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.  یر استامکان پذ Tamin.irمانه از طریق ساضوری حضوری و غیر حعی به صورت جتماامین ایش حقوقی بازنشستگان ت دریافت ف

ماعی فترچه تامین اجت ه در این سامانه ارئه می شود می توان به مشاهده سوابق بیمه و استعالم اعتبار دهمچنین از دیکر خدماتی ک 

 . اشاره کرد 

اقدام به ثبت نام در سامانه تامین اجتماعی نمایند. در این  ید ن گرامی بانشستگاوقی، بازبرای استفاده از این خدمات و مشاهده فیش حق 

ست. همچنین برای  ضیح داده شده اتوسامانه تامین اجتماعی مستمری بگیران از طریق  مقاله نحوه ثبت نام و مشاهده فیش حقوقی 

وجود  رارداده شده است. در صورت در ادامه مطلب ق تکمیلی نمونه ای از فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی  حات توضی 

 زمینه با کارشناسان مشورت در ارتباط باشید. ونه ابهام در این هرگ

 

 

 تماعی تامین اجقوقی بازنشستگان دریافت فیش حزمان 

همانطور که   است.قانون  نی در ا یبه سن بازنشستگ دنی شده به کار به سبب رس مه ی عدم اشتغال ب   به معنای یبازنشستگان دقیق بی به 

یافت مستمرید  مول درمشسن مشخصی برسند به  یاجتماع نی شدگان تام مهی دانند پس از آنکه ب  یم یاجتماع نی سازمان تام انی مشتر

زودتر  د و بازنشستگی د همچنین برخی شرایط هم می تواند سن مجاز برای دریافت مستمری را کاهش دهشون  عی میتامین اجتما

 ن شرایط خواهیم پرداخت. سی ای ر ن مطلب به برای بلشد. در ادامه ازموعد را به همراه داشته 

به صورت   یاشتغال افراد پس از دوران بازنشستگ یکسر شده از حقوق در طول سال ها  یها  مه ی ساده تر حق ب  انی واقع به ب  در

مهم مد   اری دو نکته بس یو احراز بازنشستگ  دنی رس یبرا یاجتماع نی شود. براساس قانون تام یماهانه به آن ها بازگردانده م یمستمر

 : ردی گ ی نظر قرار م

 .باشد ی زنان م ی مردان و پنجاه و پنج سال برا یبه سن مقرر در قانون که بر اساس قانون کشور ما شصت سال برا  دنی رس -1

 .مشخص شده در قانون زانی ماهانه به م مهی داشتن سنوات پرداخت حق ب  -2

  یداشته باشد در حالت  یاجتماع نی تام مهی سال تمام سابقه پرداخت حق ب   یس  یدارد از جمله آنکه اگر کس زی ن یقانون استثنائات  نی ا البته

که   یکسان  نی . همچن ندی نما یبازنشستگ یتوانند تقاضا  یباشد، م دهی رس یو سن زنان به چهل و پنج سالگ یکه سن مردان به پنجاه سالگ

 .بازنشست شوند یسن   طی توانند بدون داشتن شرا یباشند، م مهی اخت حق ب پرد سابقهسال   35  یدارا

  شان ی ا یشدگان را به کارفرما  مه ی ترک کار ب  ،یاجتماع نی محاسبه و پرداخت خواهد شد که سازمان تام یاز زمان  یبازنشستگ یمستمر

  یبازنشستگ یمستمر  ،یاری شدگان اخت  مهی ب  ای شاغل آزاد که کارفرما ندارند و در خصوص م یکسان . الزم به ذکر است که  دی اعالم نما

 .ردی قرار گ یاجتماع نی تام  مهی شعبه ب  دیی مورد تا یپرداخت خواهد شد که بازنشستگ یاز زمان 

ط  شر . ندی مشاهده نما یاجتماع نی سامانه تام یخود را بر رو   ی حقوق ش ی توانند ف یبازنشستگان م ،یاز شروع پرداخت مستمر پس

که در ادامه به آن پرداخته خواهد   باشد یم یاجتماع نی ثبت نام در سامانه تام ران،ی بگ ی مستمر یحقوق  ش ی ف  افتی مشاهده و دراولیه 

 شد. 

 

 روش های دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی 

تامین اجتماعی  نسبت به دریافت فیش حقوقی بازنشستگان ری بازنشستگان تامین اجتماعی می توانند به دورش حضوری و غیر حضو

 اقدام نمایند.



ان تامین اجتماعی باید به یکی از شعب بیمه تامین اجتماعی مراجعه کرده  ازنشستگان و ب گیرمستمری ب در این روش  روش حضوری: 

به صورت مکتوب به   یشفاین   روش نی در ا تکمیل نمایند.درخواست دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی را   فرم و

 شود.  یداده م  لی تحو یاجتماع نی سازمان تام رانی بگ ی بازنشستگان و مستمر

ا همانطور که در  وقی رجتماعی مراجعه کرده و مراحل دریافت فیش حقدر روش دوم افراد به سایت تامین ا روش غیر حضوری: 

در دوران اپیدمی کرونا طرفداران  ع ان و سری سآ وند انجام پذیری ر  روش به دلیلاین ند. شد انجام می ده  ادامه توضیح داده خواهد

 بیشتری داشته است. 

   

 ی بازنشستگان تامین اجتماعیدریافت فیش حقوق

ری اقدام  بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت غیر حضو قوقیضیان دریافت فیش حی از متقامروزه بسیارد انطور که اشاره شهما

در نظر گرفته شده   یاجتماع ن ی تام رانی بگ ی بازنشستگان و مستمر یبرا یالت ی خاطر تسه نی به هم. طه می نمایندبه انجام مراحل مربو 

 .نمایند افت ی در یاجتماع نی تام ت ی خود را از سا ی حقوق  شی فدردسر است که بتوانند بدون 

به این نکته   دی با آناز . قبل د ی برو شی پ  ر ی طبق مراحل ز دی توان   یم یبا کد مل یاجتماع نی بازنشستگان تام یحقوق ش ی ف  افتی در یبرا

 نی تام ت ی است که حتما قبال در سا ازی بازنشستگان ن  ی حقوق  شی ف ه بازنشستگان در سامان  یحقوق ش ی ف افت ی در یکه برا رد توجه ک

که در ادامه مطلب   دی کن  یاجتماع نی تام ت ی خود از سا یبازنشستگ ی حقوق  شی ف افت ی سپس اقدام به در د،ی ثبت نام کرده باش یاجتماع

 چگونگی ثبت نام در این سامانه توضیح داده شده است. 

  سایت مورد نظر مایید. معموال اولین سایت نمایش داده شده ورگر خود جستجو ن ن اجتماعی را در مر در مرحله اول عبارت سایت تامی 

 به طور مستقیم وارد سایت مورد نظر خود شوید.  tamin.irنید با کلیک بر سایت ما می باشد. همچنین می توا

 نمایید.  کمستمری بگیران کلی  ی گزینهسایت، بر رو غیر حضوری متدر قسمت میز خد

ابل مشاهده است. برای دریافت فیش الرم  مت ق، گزینه های متنوعی برای ارائه خداستور که در تصویر زیر نمایش داده شده همان 

ضوری و بازیابی رمز عبور برای  ت خدمات غیر ح قوقی مستمری بگیران را انتخاب نمایید. گزینه اول با عنوان ثب است گزینه فیش ح

 ا نام کاربری خود را فراموش کرده اند. لی رمز عبور و ی ثبت نام کرده اند وسامانه در  افرادی است که پیش از این 

 شده در تصویر گزینه دریافت فیش حقوقی مستمری بگیران را انتخاب نمایید. در لیست نمایش داده 

می  هر اب مستمری بگیران ( در تصویر ظاساره حممشاهده ش  ( و )ران فیش حقوقی مستمری بگی   مشاهدهعنوان های )  با  دو گزینه

 ایید.گزینه اول را انتخاب نم یدکه با شود

که در   ی دوم رمز عبور لدی خودتان و در ف ی اول کد مل لدی در ف دی با ،یبا کد مل یاجتماع نی بازنشستگان تام یحقوق ش ی ف  افتی در یبرا

  ک ی »ورود« کل نه ی گز یو سپس بر رو دیی ، را وارد نما یاجتماع نی همان گذرواژه تام یعن ی  دی هنگام ثبت نام در سامانه وارد کرد 

 . تامین اجتماعی خواهید شد فیش حقوقی دریافت حساب کاربری خود در سامانه وارد  در نهایت   .دی کن 

 

  افتی مربوطه را مشاهده و در ی حقوق  شی مد نظرتان و زدن دکمه »جستجو« ف یبا وارد کردن سال ، ماه و نوع پرداخت  دی توان  یحال م

و با   دیی خود را دانلود نما  یحقوق  شی ف pdf ل ی فا  یمستمر شی با انتخاب دکمه چاپ ف دی توان  یم دی ن ی ب  ی م ری . همانطور که در تصودیی نما

 .دیی نما ره ی خود ذخ  یآن را در صندوق شخص ی ارسال به صندوق شخص و صدور   نهی انتخاب گز

و بعد از   دی نده ل ی تحو یسامانه به کس نی خود را در ا  یوجه اطالعات ثبت نام چی به ه شتری هر چه ب  تی امن  ی براتوجه داشته باشید 

بازنشستگان خارج   یحقوق ش ی حتما از سامانه ف یاجتماع نی تام رانی بگ ی بازنشستگان و مستمر ی حقوق ش ی ف افت ی انجام مراحل در

  ای و  رفاکس ی بهتر است که از مرورگر فا رانی بگ ی بازنشستگان و مستمر ی حقوق ش ی ف افت ی در یبرا، قابل توجه دیگر نکات  . ازدی شو

 افراد رخ ندهد.  یبرا  یمشکل ی حقوق  شی ف افت ی راحل درانجام م نی شده استفاده شود که در ح  تی کروم آپد

 

 



 یثبت نام در سامانه تامین اجتماعی برای دریافت فیش حقوقی بازنشستگ

  ری خدمات غ نی موجود و همچن  ی ها س ی سرو  یسامانه تمام نی ا ،یاجتماع نی سازمان تام ی حضور  ری با توجه به گسترش خدمات غ

  داده است. یدر خود جا  کپارچه ی درگاه مجتمع و  کی را در  مهی سوابق ب  افتی سازمان به عنوان مثال ثبت نام جهت در  دی جد  یحضور 

  صورت به مانه و یا حتما از طریق ساع کرد امتنات حق بیمه  ما از پرداخ به بیمه شدگان توصیه می شود در صورتی که کارفر

تی در ارتباط با ثبت نام در سامانه  ت به عمل آورید. در ادامه به ارائه توضیحای کرده و از کارفرما شکای موضوع را پیگیروری حض

 و سابقه حق بیمه خواهیم پرداخت. 

 

ی لینک  الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی را در مرورگر خود جستجو کنید و یا بر رواول عبارت سرویس های در مرحله 

eservices.tamin.ir  .کلیک نمایید 

 رد را انتخاب نمایید.پس از ورود به سامانه تامین اجتماعی گزینه ثبت نام را که در کادر آبی رنگ در باالی صفحه قرار دا

 حاوی دو کادر کد ملی و شماره تلفن همراه نمایش داده می شود. ای ه صفحهمانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید 

ت، شماره شناسنامه و تاریخ اطالعاتی شامل نام و نام خانوادگی،جنسی . سته شده استدر این صفحه اطالعات هویتی شما از شما خوا

 حله بعد ( را انتخاب نمایید.حه ) مرفاطالعات گزینه آبی رنگ پایین ص پس از تکمیل باید به دقت وارد شوند. تولد 

تائید خود را وارد نمایید. پس از ثبت   واژه مورد ود باید اطالعاتی شامل ایمیل و گذر ش کاردی که در صفحه بعد نمایش داده می در 

ی اطالعات و  را برای شخصی ساز یشنهاد شده پ بهتر است تعدادی از پرسش های  مایید.د کلیک ن بر روی گزینه مرحله بعاطالعات 

 افزایش امنیت صفحه کاربری شما پاسخ داده و ثبت نمایید. 

 واست را انتخاب نمایید.خو ارسال در ئید، گزینه تاطالعات و تائید اطالعات فوقدد ادر مرحله آخر پس از مطالعه مج

 

 


