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توانید وارد پرتال خود کردید، با همان نام کاربری و رمز ورود میاستفاده می SOSاز پرتال  در صورتی که قبال** 

 انتخاب نمایید. سال جاری خود راتوانید قرارداد مربوط به شوید. پس از ورود، در باالی صفحه می

 پرتال اعضا دسترسی به

 :پرتال اعضا دو راه وجود دارد رای دسترسی بهباستفاده نمایید.  Chromeبهتر است از مرورگر 

شده، باال سمت چپ  ایران وبسایت کمک رسان صفحه اصلی وارددر گوگل « کمک رسان ایران»با جستجوی کلمه  .1 

 .کلیک نمایید« پرتال اعضا»صفحه بر روی لینک 

 

 

 .را در مرورگر خود باز نمایید http://iranassistance.com/UserPortal/Account/Login آدرس .2 

 .نماییدشوید صفحه زیر را مشاهده میاولین بار وارد صفحه پرتال می اگر برای

http://iranassistance.com/UserPortal/Account/Login
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به پرتال استفاده  اید از گزینه بله برای ورودر و اگر عضویت خود را فعال نمودهاید از گزینه خیاگر تا کنون فعالسازی نکرده

 .نمایید

 فعالسازی

رفته، عضویت خود را فعال « فعالسازی»اید، الزم است قبل از ورود به پرتال، به بخش در صورتی که عضویت خود را فعال نکرده

 :به منظور فعالسازی عضویت خود، مراحل ذیل را طی نمایید .نمایید

 



 
 
 
 

 

Hi Darman 

تهران، شمس آباد، هروی، خیابان جعفری، 

 3، واحد 20پالک 

02122514788 

09229926150 

www.hidarman.com 

info@hidarman.com 

 (توضیح داده شده است« پرتال اعضا دسترسی به» عضا بروید )به روشی که در بخش ی پرتال ابه صفحه .1 

 (کلیک نمایید )مانند شکل زیر« فعالسازی»بر روی لینک  .2 

 

 .دشویمی هدایت «عضویت –فعال سازی »ی به صفحه« فعالسازی»پس از کلیک بر روی لینک  .3 

 (نماییدفرم را پر نمایید. )برای مثال عکس زیر را مشاهده  .4 
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 .ی بعد هدایت شویدکلیک نمایید تا به صفحه« مرحله بعد»ی پس از پر کردن فرم، بر روی دکمه .5 

ی بعد هدایت خواهید شد، که در آن صفحه برخی اطالعات در صورتی که اطالعات وارد شده صحیح باشد، به صفحه .6 

 ( از قبل موجود است. باقی اطالعات را وارد نمایید )مشابه عکس زیر

 دهد و امکان فعالسازی تا الزم به ذکر است که در صورتی که کدملی یا مشخصات خود را اشتباه وارد نمایید، سیستم خطا می

بایست طبق رفع مشکل وجود ندارد. این مشکل ممکن است به چند دلیل رخ دهد. اول اینکه نام و نام خانوادگی خود را می

مایید، این مشخصات طبق اکسل اسامی که قبال به شرکت بیمه آسماری تحویل داده کارت ملی خود و به صورت کامل وارد ن

شده است، خواهد بود و نباید مغایرتی داشته باشد. دلیل دیگر ممکن است این باشد که کد ملی در اکسل اسامی به اشتباه درج 
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جهت اصالح مشخصات ، درمانهایرشناسان کاای با هماهنگی بایست از طرف شرکت خود نامهشده باشد که در این صورت می

)آقای کشفی( تماس حاصل نمایید تا  SOSواحد انفورماتیک شرکت توانید با و کد ملی فرد تهیه گردد. در غیر این صورت می

و سپس برقراری  جهت ارتباط با اپراتور 101داخلی  88648400در صورت لزوم مشکل موجود را برطرف نمایند. )شماره تماس:

 (SOSشرکت  ITارتباط با واحد 
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 .کلیک نمایید« مرحله بعد»پس از وارد کردن اطالعات، بر روی دکمه  .7 

 .ی اول هدایت خواهید شددر صورتی که اطالعات وارد شده صحیح باشد، پیغام زیر را مشاهده کرده، به صفحه .8 

 

 

 

  .توانید وارد حساب خود شویدحال می .ایدطی کرده گوییم. شما با موفقیت مراحل فعالسازی راتبریک می .9 

 را مطالعه نمایید.« آموزش استفاده از پرتال»فایل لطفا جهت استفاده بهتر از امکانات پرتال خود،  .10 

 

شدگان اصلی و زیرمجموعه در اکسل اسامی اولیه به درستی درج شده باشد، فرد ** در صورتی که اطالعات مربوط به بیمه

ورود به پرتال امکان مشاهده خسارت افراد زیر مجموعه خود را دارد. اما چنانچه اطالعات مربوط به ستون کد ملی بیمه  اصلی با

بایست پرتال مجزا تشکیل گردد. شده اصلی در فایل اکسل اولیه به غلط تکمیل شده باشد، برای هر یک از افراد زیر مجموعه می

 شدگان ایجاد نخواهد کرد.ت برای بیمهاین موضوع خللی در استفاده از خدما

 

 


