
 مقدمه

 متقاضی گرامی

 قانون کار جمهوري اسالمی ایران ، کارفرمایان موظف هستند که آمار و اطالعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را مطابق آئین نامه 192بر اساس ماده 
 محکوم خواهند شد .برابر حداقل مزد روزانه کارگر  250تا  50به جریمه نقدي از  182مربوطه تهیه و تسلیم نمایند و در صورت تخلف مطابق ماده 

 مذکور اقدامات الزم را انجام نماید. ثبت اطالعاتزم است نماینده کارفرما یا کارگاه نسبت به ثبت نام از طریق این سامانه و لذا ال

 بت نامث
 اقدام به ثبت اطالعات نماید. "ثبت نام"یا نماینده کارگاه جهت ثبت نام با مراجعه به آدرس سامانه از طریق منو  کارفرما

 

 *)شایان ذکر است نماینده کارگاه در شرکت هاي حقوقی مدیرعامل شرکت و در کارگاه هاي حقیقی مدیریت کارگاه می باشد.



به عنوان کد در صورتی که قبالً در سامانه ثبت نام نموده اید اطالعات کاربري و کلمه عبور خود را وارد نمائید (اطالعات پیش فرض جهت ورود کد ملی 
 را انتخاب نمائید. "ثبت نام"اره تلفن همراه به عنوان کلمه عبور می باشد) در غیر این صورت دکمه کاربري و شم

 

 را انتخاب کنید. "آئین نامه و اطالعیه مربوطه را مطالعه نمودم"بعد از مطالعه قوانین و قبول آئین نامه هاي مربوطه دکمه 

 



 ) مشخص شده اند.* جهت ثبت نام ورود اطالعات زیر ضروري می باشد. این فیلد ها با عالمت ستاره ( 

 کد ملی •
 جنسیت ، نام و نام خانوادگی •
 پست الکترونیک •
 تاریخ تولد •
 آدرس •
 تلفن ثابت •
 تلفن همراه متقاضی •

 

ر صورتی که اطالعات با فرمت صحیح وارد شده باشند ثبت نام شما با موفقیت انجام خواهد گردیدو را فشار دهید. د "ثبت نام"بعد از ورود اطالعات دکمه 
 صفحه زیر نمایان می گردد.

یش پوارد شده به عنوان کلمه عبور  سامانه پس از ثبت نام شماره ملی شما به عنوان کد کاربري و شماره تلفن همراه شایان ذکر است اطالعات پیش فرض جهت ورود به
 .فرض می باشد

  



  

 

 را فشار دهید تا وارد پنل کاربري خود شوید. "ادامه عملیات"دکمه 
 هدایت می نماید. "ثبت کارگاه جدید"سامانه به صورت اتوماتیک شما را به صفحه 

 

 

 

 

 

 

 



 ورود به سامانه
 را انتخاب نمائید. "ورود به سامانه"م نموده اید جهت ورود به سامانه دکمه در صورتی که قبال در سامانه ثبت نا

 

 کمهد اطالعات  د کاربري و کلمه عبور (به صورت پیش فرض شماره تلفن همراه متقاضی ) می باشد. پس از ورواطالعات ورود به سامانه کد ملی به عنوان ک
 د.شوی هدایت کاربري پنل تا دهید فشار را "سامانه به ورود"

 



 ثبت کارگاه جدید
 را انتخاب نمائید. "ثبت نام کارگاه جدید"پس از ورود به سامانه از صفحه پنل کاربري گزینه 

 

 ) مشخص شده اند.* جهت ثبت کارگاه جدید ورود اطالعات زیر اجباري می باشد. اطالعات اجباري با عالمت ستاره ( 

 نام کارگاه •
 کد بیمه کارگاه •
 نام و نام خانوادگی مدیریت کارگاه (یا مدیرعامل شرکت) •
 رسته فعالیت •
 نوع فعالیت •
 استان و شهرستان و شهر محل کارگاه •
 آدرس کارگاه •
 تلفن تماس کارگاه •

 نام انجام دهیددر خصوص کارگاه هایی که داراي چند کد کارگاهی بیمه می باشند باید براي هر کارگاه به صورت مجزا ثبت 

 را انتخاب نمائید  "ثبت شود"سپس گزینه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اطالعات کارگران کارگاهثبت 
 پس از انتخاب کارگاه ، گزینه تعداد کارگران را انتخاب نمائید.

 

 ) مشخص شده اند.* ورود اطالعات زیر اجباري می باشد. اطالعات اجباري با عالمت ستاره (  اطالعات کارکنانجهت ثبت 

 تعداد کارگران معلول به تفکیک مرد و زن •
 تعداد کارگران بی سواد به تفکیک مرد و زن •
 تعداد کل کارگران به تفیک مرد و زن •
 تعداد شیفت کاري کارگاه •
 ع بیمه اجباري به همراه تعداد کارگران بیمه شدهنو •
 در صورت داشتن پوشش تکمیلی تیک مربوط به بیمه تکمیلی و مشخص کردن تعداد کارگر تحت پوشش بیمه تکمیلی •
 در صورتی که کارگاه داراي سهام ترجیهی می باشد تیک مربوطه را بزنید و تعداد کارگر داراي سهام را مشخص نمائید •



 

 

 را انتخاب نمائید  "و بروز رسانی اطالعاتثبت "سپس گزینه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کارگاه فرهنگیاطالعات ثبت 
 را انتخاب نمائید. اطالعات فرهنگیپس از انتخاب کارگاه ، گزینه 

 

 ) مشخص شده اند.* ورود اطالعات زیر اجباري می باشد. اطالعات اجباري با عالمت ستاره (  فرهنگیاطالعات جهت ثبت 

 در صورتی که کارگاه داراي انجمن اسالمی می باشد تیک قسمت مربوطه را بزنید •
 و تعداد نمازخانه موجود را مشخص نمائید می باشد تیک قسمت مربوطه را بزنید نمازخانهدر صورتی که کارگاه داراي  •



و نام امام جماعت را مشخص  تیک قسمت مربوطه را بزنید استفاده می نماید امام جماعت  نماز از کمک جهت اداي فریضهدر صورتی که کارگاه  •
 نمائید

 

 را انتخاب نمائید  "و بروز رسانی اطالعاتثبت "سپس گزینه 

 

 

 

 



 کارگاه خدمات بهداشتی و درمانیاطالعات ثبت 
 را انتخاب نمائید. خدمات بهداشتی و درمانیپس از انتخاب کارگاه ، گزینه 

 

 ) مشخص شده اند.* ورود اطالعات زیر اجباري می باشد. اطالعات اجباري با عالمت ستاره (  بهداشتی ، درمانیاطالعات جهت ثبت 

 تیک قسمت مربوطه را بزنید خانه بهداشت می باشددر صورتی که کارگاه داراي  •
 مدرك –یالت صتحسطح  –نام و نام خانوادگی شامل کارشناس بهداشت ( اطالعات مربوط به خانه بهداشت می باشددر صورتی که کارگاه داراي  •

 همراه کارشناس بهداشت) را وارد نمائید ، در غیر اینصورت فیلدهاي مربوطه را خالی بگذارید.تلفن  –حضور روزهاي  –تحصیلی 
 مربوطه را بزنید و کارشناس بهداشت مرکز بهبان می باشد تیک خانه بهداشت می باشددر صورتی که کارگاه داراي  •



 داراي مرکز مشاوره داخل یا بیرون از شرکت می باشد تیک هاي مربوطه را بزنید.در صورتی که کارگاه  •
 اه داراي واحد مشاوره داخل شرکت می باشد مشخصات کارشناس مشاور و روزهاي حضور کارشناس را مشخص نمائیددر صورتی که کارگ •

 

 را انتخاب نمائید  "و بروز رسانی اطالعاتثبت "سپس گزینه 

 

 

 

 

 



 کارگاه مهدکودكاطالعات ثبت 
 را انتخاب نمائید. مهدکودكپس از انتخاب کارگاه ، گزینه 

 

 ) مشخص شده اند.* ورود اطالعات زیر اجباري می باشد. اطالعات اجباري با عالمت ستاره (  مهدکودكاطالعات جهت ثبت 

 تیک قسمت مربوطه را بزنید می باشد مهدکودكدر صورتی که کارگاه داراي  •
 اطالعات میزان کمک هزینه و تعداد کارگران مشمول را مشخص نمائید •
 ، نحوه اداره مهدکودك و تعداد زنان برخوردار از خدمات مهدکودك را مشخص نمائید می باشد مهدکودكدر صورتی که کارگاه داراي  •
سطح  -سابقه کار  –نام و نام خانوادگی شامل ( مدیریت مهدکودك اطالعات مربوط به می باشد مهدکودكدر صورتی که کارگاه داراي  •

 ) را وارد نمائید ، در غیر اینصورت فیلدهاي مربوطه را خالی بگذارید.یالتصتح
 نمائید.نوباوگان و کودکان را به تفکیک مشخص  شیرخوارگان ،تعداد مربیان ، تعداد  می باشد مهدکودكدر صورتی که کارگاه داراي  •

 



 

 را انتخاب نمائید  "و بروز رسانی اطالعاتثبت "سپس گزینه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کارگاه تسهیالتاطالعات ثبت 
 را انتخاب نمائید. تسهیالتپس از انتخاب کارگاه ، گزینه 

 

 ) مشخص شده اند.* ورود اطالعات زیر اجباري می باشد. اطالعات اجباري با عالمت ستاره (  فرهنگیاطالعات جهت ثبت 

 تیک قسمت مربوطه را بزنید می باشد خانه سازمانیدر صورتی که کارگاه داراي  •
 سایر –ضروري  –مسکن  –(ازدواج تسهیالتی در قالب وام به کارگران ارائه می دهد تیک قسمت مربوطه را با تفکیک در صورتی که کارگاه  •

 مشخص نمائید موارد)
 مشخص نمائید موارد)سایر  – اعتباري -مصرف  –مسکن (تیک قسمت مربوطه را با تفکیک باشد داراي تعاونی می در صورتی که کارگاه  •
 .میزان کمک هزینه پرداختی بابت مسکن را مشخص نمائید  •
 سایر تسهیالت یا امکاناتی در حهت رفاه کارکنان ارائه می دهد با شرح موارد مشخص نمائیددر صورتی که کارگاه  •

 



 

 را انتخاب نمائید  "و بروز رسانی اطالعاتثبت "سپس گزینه 

 

 

 

 

 

 

 



 کارگاه امور رفاهیاطالعات ثبت 
 را انتخاب نمائید. یامور رفاهپس از انتخاب کارگاه ، گزینه 

 

 ) مشخص شده اند.* ورود اطالعات زیر اجباري می باشد. اطالعات اجباري با عالمت ستاره (  امور رفاهیاطالعات جهت ثبت 

 تیک قسمت مربوطه را بزنید می باشد سالن غذاخوريدر صورتی که کارگاه داراي  •
می باشد ، تیک قسمت مربوطه را بزنید و  کارگران مشمول غذاي گرم را  شام) –داراي امکانات توزیع غذاي گرم (ناهار در صورتی که کارگاه  •

 مشخص نمائید
 سرویس رفت و برگشت می باشد تیک مربوطه را انتخاب نمائید.داراي در صورتی که کارگاه  •
 .را مشخص نمائید  هزینه رفت و برگشت و تعداد کارگر برخوردار از هزینهمیزان کمک هزینه پرداختی بابت  •
 ا زیارتی می باشد تیک مربوطه را بزنیدداراي مراکز سیاحتی و یدر صورتی که کارگاه  •
 میزان هزینه پرداخت شده به کارگران بابت کمک هزینه را مشخص نمائید •
 در صورتی که کارگاه داراي کارشناس ورزش می باشد تیک مربوطه را انتخاب و نام و نام خانوادگی کارشناس مربوطه را ثبت نمائید •
 در صورتی که کارگاه داراي سالن ورزشی (ملکی یا استیجاري) می باشد ، در قسمت مربوطه مشخص نمائید. •



 

 

 را انتخاب نمائید  "و بروز رسانی اطالعاتثبت "سپس گزینه 

 

 

 

 



 دوره هاي آموزشیاطالعات ثبت 
 را انتخاب نمائید. دوره هاي آموزشیپس از انتخاب کارگاه ، گزینه 

 

 در صفحه مربوطه لیست دوره هاي ثبت شده را مشاهده می نمائید.



 

 ) مشخص شده اند.* ورود اطالعات زیر اجباري می باشد. اطالعات اجباري با عالمت ستاره ( دوره هاي آموزشی اطالعات جهت ثبت 

 عنوان دوره مربوطه را از لیست انتخاب نمائید. •
 تاریخ برگزاري دوره را مشخص نمائید •
 میزان ساعت دوره را مشخص نمائید •
 تعداد نفرات شرکت کننده به تفکیک مرد و زن را مشخص نمائید •
 نام مدرس را ثبت نمائید •

 

 را انتخاب نمائید  "و بروز رسانی اطالعاتثبت "سپس گزینه 
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