
شرکت هاي دارویی و تجهیزات پزشکی 

داروخانه ها 

آزمایشگاه هاي تشخیص طبی

درمانگاهها و کلینیکها 

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

با همکاري:

h t t p s : / / i r imcs . i r

 از طریق سایت:

امکان ثبت نام بیمه تکمیلی

گروهی کمتر از 50 نفر

نرخ استثنایی و تخفیف ویژه

اولین بـار طرح براي 

تقسیطامکان  در پرداخت



� عاون و ر�ه � ندوق 
یش� سازمان �ظام �

با همکاري:

نحوه و فرآیند ثبت نام

بیمه تکمیلی  

(مرحله کارکنان)

این مرحله پس از ثبت اطالعات کارکنان

 توسط کارفرما فعال میگردد.



� عاون و ر�ه � ندوق 
یش� سازمان �ظام �

با همکاري:

بیمه تکمیلی خادمان سالمت به منظور پوشش بیمه تکمیلی 

ارائه دهندگان خدمات سالمت به بیماران توسط سازمان

 نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران با همکاري بیمه مرکزي 

و شرکت بیمه البرز تهیه گردیده است.



� عاون و ر�ه � ندوق 
یش� سازمان �ظام �

با همکاري:

الف) ثبت نام کارفرما و ثبت اطالعات مربوط به کارفرما

ب) ثبت اطالعات هر یک از کارکنان و افراد تحت تکفل آنها

ج) انتخاب طرح و محاسبه و پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

فرآیند ثبت نام در 3 مرحله میباشد:



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

با همکاري:

کارکنان از طریق آدرس سایت:                                            وارد سامانه ثبت نام

کارکنان میشود.

مرحله اول: 

http://bks.irimcs.ir

12345



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

با همکاري:

در این مرحله کارمند شماره ملی خود را وارد مینماید.

12345مرحله دوم: 



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

با همکاري:

در این مرحله، اطالعات فردي، اطالعات شغلی و اطالعات بانکی را وارد نمایید.

12345مرحله سوم: 



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

با همکاري:

سپس اطالعات مربوط به افراد تحت تکفل را وارد نموده و روي گزینه

 افزودن به لیست کلیک نمایید

12345مرحله چهارم: 



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

با همکاري:

مرحله پایانی: 

پس از ثبت موفقیت آمیز موارد درخواستی، پیامی مبنی بر ثبت اولیه اطالعات فردي

 و افراد تحت تکفل براي شما ارسال میشد. 

12345


