شکل .2فرآیندثبت نام و شناسایی کارگران ساختمانی ( در سامانه خدمات حمایتی نظام جمهوری اسالمی ایران)
بازرسان هر شهرستان پس از دریافت اطالعات تأیید شده از

اطالعات افراد تأیید شده قابل

سامانه بازرسیهای الزم را به منظور احراز اشتغال کارگران

تأیید اولیه

دسترسی خواهد بود برای بازرسان و

ساختمانی انجام می دهند .فیزیکی یا الکترونیکی در اختیار

با سایر پایگاههای اطالعاتی (

سربازرسان استان که از طرف کانون

سر بازرسان شهرستان قرار می دهند.

کارت

انجمن صنفی کارگران ساختمانی

بازرسان شهرستان مستندات بازرسی را به صورت فیزیکی یا

کارگر

الکترونیکی در اختیار سربازرسان استان قرار می دهند.

مراجعه به سامانه علت

مهارت

فنی،

کارت

بهداشت ،مجوز اصناف ،سوابق

معرفی به وزارت معرفی شده اند

ساختمانی

اعتبار سنجی اطالعات ثبت شده

عدمتأییداولیه

بیمه ای ،وسیله نقلیه و )....

ثبت نام و تکمیل
فرم خود اظهاری
در سامانه

مراجعه کارگر ساختمانی
متقاضی دریافت خدمت
بیمه

اجتماعی

کارگر

به

سامانه

ساختمانی
خدمات رفاهی

با

عدم تأیید خود را در
(از طریق اپلیکیشن )

سامانه مشاهده
منشی کمیته درخواستهای اعتراض
صورت

در

ا

عتراض

ثبت شدهرا در بازه های زمانی
مشخص با سایر پایگاههای اطالعاتی

منشی مفاد اعتراض را در

در صورت

رسیدگی را از طریق منشی و به نحو مقتضی در

اختیار کمیته قرار می دهد.

سامانه ثبت نموده یا به اطالع معترض می رساند.

بررسی

سربازرسان استان مستندات بازرسی را مورد بررسی قرار داده

کمیته
کمیته
ثبت اعتراض در سامانه و

کمیته ،شکایت را بررسی نموده و نتیجه

نموده

و

احرازشرایط رسیدگی ،زمان و مکان
مراجعه را از طریق سامانه به اطالع

.

متقاضی می رساند.

.

از طریق کد ملی می
تواند وضعیت اعتراض را
سربازرسان استان فرمهای بازرسی در سامانه را مورد

پیگیری نماید.

تأیید نهایی یا عدم تأیید نهایی قرار می دهند

در

صورت

اعتراض
عدم تأییدنهایی

پس از اطالع کارگر از
علت عدم تأیید (سامانه
یا پیامک)

اطالعات افرادی که اشتغال آنها تأیید
شده توسط سربازرسان از طریق سامانه

بررسی اطالعات افراد تأیید

قابل دسترسی خواهد بود برای شعبات

شده و تکمیل فرم بازرسی

سازمان تأمین اجتماعی مربوطه در کل

شعبه در سامانه توسط

کشور

کارشناسان

شعبات

نامنویسی

پوشش بیمه تأمین اجتماعی

بررسی فرمهای تکمیل شده توسط معاون و یا
رئیس شعبه مربوطه و تأیید نهایی و یا عدم تأیید
نهایی

تأیید نهایی

