
راهنمای کاربری معرفی نامه آنالین

بیمه سامان



.ابتدا لینک                                            را در مرورگر وارد نمایید

.نماییدکلیکمعرفی نامه سپس، برای صدورمعرفی نامه آنالین، روی گزینه 



درماننامهمعرفیصدورگزینهرویاستبیمارستانشمادرمانیمرکزاگر•

امهنمعرفیصدوراستپاراکینیکدرمانیمرکزکهصورتیدروبیمارستانی

.نماییدانتخابراپاراکلینیکیدرمان

عدمموجبکاربرسویازنامهمعرفینامتناسبنوعانتخاباستذکربهالزم)

(میگرددسیستمکارکرد



خود را در کادر مشخص شده در نام کاربری جهت ورود به سایت ابتدا، -1

.تصویر وارد نمایید

.خود را وارد نماییدکلمه عبور سپس در کادر دوم -2

.مشخص شده در کادر را وارد نماییدکدامنیتی -3

.کلیک نماییدورود به سایت در انتها بر روی گزینه -4



در ادامه در قسمت اطالعات بیمه شده موارد مشخص شده را 
:وارد نمایید

.بیمه شده را در کادر مربوطه وارد نماییدکد ملی -1
ا بیمه شده ربیمه گذار سپس در قسمت بیمه گذار، نام -2

.انتخاب نمایید
.  مشاهده می گرددکد رایانه پس از انتخاب بیمه گذار -3

2

2



پس از ثبت اطالعات بیمه شده در کادرهای مشخص شده، بایستی  •
ما اطالعاتی نظیر آنچه در تصویر زیر مشاهده می کنید، در صفحه ی ش

.نمایان شود



:مشخص شده را وارد نماییدمعرفی نامه موارد در ادامه در قسمت اطالعات 
را از میان گزینه های موجود جستجو و  نوع خدمت درمانی در ابتدا -1

.انتخاب نمایید
.دبیمه شده را در کادر مشخص شده وارد نماییتاریخ بستری سپس -2



.بیمه شده را در کادر مربوطه وارد نماییدشرح بیماری -3
.بیمه شده را در کادر مربوطه وارد نماییدشرح علت مراجعه -4

.بیمه گر اول بیمه شده را از فهرست انتخاب نمایید



.را با توجه به برگه دستور پزشک وارد نماییدنام پزشک -5

.مورد را وارد نماییدتخصص پزشک سپس نوع -6

.کلیک نماییدمرحله بعدی در انتها بر روی گزینه -7



ر زیر در مرحله بعد بایستی اطالعات بیمه شده به صورتی که در تصوی•

ت  ثبمشخص است نمایان شود، در صورت صحت اطالعات بر روی گزینه 

.کلیلک نماییداطالعات 



جهت چاپ. در انتها کد رایانه معرفی نامه صادره به نمایش در می آید•

.کلیک نماییدچاپمعرفی نامه، بر روی گزینه 



.دصادر شده را مشاهده می کنیمعرفی نامه در تصویر زیر یک نمونه •



ام از معرفی نامه چاپ شده از سوی بیمه سامان معتبر بوده و می باید هنگ•

ر ارسال پرونده خسارت به اداره خسارت مربوطه بیمه سامان، ضمیمه دیگ

.مدارک درمانی گردد

فحه همچنین کاربر می تواند با از منوی تعبیه شده در سمت چپ و باالی ص•

اقدام به مشاهده سوابق معرفی نامه های صادره نموده تا از صدور معرفی 

.نامه های تکراری جلوگیری گردد

داخلی 8943در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال لطفابا شماره تلفن 

3350

.تماس حاصل فرماییدs.navazi@samaninsurance.irیا ایمیل 

پایان

mailto:s.navazi@samaninsurance.ir

