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 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان
 

 با سالم 
، توسعه خددمات شدگانبیمهدر راستای بهینه سازی فرآیندها با رویکرد کاهش مراجعات، افزایش رضایتمندی       

های اطالعاتی و با توجه به برقراری ارتباط با سازمان ثبت احوال کشور، بانکگیری از حضوری با بهرهدیجیتال و غیر

 نماید:نظر واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق نکات ذیل در خصوص نحوه ارائه هدیه ازدواج جلب می

فایدل شدگان از سازمان ثبت احدوال کشدور بده تدورت با توجه به فراهم شدن زمینه اخذ اطالعات ازدواج بیمه -1

گردد، پرداخت کمک هزینه ازدواج به عنوان اولین سرویس بدون نیاز روزرسانی میاطالعات تجمیعی که هر ماهه به

اندازی گردید. بر ایدن اسداش شناسدایی بررسی توسط واحدهای اجرایی و کامال غیرحضوری راهاخذ درخواست و به 

و فرآیندهای مربوط به ثبت مشخصات، انجام محاسدبات،  قانون تامین اجتماعی (58)شدگان حائز شرایط ماده بیمه

تدور اسناد و ارسال به اداره کل امور مالی در سامانه متمرکز تعهدات کوتاه مدت برای واجددین شدرایط کده دارای 

 بده تدورت هوشدمند و بددون نیداز  در پایان هرمداه باشندشماره حساب و شماره تلفن همراه معتبر در سیستم می

 گردد.شده اعالم میپذیرد و مراتب نیز از طریق پیامک به بیمهشده به واحد اجرایی تورت میه بیمهبه مراجع

خدمات غیرحضدوری  شده از طریق سامانهاطالعات مربوط به ازدواج توسط بیمهان ثبت امک ،عالوه بر شیوه فوق -2

             ینددهای اجرایدیدر این روش نیز کلیه فرآ باشد کهمیفراهم   https:\\ eservices.tamin.irبه نشانی اینترنتی

 پذیرد. تورت می شدهمراجعه حضوری بیمهو بدون نیاز به  طور هوشمندبه« یک»مطابق بند 

افرادی که علیرغم تکمیل اطالعدات شدماره حسداب و شدماره تلفدن همدراه در سدامانه خددمات غیرحضدوری،           -3

توانند از طریدق مراجعده بده آدرش نمایند، میدر پایان ماه مربوطه، پیامک ثبت کمک هزینه ازدواج را دریافت نمی

از علت عدم دریافت  / درخواست کمک هزینه ازدواج(تاه مدتهای کو/ حمایت)منوی بیمه شدگاناینترنتی مذکور از مسیر 

و بارگدذاری تصداویر عندنامده و تدفحه ازدواج  «ثبت درخواست پشتیبانی»کمک مذکور مطلع و در تورت اعتراض با 

 های مربوطه اقدام نمایند.نسبت به ارائه درخواست و پیگیری« افزودن تصاویر جدید»شناسنامه ازطریق منوی 

 

 

 
 معاونت بیمه ای حوزه: 

 ازدواج کمک هزینهپرداخت غیر حضوری  موضوع:

www.dotic.ir

http://dotic.ir/
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ها موظفند با هماهنگی اداره کل روابط عمومی، در خصوص امکان بهره مندی بیمه شددگان از دارات کل استانا -4 

حمایت مذکور به تورت غیر حضوری و همچنین نحوه استفاده از سدامانه خددمات غیرحضدوری سدازمان از جملده 

هدا، سدایت رسدمی سدازمان             زاریدر شعب و کدارگ چگونگی ثبت شماره حساب بانکی را به نحو منتضی با نصب بنر

  یا رسانه های ملی و استانی اطالع رسانی نمایند.

ای و مددیران کدل، معداونین بیمده مار و محاسبات،اطالعات،آناوری مرکز ف مسئول حسن اجرای این دستور اداری  

ای و مسدئولین امدور بیمده شددگان ها و روسا، معاونین بیمهامور بیمه شدگان استانو روابط عمومی روسای ادارات 

 واحدهای اجرایی خواهند بود.
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