
 سازمان صىعت،معدن ي تجارت استان تُران

 فرم درخًاست ايلیٍ استفادٌ از قاوًن بیمٍ تامیه اجتماعی قالیبافان ي حرفٍ مرتبط با فرش دستباف

 

دس حال حاضش داسای یه ................................. شاغل تِ شغل .................................. شواسُ هلی ............................ تاسیخ تَلذ .................. شواسُ شٌاسٌاهِ ..................... فشصًذ ..................................... ایٌجاًة 

ساًتی هتش هشتع تافت اص طَل فشش تماضای استفادُ اص هضایای لاًَى تیوِ اجتواعی ...............تا همذاس............جٌس فشش.................سًگ حاشیِ............سًگ صهیٌِ........طشح ..........تختِ فشش دس اًذاصُ 

 آییي ًاهِ 5 هجلس شَسای اسالهی ٍ تثصشُ یه هادُ 1388 هادُ یه لاًَى تاهیي اجتواعی لالیثافاى هصَب سال 3ٍ تا استٌاد تِ تثصشُ. لالیثافاى ٍ حشف هشتثط تا فشش دستثاف سا داسم

سضایت واهل خَد سا تشای ٍسٍد تاصسساى اسگاًْای ریشتط تِ صَست هتٌاٍب تشای تاصسسی ٍ تشسسی (وذداس)اجشایی لاًَى تیوِ اجتواعی لالیثافاى ،تافٌذگاى فشش ٍ شاغالى صٌایع دستی شٌاسِ داس

اشتغال ایٌجاًة تِ هحل فعالیت ٍ هٌضل هسىًَی تش پایی داس لالی اعالم هی ًواین ٍ چٌاًچِ دس ّش هشحلِ ٍ ّش صهاى عذم هْاست یا عذم اشتغال ایٌجاًة تِ شغل فَق الزوش احشاص شَد 

دستگاّْای هتَلی اهش هجاص خَاٌّذ تَد عالٍُ تش جلَگیشی اص اداهِ تْشُ هٌذی اص هضایای تیوِ اجتواعی لالیثافاى ٍ حشف هشتثط تا فشش دستثاف تا ایٌجاًة تشاتش همشسات سفتاس ًوایٌذ ٍ حك 

دس صَست تغییش شواسُ تواس ٍ آدسس فعالیت ٍ هحل تشپایی داس لالی هَضَع سا تِ ساصهاى صٌعت،هعذى ٍ تجاست ٍ اتحادیِ ریشتط دس اسشع ٍلت     .ّشگًَِ اعتشاض سا اص خَد سلة هی ًواین

 .گضاسش ًواین (یه هاُ)

 . هاُ تِ ساصهاى یا اتحادیِ هشاجعِ ٍ واست ٍ تعْذ ًاهِ جذیذ سا تىویل ًواین3دس ضوي هتعْذ هی گشدم پس اص پایاى تافت لالی ، تا فاصلِ 

 ....................شعثِ تاهیي اجتواعی ..................................... شواسُ تیوِ .......................... هذت ساتمِ تیوِ : دس صَست ٍجَد ساتمِ لثلی تیوِ تىویل گشدد

 :      هیضاى سَاد     هستاجش هاله :      ٍضعیت هحل سىًَت    خیشتلِ :  سایش هشخصات سشپشست خاًَاس

 

 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اهضاء ٍلی ٍ سشپشست هتماضی:                                         اثش اًگشت ٍ اهضاء هتماضی:                                           تاسیخ تىویل فشم

 

 :آدسس دلیك هحل فعالیت یا هحل تشپایی داس لالی

 

 :شواسُ تواس ثاتت:                                                                                                                                            شواسُ تواس تلفي ّوشاُ
 

          هَسد تأییذ ًوی تاشذهَسد تاییذ هی تاشذ..........تِ آدسس فَق الزوش هشاجعِ شذ،اشتغال هتماضی تِ حشفِ.......................... دس تاسیخ : گضاسس تاصسس لثل اص تیوِ شذى

ًفش هشد      .......... ساًتی هتش هشتع تعذاد تافٌذُ عالٍُ تش هتماضی ............. همذاس تافت اص طَل ........سًگ حاشیِ.......سًگ صهیٌِ........طشح فشش ............جٌس فشش ..............اًذاصُ فشش دس حالت تافت 

 .صى هی تاشذ..........ٍ 

 :اهضاء تاصسس:                                                             وذ تاصسس:                                                                ًام ٍ ًام خاًَادگی تاصسس

 
  

هَسد تاییذ ایي اتحادیِ هی تاشذ ٍ وپی هذاسن پیَست تا اصل آًْا تطثیك دادُ شذُ ......................................آلای تِ شغل /تذیٌَسیلِ ٍ تا تَجِ تِ تاصسسی اًجام شذُ اشتغال خاًن : تاییذ اتحادیِ

 .ٍ هَسد تاییذ هی تاشذ

 :اهضاء ٍ هْش اتحادیِ...............................................  تاسیخ :....................................................ًام ًٍام خاًَادگی سییس اتحادیِ

 

 

 :گسارش بازرسی ايل

 

 ٍاحذ صادس وٌٌذُ واست شٌاسایی-3ساصهاى صٌعت،هعذى ٍ تجاست                  -2ساصهاى تأهیي اجتواعی                                      -1: ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اهضاء تاصسسیي

 
 

 :گسارش بازرس ديم

 

 ٍاحذ صادس وٌٌذُ واست شٌاسایی-3ساصهاى صٌعت،هعذى ٍ تجاست                             -2ساصهاى تأهیي اجتواعی                              -1: ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اهضاء تاصسسیي

 
 

 :گسارش بازرس مرحلٍ سًم

 

 ٍاحذ صادس وٌٌذُ واست شٌاسایی-3ساصهاى صٌعت،هعذى ٍ تجاست                   -2ساصهاى تأهیي اجتواعی                                -1: ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اهضاء تاصسسیي

  

 



 

فرم اجازه بازرسی از متقاضیان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسه دار  

 
 
 

 سازمان تامیه اجتماعی

 سازمان صىعت ،معدن ي تجارت

 سازمان میراث فرَىگی ، صىایع دستی ي گردشگری

 

 با سالم 

 وـذهلی............................  صـادسُ اص  .............................تِ شـواسُ شٌاسـٌاهِ  .................................... فشصًـذ ............................................. احتشاهـاً ، ایٌجاًـة

 هتماضـی تْـشُ هٌذی اص لاًَى تیوِ ّای اجتواعی لالیثافـاى ،تافٌـذگاى فـشش ٍ  ............................................. تِ شـواسُ تیوِ...........................................

اشتـغال داشـتِ ٍ تِ تاصسساى آى ساصهاى ّـا اجاصُ هی  .......................................... شاغالى صٌایع دستی شٌاسِ داس ،اعالم هـی ًواین وِ دس شـغل

:   ًشـاًیدّن تا اسائِ حىن هأهَسیت ٍ واست شٌاسائی هعتثش دس خصَص احشاص اشتغال ،اص هٌضل هسـىًَی تـِ

 تاصسسـی تعول آٍسدُ ٍ چٌاًچـِ صحت ادعـای اشتغال دس شغل هشتَطِ ................................................................................................................................................

 .هحشص ًگشدد ًسثت تِ عذم اًعماد لشاس داد ٍ یا اتطال لشاسداد الذام ًوایٌذ 

 وام ي وام خاوًادگی

 امضاء ي اثر اوگشت

 

 

 : شماره تماس

 


