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 هب انم خدا 

 راهنمای استفاده از سامانه درخواست بازنشستگی پیش از موعد سخت و زیان آور

 )مخصوص متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور(
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     ورود به سامانه  (1

رات می باشد،  ابتدا شرایط سامانه و مقر مشاغل سخت و زیان آورکه مخصوص متقاضیان   https://semnantkr.irبا ورود به آدرس 

 سپس با وارد نمودن )کد ملی و نام و نام خانوادگی ( کلیک بر روی گزینه ارسال به مرحله بعد بروید: بازنشستگی را مطالعه فرمایید،

 

https://semnantkr.ir/
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 ثبت مشخصات متقاضی (2

( اقدام و از صحت اطالعات با دقت کاملنسبت به تکمیل هر یک از موارد خواسته شده ) مشخصات متقاضیپس از ورود به صفحه 

 کلیک نمایید. پیش نمایش ثبتسپس بر روی گزینه  وارد شده اطمینان حاصل فرمایید.

 

 

 

 .تکمیل بخش های ستاره دار الزامی است 

  استفاده نمایید.و از به کار بردن هرگونه عالئمی چون ویرگول و نقطه و ... اجتناب نمایید. –لطفاً جهت تکمیل آدرس از عالمت 

 .هنگام ورود اطالعات دقت نمائید تا اطالعات صحیح وارد شود . پس از ارسال فرم امکان تغییر اطالعات وارد شده وجود ندارد 

 مانه به عهده خود متقاضی می باشد.مسئولیت صحت مندرجات در سا 
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از درستی اطالعات وارد  ) صفحه ذیل ظاهر شده که پس از کلیک بر روی گزینه پیش نمایش ثبت پس از کلیک بر روی گزینه 

 .هدایت می گردیداطالعات متقاضی ثبت و به مرحله بعد  شده اطمینان دارم(
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 ثبت اطالعات کارگاهی (3

 .در ثبت اطالعات ذیل دقت گردد:شخصی متقاضی، نوبت به ثبت اطالعات کارگاهی می رسدپس از ثبت اطالعات 

 پس از ثبت سوابق، با استفاده از سامانه سوابق تامین اجتماعی از صحت نام و کد کارگاه اطمینان حاصل نمائید.-1

 در هنگام ثبت هر سابقه، تنها یک کد کارگاهی ثبت نمایید.-2

ید ثبت، کد کارگاه بعدی را درج نمایید. در صورتی که همه سوابق خود را ثبت نمودید با کلیک بر روی گزینه لاه، با زدن کپس از درج یک کارگ-3

 به صفحه دریافت کد رهگیری هدایت شوید. پیش نمایش ثبت نهایی

 خودداری نمایند.سال جنگ تحمیلی  8متقاضیان گرامی از ثبت سوابق خدمت مقدس سربازی و حضور در جبهه های  -4
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 دریافت کد رهگیری (4

نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام نمائید در غیر  "پیش نمایش ثبت نهایی"بر روی گزینه  کپس از پایان ثبت سوابق با کلی 

 خواهد گرفت.ناینصورت ثبت نام ناقص بوده و مورد رسیدگی قرار 

 

 رقمی خود را دریافت نمایید. 12و کد رهگیری از درستی اطالعات وارد شده اطمینان حاصل نموده 

 از کد رهگیری دریافتی نسخه چاپی تهیه نموده تا جهت پیگیری های بعدی از آن استفاده نمایید.
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 پیگیری ثبت نام( 5

 مطلع می شوند.متقاضیان پس از ثبت درخواست و دریافت کد رهگیری، از قسمت پیگیری درخواست نسبت به اطالع از وضعیت ثبت نام خود 

 

 

 با آرزوی موفقیت

 1399اسفند 

sh.davoudi@zanjantkr.ir 

 آخرین وضعیت ثبت نام


