
شود زیرا باید وارد وب سایت سازمان تامین اجتماعی اکثر افراد برای دریافت سوابق بیمه با مشکالت متعددی مواجه می

سایت سازمان شوند و مراحل مختلفی را بگذرانند. به همین دلیل مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی بدون گذرواژه در وب

از ثبت نام کردن در این سایت حتما باید برای خود گذرواژه انتخاب کنید. نکته  تامین اجتماعی امکان پذیر نیست. چون بعد

 .بسیار مهم این است که بعد از ثبت نام و با گذشتن چند ساعت ممکن است تاییدیه ثبت نام شما نرسد

کاراکترهای التین باشد. در ساخت گذرواژه تامین اجتماعی باید از یکی دیگر از موارد ساخت و استفاده از گذرواژه می

استفاده شود برای مثال استفاده از یک حرف کوچک و یک حرف بزرگ عدد و عالئم حتما باید در گذرواژه شما وجود 

 .داشته باشد

در نهایت ما قصد داریم در این مقاله بهترین راه برای مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی بدون گذرواژه را مورد بررسی 

موبایل استفاده کنید. این روند بسیار  ussd داشته باشید برای مشاهده سریع سوابق بیمه باید از کد ملی و کدقرار دهیم. توجه 

تواند با تلفن همراه سابقه بیمه خود را مشاهده نماید، اگر قصد دارید مشاهده سوابق بیمه تامین باشد و هر شخصی میساده می

 .کنیم تا پایان این مقاله با ما همراه باشیدهاد میاجتماعی را بدون گذرواژه تجربه کنید پیشن

  

 اطالعیه

برای مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی بدون گذرواژه، ابتدا باید در وب سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی ثبت نام 

 کنید

  

  

 مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی بدون گذرواژه
تامین اجتماعی بدون گذرواژه بپردازید بهتر است بدانید که بهترین راه برای شما اگر قصد دارید به مشاهده سوابق بیمه 

ها در اختیار در تلفن همراه است. الزم به ذکر است بدانید این خدمات توسط تمامی شرکت ussd استفاده از کد ملی و کد

استفاده کنید. * ۱۴۲مراه اول باید از کد #شود. برای مثال شما برای مشاهده سوابق بیمه در شرکت هکاربران قرار داده می

است. از * ۴*۱۴۲۰باشد زیرا کد دستوری برای مشترکین شرکت ایرانسل #این مسئله برای مشترکین ایرانسل متفاوت می

توانند از کد شرکت ایرانسل استفاده کنند. در ادامه ما قصد داریم روند مشاهده سوی دیگر مشترکین شرکت رایتل هم می

ق بیمه تامین اجتماعی بدون گذرواژه را مرحله به مرحله با استفاده از متن و تصویر در اختیار شما قرار دهیم تا شما سواب

  .بتوانید بدون مواجه شدن با هیچ گونه مشکل به مشاهده سوابق بیمه بپردازید. پس پاراگراف بعد را با دقت مطالعه کنید

  

 اعی با استفاده از تلفن همراهمراحل دریافت سوابق بیمه تامین اجتم
برای دریافت خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی، تنها کافی است از کد دستوری مربوط که در قسمت باال به آن 

اشاره شده است استفاده نمایید. ما در این قسمت قصد داریم با استفاده از اپراتور رایتل به سوابق بیمه تامین اجتماعی 

 .را شماره گیری کرده و دکمه تماس را لمس کنید *۴*۱۴۲۰رای این کار تنها کافی است کد #بپردازیم. ب

  



 مرحله اول دریافت سوابق بیمه

 توانیدشود. شما به سادگی میای مشابه با تصویر زیر برای شما باز میصفحه *۴*۱۴۲۰#بعد از شماره گیری کد دستوری 

 .بعد هدایت شوید با انتخاب گزینه یک )استعالم( به صفحه

[caption id="attachment_109632" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]مرحله اول دریافت سوابق بیمه

  

 چگونگی دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی بدون گذرواژه )مرحله دوم(

د توانید با وارالزم به ذکر است بدانید که شما می  شویددر این مرحله از کار با صفحه ای مشابه با تصویر زیر مواجه می

کردن گزینه سه در کادر که مربوط به خدمات تامین اجتماعی است برای دریافت سوابق بیمه اقدام کنید. بعد از وارد کردن 

 .ید تا به مرحله بعد راه پیدا کنیدرا لمس کن SEND باید گزینه ۳گزینه 



[caption id="attachment_109647" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]چگونگی دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی بدون گذرواژه )مرحله دوم(

  

 دریافت سوابق بیمه 

را در باکس وارد کنید، این گزینه مربوط به آخرین سوابق  1اگر قصد دارید به سوابق بیمه تامین اجتماعی بپردازید باید عدد 

 .را تاچ کنید Send باید گزینه 1بیمه شما است. بعد از وارد کردن عدد شماره 



[caption id="attachment_109650" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]دریافت سوابق بیمه

  

 یدبر روی لینک قرمز کلیک کن مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد ملیبرای 

  

 وارد کردن کد ملی

ن توانید به سوابق بیمه تامیدر این قسمت از کار باید کد ملی خود را وارد کنید. توجه داشته باشید با وارد کردن کد ملی می

اجتماعی خود بدون هیچ مشکلی دسترسی داشته باشید. کد ملی باید در باکس مشبه با تصویر زیر وارد شود، بعد از وارد 

 .یزنید تا سوابق برای شما به نمایش در بیاید send باید بر روی گزینه کردن کد ملی

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/
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/


[caption id="attachment_109652" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]وارد کردن کد ملی

  

 مشاهده سریع سوابق بیمه

مبلغ واریز شدهخ توسط کارفرما( به  کنید سوابق بیمه ) تاریخ، تعداد روز وهمانطور که در تصویر زیر مشاهده می

 .باشدصورت کامل مشخص می



[caption id="attachment_109664" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]مشاهده سریع سوابق بیمه

  

 برای سایر خدمات چیست USSD کاربرد کد
گیرد. سابقه بیمه تامین اجتماعی مورد استفاده قرار می تنها برای مشاهده آخرین ussd کنند که کدبسیاری از افراد فکر می

تواند برای سایر خدمات غیر حضوری از این کد استفاده کنید. الزم به ذکر اما این کد کاربردهای بسیار فراوانی دارد و می

نوبت دهی، فیش  برای استفاده از خدماتی همچون پرداخت حق بیمه، دریافت اپلیکیشن، ussd است بدانید که کاربرد کد

واند به تباشد. در نتیجه استفاده از این کد میمستمری، دستمزد مبنای کسر بیمه، نمونه فرم های تامین اجتماعی و غیره می

 .شما کمک کند در بدون مراجعه حضوری از این خدمات استفاده کنید

  

 یدبر روی لینک قرمز کلیک کن مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با پیامکبرای 

  

 جدیدترین اخبار پیرامون دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی بدون گذرواژه

در گام اول بهتر است بدانید با استفاده از اپلیکیشن رسمی سازمان بیمه تامین اجتماعی میتوانید به سادگی سوابق بیمه تامین 

 .اجتماعی بدون گذرواژه را دریافت کنید

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/
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/


 .اول باید در سایت رسمی تامین اجتماعی ثبت نام کنیدبرای دریافت سوابق بیمه حتما 

 .ها برای مشاهده سریع سوابق بیمه اقدام کنندتوانند از طریق آنهستند و کاربران می USSD تمامی اپراتورها دارای کد

  

 خالصه مطلب

وید اما حال می دانید که به ساده مطمئنا تا قبل از مطالعه این مقاله نمیتوانستید بدون گذرواژه از سوابق بیمه خود مطلع ش

ترین شکل ممکن میتوان از سوابق بیمه مطلع شد. الزم به ذکر است بدانید در این مقاله نحوه دریافت سوابق بیمه تامین 

اجتماعی بدون گذرواژه به صورت کامل به شما آموزش داده شده است. از سوی دیگر تمام مراحل را به صورت کامل با 

برای دریافت سابقه بیمه  ussd ایم در نهایت امیدواریم بتوانید با استفاده از کد دستوریتن و تصویر پوشش دادهاستفاده از م

 .تامین اجتماعی اقدام کنید

 


	مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی بدون گذرواژه
	مراحل دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی با استفاده از تلفن همراه
	مرحله اول دریافت سوابق بیمه
	چگونگی دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی بدون گذرواژه (مرحله دوم)
	دریافت سوابق بیمه
	وارد کردن کد ملی
	مشاهده سریع سوابق بیمه

	کاربرد کد USSD برای سایر خدمات چیست
	جدیدترین اخبار پیرامون دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی بدون گذرواژه


