
1400ثبت نام بیمه مکمل درمان  براي راهنما  

ورود با «دکمه از مراجعه و   /https://bpms.iut.ac.ir سامانه مدیریت فرایندها به آدرس به ثبت نامبراي مشاهده فرم 
  د.استفاده کنیبراي ورود » احراز هویت مرکزي

 
  1شکل 

حله ،کاربران باید باز می شود و در این مر 2صفحه اي مطابق شکل » ورود با احراز هویت مرکزي«پس از کلیک روي دکمه 
 و کلمه عبور خود را وارد کنند.» شماره پرسنلی«

 
 2شکل 

در صورت  .ستابرابر کدملی  کارمندان کلمه عبور اولیهالگین میکنید،اگر براي اولین بار در سامانه احراز هویت مرکزي  تذکر:
بازنشانی «و گزینه   )/https://id.iut.ac.ir (مراجعه کنید » مدیریت شناسه«به سامانه تغییر کلمه عبور و فراموشی آن 

در صورت حل نشدن مشکل، به سامانه پشتیبانی مرکز فناوري اطالعات به آدرس  را انتخاب کنید.» کلمه عبور
https://tkt.iut.ac.ir/(.براي گیرنده، گزینه احراز هویت مرکزي انتخاب شود) .مراجعه و درخواست خود را ثبت کنید ، 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

https://bpms.iut.ac.ir/
https://id.iut.ac.ir/
https://tkt.iut.ac.ir/
http://www.pdffactory.com


  را انتخاب کنید.» 1400ثبت نام بیمه مکمل درمان «مراجعه و فرایند » فرایندها«پس از ورود به سامانه، به تب 

  
  

پس از کلیک روي فرایند مورد نظر، فرم ثبت اولیه درخواست باز می شود، در صورت تایید شرایط ثبت نام و صحیح بودن 
  کلیک کنید.» شروع ثبت نام«اطالعات، روي گزینه 

  

  مراجعه کنید.» وظایف«وع ثبت نام، به تب پس از مشاهده پیام موفقیت آمیز بودن شر

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


قابل مشاهده است. براي مشاهده فرم در سایز واقعی لطفا روي آیکن  1400فرم ثبت نام بیمه مکمل درمان » وظایف«در تب 

  کلیک کنید. 

  
  کلیک کنید.پس از بزرگنمایی فرم، اطالعات خود و افراد خانواده را تکمیل نمائید و گزینه تائید را 

ا ، اطالعات افراد خانواده ر»افزودن فرد«در تکمیل اطالعات، ابتدا اطالعات فرد اصلی وارد شود و سپس با استفاده از گزینه 
  وارد نمائید.
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اشته دمی توانید، ردیفی که به اشتباه اضافه شده است را حذف نمائید. اگر ردیف خالی وجود » حذف«بااستفاده از گزینه : تذکر
  باشد، امکان تائید فرم وجود نخواهد داشت.

صورت تکمیل نشده است، در غیراینبه صورت صحیح ، اطالعات فرم »تائید«توجه نمائید که در صورت غیرفعال بودن گزینه 
 فعال است و مقادیر سهم دانشگاه و سهم شخص براي هر فرد و هم چنین مجموع آن ها باید قابل مشاهده» تائید«گزینه 
  باشد.

  
  نید.مراجعه ک» موارد«پس از تائید فرم، ثبت نام شما تکمیل شده است و براي مشاهده گردش کار آن می توانید به منوي 

  ردیف مربوطه کلیک نمائید.» گردش کار«در تب موارد باز روي 

  
  

  در این فرم، اطالعات ثبت شده و گردش کار فرایند قابل مشاهده است.
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  قابل مشاهده است.» موارد بایگانی شده«است، پس از تکمیل و اتمام فرایند، درخواست شما در تب شایان ذکر 
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