
 
 .کليک کنيده خدمت کارگران ساختمانی گزينپس از وارد شدن به سامانه روی 

  
  
 

 

 

   

  مھارت کارت.٣ ثابت تلفن و برق قبوض . ٢)شناسنامه و ملی کارت( ھويتی مدارک پس از تھيه 
 .ک کنيدکليگزينه متقاضيان ثبت نام روی  برای ثبت نام ای  حرفه و فنی سازمان از معتبر

 



 
 

 کليک کنيدگزينه ورود به سامانه ده ايد روی قبال در سامانه ثبت نام کرانچه چن. 
 :برای ثبت نام 

  کد ملی متقاضی را وارد نماييد.  -١
  کد امنيتی مورد نظر را وارد نماييد. -٢
 کليک کنيد.گزينه گام بعد سپس بر روی  -٣

 

 
 

A(   شماره رمز عبور شما بوده و پيگيری وضعيتزيرا اين در صحيح وارد کردن شماره تلفن ھمراه خود دقت کنيد 
  ثبت نام تنھا از اين طريق امکانپذير خواھد بود. 

B(  کليک کنيد.بعد گام گزينه پس از تکميل اطالعات بر روی 
 الزامی است. (*)تکميل فيلدھای ستاره دار 



  
  

 کد پستی خود را وارد کنيد. -١
 کنيد.سطح جغرافيايی خود ( شھری يا روستايی) را انتخاب  -٢
 بخش و شھر خود را انتخاب کنيد. -شھرستان –استان  -٣
 کليک کنيد.گزينه گام بعد سپس بر روی  -٤

  

  
  
 کليک کنيد.گزينه گام بعد محل سکونت خود بر روی  سپس از وارد کردن آدر -١

  
  
  
  
  



 
 در اين صفحه شما می توانيد اطالعات وارد شده را باز بينی کنيد و در صورت  وجود خطا در ھر کدام از  -١

  اين صفحه قابل چاپ نيز می باشد. ٠اطالعات را ويرايش کنيد.  قبلگام کليک بر روی گزينه موارد با 

  کليک کنيد.گام بعد پس از بازبينی  اطالعات بر روی گزينه  -٢

  

 کد ملی شما به عنوان نام کاربری و تلفن ھمراه شما به عنوان گزينه ثبت نھايی در اين صفحه با کليک بر روی  -١

  رمز عبور شما فعال می گردد و از اين پس برای ورود به سامانه از اين نام کاربری و تلفن ھمراه استفاده نماييد.

  

  



  

  

 .ک کنيدنی در اين قسمت کليدريافت خدمت بيمه اجتماعی کارگران ساختما برا ی -١
 د را ( شھری يا روستايی) انتخاب کنيد.منطقه جغرافيايی خو -٢
 استان خود را انتخاب کنيد. عالمت مثلث کوچک آبی رنگبا کليک بر روی  -٣
 خود را انتخاب کنيد. شھرستان عالمت مثلث کوچک آبی رنگبا کليک بر روی  -٤
 بخش خود را انتخاب کنيد.  عالمت مثلث کوچک آبی رنگبا کليک بر روی  -٥
 شھر خود را انتخاب کنيد. عالمت مثلث کوچک آبی رنگبا کليک بر روی  -٦
 شعبه تأمين اجتماعی مورد نظر خود را برای  عالمت مثلث کوچک آبی رنگبا کليک بر روی  -٧

 ان ساختمانی انتخاب کنيد.رخدمت بيمه اجتماعی کارگ
 کليک کنيد.گزينه ثبت بر روی سپس  -٨



 

 قسمت فرم تکميلی خدمت بيمه اجتماعی کارگران ساختمانی را با دقت تکميل نماييد . در اين 
 را کليک نماييد.ادامه  گزينه سپسالزامی است  (*)پر کردن فيلدھای ستاره دار  

  

  رت صحت اطالعات بر روی وارد شده را بازبينی کنيد و در صودر اين صفحه شما می توانييد اطالعات  -١
  . اين صفحه قابل چاپ نيز ھست.کليک کنيدادامه گزينه 

 کليک کنيد. ويرايشدر صورت نياز به تصحيح اطالعات بر روی گزينه  -٢
 



 
  
  

  
  

  از اين پس شما می توانيد وضعيت ثبت نام خود را از اين صفحه پيگيری نماييد.

جغرافيايی و يا اطالعات خانوار خود با استفاده از اين دو قلم آبی رنگ شما می توانيد موقعيت : ٢و١شماره  
  را ويرايش نماييد.

تغيير  شما می توانيد با استفاده از اين دو گزينه در صورت اضافه شدن عضو جديد و يا :۴و  ٣شماره 
  اده نماييد.سرپرست خانوار از قسمت استف

  در اين قسمت نتيجه احراز ھويت نشان داده می شود.: ۵شماره 

پس از   حائز شرايط اوليهن داده می شود در صورت نتيجه نشاشما در اين قسمت نتيجه ثبت نام : ۶شماره 
خدمت بيمه اجتماعی کارگران ساختمانی برای دريافت شما در صورت احراز اشتغال ميدانی زرسی مرحله با
 توانيد با کليلک برشما می  شرايط الزمعدم د و در صورت نتيجه ن تأمين اجتماعی معرفی خواھيد شبه سازما

  اين گزينه علت آن را مشاھده نماييد. یرو

ر با کليک ب( قبل از بازرسی و يا بعد از انجام بازرسيھای ميدانی ): در صورت اعتراض به نتيجه  ٧شماره 
  می توانيد با ارائه مستندات الزم اعتراض خود را ثبت نماييد.گزينه ثبت اعتراض  روی 

  صورت تمايل رمز ورود خود را تغيير دھيد. : در اين قسمت شما می توانيد در ٨شماره 

  



 

 

  تراض خود را ثبت کنيد.در اين صفحه شما می توانيد اعراض گزينه ثبت اعتپس از کليک بر روی 

ا از ليست پيش فرض رنگ عنوان اعتراض خود ر عالمت مثلث کوچک آبیبا کليک بر روی :  ١شماره 
  .نماييدانتخاب 

  توضيحات اعتراض خود را وارد کنيد.: ٢شماره

  مستندات خود را الحاق کنيد  در صورت وجود :٣شماره

  کليک کنيد تا اعتراض شما ثبت شود.گزينه ثبت بر روی  :۴شماره

  

  

  

  



 

 

  .د را پيگيری نماييد قسمت می توانيد وضعيت اعتراض خو با کليک بر روی اين : ١شماره 

قسمت شما می توانيد محل دريافت خدمت بيمه اجتماعی خود را در صورت لزوم و برای  ر اين: د٢شماره
 دسترسی آسانتر به شعبه مورد نظر تغيير دھيد.


