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آموزش تایید اینترنتی تامیین اجتماعی 

 

ابتدا ازقسمت منشی وارد لیست بیماران همین شیفت می شویم، سپس برروي نام یکی از بیماران لیست که نوع بیمه آن تامین اجتماعی می 
 می کنیم.  double click  باشد دوبار کلیک
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 ظاهر می شود واز شما سوال می نماید که آیا مایل می باشد به سایت تامین اجتماعی وصل شوید در صورت تایید کلید  يابتدا یک پنجره
بله را بزنید. 
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هنگامی که وارد سایت تامین اجتماعی شدید مشخصات مرکز بطور خودکار وارد سیستم میشود و شما باید تصویر امنیتی را وارد قسمت 
مشخص شده ثبت کنید و گزینه تایید را کلید کنید. 

 
 

 
 سبز رنگ نشان دهنده ي وصل بودن شما به سایت تامین اجتماعی است تا هر زمان که این کادر سبز رنگ در okپایین صفحه کادرکوچیک 

پایین صفحه باشد شما میتوانید وارد سایت تامین اجتماعی بشوید. 
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د از آمدن مشخصات بیمار دوبار روي نام بیمار کلید می کنید گزینه شروع که در گوشه صفحه مشاهده می کنید کلید میکنید مشخصات بع
پرونده بیمار بطور خودکار وارد می شود وبعد از انتخاب گزینه شروع گزینه ثبت تعداد وثبت خدمات را هم انتخاب می نماییم براي ثبت 

 خدمات اگر براي بیمار سه خدمت ثبت شده باشد براي تایید هر سه باید سه بار روي گزینه ثبت تعدادوثبت خدمات کلید کنید.
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ها عبارت اند از:شماره موبایل،جنسیت،کدشناسایی بیمه(شماره  اگر ناقصی در پرونده باشد به شما نشان داده میشودکه ناقصی
بیمه)،نسبت شخص بیمه شونده ،تاریخ تولد جزء ناقصی ها می باشند اگر ناقصی وجود نداشت گزینه تایید نهایی را انتخاب میکنیم و پس از 

 .انتخاب کد اینترنتی که روي صفحه مشاهده می کنیم را پشت برگه ي تامین اجتماعی مربوط به بیمار ثبت نمایید
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