
  خالصه مذاكرات جلسه هماهنگي با سازمان تأمين اجتماعي
  سازمان تأمين اجتماعي –مكان: دفتر مدير امور نام نويسي و حساب هاي انفرادي 

  ٢٠/١٠/٩٥زمان :

در پي تشكيل جلسه هماهنگي با دستگاههايي كه داراي پايگاه آماري از داده هاي ثبتي وضعيت اشتغال 
سازمان تأمين اجتماعي ، اين جلسه در دفتر نام نويسي و حسابهاي انفرادي دارند و عدم حضور نماينده 

سازمان با حضور مجري طرح ، كارشناس طرح و مسؤول فناوري اطالعات طرح ( سرپرست گروه پژوهش 
  هاي آماري مؤسسه) برگزار شد و توضيحاتي در مورد هدف مؤسسه از جلب همكاري ايشان داده شد.

ت در مورد طرح پيمايش ، توضيحاتي از طرف مدير حسابهاي انفرادي در مورد پس از ارائه توضيحا
ضرورت  استعالم سازمان از وضعيت اشتغال به تحصيل دانشجويان و اينكه پاسخ اين استعالم ها از 
دانشگاه يا وزارت علوم مبناي تصميم سازمان براي ارائه خدمات  بيمه دانشجوئي مي شود ، داده شد. بنا به 

از مبرم به استعالم به موقع و آنالين ( بدليل هزينه هاي زياد و صرف وقت زياد در روش استعالم مكاتبه ني
  اي) پيشنهاد همكاري متقابل براي دسترسي به پايگاه آماري آموزش عالي مؤسسه مطرح شد.

ايگاههاي پبه منظور بررسي امكان اين دسترسي آنالين توضيحات الزم از هر دو طرف در خصوص ويژگي 
، به آماري مؤسسه و سازمان داده شد .بنابر توضيحات ارائه شده ،  اطالعات ثبتي سازمان تأمين اجتماعي 

بر اساس كد ملي است و وضعيت بيمه اي فرد و نوع بيمه  كارگاهي كه در آن صورت وب سرويس  و 
ال خاضر اشتغال دارد يا خير.اين ده ها به روز مي باشد كه آيا در حاشتغال دارد ، مشخص مي شود و اين دا

ميليون نفر  را پوشش مي دهد و به تفكيك تاريخ نام نويسي قابل دسترسي است و  ٤پايگاه در حال حاضر 
  كليه اطالعات محرمانه است .لذا در قالب تفاهم نامه تبادل اطالعات ، همكاري ميسر است . 

وضيحاتي در مورد ويژگي هاي پايگاه آماري مؤسسه ، در پاسخ به نياز دسترسي به پايگاه آماري مؤسسه ، ت
و سامانه جديد آمار ( سهام) ، و مقاطع جمع آوري و ثبت داده ها ( نيمسال اول هر سال تحصيلي) 

محدوديت هاي استعالم آنالين از پايگاه داده شد. با عنايت به اينكه در مذاكرات سازمان با معاونت 
و فناوري ، اظهار شده بوده است كه پايگاه آمار دانشجويي آنالين در  دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات



، بنا به خواسته سازمان مقرر شد كه مذاكرات سه جانبه  معاونت مذكور به زودي راه اندازي خواهد شد 
  بين مؤسسه ، سازمان و معاونت دانشجويي برقرار شود.

غير آنالين و درخواست مؤسسه مبني بر  ( پايلوت) اطالعاتررسي امكان تبادل بدر نهايت با توجه به لزوم 
از فهرست دانش آموختگان با مشخصات ثبتي و استخراج وضعيت بيمه و اشتغال آنها  ارسال فايل آزمايشي

 BATCHFILEاز پايگاه آماري سازمان تأمين اجتماعي ، مقر شد در يك مرحله آزمايشي ، فهرستي در قالب 
امكان همكاري به صورت جبران برمشخصات دريافت شود. در همين خصوص به سازمان ارسال و 

هدف طرح خدمات همكاران سازمان در پاسخ به فايل هاي ارسالي تا زمان برقراري دسترسي ( هر چند كه 
  فقط برقراري جريان اطالعات است) نيز تأكيد شد.


