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 های درمانای متفاوت از بیمهتجربه
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 پرتال اعضا ورود به

 استفاده نمایید.  Chromeبهتر است از مرورگر برای استفاده از پرتال، 

 (توضیح داده شده است« فعالسازی پرتالآموزش نحوه »  فایل)به روشی که در  .ی پرتال اعضا برویدبه صفحه .1 

 د:خود را مشابه عکس زیر وارد نماییمشخصات  .2 

 

 .کلیک نمایید« ورود»بر روی دکمه  .3 

 .در صورتی که اطالعات صحیح وارد شده باشد، پیغام زیر را مشاهده خواهید کرد .4 
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 د:ی شما مشابه عکس زیر خواهد بوحهکمی صبر نمایید تا به صفحه شخصی خود وارد شوید. صف .5 

 

 :نمایید، چند بخش دیگر در این صفحه وجود داردبه غیر از منوی قرمز رنگ سمت راست که در تمامی صفحات مشاهده می

 .ایدکه با آن وارد شدهای لوگوی شرکت بیمه .1 

 در باال و وسط صفحه.« اعالنات»آخرین  .2 

 تاریخ شروع و پایان قرارداد –شماره بیمه نامه   –بیمه نامه شرکت ..... 

 نام و نام خانوادگی

 نام شرکت
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 .هستند در وسط صفحه قابل مشاهده های پر استفادهبزرگی که برای دسترسی سریع به بعضی بخش آیکون سه .3 

 ها و ویرایش پروفایل(نامهنامه، معرفی)درخواست معرفی

 های منوی قرمز رنگ سمت راستآیتم

 افراد تحت تکفل

در صورتی که قادر به مشاهده افراد تحت تکفل  نمایید.ده میاین صفحه مشخصات خود و افراد تحت تکفل خود را مشاهدر 

 خود نیستید، برای هر یک به صورت جداگانه فعالسازی پرتال را انجام دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ شروع و پایان قرارداد –شماره بیمه نامه   –بیمه نامه شرکت ..... 

 نام و نام خانوادگی

 نام شرکت

 نام و نام خانوادگی فرد اصلی

 1تحت تکفل نام و نام خانوادگی فرد 

 فرد اصلیکد ملی 

 1تحت تکفل فرد کد ملی 
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 های آنالیننامهمعرفی

 .را مشاهده نمایید نامه خود یا افراد تحت تکفل خودمعرفیهای توانید لیست درخواستدر این صفحه می

 

 های منگزارش خسارت

سارت فرد اصلی نشان داده گزارش خابتدا توجه فرمایید در این صفحه  .استمشاهده  قابل هاگزارش خسارت قسمتدر این 

 نمایید. در باکس باالی صفحه انتخابرد نظر را فرد مو ابتدا بایستمیبرای مشاهده گزارش خسارت افراد تحت تکفل  .شودمی

بایست برای هر یک * در صورتی که افراد تحت تکفل و زیرمجموعه شما در این قسمت قابل مشاهده نیستند، می

های هر یک را در پرتال مربوط به خود مشاهده نام نمایید و خسارتاز ایشان به صورت جداگانه در پرتال ثبت

 فرمایید.

 نام و نام خانوادگی

 نام شرکت

 فرد اصلی



 
 
 
 

 

Hi Darman 

تهران، شمس آباد، هروی، خیابان جعفری، 

 3، واحد 20پالک 

02122514788 

09229926150 

www.hidarman.com 

info@hidarman.com 

کلیک نمایید، تا اطالعات بیشتر مربوط به آن را در  «جزئیات پرونده»با نام  ی مربوط به هر پروندهبر روی دکمه آخردر ستون 

 .شود مشاهده نماییدی جاری باز میی جدید که روی صفحهصفحه

 و نام خانوادگینام 

 نام شرکت

 فرد اصلی

 نام شرکت

 نام شرکت
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 پروفایل

 .توانید اطالعات مربوط به حساب کاربری خود را مشاهده کرده و در آنهایی که مایلید را ویرایش نماییدصفحه میدر این 

 توانید رمز عبور خود را تغییر دهید.همچنین در انتهای صفحه باز شده مربوط به این قسمت در صورت تمایل می
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 وضعیت مراکز درمانی

)و به  SOSمرکز درمانی مورد نظر خود را جستجو نمایید. در صورتی که این مرکز طرف قرارداد با  توانیدقسمت میدر این 

همین ترتیب آسماری( باشد، اطالعات آن مرکز مطابق نمونه زیر نمایش داده خواهد شد. برای استفاده از مراکز طرف قرارداد به 

( صادر شود. چنان چه مرکز مورد SOSنامه شرکت کمک رسان ایران )ست توسط واحد معرفیباینامه نیاز است که میمعرفی

امکان صدور آنالین »( مربوط به  نظر شما مانند عکس فوق که مربوط به بیمارستان شفای شیراز است، تیک سبز )

و با ارائه کد ملی خود از خدمات استفاده نمایید.  ، تنها کافی است به آن مرکز درمانی مراجعه نماییدداشته باشدرا « نامهمعرفی

توانید از خدمات مراکز درمانی طرف شده آسماری هستید و می)آن مرکز با دریافت کد ملی شما متوجه خواهد شد که شما بیمه

ا از کارشناسان نامه شما رمعرفی SOSمند گردید. سپس آن مرکز با ارتباط با بهره SOSقرارداد شرکت کمک رسان ایران یا 

دریافت خواهد کرد و نیازی به اقدامی توسط شما نیست؛ در این صورت نیازی به پرداخت هزینه درمانی به جز مبلغ فرانشیز به 

 آن مرکز نیست(

(  بیمارستان استاد مطهری شیراز است، تیک سبز )چنان چه مرکز درمانی مورد نظر شما مانند عکس زیر که مربوط به 

هایی که در باالی صفحه درج بایست با استفاده از شماره تلفن، مینداشته باشدرا « نامهامکان صدور آنالین معرفی»مربوط به 

 نامه انجام دهید. شده است تماس حاصل نمایید و اقدامات الزم را جهت صدور معرفی

 نام و نام خانوادگی

 نام شرکت
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)اپراتور( را بگیرید و بفرمایید  101تماس و داخلی  021-88648400رسان ایران توانید با شرکت کمکهمچنین در این حالت می

دستور و  کارت ملینامه با دریافت نامه صحبت نمایید. واحد معرفیخواهید با واحد معرفیشده آسماری هستید و میکه به بیمه

نامه شما را صادر کرده و برای مرکز مورد نظرتان از طریق دقیقه معرفی 15( پس از حدود )معموال از طریق فکس شما پزشک

 فکس ارسال خواهند کرد.

 رسان ایران است )لینک زیر(:در سایت کمک« ارسال فایل/ پیام»راه دیگر نیز بخش  
https://www.iranassistance.com/Home/Send_message_file 

توانید در صفحه اصلی سایت قسمت باال سمت چپ، گزینه پرتال اعضا را فشار دهید. برای دسترسی به این صفحه همچنین می

 ه مورد نظر شوید.کلیک کرده تا وارد صفح« ارسال پیام مستقیم»در پایین صفحه باز شده، مطابق تصویر زیر، بر روی گزینه 

 نام و نام خانوادگی

 نام شرکت

https://www.iranassistance.com/Home/Send_message_file
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 .کنیدها را نیر تکمیل در قسمت واحد مورد نظر،بیمه آسماری را انتخاب کرده و سایر بخشدر صفحه باز شده مطابق تصویر زیر، 

بایست تصویر دستور پزشک و همچنین کارت ملی بیمار را بارگذاری نمایید. سپس با تماس با در قسمت الصاق فایل نیز می

 نامه خود را پیگیری فرمایید.توانید وضعیت معرفینامه میایران و صحبت با واحد معرفی رسانشرکت کمک
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شده خودشان مدارک الزم نامه را ندارند، با مراجعه بیمهمراکزی که امکان صدور آنالین معرفی البته در حال حاضر بسیاری از

شود در صورت مشخص کنند؛ اما توصیه مینامه را دریافت میرا برایشان فکس کرده و معرفی SOSنامه از جهت دریافت معرفی

نامه خود درخواست صدور معرفی SOSنامه بودن زمان استفاده، دو روز کاری قبل از تاریخ مورد نظر، با تماس با بخش معرفی

، اد، تا قبل از ترخیص از بیمارستان و عدم پرداخت هزینهای رخ دبینی شدهرا اعالم نمایید. همچنین چنان چه مورد غیر پیش

 نامه را انجام داد.توان اقدامات الزم برای اخذ معرفیباشد، می SOSدر صورتی که آن بیمارستان طرف قرارداد 

ستفاده از مراکز نامه و یا پرداخت هزینه )در صورت ابه یاد داشته باشید که برخی موارد از جمله عمل بینی، جهت صدور معرفی 

 SOSنامه ( دارد؛ این موارد توسط واحد معرفیSOSغیر طرف قرارداد( نیاز به معاینه و تایید پزشک معتمد شرکت بیمه )

 بررسی شده و در صورت نیاز وقت مالقات با پزشک را هماهنگ خواهند کرد.

 

 

 


