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آن بهره مند گردند تنها کافی است درخواست خود  وانند از مزایای جد شرایط دریافت بیمه بیکاری می باشند می ت وا تمامی افرادی که 

بیمه   مایند.اقدام ن  بیکاری   پیگیری بیمهت در جه مایند. پس از ثبت درخواست خود می توانند در سامانه جامع روابط کار ثبت ن را 

ه دالیلی اخراج  ب و یا  دبه صورت غیر ارادی از کار بر کنار شده اند و افرادی که استعفاء داده ان بیکاری به افرادی تعلق می گیرد که 

 هند بود. ل بیمه بیکاری نخواشده اند مشمو

رود به سامانه مربوطه جهت  و نحوه و  ملید با کبیمه بیکاری ، لینک استعالم ری بیمه بیکارینحوه پیگیددر این مقاله به بررسی 

 دازیم. در صورت وجود هرگونه سوال در این زمینه با مشاوران مشورت در ارتباط باشید. می پر حل انجام هر یک از این مرا 

 

 انی تعلق می گیرد؟ به چه کس بیمه بیکاری

 .باشند یاجتماع نی مشمول قانون کار و قانون تاممه بیکاری به افراد یتعلق می گیرد که بی  •

توسط کارفرما به اداره کار گزارش شود )در موراد خاص   ازی اعالم عدم ن  ای روز پس از اخراج  ۳۰تا حداکثر یکاری ب  •

 امکان دارد(  زی روز ن  ۳۰از  شتری ب 

و افرادی که استعفاء داده اند نمی توانند   اند  مول این بیمهمش از کار اخراج شده باشند یاراد ری که به صورت غ یافرادتنها  •

 این بیمه را دریافت نمایند. 

 .نباشند  ی خارج  یکه تبعه کشورها  یکسان  •

 .نباشند یاز کارافتاده کل ای بازنشسته  ر،ی بگ ی که مستمر ی افراد •

 .داشته باشد مهی ماه سابقه پرداخت حق ب  ۶شدن حداقل   کاری قبل از ب   شده مهی ب  •

  یماری ب  وع ی ش لی که به دل ی )افرادی سوزجنگ، زلزله و آتش   ل،ی مانند س رمترقبه ی که به علت بروز حوادث غ یشدگان  مهی ب  •

به داشتن حداقل سابقه   ازی ن  مه،ی ب  ی مقرر افتی در یبرا  شوند،یم کاری ( ب شوندیبند م نی مشمول ا زی اند ن شده  کاری کرونا ب 

  افت ی در یکاری ب  مهی حقوق ب  توانندیشوندم کاری حوادث ب  نی اگر در روز اول کار بر اثر ا یندارند و حت  مهی پرداخت حق ب 

 .کنند

و نهضت    یادارات تعاون، کار و رفاه اجتماع یکه از سو  ی و سوادآموز ی کارآموز یهادر دوره  دی با شدگان مهی ب  •

ارائه   یاجتماع نی را به شعب تأم نه ی زم نی الزم در ا یگواه بار،ک ی شرکت کنند و هر دو ماه  شود،ی برگزار م یسوادآموز 

 کنند.

 یکاری ست در سامانه بیمه ب درخوا ثبت 

سپس نام  ده و احراز هویت اولیه را انجام دهید. این سایت وارد شه یمه بیکاری در سامانه جامع کار باید ابتدا ب ست ب ای ثبت درخوا بر

ر پس  بق تصویر زی د. مطایکاری اقدام نمایی ست در سامانه بیمه ب نموده و نسبت به ثبت درخواریافت د کاربری و رمز عبور خود را 

 د. از ورود به سامانه بر روی گزینه احراز هویتت کلیک نمایی 

 ر 4

 نه جامع کار مراجعه نمایید. پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور به ساما

 ر 5

شاهده گزینه  مپنجره خدمات را انتخاب نمایید. با خدمات کلیک کرده و سپس گزینه واحد جره ی گزینه پن باید بر روحله ی بعدی در مر

 ی را انتخاب نمایید.ینه ثبت درخواست بیکاری آن کلیک کرده و در مرحله بعد گزرو ر اری ب اداره کل حمایت از مشاغل و بیک

 ر 6

 فرم اطالعات گزینه ارسال در پایین سایت را انتخاب نمایید.سپس اطالعات خواسته شده را با دقت وارد نموده و پس از پر کردن  

 ر 7



نتخاب نمایید تا قسمت مربوط به بارگزاری  گزینه بلی را ادر مربوطه وارد نموده و سپس امطابق تصویر زیر عال بیکاری خود در ک

 . شود می  های متنوع بیکاری برای داوطلبان نمایش دادهعلت فرم ها برای شما باز گردد. توجه داشته باشید که 

 ر 8

 یید. مطابق تصویر تمام مدارک مربوطه را ددر سامانه آپلود نما

 ر 9

. در صحت اطالعات ورودی دقت نمایید  آن مشغول بوده اید را وارد نماییدن در ی ر صفحه بعدی اطالعات کارگاهی که پیش از اد

 ن تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت. توسط شما مورد بررسی سازماچرا که تمام مطالب ذکر شده 

 ر 10

نیز ضمیمه  و اطالعات افراد تحت تکلف خودو مهارت های شغل خود را  نموده د ی خود را واردر مرحله بعد اطالعات بیمه  

 سال را انتخاب نمایید. تکمیل اطالعات گزینه ارید.در نهایت پس از نمای 

 ر 11

  امکی پ  ق ی از طر یکاری ب  مهی درخواست ب  جهی و نت ر خواهد گرفت ی قرا مورد بررس نی سامانه، به صورت آنال نی فرم ارسال شده در ا

 . دی به اطالع افراد خواهد رس

 

 

 پیگیری بیمه بیکاری نحوه 

آن که امکان پیگیری بیمه بیکاری وجود داشته  امکان پذیر است. برای  ضوری حتلفنی و ،سایت؛ بیکاری به سه طریق پیگیری بیمه

یر  امع روابط کار الزم است مراحل زثبت نام نمایید. برای ثبت نام در سامانه ج prkar.mcls.gov.irنه ساماشد ابتدا الزم است در با

 را دنبال نمایید.

 ر 1

 ر 2

ن بدی  این قسمت از مقاله به بررسی پیگیری بیمه بیکاری به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه مذکور خواهیم پرداخت. در 

که در صفحه اول نمایش داده شده است کلیک  جامع روابط کار بر روی گزینه خانه از انجام مراحل ثبت نام در سامانه  منظور پس 

 شوید. می  کار به صفحه اول حساب کاربری هدایت  نمایید. با این

 ر 3

  پرونده رخ  یکه رو  یتا هر اتفاق دی کن  کی دکمه نظرات کل ی. بر رو شود  ی داده م  شی نماکرده اید  که ثبت  یقسمت درخواست  نی در ا

 .داده شود شی داده نما

 

.  دی خود را باز کن   یکاری ب  مهی خود مراجعه کرده و درخواست ب   یبه کارپوشه و صندوق ورود  دی نقص مدارک را، مالحظه کرد  اگر

ها موجود را در فرم  یهاشده است. نقص  داده  حی توسط کارشناس اداره کار توض یکاری ب  مهی نقص مدارک ب  حاتی در قسمت توض

 .مجددا نسبت به ارسال مدارک اقدام نماییدبرطرف کرده و

  نی کارشناس تام دیی کارشناس اداره کار و تا دیی تادرست باشد پرونده شما  طی بوده و شرا حی صح ی کاری ب  مهی مدارک پرونده ب  هچنانچ

  ی رحضوری غ یکاری ب  مهی مرحله از ثبت ب  نی مرحله آخر نی . اگرددی ارجاع م یاجتماع نی تام یرا گرفته و به واحد مقرر  یاجتماع

 خواهد بود. 



 

 حضوری بیمه بیکاریپیگیری نحوه 

پیش از این   ورت حضوری می روندبه ص نابراین سراغ پیگیری ند ب آنالین به نتیجه نمی رسدر پیگیری  که افراد گاهی پیش می آید 

  یبرا نی . بنابراپذیر است انجام  یاجتماع نی هم در اداره کار و هم در تام یکاری ب  مهی پرونده ب  لی و تکم  لی که تشکتوضیح دادیم 

به   شود  ی مربوط م یاجتماع نی که به سازمان تام یمشکالت  یری گی پ  ی که مربوط به اداره کار هستند به اداره کار محل و برا یمشکالت 

 . نماییدمراجعه  مربوطه  یاجتماع نی مشعبه تا

 ریتلفنی بیمه بیکای پیگیر

ید که پیگیری بیمه  هی پیش می آاگ می گیرد. قرار پیگیری به صورت تلفنی آخرین روشی است که د راین مقاله مورد بررسی  

ثبت و انتخاب اشتباه  فی مانند های مختلامکان پذیر نباشد. این امر ممکن است علت ار ی با کد ملی و سامانه جامع روابط کبیکار

حالت    نی در ارخ دهد.  یاجتماع نی کارکنان اداره کار و تام یامانه، خطا در س ی مشکالت فن  ک،به ارائه اصل مدار  ازی اطالعات، ن 

دارد تماس   انی است و پرونده در آن اداره جر  یکه مربوط به محل کار متقاض ی با اداره کار یفن به صورت تل ی بهتر است که متقاض

 .دی نما یری گی گرفته و موضوع را پ 

 ات مهم در پیگیر بیمه بیکارینک

زمان  نی . بنابرابه شمار می آید  یاز نظر بازنشستگ مهی سوابق ب   ئی ازجزدر حقیقت  یکاری ب  مهی ب  افت ی زمان در مدت  •

   .د شده خواهدر نظر گرفت  ی بازنشستگ یبرا  مهی عنوان سابقه ب  به  ی بیکاری  مه ی ب  یای مزا افتی در

در اداره کار   ی اگر مراحل ادار   یقابل پرداخت است، حت  یکاری از روز اول ب  طی شرا  داریافراد  ی کاری ب  مهی ب  یمقرر •

 ان مبلغ پرداختی از روز اول بیکاری محاسبه می شود. همچن  ماه طول بکشد نی چند

 .شود  ینم یجزئ   یازکارافتادگ یمستمر افتی مانع از در ی کاری ب  مهی مبلغ ب  افتی در •

 .شوندی برخوردار م یکاری ب  مهی هر دو از حقوق ب  شده، مهی زن و شوهر ب  یکاری صورت ب  در •

از اراده   یناش  شده،  مهی ب  یکاری مشخص شود که ب  ،یاشده  مه ی به ب  یکاری ب  مهی که پس از پرداخت حقوق ب  یصورت  در •

.  پس دهد یاجتماع نی را به سازمان تأم یکاری ب  مهی عنوان حقوق ب  به  یافت ی وجوه در دی با شده  مه ی بوده است ب  یو  ی شخص

 نی را به تام یافت ی مبالغ در دی با زی ن  گردندیخود بازم یبه کار قبل یفی تکلبال امی مزد ا  افت ی که با در یشدگان  مهی ب  نی همچن 

 .برگردانند یاجتماع

ادامه دهد،   یکاری ب   مهی حقوق ب   افتی درهمچنان به و د حین اشتغال اشتغال مجدد خود را اعالم نکند  کار،ی ب  شده   مهی ب  چنانچه •

 .برگرداند یاجتماع نی از زمان اشتغال را به تام ی افت ی در یمقرر دی با

قصور در   ل ی قانون به دل نی که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختالف مقرر در ا یشدگان  مهی ب  •

  مهی حقوق ب  افت ی اند، مستحق درکارگاه توسط کارفرما اخراج شده  یانضباط یهانامه  نیی نقض آ ای محوله و  فی انجام وظا

 .نخواهند بود یکاری ب 

داده شود، مشمول   صی ها بال اراده تشخآن یکاری و ب  دهی اخراج گرددر حین فصل کاری که  یدر صورت  ی فصل کارگران •

 .خواهند بود یکاری ب  مه ی حقوق ب   افتی در

مدت قرارداد اخراج   ی مراجع حل اختالف در اثنا یکه بر اساس را  یدر صورت  نی با مدت معقرارداد کار  یدارا کارانی ب  •

 .خواهند بود  یکاری ب  مهی باشند، مشمول استفاده از ب  دهی گرد

 است.  یکارگاه الزام نی در آخر مهی سال سابقه پرداخت حق ب   کی شود، داشتن  کاری قرارداد کار ب  انی در پا شده  مه ی ب  چنانچه •


