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 مدریان کل  مستقل ستادی/معاونین  محترم 

 مدریان کل تأمین اجتماعی استان
 با سالم 

باا  26/09/96ماور   10391/96/1000باه شاماره یسی و حسااباا  ننرارن   ( نامنو1) پیرو بخشنامه شماره

ت مساتمر  ر نواوه نرن اه اا مابو  رنستا  نرتقاء و با م نرتباط بیمه ن  و  رنستعال بر نر  نز سامانه موضوع باره

ن ، ها  بیماهو شابه ضضاایی، دان و مرنجاع ضضاایی  نعا  نزنی ساازمان الم مرنجع بارونمکان نستع ،غیرحضور 

نز بگیر( ش ه و مستمر )بیمه ن ن  نفربیمهوضعیت بررسی  اصوصی و نم ن   و ...  ر ها و ناا ها  حمایتسازمان

نحای و طر ر بساتر نینترنات  :eservices.tamin.ir//httpsبه آ رس  سازمانا مات غیرحضور   رگاه  طریق

ر  نظار به مرنجع بارون ساازمانی ماوو نرن ه نتیجه  زبوروضعیت مآن، نستعالم عالوه بر و  باش بر نر  میآما ه باره

 و ا  شا هیا ها و مناسب نز ساروی بر نر  دویح هنظور بار. لذن به ممیسر گر ی ه نستیقی توسط نشخاص حق

کل نساتاناا و ، ن نرنت ها  ذیم ال ستا  حوزه وجه کلیه، ت ر نجرن  آناهنگی و وح ت رویه نین نیجا  همهمچ

 نمای : می طوفمونر  ذیل معرعایت رن به  ونح ها  نجرنیی

 

  م مراجع برون سازمانیاستعال-الف  

باه منظاور ننا  و توول  یجیتال و شرکت مشاور م یریت و ا مات ماشینی تامین موظفم یریت فناور   -1

نن ، ن   سترسی  نشتهپاسخگویی به موسسات، سازماناا و ناا هایی که ضبالً به سامانه نستعالم نرتباط بیمه

 ر نساارع وضاات نطالعااات کاااربر  مخاااطبین مااور نظر رن نز سااامانه حساااا مخاااطبین بااه سااامانه 

(account.tamin.irمنتقل نمای )ن.  

( غیرفعال و نز isinsured.tamin.ir)ن  نه نستعالم نرتباط بیمه، سامانطالعات کاربر  کامل ننتقالپ  نز  -2

نز  دارفاًبایسات ن  مایوضاعیت بیماهو هرگونه نستعالم  ر اصاوص ذیربط اارج ش ه کاربرنن   سترس

 گر  . ( ننجامeservices.tamin.ir)ه نشانی به ا مات غیرحضور  سازمان طریق  رگا

 

 ایمعاونت بیمهحوزه: 
 ای و مستمریپوشش بیمهوضعیت  ستعالمدمت ابرداری از خبهره موضوع:

https:////eservices.tamin.ir
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ع نساتعالمات رسامی  ر ها   ولتای و مرجاپنل مخصوص  ستگاه یقطر نز صالحها  ذیناا ها و سازمان -3 

پ  نز نعالم نیاز لذن  ،  نز نین ا مت رن اونهن   نشتمن بارهنمکان سازمان  ا مات غیرحضور سامانه 

،  ر داورت تیییا  کمیتاهو گر ی ه مرنتب بررسی زمان، نطالعات سابه کمیته دیانت نز متقاضی   ستگاه

 نضا نم نامهنسبت به عق  تراه ها  ننررن  ( ها و نامنویسی و حساامستمر )م یرنن کل ن معاونت بیمه

همااهنگی و نضا نم مزم م یریت فناور  و تواول  یجیتاال جاات نامه مذکور رن به و یک نسخه نز تراه 

  نمای .نرسال 

جاات فارسات نساامی و مشخصاات کااربرنن ما نظر رن بایست می  ستگاه متقاضینامه   تراه پ  نز عق -4

 .نمای نرسال م یریت فناور  و توول  یجیتال به  "پیوست" ر ضالب فرم نعطا   سترسی 

تبار ، کماکاان معنامنویسی و حسااباا  ننرارن  ( 1شنامه شماره )عق  ش ه به نستنا  بخها  مننامهتراه  -5

 اونهن  بو . رگاه ا مات غیرحضور  جع ذیربط نز طریق و مبنا  نستعالم مرنبو ه 

ه حضاور   ر اصاوص رنجع برون سازمانی و مرنجعن ، مکاتبه مالم نرتباط بیمهنن نز  سروی  نستعرنهبا  -6

 باشن .زمینه نمینض نم  ر نین و ونح ها  سازمان ملزم به  ن  فاض  موضوعیت بو هبیمهوضعیت 

 

  تعالم اشخاص حقیقیساب : 

فاضا  نرتبااط باا نشاخاص  و تبعی،بگیرنن ندلی ان و مستمر ش گقیقی )نع  نز بیمهآن سته نز نشخاص ح -1

باه  شن ،  ر داورت نیااز وباازمان میغیرحضور  سفعال  ر  رگاه ( که  نرن  حساا کاربر  و ...سازمان 

ماور  نظار  بارون ساازمانی و  ساتگاهاا مرنجاع  بهاو  ن   ر اصوص وضعیت بیمهمنظور نرن ه گونهی 

 نض نم نماین .نز طریق  رگاه مودوف نسبت به نستعالم  رنساًتوننن  می

و  ننتقاال  ن ه و رن به دن و  شخصی ا (المیا گونهی نستعپاسخ نستعالم )سن  توننن  میحقیقی شخاص ن -2

فات  ریا گااه اا مات غیرحضاور  رر رن به دورت نلکترونیکای و نز طریاق بر نر  نز سن  مذکوهرمز بار

 نماین .

سان   تونننا می )بیماه شا ه(توسط نشاخاص حقیقیه نز ک  رمز نرن ه ش ه مرنجع برون سازمانی با نسترا  -3

ها   ولتای و مرجاع نساتعالمات پنل مخصاوص  ساتگاه ر بخش نستعالم سن  آناا رن نز ن  وضعیت بیمه

 ریافت و مور   تقاضیتوسط منرن ه ش ه ا ه نز ک  رمز نسترغیرحضور  سازمان و با  رسمی سامانه ا مات

   ضرنر  هن .بر نرباره
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ما یرنن کال،  مرکز فنااور  نطالعاات، آماار و مواسابات، ن ،معاونت بیمه  ستور ن نر مسئول حسن نجرن  نین  

فناور  نطالعات و  هامستمر  ها  ننررن   ونامنویسی و حساا سان نرش ، روسا و کارشنان یمهب تعا نت ینمعاون

شرکت مشااور ما یریت و و ذیربط شعب  نجرنیی ن  و مسئولین ونح ها ها، روسا و معاونین بیمهن نرنت کل نستان

   اونهن  بو .ا مات ماشینی تیمین 
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 ستادیمدریان کل  مستقل /معاونین  محترم 

 مدریان کل تأمین اجتماعی استان
 با سالم 

باا  26/09/96ماور   10391/96/1000( نامنویسی و حسااباا  ننرارن   باه شاماره 1پیرو بخشنامه شماره )

موضوع باره بر نر  نز سامانه نستعالم نرتباط بیمه ن  و  ر رنستا  نرتقاء و بابو  مساتمر  ر نواوه نرن اه اا مات 

ن ، ها  بیماهمرنجاع ضضاایی و شابه ضضاایی، دان و  ان نستعالم مرنجع بارون ساازمانی نعا  نزغیرحضور ، نمک

بگیر( نز ش ه و مستمر ن  نفرن  )بیمهها و ناا ها  حمایتی و نم ن   و ...  ر اصوص بررسی وضعیت بیمهسازمان

 ر بساتر نینترنات طرنحای و  :eservices.tamin.ir//httpsطریق  رگاه ا مات غیرحضور  سازمان به آ رس 

باش  و عالوه بر آن، نستعالم وضعیت مزبور و نرن ه نتیجه به مرنجع بارون ساازمانی ماور  نظار بر نر  میآما ه باره

ها  یاا  شا ه و بر نر  دویح و مناسب نز ساروی توسط نشخاص حقیقی میسر گر ی ه نست. لذن به منظور باره

ها  ذیم ال ستا  ، ن نرنت کل نساتاناا و همچنین نیجا  هماهنگی و وح ت رویه  ر نجرن  آن، توجه کلیه حوزه

 نمای : ونح ها  نجرنیی رن به رعایت مونر  ذیل معطوف می

 

  استعالم مراجع برون سازمانی-الف  

نن  باه ریت و ا مات ماشینی تامین موظفم یریت فناور  نطالعات و توول  یجیتال و شرکت مشاور م ی -1

ن   سترسای منظور پاسخگویی به موسسات، سازماناا و ناا هایی که ضبالً به سامانه نستعالم نرتباط بیماه

نن ،  ر نسرع وضت نطالعات کاربر  مخاطبین ماور نظر رن نز ساامانه حسااا مخااطبین باه ساامانه  نشته

(account.tamin.ir. منتقل نماین ) 

( غیرفعال و نز isinsured.tamin.irن  )  نز ننتقال کامل نطالعات کاربر ، سامانه نستعالم نرتباط بیمهپ -2

بایسات دارفاً نز ن  مای سترس کاربرنن ذیربط اارج ش ه و هرگونه نستعالم  ر اصاوص وضاعیت بیماه

 .( ننجام گر  eservices.tamin.irطریق  رگاه ا مات غیرحضور  سازمان به نشانی )

 

 ایمعاونت بیمهحوزه: 
 ای و مستمریبرداری از خدمت استعالم وضعیت پوشش بیمهبهره موضوع:
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ها   ولتای و مرجاع نساتعالمات رسامی  ر پنل مخصوص  ستگاه طریق ها  ذیصالح نزناا ها و سازمان -3 

پ  نز نعالم نیاز ، لذن من   نز نین ا مت رن اونهن   نشتنمکان بارهسامانه ا مات غیرحضور  سازمان 

ورت تیییا  کمیتاه،  ستگاه متقاضی به کمیته دیانت نز نطالعات سازمان، مرنتب بررسی گر ی ه و  ر دا

نامه نضا نم ها  ننررن  ( نسبت به عق  تراه ها و نامنویسی و حساان )م یرنن کل مستمر معاونت بیمه

نامه مذکور رن به م یریت فناور  نطالعات و توول  یجیتال جات هماهنگی و نضا نم و یک نسخه نز تراه 

 نمای . مزم نرسال 

جاات فارسات نساامی و مشخصاات کااربرنن ما نظر رن بایست قاضی مینامه  ستگاه متپ  نز عق  تراه  -4

 نمای .نرسال م یریت فناور  نطالعات و توول  یجیتال به  "پیوست" ر ضالب فرم نعطا   سترسی 

( نامنویسی و حسااباا  ننرارن  ، کماکاان معتبار 1ها  منعق  ش ه به نستنا  بخشنامه شماره )نامهتراه  -5

 مرنجع ذیربط نز طریق  رگاه ا مات غیرحضور  اونهن  بو . بو ه و مبنا  نستعالم

ن ، مکاتبه مرنجع برون سازمانی و مرنجعه حضاور   ر اصاوص نن نز  سروی  نستعالم نرتباط بیمهبا رنه -7

 باشن .ن  فاض  موضوعیت بو ه و ونح ها  سازمان ملزم به نض نم  ر نین زمینه نمیوضعیت بیمه

 

  قیاستعالم اشخاص حقیب : 

بگیرنن ندلی و تبعی، نشاخاص فاضا  نرتبااط باا ش گان و مستمر آن سته نز نشخاص حقیقی )نع  نز بیمه -1

باشن ،  ر دورت نیااز و باه سازمان و ...( که  نرن  حساا کاربر  فعال  ر  رگاه غیرحضور  سازمان می

 ساتگاهاا  ماور  نظار ن  او  به مرنجع بارون ساازمانی و منظور نرن ه گونهی  ر اصوص وضعیت بیمه

 توننن  رنساً نسبت به نستعالم نز طریق  رگاه مودوف نض نم نماین .می

توننن  پاسخ نستعالم )سن  یا گونهی نستعالم( رن به دن و  شخصی او  ننتقاال  ن ه و نشخاص حقیقی می -2

ور   ریافات بر نر  نز سن  مذکور رن به دورت نلکترونیکی و نز طریاق  رگااه اا مات غیرحضارمز باره

 نماین .

تونننا  سان  مرنجع برون سازمانی با نسترا ه نز ک  رمز نرن ه ش ه توسط نشاخاص حقیقی)بیماه شا ه( می -3

ها   ولتای و مرجاع نساتعالمات ن  آناا رن نز بخش نستعالم سن   ر پنل مخصوص  ساتگاهوضعیت بیمه

رن ه ش ه توسط متقاضی  ریافت و مور  رسمی سامانه ا مات غیرحضور  سازمان و با نسترا ه نز ک  رمز ن

 بر نر  ضرنر  هن .باره
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 مسئول حسن نجرن  نین  ستور ن نر  مرکز فناور  نطالعات، آمار و مواسابات، ما یرنن کال، معااونین تعاا نت 

ها و فنااور  نطالعاات ن نرنت کال ها  ننرارن   و مساتمر ن ، روسا و کارشناسان نرش  نامنویسی و حسااابیمه

ن  و مسئولین ونح ها  نجرنیی ذیربط شاعب و شارکت مشااور ما یریت و اا مات ها، روسا و معاونین بیمهننستا

  ماشینی تیمین اونهن  بو . 

 

 

صطفی  ساالری   م

 پاراف /انم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 پاراف /انم و انم خانوادگی

 اداره /رئیس گروه

 ارافپ /انم و انم خانوادگی

 معاون مدریکل

 پاراف /انم و انم خانوادگی

 یهامستمر  مدریکل

 پاراف /انم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 

 
    

 پاراف /انم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 پاراف /انم و انم خانوادگی

 اداره /رئیس گروه

 پاراف /انم و انم خانوادگی

 معاون مدریکل

 پاراف /و انم خانوادگی انم

 رادیانمنویسی و حسابهای انف  مدریکل

    


