شیوه نامه اجرایی بهره مندی صنعتگران رشته های صنایع دستی
مصوب از مسایا و تعهدات بلند مدت بیمه اجتماعی در صندوق
بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر

ثِ هٌظَس تحمك اّذاف ٍ ثشًبهِ ّبی دٍلت دس تؼوین ٍ گستشش پَضص ًظبم تبهیي اجتوبػی ثشای حوبیت اص
آى دستِ اص فؼبالى حَصُ غٌبیغ دستی ایشاى وِ هطوَل ثیوِ اجتوبػی تَسظ سبصهبى تبهیي اجتوبػی ًیستٌذ ٍ
ثشای ثْشُ هٌذی اص هضایب ٍ خذهبت ثلٌذ هذت ثیوِ اجتوبػی ضبهل هستوشی ثبصًطستگی ،پیشی ،اصوبسافتبدگی ولی
ٍ فَت ٍ ،ثب ػٌبیت ثِ ثٌذ  6-2هبدُ  6تفبّن ًبهِ ضوبسُ  972200/9539هَسخ  1397/03/22ثیي سبصهبى هیشاث
فشٌّگی ،غٌبیغ دستی ٍ گشدضگشی وطَس ٍ غٌذٍق ثیوِ اجتوبػی وطبٍسصاى ،سٍستبییبى ٍ ػطبیش ٍ ثشای ایجبد
ٍحذت سٍیِ ٍ اعالع سسبًی جبهغ ثِ هجشیبى ٍ ریٌفؼبى ،ایي دستَس الؼول اجشایی تْیِ ضذُ است.
هدف:
پَضص ثیوِ اجتوبػی ثشای ضبغالى غٌبیغ دستی هػَة سغح وطَس ّوبًٌذ سبیش الطبس ضبغل دس ثخص وطبٍسصی ٍ
سبوي دس سٍستب ّب ٍ ضْشّبی ووتش اص ّ 20ضاس ًفش .

شرایط و ویژگی ها:
 -1هتمبضی هطوَل ثب تَجِ ثِ هیضاى دسآهذ خَد هی تَاًذ یه سغح سا ثؼٌَاى سغح هجٌبء اًتخبة ٍ هیضاى
حك ثیوِ آى سا ٍفك جذٍل صیش (سغَح  8گبًِ دسآهذی ّش سبل تغییش هی وٌذ) ثشای یه سبل ٍ ثب
ضٌبسِ ثِ حسبة هتوشوض  600609غٌذٍق ٍاسیض ًوبیذ .
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مسایای مستمری پیریّ :ش صى ٍ هشد سٍستبئی ٍ ػطبیشی وِ حذالل  65سبل سي ٍ حذالل  15سبل
سبثمِ پشداخت حك ثیوِ دس غٌذٍق داضتِ ثبضذ  ،هی تَاًذ اص هضایبی هستوشی پیشی استفبدُ وٌذ .

 -3از کارافتادگی کلّی در اثر حادثه ناشی از کار :چٌبًچِ ثیوِ ضذُ دس اثش حَادث ًبضی اص وبس تَسظ
وویسیًَْبی پضضىی غٌذٍق ،اص وبسافتبدُ ولّی ضٌبختِ ضَد ،ثذٍى دس ًظش گشفتي هذت پشداخت حك
ثیوِ هی تَاًذ اص هضایبی هستوشی اصوبسافتبدگی ولی ًبضی اص وبس ثِ غَست هبّیبًِ استفبدُ وٌذ.
 -4از کار افتادگی کلّی غیر ناشی از کارّ :ش ثیوِ ضذُ وِ پس اص ثیوِ ضذى دس اثش حبدثِ غیش ًبضی اص وبس،
تَسظ وویسیًَْبی پضضىی غٌذٍق اص وبس افتبدگی ولی ضٌبختِ ضَد ٍ اص وبسافتبدگی اٍ پس اص
ثیوِ ضذًص دس غٌذٍق ثبضذ ،ثب داضتي حذالل یىسبل سبثمِ ثیوِ پشداصی دس غٌذٍق ٍ ثِ ضشط آًىِ
حك ثیوِ  90سٍص سبثمِ ثیوِ پشداصی اٍ لجل اص ٍلَع اصوبسافتبدگی ثبضذ هی تَاًذ اص هضایبی هستوشی اص
وبسافتبدگی ولی استفبدُ ًوبیذ .
 -5برخورداری بازماندگان تحت تکفل بیمه شده متوفی از مستمری :افشاد ٍاجذ ضشایظ تحت تىفل ثیوِ ضذُ
هتَفی وِ دس اثش حبدثِ ًبضی اص وبسفَت ًوبیذ ثب ّش هیضاى سبثمِ پشداخت حك ثیوِ ،هطوَل هستوشی
ثبصهبًذگبى خَاٌّذ ثَد ٍ ثبصهبًذگبى ٍاجذ ضشایظ تحت تىفل ثیوِ ضذُ هتَفی وِ دس اثش ثیوبسی ٍ یب
حبدثِ غیش ًبضی اص وبس فَت وشدُ ثبضذ ثب داضتي حذالل یه سبل سبثمِ ثیوِ پشداصی ٍ ثِ ضشط آًىِ
حك ثیوِ  90سٍص دس یىسبل هبلجل اص فَت سا پشداخت وشدُ ثبضذ هطوَل دسیبفت هستوشی خَاٌّذ ثَد
.
 -6نقل و انتقال سوابكً :مل ٍ اًتمبل سَاثك ثیوِ پشداصی اص غٌذٍق ثِ سبیش غٌذٍلْب هثل سبصهبى تأهیي
اجتوبػی  ،ثبصًطستگی وطَسی ٍ ثبلؼىس ٍفك لبًَى ًمل ٍ اًتمبل اهىبى پزیش است.
تعاریف:

غٌبیغ دستی :ثِ هحػَالتی وِ ثب استفبدُ اص هَاد اٍلیِ عجیؼی ٍ ػوذتب ثَهی ،ثب ثىبسگیشی ًمَش سٌتی ٍ ثْشُ
هٌذی اص خاللیت فشدی ثب حفظ پیطیٌِ تبسیخیَّ ،یت ٍ اغبلت وِ تَسظ دست یب دست ٍ اثضاس عی فشآیٌذی ثِ
تؼذاد ًبهحذٍد تَلیذ هی ضَد اعالق هی گشدد.
تجػشُ  -1استفبدُ اص اثضاس هبضیٌی تب هبداهی وِ ًمص ٍ وبس دست ثِ ػٌَاى هْن تشیي ٍ اغلی تشیي ػبهل تَلیذ
ثبلی ثوبًذ ،ثالهبًغ است.
تجػشُ  -2هحػَالت تَلیذ ضذُ هی تَاًٌذ ثؼٌَاى وبالی سشهبیِ ای ،هػشفی(وبسثشدی) داسای جٌجِ ّبی فشٌّگی
ٍ ه لی ،ثشگشفتِ اص ثبٍسّبی سٌتی ،صیجب ضٌبختی ٍ هتبثش اص سبثمِ تبسیخی ٍ ٍیژگی ّبی جغشافیبیی هىبى تَلیذ
ضذُ ثبضذ  ،وِ خاللیت فشد سبصًذُ اثش دس ته ته تَلیذات هطَْد است .
هؼبًٍت غٌبیغ دستی ٍ ٌّشّبی سٌتی استبى :ایي هؼبًٍت یىی اصهؼبًٍتْبی اداسُ ول هیشاث فشٌّگی  ،غٌبیغ
دستی ٍگشدضگشی استبًْب هی ثبضذ وِ تٌْب هشجؼی است وِ هسئَلیت ثشسسی اسٌبد ٍ هذاسن اسائِ ضذُ ،غذٍس،
توذیذ ٍ اثغبل هجَصّبی هؼتجش هغبثك ثب ایي دستَسالؼول سا دس استبى ثش ػْذُ داسد .

هؼبًٍت غٌبیغ دستی ٍ ٌّشّبی سٌتی (ستبد):ایي هؼبًٍت یىی اصهؼبًٍت ّبی سبصهبى هیشاث فشٌّگی  ،غٌبیغ
دستی ٍگشدضگشی وطَسثَدُ وِ تٌْب هتَلی ایي ٌّش – غٌؼت است وِ ٍظبیف سیبستگزاسی ،ثشًبهِ سیضی ٍ
ًظبست ػبلیِ ثش اهَس اجشایی غٌبیغ دستی وطَس سا ػْذُ داس هی ثبضذ.
هىبى تَلیذ غٌبیغ دستی :فضبیی ضبهل هَاد اٍلیِ ،اثضاس ٍ تجْیضات ٍ ...است وِ ثِ هٌظَس تَلیذ ٍ سبخت
هحػَالت غٌبیغ دستی ایجبد ضذُ است
تجػشُ  -1فضبی وبسگبّی دس ایي ًَع هجَص ،هىبًی فبلذ سىًَت ثَدُ ٍ هتمبضی ثذٍى ثىبسگیشی ًیشٍی اًسبًی دس
آى هىبى الذام ثِ تَلیذ غٌبیغ دستی دس سضتِ هَسد دسخَاست ثِ غَست اًفشادی ٍثػَست هستوشخَاّذ ًوَد
تجػشُ  -2فضب یی ٍالغ دس هحل سىًَت وِ ثػَست هستوش ثِ هٌظَس تَلیذ ٍ سبخت هحػَالت غٌبیغ دستی دس
سضتِ هَسد دسخَاست اختػبظ خَاّذ یبفت ( ایي فضب غشفب ثشای سضتِ ّبی هػَة هطبغل خبًگی لبثلیت ثْشُ
ثشداسی خَاّذ داضت ثِ استثٌبء سٍستبّب ٍ هٌبعك ػطبیشی )
پشٍاًِ تَلیذ اًفشادی :هجَصی است وِ ثش اسبس ایي دستَسالؼول ثِ هتمبضی حمیمی داسای تخػع ،تجشثِ،
آضٌبیی وبهل ثِ فشآیٌذ تَلیذ ٍ تَاًبیی سبخت هحػَل دس یىی اص سضتِ ّبی هػَة غٌبیغ دستی اػغبء هی
گشدد ٍ ثیبًگش ًَع ٍ ظشفیت تَلیذ ٍ سشهبیِ گزاسی ایجبد ضذُ ثشای یه یب گشٍّی اص هحػَالت یه سضتِ دس
هىبًی هؼیي است .ایي دستِ اص افشاد ثػَست هستوش ٍ هذاٍم دس سضتِ هَسد تمبضب فؼبلیت ٍ هجبدست ثِ تَلیذ هی
ًوبیٌذ.
پشٍاًِ تَلیذ وبسگبّی :هجَصی است وِ ثش اسبس ایي دستَسالؼول ثِ هتمبضی حمیمی یب حمَلی (هذیشػبهل یب
وبسفشهب) داسای تخػع ،تجشثِ ٍ یب آضٌب ثِ فشآیٌذ تَلیذ ٍ سبخت هحػَل دس یىی اص سضتِ ّبی هػَة غٌبیغ
دستی اػغبء هی گشدد ٍ ثیبًگش ًَع ٍ ظشفیت تَلیذ  ،هیضاى اضتغبل ٍسشهبیِ گزاسی ایجبد ضذُ ثشای هحػَالت ،
دس هىبًی هؼیي است .
وبست ضٌبسب یی :هجَصی است و ِ دس ساستبی سبهبًذّی ٍ ضٌبسبیی فؼبلیي ٍ ضبغلیي حِشَف ٍ هطبغل هشتجظ ثب
غٌبیغ دستی اػن اص :فؼبالى ،فبسؽ التحػیالى داًطگبّی  ،ضبغلیي دستگبُ ّب دسسضتِ ّبی هشتجظ ثب حَصُ غٌبیغ
دستی ٍ ٌّشّبی سٌتی ،پیطىسَتبى غٌبیغ دستی (فبلذ هجَص فؼبلیت) ٍ ضبغلیي فؼبل دسوبسگبّْبی تَلیذی
داسای هجَصتَلیذی غبدس هی گشدد
شرایط متقاضی:

 -1تبثؼیت دٍلت جوَْسی اسالهی ایشاى
 -2تذیي ثِ دیي هجیي اسالم یب یىی اص ادیبى سسوی هغشح ضذُ دسلبًَى اسبسی وطَس
 -3داضتي وبست پبیبى خذهت ًظبم ٍظیفِ ،هؼبفیت داین یب داضتي گَاّی اضتغبل ثِ تحػیل (ثشای آلبیبى)
 -4ػذم فؼبلیت دسسبصهبى ّبی دٍلتی ٍ یب دسّشضغل دیگشی وِ هبًغ اص فؼبلیت هَسد ًظشثبضذ.
 -5داضتي تَاى جسوی الصم دسسضتِ هَسد تمبضب
 -6داضتي یه یبص هجَص ّبی هؼتجش غٌبیغ دستی

 -7داضتي حذالل  18سبل سي ٍ حذاوثش  50سبل اػن اص هتأّل یب هجشد ٍ ثذٍى هحذٍدیت دس جٌسیت
ً -8بهٌَیسی ٍ ػمذ لشاسداد ثب غٌذٍق ٍ پشداخت  5دسغذ دسآهذ هبّیبًِ هٌذسج دس سغح اًتخبثی ثیوِ ضذُ ثِ
ػٌَاى حك ثیوِ ثِ غَست سبلیبًِ
ًىتِ  :حك ثیوِ دس ایي غٌذٍق  15دسغذ دسآهذ هٌذسج دس سغح اًتخبثی ثیوِ ضذُ است وِ  5دسغذ آى سا
ثیوِ ضذُ ٍ  10دسغذ آى اص سَی دٍلت تأهیي ٍ پشداخت هیطَد.

مدارک مورد نیاز:

اسایِ یىی اص هذاسن هؼتجش صیش هجٌی ثش فؼبلیت دس یىی اص سضتِ ّبی غٌبیغ دستی ضبهل:
 -1هؼشفی ًبهِ ثب اهضبء سییس اداسُ هیشاث فشٌّگی ،هیشاث فشٌّگی ٍ غٌبیغ دستی ضْشستبى ٍ دس هشوض
استبى ثب اهضبء هؼبٍى غٌبیغ دستی استبى هشثَعِ.
 -2اسائِ وبست ضٌبسبیی ٍ یب پشٍاًِ تَلیذ اًفشادی (داسای هْش ثشجستِ ٍ َّلَگشام) هشتجظ ثب آى اص یىی اص
سضتِ ّبی هػَة غٌبیغ دستی.
 -3تػَیش ولیِ غفحبت ضٌبسٌبهِ
 -4تػَیش دٍ عشف وبست هلی
 -5دٍ لغؼِ ػىس
 -6تىویل ٍ اهضبء فشم احشاص سالهت ( خَد اظْبسی سالهت ) ثیوِ ضذُ

روند انجام کار
 -1هشاجؼِ ثِ یىی اص وبسگضاسیْبی غٌذٍق (فْشست وبسگضاسیْب اص سبیت  www . roosta.irلبثل
دستشسی است).
 -2اسایِ وبست ضٌبسبیی هؼتجش لبلیجبفی یب حشفِ ّبی هشتجظ ٍ یب هؼشفی ًبهِ سبصهبى غٌؼت ،هؼذى ٍ تجبست.
 -3تىویل ٍ اهضبء فشم ًبم ًَیسی  ،فشم لشاسداد ،فشم احشاص سالهت (اعالػبت ضخػی)
 -4دسیبفت فیص پشداخت حك ثیوِ ثب ضٌبسِ ثیست سلوی ٍ ضوبسُ حسبة هتوشوض  600609غٌذٍق ثیوِ
اجتوبػی وطبٍسصاى سٍ ستبییبى ٍ ػطبیش ( ضوٌب ضٌبسِ پس اص اًجبم ٍ اتوبم فشآیٌذ ًبهٌَیسی ثشای
هتمبضی ثِ غَست هىبًیضُ پیبهه خَاّذ ضذ )
 -5هشاجؼِ ثِ یىی اص ضؼت ثبًه وطبٍسصی ثؼٌَاى ثبًه ػبهل غٌذٍق ٍ پشداخت حك ثیوِ سْن ثیوِ ضذُ
ثشای یىسبل ( ضوٌب پشداخت حك ثیوِ اص عشیك دستگبّْبی پَص غٌذٍق وِ دس وبسگضاسیْب هستمش هی
ثبضذ ًیض اهىبى پزیش هی ثبضذ ّوچٌیي اهىبى پشداخت ایٌتشًتی حك ثیوِ تَسظ ضخع هتمبضی ٍ ثب
هشاجؼِ ثِ سبیت غٌذٍق ٍ اص عشیك دسگبُ ایٌتشًتی فشاّن هی ثبضذ )

