
رود به سامانه بازیابی و ساخت  به روش های مختلفی امکان پذیر است. پس از و گذرواژه تامین اجتماعیامکان دریافت 

گذرواژه سوابق بیمه تامین اجتماعی می توانید هر یک از راه های تعیین شده را که مایل هستید انتخاب و برای دریافت 

  .گذرواژه خود اقدام نمایید

وانید پس از خوشبختانه بازیابی گذرواژه سوابق بیمه تامین اجتماعی به صورت الکترونیک امکان پذیر است لذا می ت

 .مراجعه به سایت بیمه تامین اجتماعی، برای این منظور اقدام نمایید

 .در ادامه روش بازیابی رمز بیمه تامین اجتماعی را به صورت تصویری برای شما بیمه گذاران عزیز ارائه خواهیم داد

 

  

  

https://irantahsil.org/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%98%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/


رفع مشکالت به  اطالع از نحوه بازیابی رمز عبور و - دریافت گذرواژه تامین اجتماعیبرای 

 .وجود آمده می توانید سراسر کشور با شماره های زیر تماس حاصل نمایید

 تماس از سراسر کشور  – 9099072952

 تماس از استان تهران  – 9099072952

 شب 1صبح الی  8پاسخگویی همه روزه از  از تلفن ثابت بدون گرفتن کدتماس 

  

  

شماره بیمه روی لینک مربوطه  آنالین با کد ملی و استعالم سوابق بیمه تامین اجتماعیجهت 

 .کلیک کنید

  

  

 راهنمای تصویری بازیابی رمز عبور گذرواژه تامین اجتماعی 

 .در این قسمت همراه ما باشید تا راهنمای تصویری بازیابی رمز عبور تامین اجتماعی را بررسی کنیم

 .بازیابی گذرواژه تامین اجتماعی کلیک کنیدابتدا به صفحه ای که در آن سامانه قرار دارد، مراجعه کرده و روی 

  

  

https://irantahsil.org/%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/


 

  

  

توجه داشته باشید که قبل از وارد شدن به صفحه گذرواژه تامین اجتماعی باید، ابتدا به صفحه حساب کاربری خود در 

 .وارد شوید https://account.tamin.ir/auth/login آدرس

ویر زیر به شما نمایش داده خواهد شد و شما باید در این صفحه ای مطابق تصگام اول این است که در این مرحله صفحه 

 .کدملی خود را وارد کنید. پس از وارد کردن کد ملی تیک سبزرنگی کنار آن می خورد که نشان دهنده تایید شدن است

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/06/اعتبارگذرواژه-تامین-اجتماعی.jpg


 

  

  

وجود را انتخاب کرده  در گام دوم که صفحه ای مطابق با شکل زیر مشاهده خواهید کرد می توانید یکی از حالت های م

و ادامه دهید. این حالت ها شامل بازیابی گذرواژه با شناسه ارسال شده توسط پیامک و حالت دوم شامل بازیابی گذرواژه  

 .با استفاده از سواالت امنیتی است

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/06/گذرواژه-تامین-اجتماعی.jpg


 

  

  

ارسال شده خود را وارد   اگر گزینه اول را انتخاب نمایید، صفحه ای مطابق با شکل زیر خواهید دید که باید در آن کد

دقیقه است. اگر زمان اعتبار تمام شده باشد، باید دوباره مراحل را  20کنید. توجه داشته باشید که زمان اعتبار این شناسه 

 .تکرار کنید

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/06/فراموشی-گذرواژه-تامین-اجتماعی.jpg


 

  

  

مانند صفحه زیر را اما اگر حالت بعدی یعنی بازیابی با استفاده از سواالت امنیتی را انتخاب کرده باشید، صفحه ای 

 .مشاهده خواهید کرد

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/06/تعیین-گذرواژه-تامین-اجتماعی.jpg


 

  

  

در مرحله آخر در قسمت گذرواژه و تکرار گذرواژه، کلمه عبور جدید خود را که می خواهید بگذارید انتخاب کرده و  

 .می توانید وارد شوید

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/06/بازیابی-گذرواژه-تامین-اجتماعی.jpg


 

  

  

را رعایت کنید تا رمز شما مورد همانطور که می دانید برای تعیین گذرواژه یک سری اصول وجود دارد که باید آن ها 

 :پذیرش قرار بگیرید. از جمله این موارد می توان به فاکتورهای زیر اشاره کرد که باید حتماً رعایت شود

 .اول اینکه کلیه کاراکترهای تعیین شده التین باشد و با یک حرف آغاز شده باشد

 .کاراکترها شامل حروف کوچک، بزرگ و التین نیز باشد

 .ه نباید شامل نام ، نام خانوادگی و کد ملی باشدگذرواژ

 ..مجاز هستند  & % $ # ! فقط کاراکترهای التین حرف و عدد و

 .کاراکتر باشد ۸طول گذرواژه نباید کمتر از 

  

  

 بازیابی گذرواژه تامین اجتماعی با استفاده از سوال امنیتی

دریافت گذرواژه تامین اجتماعی باشید، الزم است مراحل زیر را پشت  در صورتی که مایل به انتخاب گزینه دوم برای 

  .سر بگذرانید

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/06/گذرواژه-در-سوابق-بیمه.jpg


پس از انتخاب گزینه بازیابی رمزعبور بر اساس سواالت امنیتی، سامانه سواالتی که را که شما به هنگام ثبت نام وارد 

 .سخ دهیدنموده اید را باید در این قسمت وارد نمایید و به سواالت امنیتی به درستی پا

  

  

 

  

  

در صورتی که نتوانید به سواالت به درستی پاسخ دهید، نمی توانید گذرواژه خود را بازیابی نمایید. پس از انجام کار،  

  .گذرواژه جدید خود را وارد نمایید و پس از آن مجددا گذرواژه جدید را تکرار نمایید

ید زیرا در صورتی که اشتباها آن را وارد نماید، امکان ورود  دقت داشته باشید که رمز خود را به درستی وارد نمای

مربوط به سازمان بیمه تامین اجتماعی می توانید در کانال   اخبارمجدد را نخواهید داشت. برای اطالع از آخرین 

 .یدتلگرامی ما عضو شو

دقت داشته باشید  caps lock به هنگام وارد نمودن رمز عبور جدید خود، حتما به روشن یا خاموش بودن کلید :تذکر

 .زیرا در صورتی که این رمز را اشتباه وارد نمایید، رمز عبور شما به عنوان رمز عبور جدید شناخته خواهد شد

  

  

اصالح مشخصات در سامانه امین آموزش و برای دریافت اطالعات کاربردی در رابطه با 

 .کلیک کنید ،پرورش

https://irantahsil.org/category/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/06/بازیابی-گذرواژه-تامین-اجتماعی.jpg


  

  

 ثبت نام در سامانه تامین اجتماعی

 .برای مشاهده سوابق تامین اجتماعی باید ابتدا در این سامانه ثبت نام کنید

کنید. پس از کلیک روی ثبت نام، صفحه ای را  جهت ثبت نام باید وارد سامانه شده و سپس روی گزینه ثبت نام کلیک 

خواهید دید که از شما می خواهد کدملی و شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید. پس از وارد کردن این اطالعات وارد  

 .مرحله بعدی خواهید شد

 .توجه داشته باشید شماره تلفن همراهی که وارد می کنید باید به نام خودتان باشد

  

  

 24استعالم سوابق بیمه تامین اجتماعی با اپلیکیشن پیشخوان 

یکی از راه هایی که می توانید با استفاده از آن استعالم سوابق بیمه تامین اجتماعی را استخراج کنید، استفاده از اپلیکیشن  

 .اجتماعی شوید است. در ابتدا باید این سامانه را نصب کرده و سپس وارد صفحه اصلی قسمت تامین 24پیشخوان 

 .و رمزعبور خواسته می شود که باید آن ها وارد کرده و سپس به استعالم بپردازید  در این صفحه نیز از شما کدملی

 .پس از وارد کردن اطالعات و انتخاب گزینه استعالم سوابق می توانید اطالعات بیمه ای خود را مشاهده کنید

  

  

 اجتماعی نحوه تعیین بهترین رمز عبور تامین 

پس از اینکه مراحل الزم را برای دریافت گذرواژه تامین اجتماعی پشت سر گذراندید، باید گذرواژه ای را تعیین نمایید.  

 .گذرواژه تعیین شده باید شرایط زیر را داشته باشد

خود، حتما کارکترهای مورد استفاده برای رمز عبور حتما باید التین باشد. لذا قبل از وارد نمودن رمز عبور  •

 .کیبورد را به حالت انگلیسی در بیاورید

اگر تصمیم به تعیین رمز عبور عددی دارید، حتما باید قبل از آن یک حرف را وارد نمایید )رمز عبور باید با   •

 حرف آغاز شود.( 

  برای ایجاد کارکتر بزرگ) .در رمز تعیین شده حتما باید یک کارکتر بزرگ و یک کارکتر کوچک قرار دهید •

 (.و کلید مورد نظر را وارد نمایید shift می توانید به صورت همزمان

 .کارکتر کمتر باشد و می تواند شامل عدد بزرگتری نیز باشد 8طول گذرواژه تعیین شده نباید از  •

گذرواژه تعیین شده نباید شامل نام، نام خانوادگی و کد ملی باشد. زیرا این موارد به راحتی قابل هک شدن  •

 .هستند

استفاده نمایید.)کارکترهای مجاز   ! # $ % &برای قوی تر کردن رمز عبور خود می توانید از کارکترهای  •

 برای وارد نمودن رمز عبور می باشند.( 

  



 خالصه مطلب 

م. در این مقاله تالش نمودیم تا اطالعاتی را در رابطه با دریافت گذرواژه تامین اجتماعی اطالعاتی را به شما ارائه نمایی

  .برای ورود به سامانه بازیابی و ساخت گذرواژه سوابق بیمه تامین اجتماعی می توانید در زمان تعیین شده اقدام نمایید

در صورتی که سوالی در رابطه با نحوه بازیابی گذرواژه سوابق بیمه تامین اجتماعی دارید، می توانید با شماره های  

روش بازیابی رمز بیمه تامین اجتماعی با کمک مشاوران ما نیز امکان پذیر   پشتیبانی ما تماس حاصل نمایید. دریافت

 .است

  

می توانید سراسر کشور با شماره   روش های بازیابی گذرواژه تامین اجتماعیجهت اطالع از 

 .های زیر تماس حاصل نمایید

 تماس از سراسر کشور  – 9099072952

 تماس از استان تهران  – 9099072952

 شب 1صبح الی  8پاسخگویی همه روزه از  از تلفن ثابت بدون گرفتن کدتماس 

  

 


