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 با اس ام اس  مهی مشاهده سابقه ب 

نمایند. بیمه شدگان تامین  کارگران خود را بیمه ف اند کارمندان و تمامی کارفرمایان موظ وری اسالمی ایران مهجن ی ان وبا توجه به ق

منظور  بدین  موبایل خود بپردازند.ابق بیمه با می توانند به مشاهده سوحق بیمه خود   ت پرداختاز وضعی  نتماعی نیز برای اطمینااج

ستوری و غیره نیز وجود دادرد که در این  تامین اجتماعی من و یا استفاده از کد دروش های مختلفی از جمله استفاده از اپلیکیشن 

 شود. اشاره می  مقاله به آن ها

ان پذیر بود اما با گذشت مان و با توجه به  وری امکبه صورت حض سط کارفرما تنها پیش از این بررسی پرداخت سوابق بیمه تو 

و   فته است رار گرمند استفاده از سامانه و اپلیکیشن های مذکور بیش از پیش مورد استقبال قم به تلفن های هوشدسترسی همگانی مرد

 بیمه شوندگان دیگر مجبور به مراجعه به شعب تامین اجتماعی نیستند. 

 

 حق بیمه کارگری چیست؟ 

ر  با بیمه کارکندی ندارد و هر دو دوتی یقت تفاونگی مشاهده سوابق آن خواهیم پرداخت در حقبیمه کارگری که در این مقاله به چگ

برابر  ن در را، حق بیمه ای است که کارفرما به سازمان تامین اجتماعی می پردازد تا کارگئه می شوند. این بیمهتعریف یکسانی ارا

 مات دیگر آن از جمله دریافت مقرری بیکاری استفاده نمایند.حوادث بیمه شوند و همچنین از مزایا و خد

درصد را   23،دصدر  30گران و یا کارمندان است که از این د از حقوق کارصدر  30ود به مزان هزینه ی بیمه ای که پرداخته می ش

درصد   23از  درصد  3حقوق بیمه شونده کاسته می شوند. الزم به  ذکر است که  صد باقی مانده از در  7کارفرما پرداخت می کند و  

را مطالعه   العات بیشتر از این بیمه مقاله زیررای دریافت اطصرف پرداخت هزینه های مرتبط با بیمه بیکاری می شود. ب مذکور 

 نمایید. 

 

 

 ایل مشاهده سوابق بیمه با موب 

دیگر نیازی به مراجعه به شعب تامین نان از پرداخت آن توسط کارفرما و اطمی برای مشاهده سوابق بیمه  ه شدرهمانطور که اشا 

ر ادامه به  مر امکان پذیر خواهد بود. دااپلیکیشن تامین اجتماعی من این کد دستوری و ش که با استفاده از دو روبلدارید اعی ن اجتم

 خواهیم پرداخت.   مذکوربررسی هر دو روش 

 

 جتماعی منبا استفاده از برنامه تامین امشاهده سوابق بیمه 

ن  گسترده ای وجود دارد که از جمله این موارد م تواعی طراحی شده است امکانات که با پیشنهاد سازمان تامین اجتمادر این اپلیکیشن 

امه تامین اجتماعی من رن نصب ب و ن با مراجعه به این سامانه و ثبت نام وندگااشاره کرد. تمامی بیمه ش هده سوابق بیمه ن مشامکابه ا

نمایند. همچنین برای مراجعات حضوری می توانند از   بر روی موبایل خود می توانند نسبت به استعالم اطالعات بیمه خود اقدام

 نوبت دریافت نمایند. nobat.tamin.ir یسامانه نوبت ده  کلیک بر روی لینک طریق 

مانه نام  ر این ساتامین اجتماعی می باشد. با ثبت نام دت نام در سامانه بیمه تفاده از این نرم افزار ثب الزم به ذکر است که پیش شرط اس 

خصی خود دسترسی پیدا  که با استفاده از آن قادر خواهید بود به صفحه ش  شودر در اختیار شما قرار داده می و رمز عبوکاربری 

 خواهیم پرداخت. عی من تامین اجتمالیکیشن مشاهده سوابق بیمه موبایل از طریق اپ کنید. در ادامه این مطلب به آموزش تصویری 

 

برای دسترسی و به سوابق بیمه   ود. ش می طابق تصویر زیر نمایش داده پس از نصب نرم افزار مذکور و ورود به آن صفحه ای م 

 . نتخاب نماییدمات غیر حضوری گزینه بیمه شدگان را اباید در منوی استعالم خدخود 

 ض 1

سامانه%20نوبت%20دهی%20nobat.tamin.ir


نکردید   ثبت نام اگر. وارد نماییددر کادر مربوطه دریافت کردید را  ی و گذر واژه ای که در هنگام ثبت ناممطابق تصویر زیر کدمل

 .از گزینه ثبت نام سامانه و مشاهده سابق استفاده نمایید

 ض 2

 

 با کد دستوری  مهی مشاهده سوابق ب 

د اشکاالتی که گاها در سامانه این سازمان به  ین با وجوبه منظور جلوگیری از ازدحام در دفاتر بیمه سازمان تامین اجتماعی و همچن 

راد  منظور دسترسی آسان به سوابق بیمه نموده است. در این روش افد، تامین اجتماعی اقدام به ارائه یک کد دستوری به وجود می آی 

 خود دسترسی داشته باشند.   ات بیمهمی توانند به اطالعف زمان بدون اتال  ،بدون نیاز به اینترنت و فالینت آبه صور

 :کد های دستوری زیر استفاده نماییداز عالم سابقه بیمه می توانید  است برای 

 *142همراه اول : #  یبرا مه ی وابق ب مشاهده س USSD کد •

 *4* 1420: #  رانسل ی ا یبرا مه ی مشاهده سوابق ب  USSD کد •

 * 4* 1420: # تل ی را یبرا  مهی مشاهده سوابق ب  USSD کد •

 شده است. قرار داده ستفاده از کد های مذکور  ا ری ی ای تصوراهنم در ادامه 

برای استعالم  را که  1س عدد  شماره گیری نمایید. سپ اال را با توجه به نوع سیم کارت خود ب ی یکی از کد های دستوردر مرحله اول 

 ر گرفته شده است را وارد نمایید. سابقه بیمه در نظ 

 ض 3

 ن آخرین سابقه را انتخاب نمایید.باید گزینه اوا یعی شود که برای مشاهده سابقه بیمه می در این مرحله گزیه های زیر نمایش داده 

 ض 4

 را انتخاب نمایید. sendوده و گزینه را وارد نمدر مشخص شده کد ملی خود  در کا

 ض 5

 . د ی آ یدر م شی به نما تانی دستمزد و کارکرد روزانه برا زانی شما با محاسبه م مهی سابقه ب همانطور که در تصویر زیر قابل رویت است 

 ض 6

 

 دستوری بیمه تامین اجتماعی سایر خدمات کد 

که در   یاجتماع نی تام ی حضور ری خدمات غ  ری از سا دی توان یو م ست ی ن  یاجتماع نی تام مهی سابقه ب   نی مشاهده آخر ی کد صرفا برا نی ا

 :باشدیم  ری خدمات شامل موارد ز  نی . ادییکد ارائه شده است استفاده نما نی ا

 

 مه ی حق ب   پرداخت •

 شنی کی اپل افتی در •

 ی ده نوبت •

 ی مستمر شی ف •

 یاجتماع نی تأم یهافرم  نمونه •

 و غیره    مهی کسر ب  یمبنا دستمزد •

 



 ی اجتماع نی تام  مهی مشاهده سوابق ب  یروشها ری سا

وجود دارد   مه ی مشاهده سوابق ب  ی برا زی ن  گری دو روش د ،در باالعالوه بر روش اپلیکیشن تامین اجتماعی من و کد دستوری ذکر شده 

  : که عبارتند از

البته  است که  ری امکان پذ مهی دفتر ب  ای  مه ی ب  یو مراجعه به کارگزار ی : که با همراه داشتن کارت مل  ی ضورمراجعه ح •

 شد. توصیه نمی شود چرا که بسیار زمان بر می با

و گذرواژه   یبا وارد کردن کد مل یاجتماع نی سازمان تام ینترنت ی : با مراجعه به آدرس ا یاجتماع نی پورتال سازمان تام •

  ی حضور ری قبال در سامانه خدمات غ  دی گذر واژه با افت ی در ی برا دی توجه کن  دی با دی باشی م مهی قادر به مشاهده سوابق ب 

 . دی ثبت نام کرده باش یاجتماع نی سازمان تام

 

 سوابق بیمه از چه مواردی کم می شوند؟ 

  ر ی کارگران از موارد ز مهی حقوق کارگران و کارمندان خود را کسر کند. در فهرست ارسال شده، حق ب  ست ی هر ماه ل دی با کارفرما

 :کسر خواهد شد

 د، مزد دستمز حقوق،  •

 حق الزحمه ،یاضافه، نوبت کار  کار •

 حضور در جلسات  حق  •

 خانه  یهانه ی هز کمک •

 و ذهاب  ابی ا •

 ی کار نسبت •

 ی مستمر شغل یهاتی مز •

 سخت  یهاشغل  العادهفوق  •

 ل ی تعط یروزها  مزد •

 مستمر  پاداش •

 یپرداخت به کارگران کارمزد  وجوه  •

 کارآموزان  یافت ی در •

 . دهدی وجود دارد که کل مبلغ کم شده را نشان م  مهی به نام حق ب  یستون   ،یحقوق ش ی ف  یانتها در البته

 

 امل چه مواردی نمی شود؟ شمه کارگری  بی 

 ارت اند از: موارد عب  نی . امبلغی کسر نمایدموارد زیر از ی کارگر مهی پرداخت ب  ل ی به دل تواند  ینم کارفرما

 و بر عهده کارفرماست.(   یاجبار  ی دی )پرداخت ع یدی ع •

 ت ی سفر و مأمور حق  •

 ی نهضت سواد آموز پاداش •

 همسر  حق  •

 یماری خواروبار و مسکن در هنگام ب  نهی هز •

 ر ی ش حق  •

 نی التضم حق  •

 آخر سال و خسارت اخراج  یای مزا •

 د ی تول شرفتی مربوط به پ  پاداش •

 ی مرخص یروزها  دی بازخر •

 


