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زض ضاستاي ساماوسَي اشتغال اتثاع افغاوي ي ػطالي تط اساس مازٌ  122لاوًن واض؛ زض صًضت زاشته وااضت مماا

12

(اتثاع افغاوستاوي) ي ًَ ت ( 11اتثاع ػطالي)تا لحاػ شطا ظ ظ طمي تًاوىس ضمه مطاجؼٍ تٍ ازاضٌ ول تؼاين ؛ وااض ي ضفااٌ
اجتماػي استان ي ازاضات واض تاتؼٍ ؛ ياحس اشتغال اتثاع ذاضجي ؛ ثثت وام ي پطياوٍ واض  pvcزض افت زاضوس :
اتثاع افغاًي ٍ ػشاقي داسًذُ ماست اقاهت آهايش ٍ َّيت جذيذ سالجاسي  :مىظًض موسستٍ اظ اتثاع افغاوي ي ػطالي ؛
تٍ تطتية زاضوسٌ واضت الامت مما

 12ي 11وٍ تؼىًان سطپطست شوًضذاوًاض( متًلاس ه  1336/04/01تاٍ تؼاس ) ي وياع

فطظوسان شوًض وٍ زض سال گصشتٍ واضت مًلت واض زض افت ومًزٌ اوس .
تثصشُ :
الف  :اگط سه مشمًليه زض عًل زيضٌ اظ  60سال تمام ذاضج شًز -فطز مشمًل ػسم صسيض پطياوٍ واض ي ا صسيض پطياواٍ
واض تٍ مست ظمان تالي ماوسٌ تا  60سال تمام ورًاَس تًز (.تا س لعيماً پطياوٍ واض ىسالٍ زض افت وىس)
ب  :تطاي موسستٍ اظ اتثاع افغاوي ي ػطالي وٍ زض سال گصشتٍ تىا تٍ زال لي واضت مًلت واض زض افت وىمًزٌ اوس  -ا تطاي
ايليه تاض مشمًل زض افت پطياوٍ واض مي تاشىس  -ا زاضاي گًاَي ػسم اشتغال تىاض زض سال گصشاتٍ ماي تاشاىس  -اا
موسستٍ اظ اتثاع فًق وٍ مسػي تيماضي ي ا اظ واضافتازگي زض حال حاضطمي تاشىس  -ا زض سالجاضي تٍ سه  18سال ياضز
مي شًوس جُت صسيض پطياوٍ واض متؼالثاً اػالم مي شًز .
ج  :سه مشمًليه پطياوٍ واض اظ  18لغا ت  60سال مي تاشس .

 -3ياض عي حك تيمٍ حًازث  1سالٍ زض ىي اظ  4سغح اوتراتي ( 370.600 -185.300-92.740 – 46.870ض اال) تاتات
َع ىٍ صسيض تيمٍ وامٍ حًازث ىسالٍ تطاي تؼساز تؼييه شسٌ َط ذاوًاض تٍ حساب اػالمي شاطوت تيماٍ حياات اماه
(ياض عي صطفاً تا س تا واضت تاوىي ا واضت َس ٍ پطزاذت شًز) .
تثصشُ  :تؼطفٍ تيمٍ حًازث تط اساس وطخ سىًات گصشتٍ اجطا ذًاَس شس .

ششايط اخز هذاسك جْت تشنيل پشًٍذُ اتثاع افغاًي ٍ ػشاقي
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تمىظًض تسط غ زض ثثت وام اتثاع افغاوي ي ػطالي ليست اسامي اتثاع مصوًض وٍ زض سال گصشتٍ واضت واض زض افت وماًزٌ
اوس زض فا ل اوسل زض لالة  CDاضسال مي گطزز ؛ زض حال حاضط اظ اتثاػي ثثت وام شًز وٍ زاضاي شطا ظ ش ل مي تاشىس
:
 -1الً ت تا زاضوسگان واضت الامت مما

 – 12ه وسرٍ وپي اظ واضت مما

 ( 12تًسظ تثؼٍ ).

 -2الً ت تا اتثاع افغاوي ي ػطالي وٍ زاضاي واضت واض سال گصشتٍ مي تاشىس – اذص اصل واضت واض .
 -3تط اساس ليست اسامي اتثاع مصوًض زاضوسٌ واضت واض سال گصشتٍ ( زض فا ل اوسل ) اذص اصل في

ياض عي تمس س

تٍ مثلغ  2/587/000ض ال تٍ حساب ذعاوٍ استان .
 -4اضائٍ  2لغؼٍ ػىس سالجاضي وٍ تا ظاَطوىًوي تثؼٍ اظ لحاػ ليافٍ ي مضا

مً ي صًضت مغاتمت زاشتٍ تاشس واٍ زض

تاظضسيُا لاتل شىاسا ي تاشس ؛ زض صًضت شثيٍ وثًزن ػىس ي ا مغا ط تا ليافٍ فؼلي تثؼٍ ؛ تصوط زازٌ شًز وٍ ػىاس
تا ظاَط فؼلي مًضز وياظ است .
 -5ػىس تثؼٍ تصًضت اسىه شسٌ ي ياضح زض ستًن مطتًعٍ زض ليست اسامي اوسل لطاض گيطز .
 -6زض ليست اسامي ؛ زض ستًن ضشتٍ شغلي ؛ شغل فؼلي تط اساس مشاغل  4گاوٍ ( پيًست ) اظ تثؼٍ سًال ي َمچىايه
مىغمٍ واض ( مىاعك غيط ممىًػٍ ) تط اساس مىغمٍ واضت الامت مما

تىميل گطزز .

 -7زض شُطستاوُا ي وٍ زفاتط وفالت يجًز زاضز تًسظ ازاضات واض ثثت وام ي اذص مساضن اظ اتثاع اوجام يسپس تًساظ
ازاضٌ ول واض استان تصًضت َفتگي عثك ليست اسامي اضسالي تىميل شسٌ يتصًضت تجميغ زض لالة ه  CDتٍ ا اه
ازاضٌ ول تصًضت پيشتاظ اضسال گطزز .
 -8تىميل فطم اعالػات واضفطما ي تثؼٍ( افغاوي  /ػطالي ) تغًض وامل تا امضاء ي اثط اوگشت تثؼٍ ؛ امضاء ي مُط واضفطماا
ي تحً ل اصل فطم مطتًعٍ تاوضمام ه وسرٍ وپي تٍ ازاضٌ واض ( پيًست ) -
تثصشُ  ( :وپي فطمُاي اعالػات مطتًعٍ تصًضت ماَاوٍ جمغ ميضي ي زض پا ان َط ماٌ تٍ تاميه اجتماػي اساتان اضساال
گطزز ) .
 -9اضائٍ ه وسرٍ اظ ثثت وام تيمٍ وامٍ حًازث جُت ضثظ زض پطيوسٌ تثؼٍ .
 -10پس اظ اذص وليٍ مساضن تىسَاي (  ) 9 - 8 -6 -4 -3 -2 -1تغًض َمعمان زض ه مطحلٍ ي مطاجؼٍ تثؼاٍ ؛ صاسيض
ه گًاَي  30ضيظٌ تا الصاق ػىس تثؼٍ ي ممًُض تٍ مُط ازاضٌ واض اظ تاض د تحً ل مساضن تٍ مست  30ضيظ ( پيًست ) تٍ
تثؼٍ تحً ل زازٌ شًز .
 -11پًشٍ تشىيل پطيوسٌ اتثاع( افغاوي  /ػطالي ) تٍ تفىيه َط استان تشطح ش ل شماضٌ گصاضي گطزز :
ًواد تاتؼيت افغاًستاى ً / 003 :واد تاتؼيت ػشاق 018 :
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هثال 003 / 96 / 1401 :

/

018/ 96/ 1401
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اصفْاى
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سوٌاى

6001
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گلستاى

1101
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الثشص

2001

8

فاسس

7001
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هشمضي

1201
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تَشْش

3001

9

قضٍيي

8001

14

يضد

1301

5

خشاساى جٌَتي

4001

10

قن

9001

اقذاهات پس اص صذٍس پشٍاًِ ماس:
 -1ا ه ازاضٌ ول زض اسطع يلت تا تًجٍ تٍ ليست اسامي زض فا ل اوسل وٍ تًسظ ازاضات ول واض استان تىميل ي تصًضت
َفتگي اضسال مي گطزز وسثت تٍ چاج پطياوٍ واض ي اضسال تٍ استان السام مي وما س .
 -2ه وسرٍ تصً ط پطياوٍ واض ( پشت ي ضي ) زض پطيوسٌ سال  96اتثاع افغاوي ي ػطالي تا گاوي شًز.
 -3زض افت گًاَي  30ضيظٌ پطياوٍ واض ي تحً ل پطياوٍ واض صطفاً تٍ شرص تثؼٍ شاغل.
 -5ضسيس تحً ل پطياوٍ واض تا امضاء ي اثط اوگشت تثؼٍ ي تاض د زض افت زض ش ل َمان گًاَي  30ضيظٌ .
تثصشُ  :آًذستِ اص اتثاع افغاًي ٍ ػشاقي مِ دس ليست اسسالي دس سال گزشتِ تِ سي  60سال سسيذُ اًذ دس سالجاسي
هشوَل دسيافت پشٍاًِ ماس ًوي تاشٌذ .
جْت صًاى سشپشست خاًَاس فؼالً پشٍاًِ ماس صادس ًوي گشدد .

** تــَجـــِ **
دس ساستاي شٌاسايي ٍ تسشيغ جستجَي اساهي اتثاع افغاًي ٍ ػشاقي هٌذسج دس صفحِ امسل تش سٍي صفحِ
اساهي تا صدى ّوضهاى مليذّاي (  ٍ ) Ctrl + Fدس مادس (  ( Find What :تا تايپ شواسُ اختصاصـي دسج
شذُ تش سٍي ماست ماس سال گزشتِ – يا ًام – يا ًام خاًَادگي تثؼِ ٍ اًتخاب ػٌَاى (  ) Find Allيا ايٌتش ؛ تا
تَجِ تِ ػٌَاى تايپ شذُ دس مادس هشتَطِ ؛ هَسد جستجَ تصَست يل مادس سٍي يني اص سطشّاي ّوٌام تا
ػٌَاى تايپ شذُ هشخص هي شَد مِ هي تَاى تا اطالػات تثؼِ هَسد ًظش هطاتقت داد ٍ سـسس سـتًَْاي
ػنس – سشتِ شغلي ٍ هٌطقِ ماس سا تنويل ًوَد .
اداسُ مل اشتغال اتثاع خاسجي
آرس هاُ 1396
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رفم اطالعات كاررفما  -كاررگ ( تبعه )

-1هشخصات طشفيي :
الف :ماسفشها
وام :

وام ذاوًازگي :

وام پسض :

شماضٌ شىاسىامٍ :

شماضٌ ملي :

شماضٌ تلفه َمطاٌ :

شماضٌ تلفه محل واض :

وًع فؼاليت ي شغل واضفطما :

وام تجاضي  :شطوت  /واضگاٌ  /مغاظٌ :

ًشاًي هحل اًجام ماس :

شُطستان :

استان :

ذياتان اصلي :

ذياتان فطػي :

پالن :

وًچٍ :

وًع تاتؼيت :

وام ذاوًازگي :

وًع مسضن شىاسا ي :

ضيستا :

وس پستي :

ب  :ماسگش ( :تثؼٍ ذاضجي )
وام :

تاض د تًلس :

گصضوامٍ

شماضٌ تلفه َمطاٌ :

وام پسض :

واضت مما

تاض د تًلس :

تٍ شماضٌ :
شماضٌ تلفه ثاتت :

ًَ -2ع ماس يا حشفِ يا حجن ماس ٍ يا ٍظيفِ اي مِ ماسگش تِ آى اشتغال هي ياتذ  ( :ليس ضشتٍ شغلي العامي است ) .

ػٌَاى سشتِ شغلي ماسگش :
 -3تِ هَجة هادُ  148قاًَى ماس  :واضفطما ان واضگاٌ َاي مشمًل ا ه لاوًن مىلفىس تط اساس لاوًن تاميه اجتماػي وسثت تاٍ تيماٍ
ومًزن واضگطان ياحس ذًز السام وما ىس.
 -4تِ هَجة هادُ  5قاًَى تاهيي اجتواػي  :تيمٍ اتثاع تيگاوٍ وٍ عثك لًاويه ي ممطضات مطتًط زض ا طان تٍ وااض اشاتغال زاضواس تااتغ
ممطضات تؼييه شسٌ زض لاوًن تاميه اجتماػي مي تاشس .
صحت مىسضجات ا ه فطم مًضز تائيس امضاء وىىسگان ش ل ( واضفطما  /واضگط ) مي تاشس .
اهضاء ٍ هْش

اهضاء ٍ اثش اًگشت

اهضاء ٍ هْش

ماسفشها

ماسگش ( تثؼِ )

اداسُ ماس
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