
 1400 سال عمروحادثه بیمه دستورالعمل

 
ذیر امکان پ صندوق بازنشستگی کشوریاز طریق درگاه الکترونیکی  حادثه و عمر مهیب یزیوار هیدیتائ  -1

 اقدام شود. زیرل کشور نسبت به موارد اامی باشد و پس از لینک به سازمان ثبت احو
 : باشد یم ریز شرح به 1400 سال در حوادث ورعم مهیب یقراردادها به مربوط یافتیدر یلهایفا فرمت -2

 یبارگذار تیسا در و نموده آماده ریز العمل دستور طبق بر شده مهیب افراد اطالعات یحاو یلهایفا لطفا  -

 .دیینما

 شناسنامهشماره  – تولد خیتار – پدر نام – یخانوادگ نام – نام – یمل کد( شامل ستون پنج یحاو دیبا لیفا هر -

 .باشد  )تیجنس و

 :دیینما وارد را شخص هر به مربوط اطالعات ریز شکل به اکسل لیفا کی در ابتدا -

 

 اکسل لیفا فرمت

 
 

 منظور نیا یبرا .باشد تیسا در یبارگذار قابل تا دیینما رهیذخ یمتن صورت به را اکسل لیفا نیا دیبا سپس

 لیفا کی سپس ، دیکن ابانتخ Edit یمنو از را Copy نهیگز و نموده ابانتخ را تیش اطالعات هیکل یستیبا

 رهیذخ را لیفا نیا دیتوانیم اکنون د. یکن ابانتخ را Past نهیگز آن Edit یمنو از و دیکن باز را یخال پد نوت

 . دیکن

 در( باشد Unicode نهیگز یرو Encoding کادر دیبا حتما ، متن لیفا رهیذخ هنگام در که دیینما دقت

 : ریز شکل طبق)بود ANSI یرو دیبا نهیگز نیا قبل یسالها



 
 

  )نام پدر و یخانوادگ نام و نام( یمتن یستونها شود، تیرعا ریز موارد دیبا اکسل لیفا یستونها از هرکدام یراب -

 .شود یخوددار یحرف ریغ کاراکتر هرگونه و رگولیو ای نقطه کردن وارد از و باشد الفبا حروف یحاو صرفا دیبا

 )رقم 10 حداکثر و رقم 8 حداقل( یمل کد -1

 ) حرف 20 حداکثر( نام -2

 )حرف 20 حداکثر( یخانوادگ نام -3

 )حرف 20 حداکثر( پدر نام -4

 (( 13520402 مثال ، دهیچسب هم به بصورت روز و ماه و سال رقم هشت( تولد خیتار -5

 )رقم 10 حداکثر( شناسنامه شماره -6

 )زن ای مرد((حرف 3 حداکثر( تیجنس -7

فوت شده  هیاول قرارداد انعقاد زمان تا1400/01/01  خیتار از که ینیشاغل و بازنشستگان یمل کد : محترم دستگاه

 یالحاق قرارداد وجه چیه به افراد نیا مورد در و گردد یبارگذار هیاول یکیالکترون ستیل در ستیبایم، حتماً اند

 .بود خواهد دستگاه آن عهده بر عمر مهیب هیسرما پرداخت عدم تیمسئولو  .گردد ینم منعقد

 شده داده راتییتغ با رایز ندینما وارد را  )یرقم 10 شناسه( شیف شماره حتما که ندینما دقت محترم یها دستگاه

 .باشدیم یالزام دستگاه مختص یرقم ده شناسه ثبت ستم،یس در

 .دیفرمائ یخوددار داً یاک لیذ ازاقدامات است خواهشمند یگرام کاربران

 .ریافرادغ یکدمل نمودن وارد -1

 . بلعکس و شاغل افراد یبجا بازنشسته افراد یمل کد نمودن وارد  -2



 که یافراد یمل کد یبجا)یطرح( راپزشکانیپ و پزشکان خدمات قانون نیمشمول یکدمل نمودن وارد -3

 غرامت پرداخت عدم تیمسئول ، فوق موارد تیرعا عدم صورت در .باشند یم حقوق بدون یدرمرخص

 .بود خواهد ییاجرا یها دستگاه عهده بر عمر مهیب

 قرارداد تبادل از قبل است خواهشمند ،ننفعایذ حقوق عییتض ای اشتباه هرگونه از یریجلوگ منظور به

 : شود کنترل ریز موارد حادثه و مهیب

 و رصندوقهایسا مشترک بازنشسته صندوق، مشترک بازنشسته شاغل، کیتفک به شدگان مهیب یکدمل ثبت : الف

 حقوق، بدون یمرخص

 ) ... و یکدمل درست یافراد،جاگذار تعداد ( قبل سال با یجار سال یزیوار هیدییتا قیتطب : ب

 مثال باشد کسانی عمروحادثه مهیب قرارداد در شده خواسته موارد با یزیوار هیدییتا در شده ثبت موارد : ج

 ) آن به مربوط مبالغ و حقوق بدون و رصندوقهایسا ، بازنشسته ، شاغل کیتفک به شده مهیب افراد تعداد  (

 یخوددار اند قرارداده عمروحادثه مهیب پوشش تحت را بازنشسته فقط صرفاً که ییقراردادها دییتا از : د

 . دیینما

 . دارد وجود روزه 7 مهلت اصالح امکان یاستان یتهایریمد توسط یزیوار هیدییتا یینها ثبت از قبل : ه

 نیدرا و ردیگ صورت عمروحادثه مهیب سامانه در یینها ثبت یستیبا یم تائییدیه واریزی تبادل بعداز : و

 . باشد خصوص نیا در یکاف و الزم دقت نیبنابرا پس. باشد ینم حذف ای رییتغ امکان وجه چیه به صورت

 

 : گردد تیرعا ریز موارد عضو ضنق ای فوت مدارک ارسال در -4

 مهیب نام و شده میتنظ حادثه به یدگیرس مامور صالح یذ مقامات توسط که حادثه مشروح گزارش : الف

 .است شده دیق آن در شده

 احراز و شده انجام معالجات و حادثه اثر در وارده صدمات کامل شرح بر یمبن معالج پزشک یگواه : ب

 )یجزئ -یکل(میدا یازکارافتادگ ای عضو صنق

  .گردد استعالم یستیبا یم ... و نامعلوم مانند موارد باشد مشص کامالً فوت علت فوت یگواه در : د

 عضو ضنق و غرامت پرداخت سامانه در آن ثبت هنگام در ضوقض عن ای فوت مدارک افتیدر از پس : ه

 رد.یگ انجام یارسال مدارک در الزم دقت


