
شدگان صورت گیرد، ترین اموری است که باید توسط بیمهو بررسی آن از جمله مهم تامین اجتماعیمشاهده سوابق بیمه 

شوند؛ در برخی موارد کارگران و کنند و با عدم بررسی با مشکالتی روبرو میبرخی افراد به این مورد بی توجهی می

شوند که این موارد در زمان فرما متضرر میاند به دلیل کوتاهی کارکارمندانی که به واسطه محل کارشان بیمه شده

 .شوند و برای فرد آزاردهنده خواهند بودبازنشستگی فرد ظاهر می
سواستفاده یا بی توجهی برخی از کارفرمایان و عدم مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی به واسطه بیمه شونده، مشکالت 

 .پذیرفت متعددی را در زمان دوره خدمت و زمان بازنشستگی باید
 .پردازیمهای مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی میدر ادامه به صورت کامل و جامع به بررسی و ارائه روش

  

 نحوه مشاهد سوابق بیمه تامین اجتماعی

برای مشاهده سوابق بیمه در سایت تامین اجتماعی و همچنین سامانه مشاهده سابقه، با قابلیت نمایش و چاپ مجموع سوابق 

 .صورت تفکیک سال، ماه و روز برای افراد بیمه شده تامین اجتماعی است به

توان به اطالعات و سوابق بیمه برای مشاهده سوابق بیمه به شماره بیمه نیازی نیست، با داشتن کد ملی می :اطالعیه

 .دسترسی داشت

  

 مشاهده سوابق بیمه با کد ملی

 :های زیر کمک گرفتاز راه برای استعالم و مشاهده سوابق میتوان از یکی

 مشاهده سوابق بیمه از سایت سوابق بیمه  
 تلفن همراه USSD مشاهده سوابق بیمه با استفاده از کد  
 مشاهده سوابق بیمه با اپلیکیشن رسمی سازمان تأمین اجتماعی  
 استعالم سوابق بیمه با مراجعه حضوری به کارگزاری سازمان تأمین اجتماعی  

 .انیم سوابق بیمه خود را مشاهده کنیم، نخستین قدم، ساخت حساب کاربری در سایت تامین اجتماعی استبرای اینکه بتو

  

 .توانید به لینک مربوطه کلیک کنیدمی دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعیبرای آشنایی با سامانه 

  

 آموزش ثبت نام در سایت سوابق بیمه

 مراجعه کنیدprofile.tamin.ir ن تامین اجتماعی به آدرس اینترنتی گام اول به بخش ثبت نا سامانه اینترنتی سازما1- 
 .بایست در کادر مشخص شده کدملی و شماره تلفن خود را وارد کنیدسپس می -2

  

  

https://mashwerat.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85/
https://mashwerat.com/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa/
https://profile.tamin.ir/view/#/main


 

نام خانوادگی، جنسیت، شماره شناسنامه و تاریخ تولد خود در این بخش باید اطالعات هویتی فرد بیمه شده متشکل از نام،  -3

 .را وارد کنید



 

  

 .در این بخش آدرس ایمیل فرد یا خودتان را وارد کنید -4

  



 

  

که در عکس  4باید برای افزایش امنیت حساب کاربری خود امنیت حساب کاربری خود را افزایش دهید، در مرحله  -5

های دقیقی وارد کرده باشید زیرا در صورت سوال پاسخ دهید. باید توجه کنید که پاسخ 3به  کنید بایدپایین مشاهده می

 .فراموش کردن رمز عبور پاسخ سواالت را از شما میخواهد

  



 

  

 .کنید باید برای خودتان یک رمزعبور منحصربه فرد انتخاب کنیددر این بخش که در تصویر زیر مشاهده می -6

  



 

  

 .ماره تلفن وارده شده در زمان ثبت نام در سایت سازمان تامین اجتماعی باید به بیمه شده تعلق داشته باشدش :اطالعیه

  

 رویت سوابق بیمه تامین اجتماعی

شاهده سریع سوابق بیمه به واسطه اطالعات وارد شده در این فرم از این به بعد برای شناسایی شما در سامانه یکپارچه 

 .شوداعی استفاده میسازمان تامین اجتم

 .مالکیت شماره تلفن همراه قرار داده شده در سایت باید به فرد بیمه شده تعلق داشته باشد

اگر شماره تلفنی که در سایت وارد شده به فرد تعلق نداشته باشد، باید بعد از اینکه مراحل ثبت نام را طی کردید شخصا با 

 .ه یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی برای فعالسازی حساب کاربری اقدام کنیداستفاده از کارت ملی و شناسنامه با مراجع
به علت اینکه ورود اطالعات وارد شده در هنگام ثبت نام به صورت رسمی در جهت ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی 

 .است، مسئولیت واردکردن هرکدام از اطالعات به عهده فرد خواهد بود

ایی سازمان تامین اجتماعی همچون دفترچه توانید از خدمات غیرحضوری پایهمراحل ثبت نام شما میبعد از کامل کرد 

 بیمه، مشاهده سوابق ، بازرسی، فیش حقوقی، انواع استعالمات و غیره خواهید بود

های مل کردن فرمبرای استفاده از کلیه خدمات حقوقی این سمانه همچون ارسال لیست بیمه به مراجعه به شعب و همچنین کا

 .تعهدنامه نیاز است



باید در نگهداری از رمز خود به خوبی دقت کنید زیرا مسئولیت تبعات ناشی از افشاری رمز و کلیه سواستفاده از آن به 

 .عهده فرد بیمه شده است

  

 استعالم سوابق بیمه از طریق سامانه تأمین اجتماعی

توانید در کادر جستجوی گوگل عبارت "سایت تامین اجتماعی" وارد شوید، شما میدر ابتدا باید به سایت تامین اجتماعی  -1

 .را جستجو کنید
بایست مشابه تصویر زیر به سیستم وارد شوید که الزم است از نام کاربری و رمزعبور خود استفاده در این بخش می -2

 .کنید

  

 

  

 .قه و در آخر گزینه سوابق تلفیقی را انتخاب کنیددر بخش باال باید گزینه بیمه شدگان، بعد خدمات ساب -3

  



 

  

 .اید، سوابق خود را مشاهده کنیدهایی که بیمه بودهوانید با توجه به سالحال می -4

  

توانید روی گزینه سبز رنگ دانلود در صورتی که قصد دارید فایل پی دی اف سوابق بیمه خود را دانلود کنید می :اطالعیه

 .کلیک کنیدفایل سابقه 

  

 مشاهده سوابق بیمه از طریق اپلیکیشن همراه من

هر کدام از افراد بیمه شده قادر است بعد از وارد کردن نام کابری، رمز و شماره تلفن همراه خود تمامی مواردی که در زیر 

 .شود را مشاهده کندها اشاره میبه آن

 ای به تفکیک سال و کارگاهسوابق بیمه 
 رمانی غیر ملکی )نسخ درمانی( به تفکیک سال و نمایش تاریخ نسخهکلیه سوابق د  
 ای مشتمل بر مشاهده آخرین روز کارکرد سابقهاطالعات بیمه  
 آخرین دستمزد  
 های درمانیوضعیت حمایت  
 وضعیت بیمه پرداز  
 نوع بیمه  
 مشخصات شعبه و کارگاه  



 خدمات غیرحضوری اپلیکیشن همراه من 
 فیش مستمری، استعالم مستمریبا توجه به آخرین   
 های تحت پوشش وهای کارفرمایان به صورت قطعی و برآوردی برای تمامی پیماناستعالم و نمایش میزان بدهی  
 هاارگاه 
 نمایش اطالعات مکان محور مراکز سازمان تأمین اجتماعی  
روی نقشه به تفکیک )ستاد، اداره کل  ارائه لیست تماس با کلیه مراکز سازمان به همراه نمایش لوکیشن هر مرکز بر  

های پزشکی، دفاتر رسیدگی به اسناد ها، کمیسیونها، مدیریت درمان استانها، شعب، شعب اقماری، کارگزاریستان

 (ها، مراکز طب کار و مراکز خدمات دندانپزشکیها، دی کلینیکها، پلی کلینیکها، درمانگاهپزشکی، بیمارستان
 کیشن افراد روی نقشه و نمایش نزدیک ترین مرکز به کاربرقابلیت نمایش لو  
 قابلیت جستجوی مراکز ارائه خدمات  
 و غیره  

  

sabeghe.tamin.ir اطالعیه: برای استفاده از اپلیکیشن تامین اجتماعی باید در سامانه مشاهده سوابق به آدرس اینترنتی 
 .مراجعه و ثبت نام کنید

  

 USSD استعالم سوابق بیمه از طریق کد

مین توانید از آن استفاده کنید. به هاین روش تقریبا آسان است و به اینترنت نیازی ندارد، در صورتی که آفالین هم باشید می

 .سبب باید مراحل زیر را طی کنید

 .گیری کنید و بعد تماس حاصل کنیدرا شماره*( ۴مربع )# ۴بروید و کد ستاره در گام اول به بخش تماس گوشی خود 
 .)تامین اجتماعی( را تایپ کنید 3بایست گزینه در این بخش می

  

https://sabeghe.tamin.ir/view/index.html


 

  

 کنید را در بخش مشخص شده تایپ کنید و گزینه ارسال یارا که در تصویر زیر مشاهده می 2گزینه استعالم یا گزینه 
Send نیدرا انتخاب ک. 

  



 

  

 .کنید را تایپ کنیدرا که در تصویر زیر مشاهده می 1بایست گزینه آخرین سابقه یا همان گزینه بعد برای دریافت سوابق می

  



 

  

در این بخش باید کد ملی خود را در کادری که در تصویر زیر مشخص شد وارد کنید تا در نهایت بتوانید آخرین سوابق خود 

 .را دریافت کنید

  



 

  

توانید از تمامی خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی این کد درمجموع برای مشاهده آخرین سوابق بیمه شده است، شما می

 .از جمله موارد زیر استفاده کنید

 پرداخت حق بیمه 
 دریافت اپلیکیشن  
 نوبت دهی  
 فیش مستمری  
 های تأمین اجتماعینمونه فرم  
 دستمزد مبنای کسر بیمه  

  

به این مقاله در سایت توانید را دارید و با مراحل آن آشنا نیستید می دریافت فیش حقوقی فرهنگیانتی که قصد در صور

 .مشورت مراجعه کنید

  

 سوابق بیمه تامین اجتماعی بدون گذرواژه

 هایی مشابه موارد زیر ازدر صورتی که عملیات شما در فرآیند سازمان تامین اجتماعی به صورت موفقیت آمیز باشد پیامک

 :این سازمان دریافت خواهید کرد

https://mashwerat.com/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86/


 .متمرکز سازمان تأمین اجتماعی خوش آمدید. حساب کاربری شما ایجاد گردید هایبه سیستم X جناب آقای / سرکار خانم
در صورتی که مراحل شما درست نباشد و با اصول این سایت یا برنامه مغایرت داشته باشد پیامی به صورت زیر برای شما 

 :ارسال خواهد شد

پایگاه مرجع مطابقت ندارد. چنانچه اطمینان دارید در اطالعات هویتی وارد شده توسط شما با  X جناب آقای / سرکار خانم

ترین شعبه مراجعه نمائید. سازمان زمان ورود اطالعات اشتباهی رخ نداده، با در دست داشتن مدارک هویتی خود به نزدیک

 ”تأمین اجتماعی

  

شعب سازمان تامین اجتماعی اگر فرآیند شما به صورت موفقیت آمیز بود/ نبود، نیازی به مراجعه حضوری به  :اطالعیه

 .نیست

  

 استعالم سوابق بیمه از طریق مراجعه حضوری به کارگزاری سازمان تأمین اجتماعی

های تامین اجتماعی، امکان دریافت و مشاهده سوابق بیمه وجود دارد، برای این کار با در با مراجعه حضوری به کارگزاری

 .ترین کارگزاری بیمه تامین اجتماعی مراجعه کنیدتوانید به نزدیکدست داشتن کارت ملی و دفترچه بیمه خود می

  

 اخبار پیرامون مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی

  

 مشاهده سوابق بیمه از سایت تامین اجتماعی •

ات و عامروزه با الکترونیکی شدن اکثر خدمات سایت سازمان تامین اجتماعی از جمله مشاهده سوابق بیمه، دسترسی به اطال

توانند نسبت به رویت سوابق بهره گیری از خدمات را بسیار آسان شده است و افراد بیمه شده با مراجعه به این سایت می

 .بیمه خود اقدام کنند

 USSD مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با موبایل و کد 

ت نام می توانید سایت تامین اجتماعی را های صورت گرفته از سوی سازمان تامین اجتماعی، برای ثببا توجه به صحبت

eservices.tamin.ir جستجو کنید و در سایت تامین اجتماعی به بخش ثبت نام بروید و یا به طور مستقیم به آدرس 
 .مراجعه کنید

 عواقب عدم کنترل سوابق بیمه تامین اجتماعی 

 تواند بهصورتی که کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر و کارمند خود کوتاهی کند در صورت اطالع بیمه شونده میدر 

واسطه این سازمان موضوع خود را پیگیری کند تا به حق قانونی خود دست یابد، اما اگر فرد از این قضیه مطلع نباشد 

 .تقریبا این موضوع از عهده افراد خارج است

  

https://eservices.tamin.ir/view/index.html


 مطلب خالصه

توانند با مراجعه به سایت تامین اجتماعی به آدرس شوند میتمامی کسانی که به واسطه سازمان تامین اجتماعی بیمه می

های مختلف آن نسبت و ورود نام کاربری و رمز خود به این سایت مراجعه کنند و با استفاده از بخش es.tamin.ir اینترنتی

 .کنند به مشاهده سوابق بیمه خود اقدام
امین شدگان تدر سامانه مشاهده سوابق افراد بیمه شده قابلیت نمایش و چاپ مجموع سوابق به تفکیک سال و روز برای بیمه

های مختلفی برای مشاهده و بررسی به معرفی روش مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعیاجتماعی وجود دارد. در مقاله 

 .ایمسوابق بیمه افراد پرداخته

  

  

 


	نحوه مشاهد سوابق بیمه تامین اجتماعی
	مشاهده سوابق بیمه با کد ملی

	آموزش ثبت نام در سایت سوابق بیمه
	رویت سوابق بیمه تامین اجتماعی
	استعلام سوابق بیمه از طریق سامانه تأمین اجتماعی
	مشاهده سوابق بیمه از طریق اپلیکیشن همراه من
	استعلام سوابق بیمه از طریق کد USSD
	سوابق بیمه تامین اجتماعی بدون گذرواژه
	استعلام سوابق بیمه از طریق مراجعه حضوری به کارگزاری سازمان تأمین اجتماعی
	اخبار پیرامون مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی



