دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-مديريت آمار و فناوري اطﻼعات

فرد تسويه حساب شونده
 Smsاي را مبني بر اتمام
موفق تسويه حساب دريافت
مي كند.

استعﻼم تسويه حساب از اداره بيمه

مراجعه به كارگزين

اقدام :تسويه حساب شونده بايستي نامه
بيمه دريافتي از كارگزين را تحويل اداره بيمه
مربوطه داده و جواب آن را جهت ثبت به
كارگزين حوزه تحويل نمايد.

اقدام :كليه افرادي كه بايد از دانشگاه
تسويه حساب كنند به كارگزين/كارگزين
هاي حوزه خود مراجعه مي نمايند.

مشاهده SMS

پايان

كارتابل :تسويه حساب جهت تاييد
اقدام :كارگزين بعد از ثبت نامه بيمه ،در
صورت تكميل فرم اعﻼم نظر توسط بررسي
كنندگان ،دكمه ادامه فرايند و گزينه تاييد را
مي زند.

خير

مدير در صورت موافق نبودن بعد از
زدن دكمه ادامه فرآيند گزينه رد را
مي زند.

بررسي توسط مدير كارگزين
آيا مورد تاييد
مي باشد؟

بلي

تاييد توسط مدير

اقدام :كارگزين فرم مربوط به فرد را تكميل
مي نمايد و بعد از ثبت تغييرات ادامه فرآيند
را زده و شروع فرآيند مي نمايد.

مدير در صورت موافق بودن بعد
ازدرج امضا دكمه ادامه فرآيند
گزينه تاييد را مي زند.

تاييد توسط بررسي كننده

بررسي كننده در صورت موافق نبودن بايد
گزينه موافقت نمي شود را انتخاب و علت
عدم موافقت را درج نمايد و در پايان گزينه
ثبت تغييرات را مي زند.

آيا مورد تاييد
مي باشد؟

كارتابل :تسويه حساب جهت تاييد
اقدام:بررسي كننده فرم را بررسي مي نمايد.

افراد تاييد كننده فرم اعﻼم نظر

خير

عدم تاييد توسط بررسي كننده

* بررسي فرم اعﻼم نظر

بلي

بررسي كننده در صورت موافقت ،ابتدا گزينه
نامبرده بدهي مالي را ...ندارد را انتخاب و بعد
از ثبت تغييرات ،گزينه تاييد را مي زند.

رفتن به مرحله *

كارتابل :تسويه حساب جهت تاييد
اقدام :مدير فرم را بررسي مي نمايد.

تكميل فرم

كارگزين حوزه

ثبت جواب نامه بيمه

شروع

فرد تسويه حساب شونده
 Smsاي را دريافت مي
كند كه شامل كد رهگيري
مي باشد.

عدم تاييد توسط مدير

پايان

تاريخ آخرين ورژن :خرداد 1401

تسويه حساب شونده

مشاهده SMS

فرآيند تسويه حساب

