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شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین

پورتال متمرکز سازمان تأمین اجتماعی از این پس جهت ارائه تمامی خدمات غیر ح ضوری مخاطبین
سااازمان مورد اسااتدادق ارار خوا د فر ت .در این مساات د وهوق ایداد حسااار کارجری جهت جهرق م دی از
خدمات وق الذکر شرح دادق شدق است .حسار کارجری ایداد شدق از طریق این ساماوه ااجلیت دسترسی جه
کلیه خدمات ووین سازمان را خوا د داشت .جرای ایداد حسار کارجری جه روش زیر عمل ومائید :

نحوه ثبت نام در سیستم

پس از مراجعه جه آدرس ای تروتی ر یک از ساااماوه ای مرتبب جا خدمات غیر حضااوری سااازمان
جصورت اتوماتیک جه آدرس  account.tamin.irم تقل خوا ید شد .درصورتیکه ابالً ثبت وام وکردق اید
ماوطور که در شکل زیر مشخص شدق است روی فزی ه ثبت وام کلیک ومائید.

صفحه ورود به سیستم :
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گام اول :

پس از درج کدملی خود (جیمه شدق) و اوتخار اپراتور ،شمارق تلدن مراق خود(جیمه شدق) را وارد ومائید.

توجه داشته جاشید شمارق تلدن مراق وارد شدق صر اً می جایست متعلق جه
شخص شما( جیمه شدق) جاشد .در غیر ای صورت جهت عال سازی کارجری مراجعه
جه شعبه الزامی می جاشد.

پس از وارد ومودن کلیه موارد ماو د شکل زیر روی فزی ه ثبت وام کلیک ومائید.

پر کردن کلیه موارد الزامی میباشد.
 11رام وارد ومائید.

توجااه !
وارد ومودن  11رام شمارق موجایل الزامی می جاشد.
09121234567
09121234567
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گام دوم :

تکمیل رآی د ثبت وام در این فام اودام میگردد  ،ماوطور که در شکل زیر مشخص می جاشد :

پر کردن کلیه موارد الزامی می باشد.

you@domain.com

اطالعات پر شدق از مرحله ابل

حداال  8کاراکتر و شامل

شرایب ذکر شدق
سواالت ام یتی

سواالت متداوت مراق جا جوار ای متداوتی مشخص ومایید

حذف درخواست

در اسمت سواالت ام یتی میبایست ر سه سوال متداوت را جا پاسخ ای متداوت وارد ومائید.

مرحله اول  :پس از پر کردن کلیه موارد روی دکمه ثبت وام کلیک ومائید.
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نکات قابل توجه :
 -1کلیه اطالعات ویتی میبایست مطاجق جا اطالعات کارت ملی و ش اس امه جاشد.
دات داشته جاشید در صورت عدم تطاجق اطالعات وارد شدق حسار کارجری جرای شما ایداد وخوا د شد.
 -2ا رادی که کدملی و شمارق ش اس امه یکساوی دارود الزم است ر دو اسمت کدملی و شمارق ش اس امه را جا
مقدار یکسان پر ومودق و از وارد ومودن عدد ( 0صدر) جدای شمارق ش اس امه خودداری ومای د.
 -3در جخاطر سپردن پاسخ سواالت ام یتی خود دات داشته جاشید  .این سواالت جهت جازیاجی فذرواژق شما مورد
استدادق ارار می فیرود.
 -4خوا شم د است در وارد ومودن شمارق تلدن مراق و ایمیل خود دات ومائید .این اطالعات پل ارتباطی ساماوه
ای سازمان تأمین اجتماعی جا شما می جاشد.

فرمت مجاز جهت ثبت گذرواژه :
 جاید جا کاراکتر ای التین جاشد.
 جاید جا یک حرف آغاز شود .
 جاید حداال شامل یک حرف جزرگ  ،یک حرف کوچک و یک عدد جاشد.
 طول فذرواژق وباید کمتر از  8کاراکتر جاشد.
 فذرواژق وباید شامل وام  ،وام خاووادفی و کد ملی جاشد.


قب کاراکتر ای التین حرف و عدد و &  ! # $ %مداز می جاش د.

جیمه شدق فرامی در حدظ و وگهداری رمز (فذر واژق) خود دات ومائید ،مسئولیت ا شای رمز و رفووه
سوء استدادق از آن جعهدق شما می جاشد.
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نمونه فرم اطالعات هویتی با مقادیر معتبر :

درخواساات شااما جا مو قیت ثبت فردید و وتیده مراحل اودام ش ادق از طریق پیامک ارسااال خوا د شااد.

دات داشته جاشیاد که ثبت درخواست جه مع ی ایداد کارجر وبودق و کارجر شما پس از صهت س دی
درخواست ایداد خوا د شد و وتیده آن از طریق پیامک جه شما اعالم میگردد .
ج اجراین الزم است تا زمان دریا ت پیامک م تظر جماوید و پس از آن در صورتیکه در متن پیام شما ویاز
جه "مراجعه جه شعبه" وجود داشت جا جهمراق داشتن مدارک ویتی جه واحد وام ویسی وزدیکترین شعبه سازمان
تأمین اجتماعی مراجعه ومائید.
توجه ! جهت عال سازی حسار کارجری ویازی جه مراجعه جه شعبه جیمه پردازی
وجود وداشته و عال سازی از طریق ر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی
امکان پذیر میباشد.
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مرحله دوم  :تایید نهایی اطالعات وارد شده :

جا زدن دکمه ثبت وام رم " پیش ومایش ثبت وام" جهت تایید وهایی اطالعات وارد شدق جه کارجر ومایش
دادق میشود که جشکل زیر می جاشد :

جهت تائید وهایی

جهت اصالح اطالعات رم

در صورت صهت اطالعات دکمه تایید را شار د ید در غیر ای صورت دکمه جازفشت را زدق و اطالعات رم
را اصالح کردق دوجارق دکمه ثبت وام را اوتخار ومائید.

توجه داشته جاشید !
چ اوچه در مرحله پیش ومایش متوجه عدم صهت تلدن مراق شدق اید کا یست دکمه جازفشت را اوتخار
کردق سپس دکمه حذف را شار دادق و مراحل ثبت وام را از اجتدا شروع ومائید.
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نحوه حذف درخواست :

جم ظور حذف درخواست کا یست روی دکمه حذف در پایین صدهه  ،کلیک کردق درخواست را حذف
ومائید.

جا زدن دکمه حذف درخواست پیغام زیر مشا دق میگردد :

در صورت دلخواق می تواوید مددداً جهت ثبت وام اادام ومائید.
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پس از زدن دکمه تایید در فام پیش ومایش ثبت وام  ،پیغام زیر جه کارجر ومایش دادق میشود :
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پیامک در صورت فعال سازی حساب کاربری :

ج ار آاای/سرکار خاوم
جه سیستم ای متمرکز سااازمان تأمین اجتماعی خوش آمدید .حسار کارجاری شما
عال

فردید.

پیامک در صورت فعال نشدن حساب کاربری :

ج ار آاای/سرکار خاوم
ثبت وام شما تائیاد شد ،جهت عال سازی حسار کارجری جا در دست داشتن مدارک
ویتی جه وزدیکترین شعبه مراجعه رمائید

.

پیامک در صورت مغایرت اطالعات هویتی :

اطالعات ویتی وارد شدق تو سب شما جا پایگاق مرجع مطاجقت ودارد ،میتواوید مددداً
ثبت وام ومائید .چ اوچه از صاااهت اطالعات ثبت شااادق اطمی ان دارید جا در دسااات
داشتن مدارک ویتی خود جه وزدیکترین شعبه مراجعه رمائید.

کارجر عزیز !
چ اوچه در زمان ورود اطالعات اشتبا ی از طرف شما صورت فر ته میتواوید
مددداً اادام جه ثبت وام ومائید.
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توجه داشته باشید !

 چ اوچه در فام اول اطالعات وارد شدق صهیح وباشد پیغامی مطاجق شکل زیر جه کارجر ومایش دادق می شود:

ال ثبت وام شدق جاشد) پیغامی مطاجق شکل زیر
 مچ ین افر کد ملی وارد شدق تکراری جاشد ( یع ی کارجر اب ً
جه کارجر ومایش دادق می شود:
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 چ اوچه مراحل ثبت وام را تا پایان جطور کامل تکمیل وکردق جاشید ،پس از وارد کردن اطالعات و زدن دکمه
ثبت وام  ،پیغام زیر مشا دق میشود :

که در ای صورت میبایست یک ساعت م تظر جماوید تا درخواست جالتکلیف  ،تعیین تکلیف شود تا جتواوید دوجارق
درخواست د ید و مراحل ثبت وام را دوجارق طی ومائید.
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 چ اوچه در رم زیر اطالعات وارد شدق از وظر ام یتی مورد تایید جاشد کا یست دکمه ثبت را زدق و جه
مراحل ثبت وام ادامه د د  ،در غیر ای صورت پس از وارد ومودن تغییرات الزم دکمه ثبت را شار د ید.

کارجر عزیز !
چ اوچه پس از فذشااات  48سااااعت از زمان ثبت وام پیامکی مب ی جر عال ساااازی
حسار کارجری خود دریا ت و مودق اید ،مددداً اادام جه ثبت وام ومائید.

12

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین

صفحه ورود به سیستم :

درصورت عال سازی حسار کارجری  ،میتواوید جه طریق زیر وارد سیستم شوید .

وام کارجری (کد ملی ) را
وارد ومائید.
رمز عبور تعریف شدق را
وارد ومائید.
عبارت ام یتاای را
وارد ومائید.
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بازیابی گذرواژه :

درصورت راموشی فذرواژق خود ،ماوطور که در شکل مشخص است کا یست پس از ورود جه سیستم
روی فزی ه جازیاجی فذرواژق کلیک ومائید :
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پ درق ای مطاجق شکل زیر مشا دق می فردد :

وام کارجری (کدملی) را وارد ومائید.

در اسمت وام کارجری ،کدملی خود را وارد ومودق سپس دکمه فام جعدی را شار د ید در ای صورت پ درق
زیر مشا دق می شود :

در این مرحله از طریق یکی از دو روش زیر اادام جه عملیات جازیاجی فذرواژق ومائید :

روش اول  :جازیاجی فذرواژق از طریق ش اسه
روش دوم  :جازیاجی فذرواژق از طریق سواالت ام یتی
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جازیاجی فذرواژق از طریق روش اول :
مراحل  ) 1اجتدا فزی ه اول را اوتخار ومودق سپس دکمه فام جعدی را شار د ید .

توجه داشته باشید !

درصورتیکه شمارق موجایل شما در سیستم ثبت وشدق جاشد امکان جازیاجی از طریق روش اول امکان پذیر
ومی جاشد و پیغام زیر مشا دق می فردد :

در غیر ای صورت پیامکی  6رامی جه شمارق موجایل ثبت شدق ارسال می فردد.
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مرحله  ) 2در این مرحله کا یست کد  6رامی دریا ت شدق توسب پیامک را در کادر مرجوطه وارد ومائید.

کد  6رامی را وارد ومائید.

توجه !
ش اسه  6رامی از زمان تولید جه مدت  20دایقه معتبر می جاشد .
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عدم دریا ت جه مواع ش اسه (م قضی شدن ش اسه)

درصورت عدم دریا ت جه مواع ش اسه جه ر علتی و یا اشتباق وارد ومودن ش اسه ،پیغام زیر مشا دق
می فردد:

تعداد د عات مداز ورود ش اسه  3مرتبه می جاشد.

مرحله  ) 3در مرحله وهایی فذرواژق جدید را وارد ومودق پس از تکرار آن در کادر مرجوطه ،جهت تائید
دکمه ثبت را شار د ید.

فذرواژق جدید را وارد ومائید.
فذرواژق جدید را تکرار ومائید.
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مراحل جازیاجی فذرواژق از طریق روش دوم :
مراحل  ) 1اجتدا فزی ه دوم را اوتخار ومودق سپس دکمه فام جعدی را شار د ید .

توجه داشته باشید !

درصورتیکه سواالت ام یتی در سیستم ثبت وشدق جاشد امکان جازیاجی از طریق وق امکان پذیر وخوا د
جود و پیغام زیر مشا دق می شود :
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مرحله  ) 2در این مرحله سواالت ام یتی که در اسمت ثبت وام اوتخار ومودق اید جه شما ومایش دادق
خوا د شد ،کا یست پاسخ صهیح را در کادر ای مرجوطه وارد ومودق سپس دکمه فام جعدی را شار
د ید.

پاسخ صهیح را وارد ومائید.

پاسخ صهیح را وارد ومائید.

پاسخ صهیح را وارد ومائید.

مرحله  ) 3در مرحله وهایی فذرواژق جدید را وارد ومودق پس از تکرار آن در کادر مرجوطه ،جهت تائید
دکمه ثبت را شار د ید.

فذرواژق جدید را وارد ومائید.
فذرواژق جدید را تکرار ومائید.

توجه داشته باشید !

چ اوچه امکان جازیاجی فذرواژق جا یچ یک از  2روش پیش هادی وجود وداشت ،جهت جازیاجی
جه وزدیکترین شعبه مراجعه ومائید.
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نمایش و ویرایش پروفایل :

جرای این م ظور ماوطور که مشا دق می ومائید ،پس از وارد شدن جه پورتال کا یست در فوشه سمت
چپ از اسمت وام کارجری فزی ه پرو ایل را اوتخار ومودق سپس در اسمت مرجوطه تغییرات الزم را اعمال
ومائید.

وام کارجری

اطالعات صر اً جهت مشا دق می جاش د.
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 سربرگ امنیت قسمت کلمه عبور :

 سربرگ امنیت قسمت سوال امنیتی :

پس از تغییرات الزم دکمه ذخیرق را شار د ید.
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