هب انم خدا
راهنمای تمدید بیمه تکمیلی سال 99
این فایل راهنما مناسب افراد زیر است:
 افرادی که تمایل به تمدید بیمه تکمیلی سال  99با همان اطلاعات ( تعداد بستگان ،نوع طرح ،شماره شبا)
برای سال  99را دارند نیاز نیست هیچ گونه فعالیتی انجام دهند و به طور اتوماتیک تمدید انجام می شود
و نیازی به مطالعه ادامه فایل ندارند.
 افرادی که به هر دلیلی تمایل به فقط مشاهده اطلاعات ثبت شده بیمه تکمیلی سال  99خود را جهت
تمدید دارند ،مراحل زیر را انجام دهند.

 .1در مرورگر کروم یا فایر فاکس آدرس  https://hrportal.sharif.irرا وارد نمایید.
در هر دو کادر نام کاربری و کلمه عبور ،کد ملی خود را وارد نمایید و بر روی دکمه ورود کلیک نمایید( .تصویر  )1سپس
برروی میز کار کلیک نمایید .پیغامی مبنی بر امکانات نرم افزارنمایش داده می شود ،برروی متوجه شدم کلیک نمایید.
(تصویر )2

(تصویر )1

(تصویر )2
 .2به منظور تغییر رمز عبور برروی آیکون کاشی(گوشه سمت راست بالای صفحه) کلیک کنید .گزینه تغییر رمز عبور را
انتخاب نمایید( .تصویر  )3رمز قبلی(کد ملی شما می باشد) را در قسمت  Old Passwordوارد نمایید .رمز جدید و
تکرار آن را در بخش  New & Repeat Passwordوارد نمایید(.رمز عبور می بایست حداقل  8کاراکتر و ترکیبی
از حروف کوچک ،بزرگ و اعداد باشد().تصویر )4

(تصویر )4

(تصویر )3

نکته مهم :به منظور مراجعات بعدی به سامانه  ،رمز عبور را به خاطر بسپارید.
 .3از منوی بالای صفحه برروی بیمه تکمیلی کلیک نمایید .درخواست عضویت قرارداد را انتخاب نمایید و برروی دکمه
ایجاد کلیک نمایید( .تصویر )5

(تصویر )5

 .4اطلاعات سال گذشته شامل نوع طرح بیمه ،بستگان تحت پوشش و شماره شبا نمایش داده می شود( .تصویر  )6چنانچه
اطلاعات صحیح می باشد ،برروی دکمه انصراف کلیک نمایید( .تصویر )7

(تصویر )6

(تصویر )7
 .5برای خروج از ماژول بیمه تکمیلی بر روی آیکون فلش گوشه سمت چپ بالای صفحه کلیک نمایید(،تصویر  )8سپس
برروی بله کلیک نمایید .برای خروج از کل برنامه برروی دکمه خروج سمت راست صفحه کلیک نمایید( .تصویر)9

(تصویر )8

(تصویر )9
 .6چنانچه اطلاعات نمایش داده شده ،اشتباه می باشد یا نیاز به ویرایش دارید ،فایل راهنمای ایجاد و ویرایش بیمه تکمیلی
را مطالعه نمایید.

