 که توسط سیستم تولید میشود را کپی نمایید.

� عاون و ر�ه � ندوق 
ش� ی� ظام � سازمان 

با همکاري:

 مرحله 11: در پایان اطالعات مربوط به کارت بانکی را وارد نموده و

 در قسمت شناسه پرداخت کننده، شماره شناسه اي که

 در مرحله قبل کپی شده است را الصاق نموده و پرداخت را نهایی نمایید.

takmili.irimcs.irتصاویر نمونه فوق جهت راهنمایی بوده و جزییات تصاویــر و جداول در سایت                                       قابل مشاهده میباشد.  



� عاون و ر�ه � ندوق 
ش� ی� ظام � سازمان 

با همکاري:

مرحله 8: در این مرحله اطالعات بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل

 را مرور نهایی و تایید نمایید.  

takmili.irimcs.irتصاویر نمونه فوق جهت راهنمایی بوده و جزییات تصاویــر و جداول در سایت                                       قابل مشاهده میباشد.  



� عاون و ر�ه � ندوق 
ش� ی� ظام � سازمان 

با همکاري:

مرحله 9: در این مرحله صورتحساب نهایی را 

مشاهده و تایید نمایید.

takmili.irimcs.irتصاویر نمونه فوق جهت راهنمایی بوده و جزییات تصاویــر و جداول در سایت                                       قابل مشاهده میباشد.  



� عاون و ر�ه � ندوق 
ش� ی� ظام � سازمان 

با همکاري:

مرحله 10: در این مرحله جهت دریافت شناسه پرداخت، 

کد ملی بیمه شده اصلی را وارد نموده و شناسه پرداختی

 که توسط سیستم تولید میشود را کپی نمایید.

takmili.irimcs.irتصاویر نمونه فوق جهت راهنمایی بوده و جزییات تصاویــر و جداول در سایت                                       قابل مشاهده میباشد.  



� عاون و ر�ه � ندوق 
ش� ی� ظام � سازمان 

با همکاري:

 مرحله 11: در پایان اطالعات مربوط به کارت بانکی را وارد نموده و

 در قسمت شناسه پرداخت کننده، شماره شناسه اي که

 در مرحله قبل کپی شده است را الصاق نموده و پرداخت را نهایی نمایید.

takmili.irimcs.irتصاویر نمونه فوق جهت راهنمایی بوده و جزییات تصاویــر و جداول در سایت                                       قابل مشاهده میباشد.  



� عاون و ر�ه � ندوق 
ش� ی� ظام � سازمان 

با همکاري:

پـایـان

با آرزوي سالمتی


