
 

 
 

 هؾاُذٍ عْاتق تیوَ تاهیي اجتواػی تا کذ هلی + لیٌک هغتقین

هؾاُذٍ عْاتق تیوَ تاهیي اجتواػی تا اُذاف خافی اًجام هی ؽْد کَ هِن تشیي آى ُا هؾاُذٍ ّاسیض هٌظن 

ُوَ عْاتق تَ طْس هٌظن اص طشف کاسفشها اعت. ؽشکت تاهیي اجتواػی تشای فشاُن کشدى هؾاُذٍ عْاتق 

مشااده    دس اختیههاس کههاستشاى  ههشاس دادٍ اعههت کههَ یاههی اص آى ُههاتیوههَ تهها ؽههواسٍ آى سّػ ُههای خافههی سا 

  .اعت سوابق بیمه تدمین اجتمدعی بد ک  ملی

کٌذ.  عاصهاى تاهیي اجتواػی تالػ کشدٍ تا خذهات غیش حضْسی تَ هٌظْس سفغ ًیاص تواهی داّطلثاى ایجاد

دس ُوههیي ساعههتا اهاههاى هؾههاُذٍ عههْاتق تیوههَ تههاهیي اجتوههاػی سا تههشای کههاستشاى خههْد تههَ فههْست آًالیههي ّ 

آفالیي ایجاد کشدٍ اعت. ؽوا تشای هؾهاُذٍ عهْاتق تیوهَ تهاهیي اجتوهاػی تها کهذ هلهی ههی تْاًیهذ اص هشّس هش 

ًجام ثثت ًام دس عایت اهاهاى پهزیش هؾاُذٍ عْاتق تاهیي اجتواػی پظ اص ا .فایشفاکظ یا کشّم اعتفادٍ ًواییذ

 .خْاُذ تْد

اص آًجا کَ ایي هشاحل، تشای کاستشاى تیوَ تهاهیي اجتوهاػی تغهیاس هِهن اعهت. لهزا آى ُها تایهذ تها سّػ ُهای 

آًالیههي ّ آفالیههي هؾههاُذٍ عههْاتق تیوههَ خههْد آؽههٌایی داؽههتَ تاؽههٌذ کههَ هههی تْاًٌههذ هشاحههل آى سا تههَ کوههک 

 .دسیافت کٌٌذ 9099075307 ٍ تلفيکاسؽٌاعاى ایشاى تحقیل اص ؽواس

  

 هؾاُذٍ عْاتق تیوَ تاهیي اجتواػی تا چَ سّػ ُایی اهااًپزیش اعت؟

ُغهتٌذ،  ّیشایؼ اطالػات عاهاًَ تیوهَ تهاهیي اجتوهاػی تغیاس پیؼ هی آیذ کَ تیوَ ؽذ اى ًیاصهٌذ هؾاُذٍ یا

 .اها ًوی داًٌذ کَ چگًَْ تایذ ایي کاس سا اًجام دٌُذ

خْؽثختاًَ تا اهااًاتی کَ عاصهاى تیوَ تاهیي اجتواػی فشاُن آّسدٍ اعت دیگش ًیاصی تَ هشاجؼَ حضْسی 

عهَ سّػ هختلهو ّ تهذّى هشاجؼهَ هی تْاًٌهذ تهشای هؾهاُذٍ عهْاتق تیوهَ تهاهیي اجتوهاػی اص  ًیغت ّ افشاد

 .حضْسی ا ذام کٌٌذ

  

  account.tamin.ir سّػ اّل: هؾاُذٍ عْاتق تیوَ اص طشیق عایت سعوی تاهیي اجتواػی تَ آدسط� 
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توهام اهااًهات هْجهْد دس  سّػ دّم: ًقة اپلیایؾي تاهیي اجتواػی تش سّی تلفي ُوهشاٍ ّ اعهتفادٍ اص �

 ًشم افضاس

 دس تلفي ُوشاٍ ّ اعتؼالم ُوَ عْاتق USSD سّػ عْم: ّاسد کشدى کذ �

دس اداهَ تْضیحاتی تشای ُش یک اص ؽوا ػضیضاى اسائَ دادیهن تها تتْاًیهذ تهَ ساحتهی ّ تها ُهش یهک اص سّػ 

 .ُای صیش، عْاتق تاهیي اجتواػی تا ؽواسٍ تیوَ خْد سا هؾاُذٍ ًواییذ

  

  

 � اطالػیَ �

تههشای ّسّد تههَ عههاهاًَ هؾههاُذٍ عههْاتق تیوههَ تههاهیي اجتوههاػی هههی تههْاى اص عههَ طشیههق جغههتجْی ایٌتشًتههی، 

 .اعتفادٍ کشد USSD اپلیایؾي تلفي ُوشٍ ّ کذ



 

 
 

  

 

  

 هؾاُذٍ عْاتق تیوَ اص طشیق عایت سعوی تاهیي اجتواػی

تشای ایٌاَ ُش کاستشی تتْاًذ عْاتق تیوَ خْد سا دس عهایت تهاهیي اجتوهاػی هؾهاُذٍ کٌهذ اتتهذا تایهذ دس ایهي 

 عایت ثثت ًام کٌذ. ا ش ثثت ًام خْد سا تاویل کشدٍ ایذ هی تْاًیذ تا ّاسد کشدى کذ هلی ّ سهض ػثْس خهْد،

 .تَ ایي عاهاًَ ّاسد ؽذٍ ّ عْاتق تیوَ خْد سا هؾاُذٍ کٌیذ



 

 
 

تْجَ: دس سّػ دّم ًیض ُواًٌذ سّػ اّل، هی تْاًیذ اپلیایؾي ایي ًهشم افهضاس سا تهش سّی  ْؽهی خهْد  �

 .ًقة کشدٍ ّ پظ اص ّسّد تَ ففحَ کاستشی، لیغت عْاتق تیوَ خْد سا هؾاُذٍ ًواییذ

 .ّ اخز ًْتت آًالیي کلیک کٌیذ عاهاًَ ًْتت دُی تاهیي اجتواػی جِت کغة اطالػات تیؾتش دس هْسد

 USSD اُذٍ عْاتق تیوَ تاهیي اجتواػی اص طشیق کذهؾ

 اُی هواي اعت اؽخاؿ ًتْاًٌذ تَ فْست حضهْسی ّ یها حتهی اص طشیهق ایٌتشًهت عهْاتق تیوهَ خهْد سا 

 .هؾاُذٍ کٌٌذ

  ادس اعت تا ػالٍّ تهش USSD اها چٌاًچَ فشدی دس ایي عاصهاى ثثت ًام کشدٍ تاؽذ، تٌِا تا ّاسد ًوْدى کذ

 .اص خذهات دیگشی ًیض تِشٍ هٌذ ؽْد یمه تدمین اجتمدعی بد ک  ملیمشده   سوابق ب

ُهای  ایي خذهات ػثاستٌذ اص فیؼ هغهتوشی، ًْتهت دُهی، پشداخهت حهق تیوهَ، دسیافهت اپلیایؾهي، ًوًْهَ فشم

 .تأهیي اجتواػی ّ دعتوضد هثٌای کغش تیوَ کَ ُش کذام دس هٌْیی جذا اًَ ًْؽتَ ؽذٍ اعت

سا ّاسد ًواییذ. ُوچٌیي، تفاّتی ًوی کٌذ کَ اص کذام اپشاتْس * ۲*۰۲۴۱تٌِا # تشای ایي کاس کافی اعت کَ

خظ تلفي ُوشاٍ اعتفادٍ هی کٌیذ ّ تٌِها تها ّاسد کهشدى کهذ هلهی  هادس تهَ هؾهاُذٍ آخهشیي ّضهؼیت تیوهَ خهْد 

 .ُغتیذ

  

 ًحٍْ ثثت ًام دس عیغتن هؾاُذٍ عْاتق تیوَ تاهیي اجتواػی

هٌتقهل ههی  account.tamin.ir اجتوهاػی، تهَ فهْست اتْهاتیهک، تهَ آدسطپظ اص ّسّد تَ عاهاًَ تهاهیي 

  .ؽْیذ

دس ایي عاهاًَ، هی تْاًیذ تشای اًجام ثثت ًام ا ذام ًواییذ. افشادی کَ دس  زؽتَ ثثت ًام کشدٍ اًذ، هی تْاًٌهذ 

ایٌهذ تها تهَ پظ اص ّسّد تَ عاهاًَ هزکْس، تش سّی ّسّد تَ عیغتن کلیک کشدٍ ّ اطالػات خهْد سا ّاسد ًو

 .عْاتق خْد دعتشعی داؽتَ تاؽٌذ

تشای آؽٌایی کلیَ کاستشاى ػضیض، ها دس صیش تَ فْست تقْیشی هشاحل اًجام ثثت ًهام سا رکهش ههی کٌهین. 

 .پظ اص کلیک تش سّی عاهاًَ هْسد ًظش، ّاسد ففحَ ای ُواًٌذ تقْیش صیش هی ؽْیذ

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/


 

 
 

 .کلیک کٌیذ« ثثت ًام»ُواًطْس کَ دس تقْیش هؾاُذٍ هی ًواییذ، دس ایٌجا الصم اعت تش سّی  ضیٌَ  �

  

 

ؽههْیذ. دس ایههي  غههوت، ُوههاًطْس کههَ دس پههظ اص ّسّد تههَ تخههؼ ثثههت ًههام ؽههوا ّاسد فههفحَ جذیههذی هههی  �

 .تقْیش هؾاُذٍ هی ًواییذ، الصم اعت ؽواسٍ کذ هلی خْد )یا ُواى فشد داسای تیوَ( سا ّاسد ًواییذ

 .تْجَ: خظ تلفي ُوشاٍ ّاسد ؽذٍ، تایذ حتوا تَ ًام فشد داسای تیوَ تاؽذ �

اُذٍ عْاتق تیوَ تاهیي اجتواػی حتوها  تزکش: تشای ّاسد ًوْدى ؽواسٍ هْتایل خْد ّ ّسّد تَ عاهاًَ هؾ �

 .سا تَ ػٌْاى پیؼ ؽواسٍ تایپ ًواییذ«0»تایذ ػذد 



 

 
 

 .کلیک کٌیذ عْاتق تیوَ تاهیي اجتواػی تذّى  زسّاژٍ جِت اطالع اص

 

 .دس هشحلَ عْم، تشای تاویل فشآیٌذ ثثت ًام الصم اعت اطالػات خْد سا هاًٌذ تقْیش صیش ّاسد ًواییذ �

  

https://irantahsil.org/%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-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%af%d8%b0%d8%b1%d9%88%d8%a7%da%98%d9%87/


 

 
 

 

 .دس ایي تخؼ الصم اعت آدسط ایویل فؼال خْد سا ّاسد کٌیذ �



 

 
 

 

ًْع عْال اهٌیتی سا اًتخهاب ّ دس کهادس  3استشی خْد دس هشحلَ پٌجن الصم اعت تشای افضایؼ حغاب ک �

سّتشّی آى جْاب ایي عْاالت سا دسج کٌیذ. د ت کٌیذ کهَ ایهي عهْاالت ّ جهْاب آى ُها دس هْا هغ تاصیهاتی 

 .سهض ػثْس الصم ّ ضشّسی ُغتٌذ. لزا آى ُا سا تَ یاد داؽتَ تاؽیذ



 

 
 

 

  .ش ؽذٍ اًتخاب ّ دس کادس دّهی تاشاس کٌیذتشای خْد یک سهض ػثْس هطاتق تا ًاات رک �



 

 
 

 

دس فْست ّاسد کشدى اطالػات خْد ّ کلیک تش سّی  ضیٌَ ثثت ًام، تواهی اطالػهات ؽهوا ثثهت ؽهذٍ  �

 .ّجْد ًذاسدّ اهااى افالح هجذد آى 

تؼذ اص ایٌاَ ثثت ًام خْد سا دس عایت تَ فْست هْفقیت آهیض اًجام دادیذ یک پیهام هثٌهی تهش هْفقیهت آهیهض 

دس  .عههاػت تههَ اطههالع ؽههوا دادٍ هههی ؽههْد 84تههْدى ثثههت ًههام ؽههوا ًؾههاى دادٍ ؽههذٍ ّ ًتیجههَ آى، دس ػههشك 

وک تین هؾاّسٍ ای خثشٍ ّ کاسداى دس فْستی کَ اطالػات خْد سا اؽتثاٍ ّاسد کشدٍ تاؽیذ هی تْاًیذ اص ک

 .تواط تگیشیذ 9099075307 ایي ساتطَ تا ؽواسٍ تلفي

ّ هشاحهل د یهق آى  هؾهاُذٍ عهْاتق تیوهَ تهاهیي اجتوهاػی تها پیاههک جِهت کغهة اطالػهات تیؾهتش دس ههْسد

 .کلیک کٌیذ

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-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%a7/


 

 
 

 ًحٍْ اًتخاب سهض ػثْس ٌُگام ثثت ًام دس عایت تاهیي اجتواػی

 :ت تایذ هْاسد صیش سا دس ًظش داؽتَ تاؽیذتَ ٌُگام اًتخاب سهض ػثْس دس ایي عای

 .حتوا ففحَ کلیذ تَ صتاى اًگلیغی تاؽذ �

 .کاساکتش ًثاؽذ 4سهض ػثْسی کَ اًتخاب هی کٌیذ، کوتش اص  �

 .تِتش اعت اص کذ هلی یا ًام ّ ًام خاًْاد ی خْدتاى ٌُگام اًتخاب سهض ػثْس اعتفادٍ ًاٌیذ �

 .اًتخاب کٌیذ @#$%*& ّف تضسگ ّ کْچک، ػذد ّ کاساکتشُایسهض ػثْس خْد سا تشکیثی اص حش �

 .دس اتتذا اص یک حشف التیي اعتفادٍ کٌیذ �

  

 هؾاُذٍ عْاتق تیوَ تاهیي اجتواػی تا کذ هلی

 .ُواًطْس کَ رکش  شدیذ، اهااى هؾاُذٍ عْاتق تیوَ تاهیي اجتواػی تشای تواهی تیوَ  ضاساى ّجْد داسد

دس فْست دسج دسعت تواهی اطالػات هی تْاًیذ تا اعتفادٍ اص عاهاًَ هزکْس، اص عْاتق تیوَ خْد اطهالع 

 .پیذا کٌیذ

دس هشحلَ تؼهذی، الصم اعهت کهذ هلهی خهْد سا تهَ ُوهشاٍ سههض ّاسد ؽهذٍ دس صههاى ثثهت ًهام ّاسد کٌیهذ تها  �

 .تتْاًیذ تقیَ هشاحل ثثت ًام سا اًجام دُیذ

  



 

 
 

 

دس فْستی کَ تواهی اطالػات خْد سا تَ دسعتی ّاسد ًوْدٍ تاؽهیذ، تها تقهْیشی ُواًٌهذ تقهْیش صیهش  �

 .سّتشّ هی ؽْیذ

هات عهاتقَ کلیهک کٌیهذ تها پهظ اص ّسّد تهَ عهاهاًَ، ههی تْاًیهذ تهش سّی  ضیٌهَ تیوهَ ؽهذ اى ّ عهپظ خهذ �

  .تتْاًیذ اص خذهات غیش حضْسی تاهیي اجتواػی تِشٍ هٌذ ؽْیذ



 

 
 

 

آى تشای تواهی افشادی خذهت دیگشی کَ دس ایي عاهاًَ  شاس  شفتَ، اهااى هؾاُذٍ عْاتق تلفیقی ّ خذهات 

اعت کَ اص ایي تیوَ اعتفادٍ هی ًوایٌذ، صیهشا دس کٌهاس خهذهات خهْد ههی تْاًٌهذ عهْاتق تیوهَ سا ًیهض هؾهاُذٍ 

 .ًوایٌذ

  

 چگًَْ  زسّاژٍ خْد سا تاصیاتی کٌین؟

اص دّ طشیهق پیهاهای ّ عهْال اهٌیتهی هواهي  دسیافهت  زسًاههَ تیوهَ تهاهیي اجتوهاػی ُواًطْس کَ ههی داًیهذ

  .اعت

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/


 

 
 

 .ذ تا سّػ ُای صیش آى سا تاصیاتی ًوایذحال ا ش کغی تَ ُش دلیل سهض خْد سا فشاهْػ کشدٍ تاؽذ هی تْاً

 .ؽْیذ ّ تش سّی  ضیٌَ تاصیاتی سهض ػثْس کلیک کٌیذ  ّاسد عاهاًَ هؾاُذٍ عْاتق تیوَ تاهیي اجتواػی �

 .کذ هلی سا ّاسد ّ هٌْی  ام تؼذی سا اًتخاب کٌیذ �

پیاهک یا تاصیهاتی  هزسّاژٍ تها یای اص دّ هْسد، تاصیاتی  زسّاژٍ تا اعتفادٍ اص ؽٌاعَ اسعال ؽذٍ تْعظ  �

 .اعتفادٍ اص عؤاالت اهٌیتی سا اًتخاب کٌیذ

چٌاًچهَ دس ٌُگهام ثثهت ًهام ؽهواسٍ ؽٌاعهٌاهَ خهْد سا ّاسد ًاهشدٍ ایهذ، ًوهی تْاًیهذ اص سّػ اّل اعهتفادٍ  �

 .کٌیذ. دس غیش ایي فْست، تشای ؽوا یک کذ ؽؼ س وی فشعتادٍ هی ؽْد

ْال اهٌیتی تایغتی تَ عؤال اهٌیتی کهَ دس ٌُگهام ثثهت ًهام هؾهخـ کهشدٍ دس فْست اعتفادٍ اص  ضیٌَ ع �

 .ایذ، پاعخ دُیذ

 .دس پایاى  زسّاژٍ جذیذ هْسد ًظش خْد سا ّاسد ّ آى سا رخیشٍ کٌیذ �

 .کلیک کٌیذ ًْتت دُی ایٌتشًتی تاهیي اجتواػی تشای اطالع اص

 ًاات هِن تشای ّسّد تَ عاهاًَ هؾاُذٍ عْاتق تیوَ تاهیي اجتواػی

تههشای ّسّد تههَ عههایت تههاهیي اجتوههاػی تِتههش اعههت اص عیغههتن ُههای کههاهپیْتش ّ لههة تهها  اعههتفادٍ کٌیههذ.  �

ُوچٌیي، جِت اتقال تا ّعیلَ ُای هزکْس، تْفیَ هی کٌین کهَ حتوها  اص هشّس شُهای فایشفهاکظ ّ کهشّم 

 .اعتفادٍ ًواییذ

ی خطها هْاجهَ ؽهذیذ، ههی تْاًیهذ کهؼ دس فْستی کَ اهااى ّسّد تهَ عیغهتن سا ًذاؽهتیذ ّ یها تها پیهام ُها �

اهاهاى ّسّد تهَ  (VPN) هشّس ش خْد سا پاک کٌیذ ّ یا ایٌاَ هواي اعت تَ دلیل سّؽي تْدى ّی پهی اى

خهْد سا خهاهْػ ًوهْدٍ ّ هجهذدا فهفحَ ههْسد  تٌهاتشایي، ّی پهی اى عایت تاهیي اجتواػی سا ًذاؽتَ تاؽیذ،

 .ًظش سا سفشػ ًواییذ

َ عهْاتق تهاهیي اجتوهاػی تها ؽهواسٍ تیوهَ ثثهت ًهام ًوهْدٍ ایهذ، حتوها  دس فْافهل دس فْستی کَ دس عهاهاً �

  .صهاًی کْتاٍ، سهض ػثْس خْد سا تغییش دُیذ تا کغی ًتْاًذ تَ اطالػات ؽوا دعتشعی پیذا کٌذ

https://irantahsil.org/%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/


 

 
 

 ثل اص اًتخاب سهض، اص ًحٍْ ایجهاد سههض ػثهْس ایوهي اطهالع یاتیهذ ّ تِتهش اعهت سههض ػثهْس خهْد سا دس  �

دداؽت کشدٍ ّ یا ایٌاَ آى سا دس عیغتن خْد تَ فْستی کَ کغی ًتْاًذ تَ آى دعتشعی داؽتَ تاؽذ، جایی یا

  .رخیشٍ ًواییذ

 .تَ هٌظْس افضایؼ ایوٌی سهض خْد، اص ففحَ کلیذ هجاصی اعتفادٍ ًواییذ �

تا تْجَ تَ ایٌاَ ؽوا تا ّاسد ًوْدى اطالػات خْد، تَ پٌل کاستشی دعتشعی داسیذ. لزا تشای ایٌاهَ فهشد  �

دیگشی پظ اص ؽوا ًتْاًذ تَ پٌل ؽوا دعتشعی داؽتَ تاؽذ ّ ُوچٌیي اطالػات ؽهوا هحفهْب تواًهذ، حتوها  اص 

  .تشًاهَ خاسج ؽْیذ

چ ػٌهْاى دس اختیهاس دیگهشاى  هشاس ًذُیهذ. دس فهْست ًام کاستشی ّ ُوچٌیي سهض ػثهْس خهْد سا تهَ ُهی �

 .هشاجؼَ تَ کافی ًت ُا حتوا  اص خشّج حغاب کاستشی خْد اطویٌاى یاتیذ

 48ًاتَ هِن دس ساتطَ تا ّسّد تَ عایت تاهیي اجتوهاػی ایهي اعهت کهَ خهذهات ههْسد ًظهش تهَ فهْست  �

 .اسد عاهاًَ هزکْس ؽًْذعاػتَ اسائَ هی  شدًذ ّ کلیَ هتقاضیاى هی تْاًٌذ تَ ساحتی ّ



 

 
 

 

 اخثاس تیوَ تاهیي اجتواػی

 طشح تاهیي اجتواػی دس کؾْس ۰۸۱اجشای  �

پههشّژٍ دس حههال عههاخت،  ۰۸۱حاضههش  دس حههال»اجتوههاػی،  فههت:  هیشُاؽههن هْعههْی، سئههیظ عههاصهاى تأهیي

ُهها، هشاکههض دسهههاًی تهها اّلْیههت هٌههاطق کوتههش  تْعههؼَ، ایجههاد ّ تِغههاصی داسیههن کههَ تخههؼ ػوههذٍ ایههي پشّژٍ

 «.تشخْسداس ُغتٌذ

دس ایي  ضاسػ ُا آهذٍ اعت، سئیظ تاهیي اجتواػی کؾْس  قذ داسد تیهپ تهاهیي اجتوهاػی هیاًهذّآب سا تهَ 

ّ دس آى اعتخذاهی تش ضاس کٌذ. دس ایي ؽؼثَ تشخی اص تجِیهضات پضؽهای هوتاص استقا دُذ ّ تشای جزب ًیش

 خشیذاسی ّ تحْیل دادٍ ؽذٍ اعت.  پضؽای ّ غیشٍ هْسد ًیاص هاًٌذ تقْیش تشداسی، آصهایؾگاٍ، چؾن



 

 
 

  

 دسفذ جوؼیت کؾْس تحت پْؽؼ تیوَ تاهیي اجتواػی ُغتٌذ ۳۷حذّد  �

دسفهذ  ۴۱وهاػی کؾهْس،  فهت،  ثهل اص اًقهالب اعهالهی هیشُاؽن هْعهْی، ههذیش ػاههل عهاصهاى تهأهیي اجت

هیلیْى ًفشی کؾْس تحهت پْؽهؼ تیوهَ تهاهیي اجتوهاػی تْدًهذ کهَ خْؽهثختاًَ ایهي س هن دس حهال  ۷۳جوؼیت 

 .دسفذ سعیذٍ اعت ۳۷حاضش تَ 

  

 خالفَ هطلة 

افشادی کَ تیوَ تاهیي اجتواػی ُغتٌذ ُوْاسٍ هی خْاٌُذ عْاتق تیوَ خهْد سا هؾهاُذٍ کٌٌهذ. تهَ ُوهیي دلیهل 

ّ عهایت تهاهیي  USSD ، کهذمشده   سوابق بیمه تدمین اجتمدعی بد ک  ملی عاصهاى تاهیي اجتواػی اهااى

یوَ خْد دس عایت تاهیي اجتواػی تایذ دس آى ثثهت اجتواػی سا فشاُن کشدٍ اعت. ؽوا تشای هؾاُذٍ عْاتق ت

ؽهْیذ ّ هشاحهل  فتهَ ؽهذٍ دس تهاال سا  account.tamin.ir ًام کٌیذ. تشای ایهي کهاس الصم اعهت ّاسد عهاهاًَ

 .اًجام دُیذ

ًیض هی تْاًیذ عْاتق تیوَ خْد سا هؾاُذٍ کٌیذ ّ کلیَ اهْس هشتْط تَ تیوَ تاهیي * ۲*۰۲۴۱اص طشیق کذ #

کلیهَ هشاحهل ّ ًاهات کهاس تها عهایت تهاهیي اجتوهاػی، تاصیهاتی سههض   ا دس آى اًجام دُیذ. دس تهاالاجتواػی س

ػثْس ّ اًتخاب آى سا تشای ؽوا تیاى کشدٍ این. تَ طْسی کَ ؽهوا ُهن اکٌهْى ههی تْاًیهذ کلیهَ اههْس خهْد سا 

شدیذ هی تْاًیذ جِت حل اًجام دُیذ، اها ا ش تَ ٌُگام اًجام ُش کذام اص سّػ ُای تاال تَ هؾال تشخْسد ک

تواط حافل ًواییذ تها کاسؽٌاعهاى ایهشاى تحقهیل دس  9099075307 عشیغ ّ آعاى آى ُا تا ؽواسٍ تلفي

 .اعشع ّ ت پاعخگْی عْاالت ؽوا تاؽٌذ

  

  

  

 

 


