
 وضعیت دریافت مستمریاستعالم  سرویسراهنمای بهره برداری از  

وضعیت دریافت توانند نسبت به استعالم باشند، مینامه با سازمان میسازمانی که دارای تفاهماز طریق این سرویس، نهادها و مراجع برون

باشد، بعالوه، هر فرد حقیقی که دارای حساب کاربری فعال در درگاه غیرحضوری سازمان می  افراد مدنظر خود اقدام نمایند. مستمری

سازمانی خود و ارائه گواهی و سند مربوطه از طریق صندوق شخصی به نهاد و مرجع برون دریافت مستمریامکان استعالم وضعیت 

 موردنظر را خواهد داشت.

 : کاربران .1

 شوند:دسته زیر تقسیم میکاربران این سرویس به دو 

 : نهادها و مراجع برون سازمانی  دسته اول

، وارد درگاه غیرحضوری سازمان شده های دولتی و مرجع استعالمات رسمیپنل مخصوص دستگاهاز طریق بایست میاین قبیل از کاربران، 

 راد مدنظر خود اقدام نمایند.اف وضعیت دریافت مستمریتوانند مستقیما نسبت به استعالم بو با درج شماره ملی 

 افراد حقیقی دسته دوم:

 از طریق مسیر بتوانند پس از ثبت نام و ایجاد حساب کاربری در درگاه غیرحضوری،  بایستمیاین قبیل از کاربران 

خود اقدام و در صورت تمایل، نتیجه را جهت  وضعیت دریافت مستمری، نسبت به استعالم بگیراناستعالم وضعیت مستمری/بگیرانمستمری

های توانند از طریق پنل مخصوص دستگاهسازمانی مورد نظر، به صندوق شخصی انتقال داده و مراجع مذکور میارائه به مرجع برون

 برداری نمایند.دولتی/استعالم سند)با ارائه کد رمز(، گواهی یا استعالم مورد نظر را مشاهده و از آن بهره

 

 : نحوه استعالم .2

 سازمانیمراجع برون .2.1

مطابق فرم زیر از  کدملی فرد موردنظر ،وضعیت دریافت مستمریمراجع برون سازمانی به منظور استعالم کاربر  پس از ورود

 کاربر دریافت گردد:

 
 

 

 

 



 

نباشد و یا قبالً در زمره بگیر سازمان باشد یا در صورتی که شخص در حال حاضر مستمریپس از جستجوی اطالعات، 

  شود.بگیران سازمان قرار داشته است، پاسخ الزم ارائه میمستمری

 

 افراد حقیقی

به مراجع برون سازمانی، مطابق فرم زیر، نهاد مورد نظر خود را  دریافت مستمریافراد حقیقی، به منظور ارائه گواهی وضعیت 

  نمایند.ندوق شخصی ارسال میگواهی خود را صادر و به ص انتخاب می نمایند و

 
 

بگیر سازمان باشد یا نباشد و یا قبالً در زمره پس از جستجوی اطالعات، در صورتی که شخص در حال حاضر مستمری

 شود. بگیران سازمان قرار داشته است، پاسخ الزم ارائه میمستمری

 


