


ثبت نام در سامانه تامین اجتماعی  

سازمان  کلیه شاغلین تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی جهت انجام کلیه امور بیمه ای خود می بایست ابتدا در سایت
.مراحل زیر را انجام دهندhttps://eservices.tamin.ir/view/#/mainتامین اجتماعی به نشانی 

.ابتدا دکمه ثبت نام را در سایت مورد نظر را بزنید: 1

https://eservices.tamin.ir/view/#/main


ادامه-ثبت نام در سامانه تامین اجتماعی 
.ا بزندمتقاضی ثبت نام می بایست کدملی و شماره همراه خود را در کادر مخصوص وارد نماید و سپس دکمه مرحله بعد ر: 2

.شماره همراه وارد شده باید به نام شخص متقاضی ثبت نام باشد: نکته 



ادامه-ثبت نام در سامانه تامین اجتماعی 

–جنسیت –نام خانوادگی –نام ) در این مرحله اطالعات هویتی شخص متقاضی ثبت نام شامل : 3
.نیدرا بزمرحله بعد را مطابق مندرجات در شناسنامه وارد نموده و دکمه ( شماره شناسنامه و تاریخ تولد 



ادامه-ثبت نام در سامانه تامین اجتماعی 

.در این مرحله آدرس ایمیل را وارد نموده و دکمه مرحله بعد را بزنید: 4



ادامه-ثبت نام در سامانه تامین اجتماعی 

تصویر در این مرحله متقاضی می بایست گذرواژه ورود به سایت را با در نظر گرفتن شرایط موجود در: 5
.  ذیل در سایت درج نماید و دکمه مرحله بعد را بزند

گذرواژهشرایط



ادامه-ثبت نام در سامانه تامین اجتماعی 

دن این در این مرحله کلیه اطالعات هویتی به کاربر نمایش داده می شود و می بایست پس از چک نمو: 6
.اطالعات دکمه تایید و ثبت نام را بزند



ادامه-ثبت نام در سامانه تامین اجتماعی 

دن ثبت نام به منزله تکمیل و نهایی شثبت نام شما با موفقیت انجام شد در نهایت پیغام : 7
.یددر سایت تامین اجتماعی می باشد و جهت ورود به سامانه ازاسالید بعد استفاده نمای



ورود به سامانه تامین اجتماعی  

ه را سرچ کرده و مطابق شکل ب"مشاهده سوابق تامین اجتماعی"برای این کار در گوگل عبارت•
.وارد شویدhttps://account.tamin.irسازمان تامین اجتماعی  -ورود به سیستم صفحه 

مشاهده سوابق تامین اجتماعی

https://account.tamin.ir/auth/login


ورود به سامانه مشاهده سوابق تامین اجتماعی

مز و ر( کد ملی ) برای این منظور پس از الگین شدن در سایت ، با وارد کردن نام کاربری •

.عبور مطابق شکل اقدام کنید



ورود به سامانه مشاهده سوابق تامین اجتماعی
(فراموشی رمز عبور) 

وده اید  در صورتی که قبال در سامانه مشاهده سوابق تامین اجتماعی ثبت نام نم•
.ورمز خود را فراموش کرده اید موارد ذیل را انجام دهید

.وارد شویدhttps://eservices.tamin.ir/view/#/mainبه  صفحه –1•
.رابزنیدورود به سامانه گزینه  –2•
.بزنیدبازیابی گذرواژه-کاربریناحیهبر روی گزینه  –3•
.را بزنیدمرحله بعد خود را وارد نموده و دکمه کد ملی –4•
.که  برای شماره همراه شما پیامک شده است را در کادر آن وارد نماییدکد احراز هویت –5•
.را با رعایت نکات ذیل وارد نماییدرمز عبور جدید –6•

صرفا شامل حروف بزرگ و کوچک التین و اعداد باشد-•
حداقل هشت حرف باشد-•
حداقل شامل یک حرف بزرگ باشد-•

نمونه رمز قابل قبول حداقل شامل یک حرف کوچک باشد                                 -•
حداقل شامل یک عدد باشد-•
شامل کد ملی نباشد-•

ید ، می توانید  را دریافت نمودثبت با موفقیت انجام شدبزنید ودر صورتی که پیغام  ثبتبر روی دکمه  –7•
.با رمز عبور جدیدتان وارد سامانه شوید

•

Aa123456

https://profile.tamin.ir/view/#/forgotten-password


روش های استعالم اعتبار دفترچه درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی

استفاده از موبایل اپلیکیشن  : روش اول 

و ورود به صفحه اپلیکیشن با وارد کردن کدملی میتوانید از اعتبار pwa.tamin.irبرای این منظور در مرورگر اینترنت با درج نشانی 
.دفترچه های درمانی مطلع شوید

 USSDاستفاده از کدهای دستوری : روش دوم 

.ذیل می توانید استفاده نماییدUSSDبرای این منظور از دو سامانه 
*4*1420*1#شماره گیری : الف 
*1666*1#شماره گیری : ب 



چگونه بدون دفترچه به پزشک مراجعه کنیم؟

.یدبرای اطالع از جزییات نحوه استفاده از خدمات درمانی با حذف دفترچه فیلم زیر را مشاهده نمای•



ریمشاهده و تکمیل سوابق بیمه ای تامین اجتماعی به صورت غیرحضو
و ورود به /https://eservices.tamin.irبرای این منظور پس از ثبت نام در سامانه تامین اجتماعی به نشانی •

.یدرا انتخاب کرده و سوابق خود را مشاهده نمایکلیه سوابق –خدمات سابقه –بیمه شدگان سامانه  از منوی 
مذکور را چاپ و یا در کامپیوتر خود ذخیره  PDFرا بزنید وفایل دانلود فایل سابقه برای دریافت سوابق گزینه •

. نمایید

86ال سوابق و ریز دستمزد بعد از س–خدمات سابقه –بیمه شدگان برای مشاهده ریز دستمزد و سوابق از منوی •
.نسبت به مشاهده ، چاپ و ذخیره  اقدام نمایید 

.دام نماییدهمچنین با مشاهده فیلم آموزشی ذیل می توانید نسبت به دریافت سوابق بیمه ای تامین اجتماعی اق•

https://eservices.tamin.ir/


شرایط مرخصی استعالجی بیشتر از سه روز در قانون کار

ستگی مدت مرخصی استعالجی، با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق کاروبازنش•
.کارگران محسوب خواهد شد

باشد بر این اساس، در صورتی که بیماری شما غیرحرفه ای و به عبارت دیگر، معمولی•
مزد ایام  و شما به دلیل ابتالی به آن در بیمارستان بستری شده باشید، غرامت دست

بیماری، از روز چهارم به بعد، توسط سازمان تأمین اجتماعی، محاسبه و پرداخت 
.  می شود

،از پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، خدمتی است که در مقابل دریافت حق بیمه•
ا  اعطای این حق منوط به رسمی ی.طرف سازمان تامین اجتماعی به شما ارائه می شود

.موقتی بودن وضعیت اشتغال کارگر نیست



غرامت دستمزد ایام بیماری

خشی   قانون تامین اجتماعی، بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان های توانب59طبق ماده 
تند به قرار می گیرند و بنا به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی موقتاً قادر به کار نیس

با شرط عدم اشتغال به کار و عدم  دریافت مزد یا حقوق، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را
:رعایت  شرایط زیر خواهند داشت

رمان  بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای تحت د✓
.قرار گرفته باشد

ت مطلق در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراح✓
رخصی یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ  اعالم بیماری مشغول به کار بوده و یا در م

.استحقاقی  باشد

ر غرامت دستمزد، از اولین روزی که بیمه شده ب:قانون تأمین اجتماعی62طبق بند یک ماده 
ار  اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و به موجب تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به ک

اشد، در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری ب. نباشد پرداخت خواهد شد
واهد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود، غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خ

.شد



در کدام موارد کمک هزینه بیماری پرداخت نمی شود؟

.بیمه شده از کار افتاده کلی باشد➢
.در ایام بیماری حقوق یا مزد خود را از کارفرما دریافت کرده باشد➢
. شودبرای استراحت هایی که به دلیل انجام جراحی های زیبایی تجویز می➢



مراجع تعیین کننده مرخصی استعالجی

استراحت هایی که در هر نوبت کمتر از هفت روز است و درمجموع دربرای•
یاز روز بیشتر نمی شود، گواهی پزشک معالج کافی است و ن15طول سال از 

.به تایید پزشک معتمد و یا کمیسیون پزشکی ندارد
روز 7روز در سال و استراحت بیش از 60روز تا 15استراحت های بیشتر از •

.در هر نوبت باید به تایید پزشک معتمد سازمان برسد
.رسدروز در سال باید به تایید کمیسیون پزشکی ب60استراحت های بیش از •



شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری

یماری تجویز مرخصی استعالجی، در گواهی مرخصی استعالجی باید به روشنی نوع ب•
. مشخص شود

مه شده در  داشتن ارتباط بیمه ای با سازمان و ارائه گواهی کارفرما مبنی بر اشتغال بی•
536-535زمان بیماری یا در حال مرخصی استحقاقی به موجب دادنامه شماره 

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ادامه پرداخت غرامت 1385/07/30مورخ 
دستمزد منوط به دایر بودن کارگاه نیست، بنابراین در مواردی که مرخصی 

دستمزد استعالجی بیمه شده تا پس از تعطیلی کارگاه تداوم می یابد، پرداخت غرامت
.با رعایت سایر شرایط مقرر ادامه خواهد یافت



:غرامت دستمزد ایام بیماری از روز چهارم پرداخت می شود مگر در موارد 

دن در در این مورد مدت بستری ش. در صورتی که بیمه شده در دوران استراحت در بیمارستان بستری شده باشد•
یا در واحد بیمارستان مدنظر نیست چنانچه بیمه شده به مدت چند ساعت نیز در بیمارستان بستری شده باشد و

.درمانی تحت عمل جراحی سرپایی قرار گرفته و ترخیص شده باشد، کسر سه روز اول لزومی نخواهد داشت
.استراحت هایی که به دلیل بیماری حرفه ای و حادثه ناشی از کار و یا عواقب بعدی آن تجویز می شود•
.باشد( بیماری مرتبط با کار)استراحت ناشی از بیماری های حرفه ای •
.روز اول بیماری کسر شده باشد3در صورتی که بیماری شخص در ادامه بیماری قبلی باشد و در موارد مشابه قبلی •
.مرخصی استعالجی جانبازان انقالب اسالمی•
ط  غرامت دستمزد پرداختی به جانبازان بیمه شده معادل صد درصد متوسط حقوق و مزایای وی خواهد بود، مشرو•

.بر اینکه از حداقل دستمزد زمان بیماری کمتر نباشد
درصد آخرین 100غرامت دستمزد بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح مجروح می شوند معادل •

.مزد است
ه سرپایی در صورتی که بستری شدن بیمه شده ضروری تشخیص داده شود، ولی به علت نبودن تخت خالی معالج•

.انجام پذیرد
.روز اول نیست3مراجعات اورژانسی به مرکز درمانی مشمول کسر •
مزد از در مواردی که معالجه صرفا به سبب بیماری عادی باشد یا معالجه به صورت سرپایی انجام شود غرامت دست•

.روز چهارم پرداخت می شود



نحوه محاسبه مرخصی استعالجی و غرامت دستمزد ایام بیماری

(   فل افراد تحت تک) غرامت دستمزد ایام بیماری برای بیمه شدگان متاهل و متکفل •
.سه چهارم میانگین دستمزد بیمه شده است

ازمان غرامت دستمزد ایام بیماری برای بیمه شدگان مجرد و غیرمتکفل که از درمان س•
یمه شده استفاده نکرده و به صورت سرپایی معالجه شده اند، دوسوم میانگین دستمزد ب

.است و در صورت استفاده از خدمات درمانی و یا بستری یک دوم است



درخواست غرامت دستمزد ایام بیماری

از منوی /https://eservices.tamin.irبرای این منظور پس از ورود به سامانه تامین اجتماعی به نشانی •
با تکمیل اطالعات ضروری درخواست غرامت دستمزد بیماری _خدمات کوتاه مدت _بیمه شدگان 

.نماییدنسبت به الصاق مدارک بیماری اقدام( نشان گذاری گردیده استقرمزستارهاطالعات ضروری با ) 

_نامنویسی_بیمه شدگان چنانچه فاقد شماره حساب در سامانه می باشید باید از منوی :  1نکته•
.نماییداعالم شماره حساب 

https://eservices.tamin.ir/


درخواست غیرحضوری کمیسیون پزشکی

از منوی /https://eservices.tamin.irبرای این منظور پس از ورود به سامانه تامین اجتماعی به نشانی •
وری ضمن تکمیل اطالعات ضرثبت درخواست کمیسیون پزشکی _امور بیمه شدگان _بیمه شدگان 

فیلم نسبت به الصاق مدارک بیماری مطابق( نشان گذاری گردیده استستاره قرمزاطالعات ضروری با ) 
.آموزشی زیراقدام نمایید

_نامنویسی_بیمه شدگان چنانچه فاقد شماره حساب در سامانه می باشید باید از منوی : 1نکته•
.نماییداعالم شماره حساب 

https://eservices.tamin.ir/


درخواست غیرحضوری کمک هزینه ازدواج

لغی  به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج دائم دارند مب: تامین اجتماعی ۸۵ماده •
اخت  معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر به عنوان کمک هزینه ازدواج پرد

.می شود
شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج طبق•
.ازدواج اول بیمه شده باشد-1•
.در تاریخ عقد رابطه او با کارفرما قطع نشده باشد-2•

(.حق بیمه ماه وقوع عقد توسط کارفرما پرداخت شده باشد)
.روز کار را به سازمان پرداخت نموده باشد720ظرف پنج سال قبل از تاریخ عقد حق بیمه حداقل -3•
.عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر ازدواج رسمی به ثبت رسیده باشد-4•

جهتتتتت ثبتتتتت درخواستتتتت ، پتتتتس از ورود بتتتته ستتتتامانه تتتتتامین اجتمتتتتاعی بتتتته نشتتتتانی    •
https://eservices.tamin.ir/ درخواست هدیته  –حمایت های کوتاه مدت –از منوی بیمه شدگان

.ازدواج را انتخاب نموده و موارد ستاره دار را تکمیل نمایید

https://eservices.tamin.ir/


راهنمای ثبت درخواست غیرحضوری نامنویسی افراد تبعی توسط
مستمری بگیر/ بیمه شده 

از /https://Eservices.Tamin.irبرای این منظور پس از ورود به سامانه تامین اجتماعی به نشانی •
.خاب کنیدرا انتمشاهده و ثبت افراد تبعی توسط بیمه شده اصلی _نامنویسیخدمات_بیمه شدگان منوی 

ل کلیک  برای اضافه کردن افراد تبعی بر روی دکمه اضافه کردن فرد تحت پوشش جدید با رعایت نکات ذی•
.کنید

:افراد تبعی شامل •
همسر یا شوهر بیمه شده اصلی: 1•
فرزند: 2•
.سال که ازدواج نکرده است18فرزند دختر باالی : 1تبصره•
.سال ارایه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است19فرزند پسر باالی : 2تبصره•
پدر و مادر: 3•

شرایط سنی برای پدر1–3•
.پدر و مادر  به شرح موارد ذیل می باشدکفالتشرایط احراز برای

https://eservices.tamin.ir/


راهنمای ثبت درخواست غیرحضوری نامنویسی افراد تبعی توسط
(ادامه) مستمری بگیر / بیمه شده 

:زیر استشرایط کلی برای تحت تکفل قراردادن والدین بیمه شده یا مستمری بگیر به شرح
سال 60ل در زمان تقاضای کفالت والدین توسط بیمه شده یا مستمری بگیر، سن پدر حداق-1

ضا، سال تمام باشد یا در صورت نداشتن شرایط سنی در زمان تقا55تمام و سن مادر حداقل 
.به تشخیص کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی از کارافتاده کلی باشند

بیمه ، بیمه شده تامین اجتماعی یا سایر صندوق های(والدین)در زمان تقاضای کفالت، آن ها -2
.و بازنشستگی نباشند

.والدین در تامین اجتماعی یا سایر صندوق های بیمه ای مستمری بگیر نباشند-3
عنی آن ها بیمه شده یا مستمری بگیر در تامین معاش والدین نقش اساسی داشته باشد، ی-4

.  بدون کمک فرزند خود قادر به تامین معاش شان نبوده و در رنج و سختی باشند
در  معاش در قانون مدنی به معنای تامین وسایل و هزینه های ضروری و اساسی زندگی به ق)

سبی ضمن آنکه تامین معاش امری ن. رفع حاجت با در نظرگرفتن میزان توان بیمه شده است
.(است و برحسب شرایط می تواند سطوح و درجات مختلفی داشته باشد



راهنمای ثبت درخواست غیرحضوری نامنویسی افراد تبعی توسط
(ادامه ) مستمری بگیر / بیمه شده 



درخواست بازنشستگی غیرحضوری بیمه شدگان

_بیمه شدگان از منوی /https://eservices.tamin.irبرای این منظورپس از ورود به سامانه •
.نسبت به ثبت درخواست اقدام نماییددرخواست بازنشستگی  _بازنشستگی

https://eservices.tamin.ir/

