
  5435493343کدپستی  ،543تهران، خیابان آزادی، پالک 

 

 

 0707 /29 /249  :شماره بسمه تعالی
 0929 /70 /07  :اترخی وزارت تعاون، کار و رافه اجتماعی

 دارد :ويپست  اجتماعی مینأت انسازم
 

 9624896:ش ش 

 .............اداره کل تأمین اجتماعی استان
در حاوه  عمکرارد راارریار  هاا  روام  و       ضوابط و مقررات جاار   رعایت احتراماً با عنایت به اهمیت و ضرورت   

بمنظور ایجاد وحدت رویه و اعتماد واه  بیشتر و تعامل الهم با شررا  اجتمااع  وااهما، م مقارر اوات باا همااهن   و       

نسبت به صدور کارت شناسایی ویژه کارکنان کارگزاری های وااججار    ماهآبان ت اه ابتدا  دفتر مرری  حراومساعدت 

جذا ضروریست ترتیب  اتخاذ شود تا ضمن اهتمام باه   اقدام مقتض  بعمل آید ؛  رسمی که در امور میدانی شاغل می باشند

 :ریرد قرار نظرموضوع م رکیه ضوابط و مقررات مشروحه ذیل مکحوظ 

 

 :نحوه صدور کارت شناسایی:  الف 

و   پالک برداراعم اه )جهت انجام امور میدان   رارت شناوای مسئول رارریار  موظف اوت بمنظور صدور  -1

  اشتغال مقرر  و بررو  اشتغال رارررا، واختمان تیو نظارت بر وضع  م باهرو دیجد  راررا  ها ی شناوا

اه میا،  و فرد مجرب به امور میدان  و متعهدد نسبت به معرف  حدارثر...( باهاریاب  و    م ابالغ مراریب مهیب  را،یب 

 .نمایداقدام به شعبه ذیربط ( تصویر پیووت) 1راررنا، رارریار  مطابق فرم شمار  

م درخواوت و مدارک اخذ  مورد نظرمطابق فرم ا، پیرامو، معرف  شدرشعبه موظف اوت ضمن اعالم نظر رتب   -2

 .ارائه درخواوت م به ادار  رل اوتا، اروال نماید روه اه تاریخ  5ر ظرف مدت رارریار  را حدارثاه شد  

بررو  مدارک و  پس اه رارریار  ها  روم  م رابط امور/  ادار  رل اوتا، موظف اوت با محوریت رارشناس ارشد -3

نضمام اعالم نظر ارا به مدارک مربوطه رکیه مظر مسئوجین حراوت اوتا، نو اخذ فرم ها  ماخوذ  اه شعب تابعه 

 .رارریار  ها  روم  اروال نمایدروه به ادار  رل امور 02 مدتاوتا، م حدارثر ط   نهای 

ادار  رل امور رارریار  ها  روم  موظف اوت نتایج مستندات را به انضمام مدارک ماخوذ  اه ادارات رل م به دفتر  -4

بدیه  اوت ره پاس اه صادور راارت شناواای  و انجاام       نمایداروال هت صدور رارت شناوای  مرری  حراوت ج

   .مرارتها  صادر  تحویل صاحبا، رارت خواهد شد ...(و منجمکه اخذ روید)تشریفات ادار  امور مرتبط با رارت 

 

 :کارت شناسایی  اعتبارتمدید : ب 

مستندات الهم حداقل بایست  دو ما   درخواوت تمدید رارت اه وو  مسئول رارریار  به انضمام  مدارک وارائه  -1

 .رارت شناوای  به شعبه مادر صورت پذیرد اعتبارقبل اه اتمام مدت 

به ادار  رل اوتا،  دیو اعالم نظر اه طرف شعبه به همرا  درخواوت تمد معرف  شدرا،عمکررد پیرامو، ارائه ریارش  -2

 .روه  5 مدت  حدارثر ط

 کارت شناسایی کارکنانصدور  :موضوع

 حوزه  کارگزاری های رسمی 
 فنی و درآمد

 

 

 دستور اداری

 



  5435493343کدپستی  ،543تهران، خیابان آزادی، پالک 

 

 

 0707 /29 /249  :شماره بسمه تعالی
 0929 /70 /07  :اترخی وزارت تعاون، کار و رافه اجتماعی

 دارد :ويپست  اجتماعی مینأت انسازم
 

 9624896:ش ش 

)  هایرارشناس ارشد امور رارریارمسئول حراوت و  تینظر ادار  رل اوتا، با محورارائه موارد مذرور به انضمام اعالم  -3

 .روه10مدت   حدارثر ط  روم  هایاوتا، به ادار  رل امور رارریار(   رابط رارریار

رارت افراد مطابق با نتایج عمکررد رذشته ایشا، تووط ادار  رل امور رارریاریها  درخواوت تمدید اعتبار  بررو -4

  م ره در صورت رضایت اه نحو  عمکررد ایشا، مدارک بهمرا  ضمائم مربوطه جهت تمدید رارت به دفتر روم

 .ررددم  مرری  حراوت ارائه 

 

 :تذکرات : ج 

کارت شناسایی مورد نظر برای افرادی صادر خواهد شد که شغل موظف آنان  صرفاً انجام امور میدانی  اعم از پالک    -1

اه های جدید ، بازرسی و نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران سالاختاانی ، بررسالی اشالتغال    برداری و شناسایی کارگ

 . می باشد  ... ، ابکغ ، بازاریابی و مقرری بگیران  بیاه بیکاری 

مسئولیت هرگونه سوء استفاده از کارت های موردنظر به عهده صاحب  و مسئول کارگزاری  می باشد که می بایست  -2

 .آن دقت شود در حفظ و نگهداری

مسالئول   اطالک    سالاعت باله   22در صورت مفقود شدن کارت ، صاحب کارت موظف است مراتالب را  ظالرم مالدت     -3

 .قانونی مورد نظر صورت پذیرد  مراتبرسانیده تا   استان کارگزاری و مسئولین حراست

الزم اسالت کالارت شناسالایی از     . ..در صورت تر  کار ، اتاام قرارداد، انتقال افراد از کارگزاری به کارگزاری دیگالر و   -2

 .ناایندحراست استان تحویل و در قبال آن رسید دریافت  ینافراد صاحب کارت اخذ و به مسئول

ایالد الزم اسالت   در صورتی که مسئول کارگزاری در نظر داشته باشد فردی دیگری را جایگزین افراد صاحب کارت نا -5

سئولین حراست استان جهت  ابطال کارتهای مذکور ناوده و سپس اقدام به جاع آوری  کارت و  تحویل آن به م بدواً

 .د حائز شرایط  ناایدافراوفق بخش الف این دستور اداری برای   رت رادرخواست  صدور کا

در صورتی که مشخصات  کارت شناسایی  با اطکعات فرد صاحب کارت مغایرت داشته  باشد ، صاحب کارت  مکلالف   -6

 .ا به مسئول کارگزاری جهت صدور مجدد کارت  منعکس نااید است در اسر  وقت موضو  ر

 بخالش  وفق  بار کارت های صادره شده یکساله است و مسئول کارگزاری موظف است پیش از انقضاء اعتبار کارت اعت -7

 .ب این دستور اداری اقدام نااید

انی که مجددا کارتشان تادید در موارد تادید کارت ، مسئول کارگزاری موظف است کارت های  منقضی شده  کارکن -8

 .حراست استان تحویل و رسید اخذ نااید ینگردیده را جاع آوری و  به مسئول

ادارات کل استانها مکلفند ترتیبی اتخاذ ناایند تا مراتب فوق و لزوم ارائه کارت شناسالائی معتبالر درمواقالع انجالام       -9

 .گرددوظایف محوله به نحو مقتضی به مخاطبین سازمان اطک  رسانی 
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رابطین  امور کارگزاری /  مسئول حسن اجرای این دستور اداری، مدیران کل، معاونین ، مسئولین حراست ، کارشناسان ارشد 

 .خواهند بودو مسئولین کارگزاری ها های رسای  ادارات کل استانها ، رؤسای شعب 

 .حت پوشش جهت اجرا ابالغ گرددبه واحد های کارگزاری ت می بایستبدیهی است که عین این دستور اداری 
 

 محمدحسن زدا 

  معاون فنی و درآمد

 

 

 

 


