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 معرفی

ه کلیه امور مربوط به صندوق تامین آتیه شاغلین استفاده می شود. منو های موجود در این از این زیر سیستم جهت پرداختن ب     

 زیر سیستم که توسط کارشناسان اداری شرکت های کارفرما  مورد استفاده قرار میگیرند  عبارت اند از :

  اقرارنامه 

 ثبت درخواست پرداخت غرامت شاغلین 

 مه بابت شاغلین نفت  می پردازد . این سند به آموزش ثبت/ ابطال  اقرار نا

به )داخلی( رانته ی اینتو در شبک    sama.oipf.irدرس :در شبکه ی اینترنت به آشاغلین  آتیه تامینصدور درخواست جهت 

پس از وارد شدن در Internet Explorer))همه ی مرورگر ها به جز وارد شوید خوددر مرورگر    sama.oipf.localآدرس:

 زیر روبه رو میشوید.  تصویرمذکور با ادرس اینترنتی 

عبور :کد ملی ، چنانچه از قبل  . )نام کاربری :شماره پرسنلی ،رمزنام کاربری و رمز عبور دریافتی خود را در این قسمت وارد نمایید

و سپس کلید ورود را  در سیستم سما حساب کاربری داشته باشید رمز عبور شما همان رمز عبور حساب کاربری قبلی شما است (

س اانتخاب کرده تا به پروفایل کاربری خود وارد شوید .)در صورتی که نام کاربری ندارید یا در الگین مشکل دارید با پشتیبانی تم

 بگیرید(
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 را انتخاب نمایید .ه گزینه ی اقرار نام پس از ورود به سیستم از مسیر 

 

 پس از انتخاب با تصویر زیر روبه رو خواهید شد . 

 

خواهید کارتابل درخواست خود را مشاهده  شما در این بخشبا تصویر زیر روبه رو می شوید . اقرار نامه  از انتخاب گزینه ی پس 

 که از دو بخش تشکیل شده است . ، نمود

 :  درخواست های جاری شما که توسط کارشناس بررسی کننده به هر دلیلی برگشت جهت اصالح داده شده است

 در این بخش قرار می گیرند .و می بایست به بررسی و تکمیل ان اقدام نمایید 

  . درخواست هایی که توسط شما در سیستم ثبت شده و جهت بررسی برای کارشناس بعدی ارسال شده است

 در این بخش قرار می گیرند.
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 را انتخاب نمایید .بعد از انتخاب با تصویر زیر روبه رو می شویدجهت ثبت درخواست جدید
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  .پرسنلی که درخواستی باید بابتش در سیستم ثبت گردد در این بخش قابل جست و جو می باشد : 

   : در این قسمت ابتدا باید از منوی کشویی موجود انتخاب شود که قصد ثبت اقرار نامه را داشته یا اقرارنامه

 ای در سیستم موجود است و قصد ابطال ان را دارید . 

   : در اخر پس از وارد کردن اطالعات ، در صورتی که توضیحات اضافه ای دارید در این بخش وارد و سپس

 کلید ثبت را انتخاب می نمایید . 

:   

در بخش کد پرسنلی وارد نمایید و سپس کلید جست و جو را جهت  در این بخش ابتدا شماره ی پرسنلی شاغل شرکت خودر را

 رویت اطالعات شاغل مورد نظر خود ، انتخاب می نماییم.

 ثبت نماید و در  اقرار نامه درخواست برای شاغلین شرکت خود  قابل ذکر است که یک شرکت کارفرما صرفا می تواند

صورتی که اطالعات اخرین کارفرمای شاغل با شرکت کارفرمای ثبت کننده یکسان نباشد سیستم مجوز ثبت را نخواهد 

 داد .

  برای شخص فوت شده  یا بازنشسته شده امکان ثبت اقرار نامه وجود ندارد 

که کاربر اداری شرکت کارفرمای انتقال گاز ، یک پرسنلی از شرکت  می نمایید لی مشاهدهدر تصویر زیریک نمونه پرسن

 کارفرمای انتقال گاز را در سیستم جست و جو نموده و اطالعات ایشان را رویت میکند. 
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:

  باید مشخص کنید نوع درخواست ثبتی شما چه می باشد . براساس نوع درخواست ثبتی ، : در این فیلد  نوع درخواست

 سایر فیلد های مربوطه نمایش داده میشود . 

در صورتی که قصد ثبت یک اقرار نامه برای شاغلی را داشته که تاکنون هیچ اقرار نامه ی فعالی نداشته 

یتم های مربوطه نمایش داده شود که در ادامه به شرح ر اگزینه ثبت را از منوی کشویی انتخاب کرده  تا سای

 هریک می پردازیم.

 

 قرار می شود وضیعت ثبت وع درخواست برای ثبت درننوع درخواست : 

  که فعال بوده و از قبل ان را در صورتی که قبال بابت شماره پرسنلی یاد شده اقرارنامه ای در سیستم ثبت شده باشد

 با پیغام خطا مواجه شده که باید در ابتدا اقرارنامه فعال قبلی را باطل نمایید .وده اید.،ابطال ننم

  در صورتی که گزینه ابطال را انتخاب کرده و بابت شماره پرسنلی جست و جو شده ،اقرارنامه فعالی وجود نداشته باشد با

 واجه خواهید شد . م " !اقرارنامه فعالی جهت ابطال برای متقاضی وجود ندارد "پیغام 
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: در این فیلد باید مشخص کنید که که شاغل مورد نظر در صورت فوت دارای  بازمانده خواهد بود یا فاقد  وضیعت متقاضی

 بازمانده  می باشد . 

  درصد سهم وارد شده در هنگام پرداخت محاسبه  100در صورتی که شخص فاقد بازمانده باشد ،کلیه مبلغ غرامت از

شده است و به اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور پرداخت خواهد گردید .در صورتی که شخص دارای بازمانده باشد سقف 

ت و پرداخت غرامت میزان سهم هر شخص از  یک سوم درصد خواهد بود اما در هنگام فو 100مجموع سهام وارد شده از 

باید مطابق با حصر وراثت تقسیم گردد  که فرایند یاد شده  100سهم اقرار نامه در نظر گرفته شده و مابقی سهام از 

 کاربر باید در این مرحله مشخص کند ، شاغل بعد از فوت در چه وضیعیتی خواهد بود .سیستمی می باشدو صرفا 

 

 

 عات سند اطال

 .:شناسه ی سندی که در دفترخانه تنظیم شده است در این بخش وارد می گردد  شناسه ی سند

 : در این فیلد رمز تصدیق  بابت اقرار نامه های رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی باید وارد گردد .رمز تصدیق

 مگابایت می باشد ( 2فایل اسکن اقرارنامه تنظیم شده )حداکثر حجم فایل الصاق شده  ضمیمیه اقرارنامه :

 ذی النفعان بر طبق اقرارنامهلیست 

 لیست ذی النفعان باید طبق اقرارنامه تنظیم شده در این جدول وارد گردد .این اشخاص از نوع  )وابستگان/حقیقی/حقوقی ( می باشد.

 زیر را مشاهده می نمایید که شرح هر کلید در زیر اورده شده است . در باالی این جدول کلید های

  شرح استفاده کلید ها 

 جهت ایجاد ردیف جدید در جدول ذی النفع باید از این کلید استفاده شود.   .1
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: یک ردیف را در جدول انتخاب نموده و با انتخاب این کلید ردیف  مورد نظر در وضیعت ویرایش  .2

 میشود ، همچنین با دبل کلیک کردن روی ردیف نیز این اقدام صورت میگیردوبرای شما باز 

 : جهت حذف ردیف ایجاد در جدول ، ردیف مورد نظر را انتخاب کرده و روی این کلید بفشارید  .3

 ثبت شده میتوانید ردیف مورد نظر را انتخاب و این کلید را بفشارید. دیف:جهت رویت جزییات ر .4

 کلیک نمایید. یر روی کلید مطابق با تصویر ز

 

 پس از کلیک نمودن ، با تصویر زیر روبه رو میشوید :

 

در اولین قسمت از این بخش نوع شخصی که طبق سند اقرار نامه باید ذی النفع در نظر گرفته شود انتخاب گردد . جهت انتخاب 

 انتخاب نمایید . نوع شخص منوی ابشاری را باز کرده و از بین سه نوع موجود ،یک نوع را

 نوع شخص : حقیقی 

 قیقیح شخص اطالعات براساس بایدنمایش میشود  زیر تصویر مطابق نیاز مورد های باشد،فیلد  حقیقی شخص نوع که صورتی در

 شود تکمیل قسمت دراین اطالعاتش است شده آورده اقرارنامه در که
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 است باید در اینجا وارد گردد.: نام شخص حقیقی که در سند اقرارنامه اورده شده نام 

و این فیلد اجباری می  : نام خانوادگی  شخص حقیقی که در سند اقرارنامه اورده شده است باید در اینجا وارد گرددنام خانوادگی

 .باشد

 .اشد .و این فیلد اجباری می ب شده است باید در اینجا وارد گرد : کد ملی شخص حقیقی که در سند اقرارنامه اوردهکد ملی

 موده و در این فیلد الصاق نماییدو این فیلد اجباری می باشد .: از کارت ملی شخص فایل اسکن تهیه ن اسکن کارت ملی

 تلفن ثابت شخص باید در این فیلد وارد نمایید. تلفن ثابت:

 تلفن همراه شخص باید در این فیلد وارد گردد و این فیلد اجباری می باشد. تلفن همراه :

محاسبه و  % 100این سهم از که در سند اقرارنامه اورده شده است باید در اینجا وارد گرددسهم شخص :  طبق اقرار نامهسهم 

 بایستی واردگردد. 

را انتخاب جهت ذخیره کردن اطالعات در جدول ذی النفعان کلید فیلد های مورد نیاز تکمیل از پس نهایت در

 نمایید.
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 نوع شخص : حقوقی

صورتی که نوع شخص حقوقی باشد،فیلد های مورد نیاز مطابق تصویر فوق تغییر خواهد کردو باید براساس اطالعات شخص حقوقی که در در 

 اقرارنامه آورده شده است اطالعاتش دراین قسمت تکمیل شود.

 : نام موسسه حقوقی که در سند اقرار نامه امده است را در این بخش وارد نمایید .نام موسسه

 کد اقتصادی موسسه حقوقی را در این بخش وارد نمایید.کد اقتصادی:

 تلفن موسسه حقوقی را در این بخش وارد نمایید.: ثابت تلفن

محاسبه و  % 100: سهم شخص که در سند اقرارنامه اورده شده است باید در اینجا وارد گردداین سهم از  نامه اقرار طبق سهم

 بایستی واردگردد. .

را انتخاب فیلد های مورد نیازجهت ذخیره کردن اطالعات در جدول ذی النفعان کلید  تکمیل از پس نهایت در

 نمایید.

 نوع شخص : وابستگان 

 از وابستگان و اعضای درجه یک خانوادهدرصورتی که نوع شخصی که در اقرارنامه بابت او سهمی تعیین شده است 

 )پدر/مادر/فرزند/همسر(

 انتخاب گزینه وابستگان نام شخص را از لیست وابستگان موجود انتخاب کنید.  می باشد می توان با
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نمایش است که براساس سند اقرار نامه شخص مورد نظر خود را  قابل: در این بخش اطالعات وابسته شاغل مورد نظر  وابسته

 انتخاب می نمایید .

  باشد به این معنا می باشدکه اطالعات این وابسته در دیتای در صورتی که وابسته شاغل در لیست نامبرده وجود نداشته

شاغلین دریافت شده از شرکت کارفرما وجود نداشته است . لذا باید در مسیر ها و سیستم های مربوط به خود ،اطالعات 

رکت کارفرما وابستگان ساغل را بررسی نموده و در صورت عدم وجود ان را ایجاد نمایید. در صورت دریافت اطالعات از ش

 .،وابسته نمایش داده خواهد شد

 

  بعد از انتخاب وابسته مورد نظر از لیست ،سایر اطالعات دیگر ،سیستمی در فیلد ها جایگزین شده و امکان ویرایش انها

وجود ندارد.تنها فیلدی که باید توسط کارشناس در این قسمت تکمیل شود فیلد سهم برطبق اقرارنامه می باشد و سپس 

 هت ثبت در لیست ،کلید ثبت را بفشارید.ج

  توجه فرمایید در صورتی که اطالعات نمایش داده شده با مدارک شخص مغاریرت دارد بایستی اطالعات ایشان را در

 . سیستم پرسنلی خود تصحیح نموده و پس از گذشت یک روز کاری ، اطالعات جدید قابل نمایش است
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را انتخاب فیلد های مورد نیازجهت ذخیره کردن اطالعات در جدول ذی النفعان کلید  تکمیل از پس نهایت در 

 نمایید.

 با ثبت اطالعات جدول ذی النفعان مطابق با شکل زیر نمایش میشود.

 

 

هر  به ازایدر این مرحله شما با موفیقت یک ذی النفع را در جدول ثبت نموده اید ، جهت اضافه کردن سایر افراد نیز باستی مجدد 

 شخصی مراحل باال را انجام دهید .
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ع وارد نمودید ، سند اقرار نامه ی شما تکمیل در نهایت پس از اینکه تمامی افراد موجود در سند اقرار نامه را در جدول ذی النف

 وارد نمایید و سپس شده  است و حال اگر توضیحات اضافه ای جهت ارایه به کارشناسان بعدی دارید می توانید در فیلد توضیحات

 را جهت ثبت نهایی  در سیستم انتخاب کنید .  کلید 

اقرارنامه در سیستم ثبت شده و به کارتابل بایگانی منتقل می گردد و کاربر هر زمانی که بخواهد با انتخاب کلید  

 می تواند درخواست ثبت شده ی خود را مجدد رویت کند . 

 

 ود دبل کلیک کنید .در بخش بایگانی ، جهت رویت جزییات هر درخواست ثبت شده کافی است روی درخواست مورد نظر خ

جهت رویت تاریخچه و اطالع از فرایند بررسی درخواست نیز با یک بار کلیک روی هر درخواست گردش کار درخواست و تاریخ 

 ثبت ان مطابق تصویر باال رویت می گردد .
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جهت ابطال نمودن یک اقرارنامه بابت شاغل  از مسیر قبلی استفاده نموده و بعد از جست و جوی شماره پرسنلی متقاضی ،مطابق با 

.انتخاب میکنیمتغییر، تصویر نوع درخواست را 

 

 .انتخاب گزینه ی تغییر ، فیلد های متناسب ان به شکل زیر نمایش داده میشود پس از 
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 بخش وجود دارد که به شرح زیر می باشد  3با توجه به تصویر فوق ،بابت تغییر اقرار نامه 
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در این بخش تاریخچه ی اقرار نامه هایی که تاکنون در سیستم بابت شاغل مورد نظر ثبت شده  .لیست اقرارنامه های متقاضی:1

 است نمایش داده میشود .

در این بخش اطالعات مربوط به اخرین اقرارنامه ای که بابتش ایشان در سیستم ثبت شده و فعال : . اقرارنامه های فعال جاری 2

 می باشد نمایش داده میشود . این اطالعات دقیقا برابر با همان اطالعاتی است که هنگام ثبت توسط کاربر تغذیه گردیده است. 

 تواند یک اقرارنامه ی فعال داشته باشد. هر پرسنلی در سیستم صرفا می 

  با دبل کیک کردن روی لیست ذی النفعان در این بخش می توانید جزییاتی که قبال ثبت نموده اید را رویت نمایید 

  عملیات ابطالی که در این بخش انجام میدهید منجر به غیر فعال شدن ،اقرارنامه ی موجود در این بخش است لذا  دقت

 اشته باشید .الزم را د

 باید وارد نمایید . در این بخش اطالعات ابطال را  .اطالعات ابطال:3

 

 

 : تاریخ روزی که در سیستم درخواست ابطال را ثبت می نمایید وارد کنید . تاریخ ابطال

 :سندی که پیرو ان اقرار نامه ی شاغل را باطل می نمایید را اسکن کرده و ضمیمه فرمایید . ضمیمه ابطال

 جهت ابطال اقرارنامه فعال ،باید تاریخ ابطال را که برابر با تاریخ روز می باشد انتخاب کرده و از سند ابطال شده ای که در دفتر خانه

آماده شده است اسکن تهیه نمود و در فیلد ضمیمه سند ابطال ، الصاق کرد و در انتها اگر توضیحی بابد ابطال اقرارنامه  وجود دارد 

 وضیحات وارد نمایید و جهت نهایی شدن ابطال ،کلید ثبت را بفشارید.در بخش ت

  بعد از ابطال اقرارنامه ،در صورت فوت  شاغل ،با توجه به اینکه دیگر اقرارنامه فعالی وجود ندارد نحوه ی تسهیم براساس

 گواهی حصر وراثت خواهد بود .

 اقرارنامه فعال داشته باشد  2سنلی نمیتواند همزمان بابت هر شاغل صرفا یک اقرارنامه فعال وجود دارد و یک پر . 
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را انتخاب نمایید . مطابق با قبل درخواست ثبت شده ی شما در بعد از وارد کردن اطالعان جهت ثبت ، کلید 

 کارتابل بایگانی قابل رویت می باشد .

 *در صورت مشکل یا ابهام می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید*

02161633382-02161633256-09192396829 

 


