
این طرح، یعنی اشتغال به تحصیل در دانشگاه های  شرایط ، با رعایتثبت نام بیمه دانشجویی تامین اجتماعی

از  متقاضی می باشد، دانشجویی کارت ملی و کارت ، که شناسنامه ومدارک الزم و کشور ایران

گیرد. نرخ پرداخت صورت می  شدگان، بیمه ، بخشتامین اجتماعی سامانه سرویس های الکترونیکی طریق

 .درصد تعیین شده است 02و  41، 41 آن نیز سه نوع بیمه حق

 بیمه دانشجویی اتمین اجتماعی

هعتثش خْد،  داًؾجْیی تیوَ داًؾجْیی، تا اسائَ کاست تیوَ داًؾجْیاى، هتماضیاى دسیافت تا تْجَ تَ تخؾٌاهَ

دعتوضد هصْب ؽْسای عالی کاس ًیض کوتش تیوَ، کَ اص هیضاى حذالل  تا تْجَ تَ دسآهذ هثٌای پشداخت حك

، تاهیي اجتواعی تیوَ صاحثاى حشف ّ هؾاغل آصاد عاصهاى تیوَ ًخْاُذ تْد، هؾوْل همشسات هشتْط تَ لاًْى

 ای، ایي عاصهاى لشاس تگیشًذ. تیوَ تیوَ، تحت پْؽؼ خذهات تْاًٌذ تا پشداخت حك  ّ هی لشاس گشفتَ 

تش اعاط ایي تخؾٌاهَ، تشای داًؾجْیاًی کَ تٌِا تَ تحصیل، هؾغْل تْدٍ ّ تحت تکفل لاًًْی پذس ّ یا هادس 

تیوَ تاهیي اجتواعی، دس کٌاس عشپشعت خْد، ُوضهاى تا  ًیض اعتفادٍ اص خذهات دسهاًی عاصهاىهی تاؽٌذ، 

 تیوَ داًؾجْیی تاهیي اجتواعی، اهکاى پزیش خْاُذ تْد. تیوَ، دس لالة پشداخت حك

ؽْد. ُوچٌیي، دس صْستی کَ  ُوچٌیي، افشاد، هی تایغت تْجَ داؽتَ تاؽٌذ کَ تحصیل، ؽغل تلمی ًوی 

ثثت  ، طثك ضْاتظ هشتْطَ، هؾوْل دسیافت حمْق هغتوشی تاصهاًذگاى تاؽذ، پزیشػ دسخْاعتهتماضی

تیوَ داًؾجْیی تاهیي اجتواعی،  تیوَ داًؾجْیی، ُوضهاى تا دسیافت هغتوشی، تش اعاط لاًْى ّی تشای ًام

 تالهاًع اعت.

  

هی تْاًٌذ تَ صْست  تاهیي اجتواعی، افشاد هتماضی، تشای دعتشعی تَ خذهات غیش حضْسی عاصهاى

، هشاجعَ ًوایٌذ. تشای ساٌُوایی تیؾتش، دس ساتطَ tamin.ir تیوَ تاهیي اجتواعی، تَ ًؾاًی ایٌتشًتی، تَ عاهاًَ

 تیوَ تاهیي اجتواعی، تَ لیٌک صیش هشاجعَ ًواییذ. ّسّد تَ عاهاًَ تا ًحٍْ

 

  

 رشایط ثبت انم بیمه دانشجویی اتمین اجتماعی

سا داسًذ، هی  تیوَ داًؾجْیی تاهیي اجتواعی تشای دسیافت پْؽؼ ُای ثثت ًام کَ لصذآى دعتَ اص افشادی 

تیوَ  داؽتَ تاؽٌذ، دس غیش ایي صْست، اهکاى اعتفادٍ اص خذهات تیوَ ایي ثثت ًام سا تشای ؽشایظ الصم تایغت

ًام تیوَ داًؾجْیی  ثثت عوْهی ؽشایظ داًؾجْیی، تشای هتماضیاى ّجْد ًخْاُذ داؽت. دس اداهَ، دس ساتطَ تا

 تاهیي اجتواعی، تْضیحات الصم آّسدٍ ؽذٍ اعت.
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هی  تاهیي اجتواعی صاحثاى حشف ّ هؾاغل آصاد عاصهاى تیوَ تیوَ داًؾجْیی تاهیي اجتواعی، صیش هجوْعَ

اعت؛ تا ایي تفاّت کَ  تاهیي اجتواعی صاحثاى حشف ّ هؾاغل آصاد عاصهاى تیوَ آى ًیض، ُواًٌذ ؽشایظ تاؽذ ّ

 تحصیل دس داًؾگاٍ، ؽغل هحغْب ًوی ؽْد.

 هتماضیاى، هی تایغت دس یکی اص داًؾگاٍ ُای کؾْس ایشاى، اؽتغال تَ تحصیل داؽتَ تاؽٌذ.

 هعتثش، الضاهی هی تاؽذ. داًؾجْیی تیوَ داًؾجْیی تاهیي اجتواعی، اسائَ کاست تشای تماضای

داًؾجْیی تاهیي اجتواعی، ًیاص تَ داؽتي تیوَ  عال عي، جِت دسیافت پْؽؼ ُای 05هتماضیاى کوتش اص 

 ًخْاٌُذ داؽت. پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی عاتمَ

تیوَ داًؾجْیی تاهیي  عال عي، دس صهاى تماضای خْد، تشای دسیافت پْؽؼ ُای 05هتماضیاى تاالی 

تاهیي  پشداصی، دس تیوَ عال، عاتمَ 05اجتواعی، هی تایغت تَ هیضاى حذالل هعادل هاصاد عٌی ًغثت تَ 

 اؽٌذ.داؽتَ ت اجتواعی

  

خْد، تَ صْست غیش حضْسی، هی  تیوَ تاهیي اجتواعی، جِت پشداخت حك ؽذگاى اختیاسی عاصهاى تیوَ

، الذام ًوایٌذ. تشای ساٌُوایی تیؾتش، دس ساتطَ تا ًحٍْ samt.tamin.irتْاًٌذ اص طشیك ّسّد تَ عایت 

 تاهیي اجتواعی، تَ لیٌک صیش هشاجعَ ًواییذ. خْیؼ فشها تیوَ پشداخت حك

  

 دمارک الزم ربای ثبت انم بیمه دانشجویی اتمین اجتماعی

 

 

ثثت ًام تیوَ  سا داسًذ، هی تایغت اتتذا هذاسک هْسد ًیاص تشای تیوَ داًؾجْیی افشادی کَ لصذ دسیافت

ثثت ًام تیوَ داًؾجْیی، جِت  سا آهادٍ کشدٍ ّ عپظ، دسخْاعت خْد سا تشای داًؾجْیی تاهیي اجتواعی

، ثثت تاهیي اجتواعی عاهاًَ خذهات ایٌتشًتی عاصهاى تیوَ، تَ صْست غیش حضْسی ّ اص طشیك ایيدسیافت 

ثثت ًام تیوَ داًؾجْیی تاهیي اجتواعی،  تشای هذاسک الصم ًوایٌذ. دس اداهَ، تشای هتماضیاى، دس ساتطَ تا

 تْضیحات الصم آّسدٍ ؽذٍ اعت.

  

 َ داًؾجْؽٌاعٌاه

 کاست هلی داًؾجْ

 تیوَ داًؾجْیی تاهیي اجتواعی هعتثش هتماضی داًؾجْیی کاست
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خْد، تَ صْست ایٌتشًتی، هی تْاًٌذ اص طشیك ّسّد  ای تیوَ تاهیي اجتواعی، جِت هؾاُذٍ عْاتك ؽذگاى تیوَ

تاهیي  تیوَ ٍ هؾاُذٍ عْاتك، الذام ًوایٌذ. تشای ساٌُوایی تیؾتش، دس ساتطَ تا ًحaccount.tamin.irْ تَ عایت

 اجتواعی، تَ لیٌک صیش هشاجعَ ًواییذ.

 

 

 

 

 

 

 نحوه ثبت انم بیمه دانشجویی اتمین اجتماعی

تیوَ داًؾجْیی عاصهاى تاهیي اجتواعی، اتتذا، هی تایغت دس عاهاًَ عشّیظ ُای  هتماضیاى اعتفادٍ اص خذهات

ًوایٌذ. دس صْستی کَ جضّ هتماضیاى اعتفادٍ اص  ًامثثت  تاهیي اجتواعی، الذام تَ الکتشًّیکی عاصهاى

تیوَ داًؾجْیی، هی تْاًیذ طثك  دس ثثت ًام هی تاؽیذ، تشای تیوَ داًؾجْیی عاصهاى تاهیي اجتواعی خذهات

 :هشاحل صیش پیؼ تشّیذ

  

ؽًْذ، هی  اجتواعیتاهیي  افشادی کَ لصذ داسًذ، ّاسد حغاب کاستشی خْد دس عاهاًَ خذهات ایٌتشًتی عاصهاى

 ، الذام ًوایٌذ.دسیافت گزسّاژٍ دس عْاتك تیوَ تاهیي اجتواعی تایغت اتتذا، جِت

  

، ؽْیذ. پظ اص es.tamin.irاتتذا، ّاسد عاهاًَ عشّیظ ُای الکتشًّیکی عاصهاى تاهیي اجتواعی، تَ ًؾاًی 

 تش سّی گضیٌَ ّسّد تَ عاهاًَ، کلیک ًواییذ.عایت،  ّسّد تَ ایي
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عاهاًَ عشّیظ  خْد سا کَ اص لثل، تا ثثت ًام دس تاهیي اجتواعی حال، دس ایي هشحلَ، ًام کاستشی ّ گزسّاژٍ

تاهیي اجتواعی، دسیافت کشدٍ ایذ سا ّاسد ًوْدٍ ّ عپظ، گضیٌَ ّسّد سا اًتخاب  ُای الکتشًّیکی عاصهاى

 ًواییذ.

  

 

  

 ؽذگاى سا اًتخاب ًواییذ. تیوَ دس ایي لغوت، اص هٌْی تاالی صفحَ، گضیٌَ

  



 

  

فشاگیش خاًْادٍ ایشاًی سا اًتخاب ًوْدٍ ّ عپظ، گضیٌَ اًعماد  تیوَ دس ایي هشحلَ، گضیٌَ تیوَ ؽذگاى خاؿ /

 سا اًتخاب کٌیذ. تیوَ داًؾجْیی لشاسداد

  

 

  

ًوایؼ دادٍ خْاُذ ؽذ کَ هی تایغت جِت تاییذ لشاسداد، گضیٌَ تیوَ داًؾجْیاى،  دس ایي صفحَ، لشاس داد

 هؾاُذٍ ضْاتظ ّ همشسات سا اًتخاب ًواییذ.

  



 

  

صاحثاى حشف ّ هؾاغل آصاد  تیوَ دس ایي لغوت، هی تایغت پظ اص هطالعَ دلیك ضْاتظ ّ همشسات هشتْط تَ

 اًتخاب ًواییذ.تیوَ داًؾجْیی، دس صْست هْافمت، گضیٌَ هْافمن سا  یا ُواى

  

 

  

تاهیي اجتواعی، صْست هی گیشد ّ هی  تا عاصهاى تیوَ داًؾجْیاى پظ اص طی ًوْدى هشاحل، اًعماد لشاسداد

 الذام ًواییذ. تیوَ تایغت جِت پشداخت حك

  



خْد، تَ صْست غیش حضْسی، هی تایغت اتتذا، دس  تاهیي اجتواعی تیوَ هتماضیاى، جِت دسیافت عْاتك

ثثت  ًوایٌذ. تشای ساٌُوایی تیؾتش، دس ساتطَ تا ًحٍْ ثثت ًام ،eservices.tamin.ir عایت

 تاهیي اجتواعی، تَ لیٌک صیش هشاجعَ ًواییذ. تیوَ عْاتك ًام

  

  

1041رنخ بیمه دانشجویی اتمین اجتماعی سال   

اضی دسیافت تیوَ داًؾجْیی تاهیي اجتواعی، تشای داًؾجْیاى هتم تیوَ تاهیي اجتواعی، دس طشح عاصهاى

 سا تعییي ًوْدٍ اعت. هتماضیاى، هی تْاًٌذ تا تْجَ حك تیوَ دس عال ًْع ًشخ ًاهَ، عَ تیوَ خذهات ایي

پشداصی ًوایٌذ. لزا، دس اداهَ،  تیوَ خْد، یکی اص ایي ًشخ ُای تعییي ؽذٍ سا اًتخاب ًوْدٍ ّ الذام تَ ؽشایظ تَ

 ، تْضیحات الصم آّسدٍ ؽذٍ اعت.1051تیوَ داًؾجْیی تاهیي اجتواعی دس عال  دس ساتطَ تا ًشخ حك

  

ُضاس تْهاى تْدٍ ّ  815دسصذ ، کَ عِن داًؾجْی تیوَ گزاس، هثلغ  11 تیوَ داًؾجْیی ًشخ حك -1

 ّ فْت تعذ اص تاصًؾغتگی ًیض هی تاؽذ. داسای حوایت ُای تاصًؾغتگی

ُضاس تْهاى تْدٍ ّ  406کَ عِن داًؾجْی تیوَ گزاس، هثلغ  دسصذ ، 10 تیوَ داًؾجْیی ًشخ حك -1

 ّ فْت تعذ اص تاصًؾغتگی ًیض هی تاؽذ.داسای حوایت ُای تاصًؾغتگی 

ُضاس تْهاى تْدٍ ّ  777دسصذ، کَ عِن داًؾجْی تیوَ گزاس، هثلغ  11 تیوَ داًؾجْیی ًشخ حك -3

 ؽْد.  تعِذات هشتثظ تَ تاصًؾغتگی، فْت ّ ُوچٌیي، اصکاسافتادگی سا ؽاهل هی

  

گْؽی هْتایل، هی تایغت اتتذا،  خْد، اص طشیك تاهیي اجتواعی تیوَ افشاد هتماضی، جِت پشداخت حك تیوَ

سا داًلْد ًوایٌذ. تشای ساٌُوایی تیؾتش، دس ساتطَ تا ًحٍْ داًلْد  تیوَ تاهیي اجتواعی اپلیکیؾي پشداخت

 تاهیي اجتواعی، تَ لیٌک صیش هشاجعَ ًواییذ. تیوَ اپلیکیؾي پشداخت

 

 tamin.ir عاهاًَ تیوَ تاهیي اجتواعی
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تاهیي اجتواعی دس عاتمَ تاصًؾغتگیتاثیش تیوَ داًؾجْیی   

ای خْد سا تا  تیوَ تاهیي اجتواعی، تا ُذف حوایت اص داًؾجْیاى دس عشاعش کؾْس، پْؽؼ ُای عاصهاى

تیوَ داًؾجْیی تاهیي اجتواعی، دس اختیاس داًؾجْیاى، لشاس دادٍ اعت. داًؾجْیاى، تا تْجَ تَ  عٌْاى طشح

پشداصی، هی تْاًٌذ اص عَ ًشخ  تیوَ کَ دس تخؼ لثل تیاى ؽذ، جِت تاهیي اجتواعی، ُواًطْس تعِذات عاصهاى

 دسصذ، اًتخاب ًوایٌذ. 11ّ  10، 11 تیوَ داًؾجْیی حك

تیوَ تاهیي اجتواعی، دس ساتطَ  ُوچٌیي، الصم تَ رکش اعت کَ دس ُوکاسی عاصهاى اهْس داًؾجْیاى تا عاصهاى

تیوَ داًؾجْیی تاهیي  ْیاى، همشس ؽذٍ اعت عْاتكتشای داًؾج تاهیي اجتواعی ای عاصهاى تیوَ تا پْؽؼ

 ، لحاظ گشدد.تاصًؾغتگی تاهیي اجتواعی ًیض دس عاتمَ اجتواعی

تاهیي اجتواعی، تاثیش  پشداصی، جِت اسائَ دسخْاعت تاصًؾغتگی تیوَ دس حال حاضش، تا تْجَ تَ ایٌکَ عاتمَ

تیوَ داًؾجْیی، تشای اضافَ کشدى تَ  تغیاس صیادی داسد، داًؾجْ ُا، هی تْاًٌذ اص فشصت داؽتي عْاتك

 تاهیي اجتواعی، اعتفادٍ ًوایٌذ. ای خْد دس عاصهاى َتیو عاتمَ

  

تاهیي اجتواعی، تِتش اعت پیؼ اص ثثت دسخْاعت خْد، اص  عاصهاى افشاد هتماضی، تشای دسیافت تاصًؾغتگی

دسیافت هؾاّسٍ  تاهیي اجتواعی، اعتفادٍ ًوایٌذ. تشای ساٌُوایی تیؾتش، دس ساتطَ تا ًحٍْ هؾاّسٍ تاصًؾغتگی

 تیوَ تاهیي اجتواعی، تَ لیٌک صیش هشاجعَ ًواییذ. تاصًؾغتگی
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