
 ساختمان استان فارس  ؛  نظام مهندسی تامین اجتماعی سازمان اعضا محترم بیمهقابل توجه  

آبان 30 تا تاریخ  که است    https://samt.tamin.ir سامانه ورود جهت پرداخت حق بیمه مرداد ماه 

 شما  نــهمچنی ؛ می باشدا مهی مرداد ، شهریور و مهر هاي  ماه جهت  پرداخت امکاننیز   1399

هر ماه جهت پرداخت حق بیمه ماه قبل به سامانه ذکر شده مراجعه و پرداخت خود را  توانیدمی 

  .انجام نمایید

 و پرداخت حق بیمه: نام جهت ثبت نحوه ورود به سامانه

در صورت اینکه قبال در گردد   تا صفحه مقابل باز (samt.tamin.ir) ابتدا بر روي لینک کلیک نمایید

 .نام را انجام نمایید  نام نکرده اید ابتدا ثبت ثبتسامانه مذکور 

 

 

https://samt.tamin.ir/
https://samt.tamin.ir/


 

 

 

 

بعد از باز شدن صفحه مقابل اول شرایط را مطالعه و در صورت پذیرفتن گزینه تایید و ادامه را 

 .انتخاب نمایید

 

 .اطالعات مربوطه را وارد و ثبت نام را انجام نمایید

د باشد، سامانه از ثبت نام مجدد جلوگیري به در سیستم موجو ی که کاربري با این کد ملیدر صورت

 .عمل می آورد

 



 

 .وارد شده توسط شما به عنوان نام کاربري و رمز عبور در نظر گرفته خواهد شد از این پس کد ملی

 

پس از تکمیل فرآیند ثبت نام ، سیستم مجددا شما را به صفحه ي ورود (صفحه ي آغازین) هدایت 

الزم است کد ملی خود را در فیلدهاي مربوط به نام کاربري و رمز عبور  خواهد کرد. در این مرحله

 .وارد نموده و بر روي دکمه ي ورود کلیک نمایید



در صورتی که براي بار اول وارد سیستم می شوید صفحه ي تغییر رمز عبور به شما نمایش داده خواهد 

م شود، در غیر این صورت سیستم از شد. دقت نمایید که تغییر رمز عبور (مطابق شکل) حتما انجا

 .ورود آتی شما به سامانه سمت ممانعت به عمل خواهد آورد

در صورت فراموشی رمز گزینه بازیابی رمز از صفحه اصلی انتخاب تا صفحه مقابل باز گردد و پس از 

 تکمیل فیلد ها پیامکی حامل رمز به موبایل شما ارسال میگردد.

 مشاهده گردیدنه ارسال پیغام تلفن همراه وارده ثبت نشده یدر صورتی که بعد از انتخاب گز :نکته

 .مراجعه نماییدجهت رفع مشکل  5شعبه به تامین اجتماعی 



گردد و  صفحه مقابل براي شما باز می در صورت انجام ثبت نام با وارد کردن نام کاربري و گذرواژه

  نمایید.را انتخاب (عملیات بیمه شدگان خاص) گزینه نشانه شده

 

پس از انتخاب صفحه مقابل باز میگردد که ماه پرداخت را به عدد مشخص می نمایید و ثبت درخواست 

 را انتخاب نمایید.

 

 



 

تا صفحه  نمودهمجددا از منو اصلی عملیات بیمه شدگان خاص، دریافت برگ پرداخت را انتخاب 

پس از مشاهده قسمت مشخص شده آن را انتخاب و فیش مربوطه براي شما مقابل باز گردد. و 

 نمایش داده میشود.

 

از قسمت پایین فیش و یا از طریق دستگاه خودپرداز بانک رفاه جهت پرداخت فیش مربوطه اقدام 

  نمایید.

 استفاده ننمایید.  Googele Chromeنکته: جهت پرداخت از مرورگر 



 

 

 

 

 

 

 


