
 

 
 

برای دانش  دریافت کارت بیمه دانش آموزی یکی از مهمترین اقداماتی که باید توسط مدیر یک مدرسه صورت بپذیرد

باشد. زیرا دریافت این کارت برای دانش آموزانی که در حال تحصیل هستند الزامی است. این بیمه تمام موارد آموزان می

مربوط به پزشکی را پوشش میدهد. به دلیل اینکه امکان دارد در مدرسه اتفاقی برای دانش آموز رخ دهد، این کارت در 

ایم در این مقاله نحوه دریافت کارت بیمه دانش ارد. به همین دلیل ما تصمیم گرفتهشرایط حساس کاربرد بسیار زیادی د

آموزی را به صورت کامل به شما آموزش بدهیم. از سوی دیگر شما در این مقاله به طور کامل با نحوه ثبت نام بیمه دانش 

 .شویدآموزی آشنا می

توضیح داده خواهد شد تا شما بتوانید به ساده ترین روش ممکن  در ادامه بهتر است ذکر کنیم تمامی موارد به طور کامل

برای دریافت کارت بیمه دانش آموزش اقدام کنید در نهایت پیشنهاد می کنیم برای رسیدن به پاسخ سوال چگونه بیمه دانش 

 .آموزی بگیریم تا پایان این مقاله با ما در وب سایت ایران تحصیل همراه باشید

  

 اطالعیه

 .ثبت نام کنید سایت همگام دریافت کارت بیمه دانش آموزش باید دربرای 

  

 نکات مهم در مورد کارت بیمه دانش آموزی

دلیل در برخی از مواقع ثبت نام بسیاری از افراد اطالعات کاملی نسبت به بیمه دانش آموزی در اختیار ندارند. به همین 

برای دریافت کارت بیمه دانش آموزش صورت نمی پذیرد. اما شما به عنوان والدین زمانی که فرزند خود را در یک مدرسه 

ثبت نام کنید باید به فکر حفظ سالمت و دریافت کارت بیمه دانش آموزی برای وی باشید. البته این مسئله باید توسط مدیر 

شما توضیح داده شود اما اگر مدیر مدرسه توضیحات کامل را در خصوص بیمه دانش آموزی به شما ارائه نکرد  مدرسه به

 .شما پیگیر این مسئله باشید

در گام اول بهتر است برای ثبت نام دانش آموز در سامانه همگام و دریافت کارت بیمه دانش آموزی اقدام کنید. این نکته را 

در سایت همگام باید اطالعاتی همچون نام و نام خانوادگی دانش آموز، کد ملی، تاریخ تولد، نام واحد در نظر داشته باشید 

آموزشی، نام پدر و غیره را وارد نمایید. این نکته مهم را هم در نظر داشته باشید که در صورت درست تکمیل نشدن فرم، 

 .فرزند شما توسط بیمه پوشش داده نمی شود

باشد. در ادامه ن موارد مهمتر اجباری بودن ثبت نام کارت بیمه دانش آموزی برای تمامی دانش آموزان میاما از تمامی ای

باید به این نکته اشاره کنیم که دریافت کارت بیمه دانش آموزی هزینه ای را به دنبال دارد که این هزینه باید توسط والدین 

توان به این استنباط دارد در سال های مختلف متغیر باشد در نتیجه میپرداخت شود. شایان ذکر است بدانید هزینه امکان 

رسید که به هیچ وجه هزینه در سال های مختلف یکسان نیست. در نهایت هم بهتر است به این نکته اشاره کنیم مهر و امضا 

تبار می باشد و دانش آموز مدیر واحد آموزشی باید بر روی فرم قرار داشته باشد. زیرا در غیر این صورت فرم فاقد اع

 .توسط بیمه تحت پوشش قرار نمی گیرد

https://hamgam.medu.ir/portal/home.php?r=login


 

 
 

  

 .بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید چگونه از بیمه دانش آموزی استفاده کنیم؟ جهت کسب اطالعات نسبت به

  

 نحوه ثبت نام بیمه دانش آموزی

یمه دانش آموزی را با استفاده از متن و در این بخش از مقاله چگونه بیمه دانش آموزی بگیریم؟ قصد داریم نحوه ثبت نام ب

تصویر به شما آموزش دهیم. توجه داشته باشید تمامی مراحل به صورت کامل به شما آموزش داده خواهد شد. در نتیجه اگر 

یم تصمیم دارید نحوه ثبت نام بیمه بیمه دانش آموزی و نحوه دریافت کارت بیمه دانش آموزی را آموزش ببینید پیشنهاد می کن

 .این بخش از محتوا را با دقت باالتری مطالعه نمایید و در هنگام ثبت نام تمامی مراحل را به درستی سپری کنید

 مراحل ثبت نام بیمه دانش آموزی

در گام اول باید وارد سایت همگام شوید نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید. بعد از ورود به وب سایت همگام با 

کنید سه گزینه ثبت نام، ثبت به با تصویر زیر مواجه می شوید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده میصفحه ای مشا

مستندات و پرداخت اعالن خسارت در اختیار شما قرار داده شده است که شما برای دریافت کارت بیمه دانش آموزش برای 

 .فرزند خود باید از گزینه ثبت نام استفاده کنید

https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/
https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/


 

 
 

  

د که برای این کار باید از طریق گزینه جستجو که در تصویر زیر با عدد در ادامه باید کالس مورد نظر خود را جستجو کنی

مشخص شده است اقدام کنید. بعد از مشاهده لیست دانش آموزان تیک موجود در صفحه را فعال کنید تا تمامی دانش  2شماره 

ش آموزان به حالت انتخاب در کنید تمامی دانآموزان به حالت انتخاب در بیایند. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می

آمدند حال باید برای ثبت بیمه دانش آموزان اقدام کنید و بر روی گزینه ثبت بیمه دانش آموزان انتخاب شده که در تصویر 

 .مشخص شده است کلیک کنید ۴زیر با شماره 



 

 
 

  

کنید گزینه هایی همچون در این قسمت باید نوع بیمه را انتخاب کنید. زمانی که بر روی گزینه انتخاب نوع بیمه کلیک می

شوید که بر بهزیستی )رایگان( مواجه می عادی، فرزند جانباز )رایگان(، تحت پوشش کمیته امداد )رایگان( تحت پوشش

اساس شرایط خود باید یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید. بعد از انتخاب کردن یکی از گزینه ها باید بر روی دکمه ذخیره 

 .کلیک کنید تا مواردی که انتخاب کرده اید ذخیره شود



 

 
 

  

 مدت اعتبار کارت بیمه دانش آموزی

ت زمان اعتبار کارت بیمه دانش آموزی است. به همین یکی از متداول ترین سواالتی که توسط والدین مطرح می شود مد

دلیل ما تصمیم گرفته ایم یک بخش از این مقاله را به این موضوع اختصاص دهیم. شایان ذکر است بدانید مدت زمان اعتبار 

 .کارت بیمه دانش آموزی یک سال می باشد

  

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید شرایط استخدام آموزش و پرورش برای کسب اطالعات نسبت به

  

 می دهد؟چه مواردی را پوشش  بیمه دانش آموزی

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4/


 

 
 

مطمئنا قبل از این که برای نحوه ثبت نام بیمه دانش آموزی اقدام کنید باید بدانید که بیمه دانش آموزش چه مواردی را پوشش 

مورد وجود دارد که  10می دهد برای مطلع شدن از این مورد میتوانید به لیست زیر توجه کنید. شایان ذکر است بدانید که 

 .می شود. در ادامه با این موارد به صورت کامل اشنا خواهید شدتوسط بیمه دانش آموزش پوشش داده 

 پرداخت هزینه های مربوط به کاشت حلزون برای گوش .1
 پرداخت هزینه مربوط به خرید سمعک با سقف معین .2
 پرداخت هزینه بیماری های صعب العالج .3
 جبران غرامت در صورت نقص عضو .4
 امت فوتجبران غر .5
 هزینه های مربوط به بیماری های سرپایی در بیمارستان .6
 جبران هزینه هایی مربوط به عمل جراحی در صورت بستری شدن .7
 هزینه پیوند و یا خرید کلیه .8
 نمونه از موارد فوت در مدرسه غیر از بروز حادثه 100جبران  .9

 دستگاه 400جبران خرید ویلچر به تعداد  .10

  

 اطالعیه

ش برای فرزند جانبازان، افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و تحت پوشش بهزیستی هستند رایگان می بیمه دانش آموز

 .باشد

  

 اخبار پیرامون دریافت بیمه دانش آموزش

 .آموزان مبتال به کرونا بستری در بیمارستان اختصاص داده شدمیلیون تومان کمک هزینه به دانش ۱۰

آموزانی که در بیمارستان به دلیل ابتال به کرونا آموزی به دانشطبق گزارش خبرگزاری رجا نیوز بیمه حوادث دانش

  .پردازدمیلیون تومان کمک هزینه درمان می ۱۰شده اندتا سقف   بستری

 .آموزی یک قانون استپرداخت بیمه حوادث دانش

مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: پرداخت حسین ریاحی نژاد مدیر کمیسیون اساسنامه ها و 

 ..آموزی یک قانون است و رعایت آن الزامی استبیمه حوادث دانش

 خالصه مطلب



 

 
 

با استفاده از متن و تصویر به شما آموزش داده شده است. در  دریافت کارت بیمه دانش آموزی در این مقاله تمامی مراحل

ضر میتوانید با ورود به وب سایت همگام مراحل ثبت نام را طی کرده و برای دریافت کارت بیمه نتیجه شما در حال حا

دانش آموزش اقدام کنید. در ادامه مقاله اطالعاتی در مورد این مبحث که بیمه دانش آموزی چه مواردی را پوشش می دهد 

 .مقاله برای شما مفید واقع شده باشد هم به شما ارائه کردیم. در نهایت امیدواریم محتویات موجود در این

 


