
قطعا این مسئله برای شما هم سوال شده است که چند  چگونه سابقه بیمه خود را دربیاوریم؟
سال سابقه بیمه دارید و تا چه مدتی و تا چند روز کارفرما، حق بیمه شما را پرداخت نموده 

است. در این مطلب تصمیم داریم به صورت تخصصی روش های استعالم سابقه بیمه را 

 .برای شما شرح دهیم. با ما همراه باشید

ش های مختلفی برای استعالم سابقه بیمه وجود دارد. که از مهم ترین آن ها به طور کلی رو
می توانیم از سایت سازمان تامین اجتماعی و همین طور روش پیامکی نام ببریم. در صورتی 

که سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی را داشته باشید، می توانید با مراجعه به سایت 

راحتی سابقه بیمه خود را استعالم بگیرید. اما حتما باید در سایت  سازمان تامین اجتماعی، به

 .سازمان بیمه تامین اجتماعی ثبت نام کرده باشد

برای استعالم سابقه بیمه و پاسخ به پرسش چگونه سابقه بیمه خود را دربیاوریم، صرفا به کد 

ی شما در ادامه به ملی نیاز دارید. به صورت تخصصی روش های استعالم سابقه بیمه را برا

 .صورت مرحله به مرحله برای شما درج کرده ایم

 چگونه سابقه بیمه خود را دربیاوریم؟

همان طور که در مقدمه مطلب گفته شد، روش های مختلفی برای استعالم سوابق بیمه تامین 
اجتماعی وجود دارد. اما باید پیش از هر کاری در سایت سازمان تامین اجتماعی ثبت نام 

 .کرده باشید تا بتوانید دسترسی راحت تری به سوابق بیمه خود داشته باشید

توجه داشته باشید که باید برای استعالم سابقه بیمه، کد ملی صاحب خط با کد ملی ثبت شده در 

 .سایت سازمان تامین اجتماعی مطابق یکدیگر باشد

  

 .کلیک کنید مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با پیامکبرای 

  

 ب بیمه تامین اجتماعیمراجعه به شع

یکی از راهکار های استعالم سابقه بیمه، مراجعه به شعب بیمه تامین اجتماعی می باشد. این 
امکان برای افراد مهیا شده است که با مراجعه به شعب بیمه تامین اجتماعی، به راحتی 

 .سوابق بیمه ای خود را دربیاورند
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ی شود که متاسفانه بسیار زمان بر است. این روش یکی از قدیمی ترین روش ها محسوب م
چرا که باید ساعت ها در صف انتظار منتظر بمانید تا بتوانید از سابقه بیمه خود مطلع شوید. 

در صورتی که روش های دیگری مانند پیامک و یا مراجعه به پورتال سازمان تامین 

بیمه خود را استعالم اجتماعی وجود دارد که می توانید از طریق آن ها به راحتی سابقه 

 .بگیرید

  

 مراجعه به پورتال سازمان تامین اجتماعی

یکی از روش های مناسب و مطلوب برای دریافت سابقه بیمه و همین طور پاسخ دادن به 

پرسش چگونه سابقه بیمه خود را دربیاوریم، مراجعه به پورتال سازمان تامین اجتماعی می 

اه اندازی خدمات غیر حضوری بیمه تامین اجتماعی، باشد. سازمان تامین اجتماعی با ر

 .خدمات مختلفی را به بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان ارائه کرده است

بیمه شدگان این امکان را دارند تا با مراجعه به سایت سازمان تامین اجتماعی، از طریق 

 .ی خود با خبر شوندبخش مساهده سوابق بیمه شدگان، از سوابق بیمه تامین اجتماع

  

 .کلیک کنید ملی مشاهده سوابق بیمه با کدبرای 

  

 USSD استفاده از کد دستوری

سازمان تامین اجتماعی، راهکار و روش دیگری را برای استعالم سابقه بیمه در نظر گرفته 

است. در این روش کافی است شما با خطی که کد ملی صاحب آن با کد ملی شخص بیمه شده 
خود را استعالم بگیرید. در سابقه بیمه  USSD *142# یکی می باشد، با شماره گیری کد

 .این روش سابقه بیمه شما به صورت پیامک برای شما ارسال خواهد شد

به منظور استفاده از خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی، باید پیش از هر کاری 

در سایت سازمان تامین اجتماعی ثبت نام کنید. در غیر این صورت امکان استفاده از خدمات 

 .ی سازمان تامین اجتماعی را نخواهید داشتغیر حضور

  

 استفاده از اپلیکیشن تامین اجتماعی همراه
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از دیگر روش های شناخته شده برای مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی، استفاده از 
اپلیکیشنی می باشد که سازمان تامین اجتماعی آن را برای افراد فراهم نموده است. شما این 

تا با دانلود و نصب این اپ بر وری گوشی موبایل خود، هر زمان که نیاز  امکان را دارید

 .داشتید برای استعالم سابقه بیمه خود اقدام نمایید

الزم به ذکر است که این اپلیکیشن عالوه بر خدمات استعالم سابقه بیمه، خدمات دیگر مانند 
... را نیز به متقاضیان و فیش حقوق مستمری، نوبت دهی اینترنتی، برگ پرداخت حق بیمه و

 .بیمه شدگان ارائه می دهد

  

  

 .کلیک کنید چند سال سابقه بیمه دارم؟

  

 ای تصویری ثبت نام در سایت سوابق تامین اجتماعیراهنم

به منظور مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی، در گام اول باید در سامانه تامین اجتماعی ثبت 

نام کرده باشید. در صورتی که پیش تر ثبت نام خود را انجام داده اید، نیازی به ثبت نام مجدد 
بری و رمز عبور خود، سوابق بیمه تامین اجتماعی را نمی باشد و می توانید از طریق نام کار

 .مشاهده کنید

در ادامه برای افرادی که تا کنون در سایت تامین اجتماعی ثبت نام نکرده اند، راهنمای 

 :تصویری را درج کرده ایم

 .ابتدا به سایت سازمان تامین اجتماعی بروید
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[caption id="attachment_109700" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]راهنمای تصویری استعالم سابقه بیمه

پس از ورود به صفحه اصلی، باید گزینه ثبت نام را که در سمت راست صفحه در یک کادر 

 .آبی قرار گرفته است را انتخاب نمایید



[caption id="attachment_109701" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]مراحل استعالم سابقه بیمهآموزش تصویری 

پس از انتخاب گزینه ثبت نام، یک صفحه جدید برای شما نمایش داده می شود. در این زمان 
باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید. حتما باید شماره تلفن همراه به شما تعلق 

نام، با به همراه داشتن اصل داشته باشد. در غیر این صورت پس از تکمیل پروسه ثبت 

کارت ملی و شناسنامه، باید برای فعال سازی حاسب کاربری خود به یکی از شعبه های 

 .سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنید



[caption id="attachment_109702" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]راهنمای تصویری مرحله به مرحله استعالم سابقه بیمه

از این مرحله مطابق تصویر زیر، باید به تکمیل اطالعات خود بپردازید. در ابتدا باید 
اطالعات شناسنامه ای که در تصویر زیر مشاهده می کنید را باید وارد نمایید و سپس گزینه 

 .مرحله بعد را انتخاب کنید

 اطالعیه

سایت تامین اجتماعی ایجاد در صورت عدم تطابق اطالعات وارد شده، حساب کاربری در 

 .نخواهد شد

 .الزم به ذکر است که تمامی فرم ها باید با حروف فارسی پر شوند

در صورتی که شماره شناسنامه فرد بیمه شده دارای رقم صفر در ابتدا می باشد، در فرم زیر 

 .نباید رقم صفر ابتدایی وارد شود



[caption id="attachment_109703" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]راهنمای گام به گام درخواست سابقه بیمه

در این مرحله پس از وارد نمودن ایمیل و انتخاب گذرواژه، باید پرسش های امنیتی را پاسخ 

 .دهید. سپس گزینه مرحله بعد را انتخاب نمایید



[caption id="attachment_109704" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]مراحل استعالم سابقه بیمه در سازمان بیمه تامین اجتماعی

الزم به ذکر است که در زمان وارد نمودن گذرواژه، صفحه کلید باید روی زبان انگلیسی 

 .تنظیم شده باشد

 .در زمان وارد کردن جواب سواالت امنیتی دقت کنید تا جواب ها با یکدیگر یکسان نباشند

به مرحله بعد که در تصویر زیر مشاهده می کنید، تمامی اطالعاتی که در  پس از ورود

مراحل قبل وارد کرده اید را برای شما به نمایش در می آورد. در صورت وجود هر گونه 

خطا و یا مغایرت، با اطالعات شناسنامه، گزینه مرحله قبل را انتخاب کنید و موارد اشتباه را 
زبینی کامل و تایید صحت آن ها، می توانید بر روی دکمه تایید اصالح نمایید. در صورت با

 .کلیک کنید و ارسال درخواست را انتخاب نمایید



[caption id="attachment_109705" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]نحوه درخواست و استعالم سابقه بیمه

اطالعات شما انجام شده و در خواست شما  در نهایت پس از انتخاب دکمه ثبت نام، پیام ثبت

 :در حال بررسی می باشد. لطفا منتظر دریافت پیامک بمانید. شما به نمایش درخواهد آمد

 :پس از مشاهده پیغام باال، یکی از حالت های زیر اتفاق خواهد افتاد

 :پیامک در صورت فعال سازی حساب کاربری

 جناب آقای / سرکار خانم

 .تمرکز سازمان تأمین اجتماعی خوش آمدید. حساب کاربری شما فعال گردیدبه سیستم های م

 :پیامک در صورت فعال نشدن حساب کاربری

 جناب آقای / سرکار خانم

ثبت نام شما تائید شد، جهت فعال سازی حساب کاربری با در دست داشتن مدارک هویتی به 

 .نزدیک ترین شعبه مراجعه فرمائید



 :مغایرت اطالعات هویتیپیامک در صورت 

اطالعات هویتی وارد شده توسط شما با پایگاه مرجع مطابقت ندارد، می توانید مجدداً ثبت نام 
نمائید. چنان چه از صحت اطالعات ثبت شده اطمینان دارید با در دست داشتن مدارک هویتی 

 .خود به نزدیک ترین شعبه مراجعه فرمائید

  

  

 خالصه مطلب

، الزم است بدانید که چگونه سابقه بیمه خود را دربیاوریمبه منظور پاسخ دادن به پرسش 

می توانید از طریق سایت سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایید. در صورتی که دسترسی 
 راحتی به اینترنت نداشتید، این امکان برای شما فراهم شده است تا با شماره گیری کد

USSD *142#سابقه بیمه خود را بگیرید ، استعالم. 

توجه داشته باشید که باید کد گفته شده، از شماره همراهی گرفته شود که کد ملی صاحب خط 

 .موبایل با کد ملی شخص بیمه شده مطابقت داشته باشد
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