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���ه �عا�ی  

كميسيون تخصصي شورايعالي اشتغال(كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار ستاد 

 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 23/08/1396فرماندهي اقتصاد مقاومتي) در جلسه مورخ 

سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي ج. ا. ايران و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري و به 

) آييننامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار مناطق 15) و (9) و مواد (8 ماده ("ب"استناد بند 

روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، دستورالعمل آييننامه اجرايي اين قانون را تصويب نمود. اين 

 دستورالعمل بهشرح ذيل مورد بازنگري و اصالح قرار گرفت:

اصالحيه دستورالعمل آييننامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري با 

 استفاده از منابع صندوق توسعه ملي

در اين دستورالعمل اصطالحات در معاني مشروح ذيل بهكار ميروند: - 1ماده 

 قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه قانون:

 ؛14/6/1396 مورخ 49194/221ملي به شماره 

منظور آييننامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري به شماره  آيين نامه:

؛   21/8/1396ه مصوب هيات وزيران مورخ 54691 /ت/103898

 مورخ 92645كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار بر اساس ابالغيه شماره  كارگروه ملي:

  ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و اصالحيه آن؛29/7/1395

 سازمان برنامه و بودجه كشور؛  سازمان:

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي؛   وزارت:

معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور؛   معاونت:

 وزارت جهاد كشاورزي/ وزارت صنعت، معدن و تجارت/ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري/ وزارت دستگاه بخشي:

وزارت آموزش و  و حسب موردارتباطات و فناوري اطالعات/ سازمان امور عشاير ايران و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، 

پرورش/ وزارت ورزش و جوانان/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي/ وزارت راه و شهرسازي/ وزارت امور اقتصادي و 

دارايي/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي/ وزارت كشور /و وزارت نيرو/ كميته امداد امام خميني (ره) / سازمان 

 بهزيستي كشور / بنياد شهيد و امور ايثارگران/  

بانكهاي كشاورزي، پست بانك، توسعه تعاون، صندوق كارآفريني اميد و صندوق حمايت از توسعه  موسسه عامل:

 سرمايهگذاري در بخش كشاورزي؛

 كارگروه اشتغال استان با مسؤوليت استاندار و با حضور مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي(دبير)/ رئيس سازمان كارگروه:

برنامه و بودجه استان/ مديركل امور روستايي و شوراهاي استانداري/ مديركل صنعت، معدن و تجارت استان/ مديرعامل 

شركت شهرك هاي صنعتي استان/ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان/ مديركل امور اقتصادي و دارايي استان/ 
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رئيس اتاق / كميته امداد امام خميني(ره) / اتاق تعاونمديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان/ 

  معادن و كشاورزي استان و مديركل دفتر امور زنان و خانواده استانداري؛.،بازرگاني/ صنايع

 كميته فني استان ذيل كارگروه و براساس تفويض كارگروه متشكل از معاونت امور هماهنگي اقتصادي كميته فني:

/ نماينده سازمان حسب مورداستاندار، اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان/ اداره كل يا سازمان دستگاه بخشي 

مديريت و برنامهريزي استان/ اداره كل امور روستايي و شوراهاي استانداري/ شركت شهرك هاي صنعتي استان و 

موسسه عامل و ساير  از نمايندگانكارگزار(يا نماينده نهاد توسعهاي). كميته فني براي تسهيل در فرايند بررسي طرحها، 

 ؛دستگاههاي مرتبط حسب مورد دعوت مينمايد

 ستاد 31/3/1396 مورخ 37597 برنامه اشتغال فراگير موضوع مصوبه شماره برنامه اجرايي ملي توسعه اشتغال:

فرماندهي اقتصاد مقاومتي؛  

 برنامه اشتغال مصوب كارگروه استان در چارچوب برنامه اشتغال فراگير و مبتني بر برنامه اجرايي استاني توسعه اشتغال:

مطالعات پوياي كسب و كار و اشتغال استان؛  

 الف- مناطق روستايي و عشايري با اولويت مناطق روستايي مرزي و عشايري مرزي و ب- مناطق هدف اجراي طرح:

 نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت؛ 

-شخصيت حقيقي و يا حقوقي كه داراي تخصص، تجربه و امكانات كافي براي انجام هماهنگي كارگزار و يا نهاد توسعهاي:

هاي الزم در حوزههاي مداخالت توسعهاي در مناطق هدف اجراي طرح ميباشد از جمله دورههاي آموزشي، انتقال دانش 

فني، مشاوره، بازاريابي و نظاير آن كه منجر به تقويت و توسعه كسب و كار خواهد شد؛  

افرادي كه اجراي برنامهها و اقدامات پيشبيني شده توسط كارگروه ملي، كارگروه و نهادهاي توسعه را در  تسهيلگر:

جوامع هدف بر عهده دارند؛ 

شركتهاي توليدي يا خدماتي خريدار محصوالت كه واحدهاي خرد و كوچك روستايي بهعنوان تامين  شركت پيشرو:

كننده آنها فعاليت ميكنند، لزوما در روستا مستقر نيستند اما اشتغال حاصل از فعاليت آنها در روستا ايجاد مي شود. اين 

ميتوانند داراي درگاه (پلتفرم) بوده و يا از  و يا ساير بخشهاي مرتبطشركتها در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات 

 بستر ارتباطات و فناوري اطالعات براي افزايش مزيت كسب و كارهاي كوچك روستايي استفاده نمايند؛

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي(بخشهاي خصوصي و تعاوني)- به استثناي شركتهاي دولتي و  متقاضي:

 نهادهاي عمومي-  هستند كه تقاضاي دريافت تسهيالت را در چارچوب آييننامه دارند. 

عبارت از روستاهاي مرزي و شهرهاي مرزي زير ده هزار نفر جمعيت مندرج در دستورالعمل تعيين شهرها  مناطق مرزي:

  وزارت كشور و اصالحيه آن)؛ 17/11/1391 مورخ1444538/42/4/1و روستاهاي مرزي (بخشنامه شماره 

) آييننامه اجرايي ساماندهي عشاير موضوع مصوبه شماره 1 مناطق تعريف شده طبق ماده (مناطق عشايري:

  هيأت محترم وزيران؛29/3/1384ه مورخ 32467/ت/18688

مكاني  هيأت محترم وزيران، 18/09/1385 مورخ هـ35253/ت 116002مطابق مصوبه شماره  نواحي صنعتي روستايي:

است داراي محدوده و مساحت كمتر از پنجاه هكتار كه در چارچوب طرحهاي ناحيهاي موجود مصوب شوراي عالي 
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شهرسازي و معماري كشور و با اولويت در كانون محصوالت كشاورزي با هدف اشتغالزايي روستايي ايجاد شود و شامل 

مجموعهاي ساماندهي شده از واحدهاي صنعتي با اولويت صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و خدمات پشتيباني است 

 ؛نياز واحدهاي مذكور تأمين ميشود كه در آن امكانات زيربنايي و خدمات ضروري مورد

  شامل نهاد هاي عمومي غيردولتي، نهادهاي حمايتي و سمن ها.نهادهاي حمايتي:

  kara.mcls.gov.ir سامانه ثبت اطالعات متقاضيان، ورود اطالعات فرآيندي و نظارت به آدرس:سامانه

بخش اول: سهم تسهيالت مناطق(استان و شهرستان) 

 آئيننامه در قالب جدول 5بر اساس ماده   درصدي)100 و 50(سهم  تسهيالت پيشبيني شده به تفكيك استانها -2ماده 

 ) توزيع ميگردد. 1پيوست شماره(

 كارگروه مكلف است در اولين جلسه پس از ابالغ نسبت به توزيع شهرستاني منابع استان مطابق جدول فوق و :1تبصره

 هر شهرستان(نتايج روستاييبر اساس دو شاخص جمعيت روستايي، عشايري، مناطق مرزي و محروم و سهم بيكاران 

 ) اقدام نمايد.1395سرشماري نفوس و مسكن سال 

محل استقرار فيزيكي و اجراي طرحهاي مشمول دريافت تسهيالت موضوع قانون، بايد در مناطق هدف تعيين  :2تبصره

شده اين دستورالعمل باشد. 

 : جابهجايي سهم تسهيالت شهرستانها در استان در اختيار كارگروه ميباشد.3تبصره 

 آييننامه، بر عهده كارگروه (كميته فني) استان 4: رعايت سهم بخشهاي اقتصادي هر استان، مندرج در ماده 4تبصره 

 مي باشد. 

 اين ماده، 1- كميته فني موظف است تا سقف يك و نيم برابر سهم تسهيالت مندرج در جدول پيوست شماره 5تبصره 

طرح هاي متقاضيان را به موسسات عامل معرفي نمايد. 

بخش دوم: برنامهها و مداخالت نهادي  

 هفته پس ابالغ اين دستورالعمل، منطبق با رسته فعاليتهاي 2دستگاههاي بخشي موظفند حداكثر ظرف مدت  -3ماده 

)، نسبت به تهيه برنامه اجرايي ياد شده 2اقتصادي اولويتدار آن بخش در برنامه اشتغال فراگير بهشرح پيوست شماره(

اقدام و پس از تصويب در كارگروه ملي، به واحدهاي استاني تابعه خود جهت اجرا ابالغ نمايند. اين برنامه مشتمل بر برش 

استاني، پيشبيني بازار مناسب محصوالت، نيازسنجي براي آموزش، ترتيبات نهادي براي ايجاد و توسعه كسب وكار و 

 نظارت عملياتي ميباشد.

-بهو دستگاههاي اجرايي مربوطه بهمنظور پيادهسازي برنامههاي توسعه كسب و كار و اشتغال، وزارت، معاونت  -4ماده 

 صورت مشترك، نهاد و يا نهادهاي توسعهاي صاحب صالحيت را انتخاب ميكنند.

يا  دستگاههاي اجرايي مربوطه و با همكاري معاونتروستايي توسط وزارت،   جهت پيادهسازي برنامههاي اشتغال-5ماده 

نهادهاي توسعهاي اقدامات ذيل به وجود ميآيد: 
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تهيه اطلس اشتغال روستايي و عشايري با استفاده از دادههاي موجود، برنامه اجرايي استاني توسعه اشتغال و  -

 مطالعات ميداني؛

 انتخاب و آموزش تسهيلگران توسعه اشتغال روستايي و عشايري؛ -

 مطالعه و تحليل كسب و كار و اشتغال روستاهاي هدف؛ -

 انتخاب رسته و حوزه مداخله؛ -

پيادهسازي برنامه توسعه كسب و كار و اشتغال در حوزه زيرساختي(با حمايت معاونت و نهادهاي عمومي غيردولتي)  -

 و شكلدهي و تجاريسازي كسب وكارها (با حمايت دستگاههاي بخشي و نهادهاي عمومي غيردولتي)؛

 آموزش مهارتي و كارآفريني بومي و محلي براي مناطق هدف با مسؤوليت سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور؛ -

ارائه خدمات مشاورهاي به متقاضيان و يا سرمايهگذاري و ايجاد كلينيكهاي آموزشي الزم با استفاده از ظرفيت  -

 مراكز و نهادهاي خصوصي و تعاوني؛

انتقال دانش فني الزم به كسب و كارهاي روستايي هدف متناسب با بافت روستاهاي كشور با مديريت نهاد توسعه  -

 اي؛

كمك به اتصال واحدهاي كسب و كار خرد و كوچك روستايي بهعنوان تامين كننده شركتهاي پيشرو و حمايت از  -

 اين شركتها در اتصال به واحدهاي روستايي؛

ارائه آموزشهاي الزم به سرمايهگذاران، واحدهاي اقتصادي در مناطق هدف بهمنظور تقويت و توسعه بازاريابي  -

محصوالت كسب و كارهاي قابل پيشبيني و اتصال به بازار و تكميل زنجيره ارزش كسب و كار با رويكرد استفاده از 

 ظرفيتهاي بنگاههاي خصوصي از جمله شركتهاي پيشرو و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي؛ 

 8هدايت متقاضيان و يا سرمايهگذاران به دستگاه بخشي با مديريت نهاد توسعهاي جهت بهرهمندي از اجراي ماده  -

 اين دستورالعمل؛

 سازمان فني و حرفهاي كشور با استفاده از ظرفيت واحدهاي استاني خود موظف به تشكيل كميته آموزش تبصره:

 ميباشد.   9مطابق با پيوست شماره  اشتغال روستايي براي انجام اقدامات و سازوكارهاي آموزشي اين ماده

 

 بخش سوم: فرآيند اعطاي تسهيالت

 الف- دستگاه بخشي و كارگروه 

فرآيند پذيرش، بررسي و تصويب طرحهاي سرمايهگذاري و كسب و كارهاي اشتغالزاي بخش غيردولتي در  -6ماده 

 مناطق هدف اجراي طرح در استان(دستگاه بخشي و كارگروه) بهشرح ذيل ميباشد:

مطابق با رستههاي فراخوان و اطالعرساني عمومي اولويتهاي سرمايهگذاري و كسب و كارهاي در مناطق هدف  -1

 از سوي دستگاه بخشي استان مبتني بر برنامههاي مصوب؛ 10پيوست شماره

در  درخواست دريافت تسهيالت توسط متقاضي بر اساس تكميل فرم اطالعات متقاضي حقيقي و يا حقوقي -2

 )؛  3(پيوست شماره  سامانه كارا
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متقاضي اجراي طرحهاي سرمايهگذاري ميتواند از ظرفيتهاي نهادهاي خدمات مشاورهاي براي  تبصره:

راهنمايي در فرآيند تسهيالت (مشاوره اوليه، تهيه طرح توجيهي، بازاريابي و نظاير آن) بهره مند شود. پرداخت 

 حقالزحمه استفاده از اين خدمات از محل منابع عمومي ممنوع ميباشد. 

  ؛4دريافت خالصه طرح پيشنهادي متقاضي توسط دستگاه بخشي در سامانه كارا مطابق با فرم پيوست شماره  -3

-متقاضيان روستاهاي مناطق مرزي و عشايري كه امكان ثبت نام طرح خود را در سامانه ندارند، مي تبصره:

 توانند از طريق مراجعه به دستگاه اجرايي مربوطه در شهرستان اقدام به اين امر نمايند.

 طرح پيشنهادي متقاضي (بهانضمام مدارك و مستندات آن) توسط دستگاه بخشي و اعالم كارشناسيبررسي  -4

 روز 12تأييد و يا رد آن از نظر اهليت مجري و تناسب طرح با برنامه اجرايي استاني توسعه اشتغال ظرف مدت 

 ؛ به كميته فني از طريق ثبت در سامانهو ارايه طرحهاي تاييد شده 

  در صورت عدم تاييد طرح دستگاه بخشي مكلف است موضوع را با ذكر داليل به متقاضي اعالم نمايد.:1تبصره

: دستگاههاي بخشي و يا كميته فني ميتوانند برخي از مجوزهايي را كه در اثبات اهليت، اجراي طرح و 2تبصره

 (چك ليست) تاثير چنداني ندارند به مراحل بعدي واگذار نموده 7 پيوست شماره"د" و "ب".... مطابق بندهاي

 اين دستورالعمل اقدام 7و در صورت تاييد طرح توسط موسسه عامل، متقاضي موظف است بر اساس ماده 

 نمايد.  

رعايت سقف بررسي طرحهاي ارايه شده از سوي دستگاه بخشي در چارچوب برنامههاي بخشي ابالغي(مصوب)،  -5

 بررسي عدالت در توزيع مكاني طرحها در استان، منابع پيش بيني شده استان، سرانه ايجاد فرصت هاي شغلي،

انطباق و كنترل همسويي طرح با مصوبات ملي و احراز استقرار طرح در مناطق روستايي، عشايري و مناطق 

 .ظرف مدت چهار روز كاريمحروم و ... توسط كميته فني 

: كليه طرحهاي معرفي شده از سوي نهادهاي حمايتي به كميته فني ملي، با اخذ نظر از دستگاه 1تبصره

 تخصصي بخشي اقتصادي با اولويت به موسسه عامل معرفي ميگردد. 

: سرانه ايجاد هر فرصت شغلي متناسب با نوع طرح  و فعاليت اقتصادي و تكميل زنجيره ارزش كسب و 2تبصره

 ميليون ريال تعيين ميشود. متوسط 1500كار و ساير شاخصهاي مدنظر كميته فني، در رستههاي اولويت دار 

 ميليون 250سرانه ايجاد فرصتهاي شغلي جديد براي متقاضيان سرمايهگذاري تحت پوشش نهادهاي حمايتي 

  ميليون ريال) ميباشد. 500ريال (تا سقف 

مدت زمان اعالم نتايج بررسي طرح توسط كميته فني به موسسه عامل از طريق دبيرخانه كارگروه و يا برگشت  -6

 ؛طرحهاي رد شده به دستگاه بخشي مربوطه ظرف مدت چهار روز بر اساس صورتجلسه مشترك مي باشد 

 

 ب- موسسه عامل

از معرفي طرح و تكميل مدارك، نسبت به بررسي   روز كاري پس14موسسه عامل مكلف است ظرف مدت  – 7ماده 
 كارگروه اقدام نمايد.دبيرخانه توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح و اعالم پذيرش يا رد (به صورت مكتوب) به متقاضي و 
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 متقاضي مكلف است حداكثر ظرف يك ماه پس از معرفي به موسسه عامل، به موسسه عامل مراجعه و به تكميل :1تبصره

 اقدام نمايد. در غير اينصورت موسسه عامل مكلف است درخواست متقاضي 5مدارك مطابق چك ليست پيوست شماره 

 كارگروه عودت نمايد.  روزكاري به دبيرخانه2ظرف مدت را 

: موسسه عامل ميتواند از طريق پيامك، آخرين وضعيت طرح را به متقاضي اعالم نمايد.  2تبصره

 در صورت پذيرش طرح، موسسه عامل مكلف است پس از تكميل وثايق و يا تضامين مورد نياز، نسبت به انعقاد – 8ماده 

و پرداخت تسهيالت به متقاضي با رعايت شرايط مندرج در قرارداد اقدام  يك هفتهقرارداد با متقاضي حداكثر ظرف مدت 

 نمايد.

متقاضي مكلف است حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از پذيرش طرح توسط موسسه عامل، نسبت به ارايه وثايق  :1تبصره

و يا ضمانت هاي موردنياز به موسسه عامل اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده طرح به كارگروه عودت 

 ميگردد.

 را با دريافت تضامين الزم 6 ماده 5 بند 1: موسسات عامل مكلفند تسهيالت مورد نياز طرحهاي موضوع تبصره 2تبصره

 مطابق اين دستورالعمل پرداخت نمايد. 

 

 نرخ سود تسهيالت موضوع اين دستورالعمل بهشرح زير است:   -9ماده 

به واحدهاي توليدي مستقر  حداكثر ده ميليارد ريال بهازاي هر طرح درصد 10سرمايه در گردش با نرخ  -

(به واحدهاي توليدي مستقر در در نواحي صنعتي روستايي و درشهرهاي با جمعيت زير ده هزار نفر  (موجود)

 قابل اعطا ميباشد.) شهركهاي صنعتي

 درصد در 6 درصد در مناطق روستايي مرزي و عشايري مرزي و 4تسهيالت موصوف براي ساير طرحها با نرخ  -

 روستاهاي غير مرزي و عشايري غيرمرزي به متقاضي پرداخت ميشود.

: پرداخت تسهيالت براي طرحهاي سرمايهگذاري (ثابت+در گردش) جهت اجرا در نواحي صنعتي روستايي 1تبصره

 در روستاها بالمانع ميباشد. (اين امر شامل شهرك هاي صنعتي در مناطق روستايي نمي شود).

 

 وثايق(قابل ترهين براساس قوانين ثبت اسناد) و تضامين قابل اخذ از متقاضي شامل موارد ذيل ميباشد: -10ماده 

 سند منازل مسكوني روستايي؛  -

 سند زمين كشاورزي؛ -

 سند واحدهاي دامپروري و تجاري در روستاها و نواحي صنعتي؛ -

 سفته؛  -

 ضمانت نامههاي بانكها، صندوقها و يا بيمهها؛  -

 اسناد مالكيت محل اجراي طرح؛  -

 اسناد ماشينآالت طرح؛ -
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 ساير وثايق قابل ارائه به موسسه عامل (در صورتي كه وثائق فوق، پوشش وثائق طرح را ندهد).  -

 ضمانتها و وثايق اين ماده ميتواند بهصورت تركيبي و بر اساس انتخاب متقاضي و تا سقف مورد نياز براي تبصره:

 تضمين اصل و سود تسهيالت اعمال شود.

موسسه عامل نسبت به تعيين دوره استفاده از تسهيالت مربوطه (مشاركت مدني) حداكثر دوسال، دوره تنفس - 11ماده 

حداكثر تا يك سال، دوره فروش اقساطي حداكثر شش سال و مجموع دوره تأمين مالي تسهيالت سرمايه درگردش 

ماه، حسب طرح متقاضي اقدام مينمايد.  18براي حداكثر 

 آورده متقاضي مطابق ضوابط و مقررات بانكي تعيين ميگردد. تبصره:

   عامل:موسسهساير وظايف - 12ماده 

 مكلف است معادل سهم دريافتي از صندوق توسعه ملي، نسبت به تامين آورده معادل آن از محل عاملموسسه  –12-1

 براي اعطاي تسهيالت اقدام نمايد؛ بهصورت تلفيقي منابع داخلي خود 

  6 ماده " الف" موسسه عامل موظف است ظرف مدت يك هفته پس از واريز وجوه سپردهگذاري موضوع بند–12-2

 آييننامه نسبت به ابالغ سهم تخصيص يافته به شعب استاني خود اقدام نمايد؛

 - موسسه عامل نميتواند از منابع موضوع اين دستورالعمل جهت تسويه بدهي قبلي متقاضي استفاده نمايد؛12-3

 درصد بابت عدم وصول اقساط از متقاضي اقدام 20- موسسه عامل مجاز است نسبت به اخذ وجه التزام تا نرخ موثر12-4

 نمايد؛

- حساب تسهيالت متقاضيان واجد شرايط به نسبت مساوي از محل منابع صندوق و منابع داخلي بهصورت مجزا و 12-5

شفاف و ارايه گزارشهاي دورهاي در قالب تعريف شده در سامانه نظارت نگهداري ميشود؛ 

- موسسه عامل در صورت تأخير در پرداخت تسهيالت، با تأييد سازمان، بهازاي هرماه تأخير مشمول وجه التزام به 12-6

نرخ دو درصد مبلغ تسهيالت آن مرحله ميشود. 

- بنا به تشخيص موسسه عامل و يا كارگروه در صورتي كه متقاضي در حين و يا پس از هزينه كرد تسهيالت در 12-7

 از جمله ايجاد اشتغال جديدمحل اجراي طرح، به تعهدات خود در چارچوب اهداف قانون، آييننامه و اين دستورالعمل 

عمل ننمايد، موسسه عامل موظف است با تاييد كميتههاي نظارت(استاني يا ملي) با متقاضي مطابق ضوابط و مقررات 

جاري بانك از جمله تغيير نرخ سود بانكي، دوره بازپرداخت تسهيالت و موارد نظاير آن، برخورد نمايد. چنانچه بنا به 

تشخيص كميتههاي نظارت، تسهيالت اخذ شده براساس طرح توجيهي مصوب كارگروه در محل اجراي طرح هزينه نشده 

 باشد موسسه عامل موظف است مجموع ديون متقاضي را به حال تبديل نمايد.

در صورت عدم وصول اقساط بازپرداخت تسهيالت طرح هاي متقاضيان معرفي شده از سوي نهادهاي حمايتي،  تبصره:

موسسه عامل به نهادهاي مذكور موضوع را به صورت كتبي اعالم نموده تا اين نهادها از طريق سازوكارهاي قانوني الزم 

 نسبت به بازپرداخت و يا تسويه وصول اقساط به آن موسسه اقدام نمايند.
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- ظرف مدت يك هفته از ابالغ اين دستورالعمل، دستگاه بخشي، كميته فني و يا موسسه عامل موظفند طرحهاي 12-8

در دست بررسي و يا تاييد شده اي كه در سامانه ثبت نشده اند را ثبت نمايند. بعد از تاريخ ياد شده، تنها طرحهاي ثبت 

 شده در سامانه، مالك عمل بررسي و تاييد خواهد بود.

 :ساير موارد- 13ماده 

به شرح - براي افزايش كارايي منابع تسهيالت استانها، تسهيالت اعطايي به طرحهاي سرمايهگذاري مناطق هدف 13-1

  خواهد بود:ذيل

- ميليون ريال و طرحهاي خود200تسهيالت اعطايي به طرحهاي سرمايهگذاري حوزه مشاغل خانگي تا سقف  -

 درصد 10 ميليون ريال خواهد بود و اين منابع نبايد بيش از حداكثر 500اشتغالي و خرد در مناطق هدف تا سقف 

 سهم استان باشد. اين سقف شامل طرحهاي معرفي شده از سوي نهادهاي حمايتي نميشود.

 ميليون ريال پس از بررسي دستگاه بخشي و همچنين تاييد كميتههاي 2500طرحهاي سرمايهگذاري تا سقف  -

فني شهرستان(در صورت وجود) به موسسه عامل ارسال ميشود. كميته فني استان موظف به نظارت كامل بر 

 طرح هاي مصوب كميته فني شهرستان بوده و در صورت مغايرت نسبت به توقف گردش كار اقدام نمايد.

 ميليارد ريال پس از بررسي دستگاه بخشي و كميته فني 60 ميليون ريال تا 2500طرحهاي سرمايهگذاري بين  -

 به موسسه عامل ارسال ميشود.

 ميليارد ريال و بيشتر، با ارجاع از سوي كارگروه اشتغال استان(كميته 60طرحهاي با مبلغ سرمايهگذاري  -

فني)در دستگاه بخشي ملي و كارگروه ملي بررسي و به موسسه عامل ارسال ميگردد. محل تامين اعتباري اين 

  ميباشد.1طرحها براساس سهم استاني مطابق جدول پيوست شماره 

  ميليارد ريال ميباشد. 150سقف تسهيالت پرداختي استانها بهازاي هر طرح مشمول اين قانون، حداكثر  -

 5000: ميزان تسهيالت پرداختي صندوق كارآفريني اميد در استانها در چارچوب اين دستورالعمل تا سقف 1تبصره

  اين دستورالعمل امكان پذير است.9ميليون ريال به ازاي هر طرح و با نرخ هاي سود تسهيالت مندرج در ماده 

 آئين نامه فعاليت ميكنند نيز مشمول استفاده 2: شركتهاي دانش بنيان كه در حوزه فعاليتهاي موضوع ماده 2تبصره

 .از مزاياي اين دستورالعمل ميباشند

بيش از يك استان  و يا- طرحهاي سرمايهگذاري كه جنبه ملي و فراگير داشته و اجراي آن در كليه استانها 13-2

عملياتي خواهد شد در كارگروه ملي بررسي شده و منابع تسهيالتي آن ميتواند از محل منابع متمركز تامين گردد. 

 درصد سهم متمركز 30 محل تامين تسهيالت مورد نياز آن از .موسسه عامل آن نيز به تشخيص كارگروه ملي خواهد بود

 تسهيالت پيشبيني شده در جدول پيوست شماره يك تعيين ميگردد. 

با مشاركت بخش خصوصي، آموزشها و مشاورههاي الزم را در حوزههاي  سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور- 13-3

 و تبصره ذيل آن به 5كسب و كار مربوطه،كارآفريني، بازار و.... براي طرحهاي تاييد شده كميته فني متناسب با ماده 

 صاحبان طرح ارايه نمايند.
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) 18از تسهيالت كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد و يا از محل تبصره ( - متقاضي موضوع اين دستورالعمل كه13-4

بهرهمند شده است، نميتواند از محل اين تسهيالت براي  تسهيالت منابع صندوق توسعه مليقانون بودجه سنواتي و 

 همان طرح استفاده نمايند(و بالعكس).

 اگر متقاضي دريافت تسهيالت، قبال تسهيالتي از ساير منابع دريافت نموده باشد و بنا به تشخيص كارگروه و يا تبصره:

 عمل نموده باشد، نداشتن بدهي معوقه و ايجاد فرصتهاي شغلي و نظاير آنموسسه عامل به تعهدات خود از جمله 

خواهد داشت.  براي توسعه و تكميل كسب و كار خود با ايجاد اشتغال جديدامكان دريافت تسهيالت از محل اين قانون را 

  - متقاضي صرفاً براي يك طرح امكان استفاده از تسهيالت اين قانون را دارد.13-5

 قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي و "- استفاده از تسهيالت موضوع آييننامه اجرايي13-6

 قانون ˺0F)7 براي كليه كارمندان دستگاههاي اجرايي مشمول ماده ("عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي

 مديريت خدمات كشوري، كارمندان بانكها و موسسات عامل مشمول اين آييننامه ممنوع ميباشد.

 بخش چهارم:  نظارت

دستگاه بخشي(ملي و استاني)، دبيرخانه كارگروه ملي، كارگروه، كميته فني و موسسه عامل موظفند در - 14ماده 

چارچوبي كه توسط سازمان در قالب سامانه نظارت تعيين ميشود، نسبت به ثبت و ارائه اطالعات بهصورت برخط اقدام 

 نمايند. 

بهمنظور حسن اجراي آييننامه و ارزيابي ميزان پيشرفت كار، كارگروه و دستگاه بخشي موظفند در چارچوب - 15ماده 

ضوابط نظارتي كه وزارت تعيين خواهد كرد نسبت به ارائه گزارش نظارتي اجراي قانون بهصورت موردي و مقطعي در 

فواصل سه ماهه جهت ارائه به سازمان، شوراي عالي اشتغال و هيأت وزيران اقدام نمايند. 

وزارت با همكاري دستگاههاي بخشي و سازمان و استانداري با بهكارگيري نظام نظارتي مناسب، نسبت به - 16ماده 

 اين دستورالعمل در قالب گزارشها، بررسيهاي ميداني و... اقدام مينمايد. ( 7 و6اعطاي تسهيالت در چارچوب مواد 

 )8مطابق با پيوست شماره 

-وزارت با همكاري معاونت از طريق بهكارگيري نظام نظارتي مناسب، نسبت به پايش و ارزيابي اجراي برنامه- 17ماده 

  اين دستورالعمل در قالب گزارشها، بررسيهاي ميداني و... اقدام مينمايد.5هاي ماده 

- كميته فني موظف است نسبت به ارائه گزارش فعاليتهاي انجام شده در حوزه بررسي طرح، تخصيص منابع و 18ماده 

 فرآيندها و نظارت بر طرح بهصورت ماهانه به كارگروه استان اقدام نمايد. 

موسسه عامل مكلف است نسبت به ارائه آمار تسهيالت اعطايي بهشرح جدول ذيل، در مقاطع سه ماهه به بانك  –19ماده 

 مركزي و كارگروه ملي، اقدام نمايد. 

                                                 
 به موجب حكم و يا قرارداد مقام صالحيتدار در يك دستگاه اجرايي ،كارمند دستگاه اجرايي: فردي است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ˺

به خدمت پذيرفته ميشود.  
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- ناظر عالي در سطح ملي و استاني به ترتيب معاونت امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و 20ماده 

  بودجه كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مي باشند.

 اين دستور العمل رياست كميته نظارت عملياتي استان بر عهده نماينده معاونت 8تبصره: مطابق پيوست شماره 

 هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مي باشد.

 

 

ف
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  تبصره تنظيم شده و از تاريخ ابالغ الزماالجرا ميباشد.25 ماده و 20اين دستورالعمل در 
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 1پيوست شماره 

 

 واحد: ميليارد ريال آئين نامه   5سهم تسهيالت پيش بيني شده به تفكيك استانها مطابق ماده 

 استان فيرد
سهم 

 (درصد)

تسهيالت 

  درصد50

 استان

تسهيالت 

  درصد100

 استان

 استان فيرد
سهم 

 (درصد)

 تسهيالت

 درصد 50

 استان

تسهيالت 

 درصد 100

استان 

ي شرقجانيآذربا 1  1420 710 1.69 قم 19 3024 1512 3.6 

ي غربجانيآذربا 2  2604 1302 3.1 كردستان 20 3360 1680 4.0 

لياردب 3  3932 1966 4.68 كرمان 21 2478 1239 2.95 

 3528 1764 4.19 كرمانشاه 22 2554 1277 3.04 اصفهان 4

5 

 785 1.87 البرز
1570 

23 

 و هيلويكهك

راحمديبو  

2.55 1071 
2142 

الميا 6  3242 1621 3.86 گلستان 24 2176 1088 2.59 

النيگ 25 1966 983 2.34 بوشهر 7  3.67 1541 3082 

 2536 1268 3.02 لرستان 26 2252 1126 2.68 تهران 8

ياريچهارمحال و بخت 9  3310 1655 3.94 مازندران 27 3058 1529 3.64 

يخراسان جنوب 10 يمركز 28 2360 1180 2.81   2.44 1025 2050 

يخراسان رضو 11  2890 1445 3.44 هرمزگان 29 4276 2138 5.09 

يخراسان شمال 12  2612 1306 3.11 همدان 30 2630 1315 3.13 

زدي 31 3376 1688 4.02 خوزستان 13  1.98 832 1664 

 1420 42000 100.0 كل استانها -- 2000 1000 2.38 زنجان 14

 1848 924 2.2 سمنان 15
-- 

درصد  30

 متمركز

مناطق زلزله 

زده استان 

 كرمانشاه*

3000 
 

6000 

 30000 12000 ساير 4586 2293 5.46  و بلوچستانستانيس 16

 3604 1802 4.29 فارس 17
 120000 60000 كل كشور --

نيقزو 18  2.23 937 1874 

  هيات وزيران.7/9/1396ه مورخ 54870/ ت110687 مصوبه شماره 1بر اساس بند *
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 2پيوست شماره 

 چارچوب برنامه اجرايي دستگاه بخشي براي توسعه و ايجاد اشتغال در مناطق روستايي و عشايري 

با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي 

 

 عنوان برنامه  -1

 ضرورت اجراي برنامه (هدف .....) -2

 محورهاي همكاري بين دستگاهي  -3

- هماهنگي و توسعه رستهها 1-3

- مداخالت سياستي و توسعه نهادي(ايجاد، توسعه يا تغيير كاركرد نهادي) 2-3

- آموزشهاي مهارتي موردنياز 3-3

 سازوكار اجرايي در سطح ملي، استان و شهرستان به تفكيك هر پروژه ذيل برنامه ملي دستگاه  -4

 تكميل فرم طرحهاي ذيل برنامه اشتغال روستايي  -5

 
: رستههاي اولويت دار بخشي  1- فرم شماره 1-5

حجم بازار عنوان رسته 
ميزان آموزش 

موردنياز ذينفعان 
نحوه اطالع رساني 

زيرساخت هاي ميزان اشتغال 

ضروري موردنياز  ايجاد تثبيت 

       

 

: شاخصهاي مربوط به توسعه رستههاي منتخب از بعد اجرا و نظارت 2- فرم شماره 2-5

شاخص 
واحد سنجش 

دوره زماني 

برنامه 

منابع مالي موردنياز مجري 

تسهيالت همكار مسؤول 

بانكي 

ساير 

     

      

 
 

 اقدامات و مسؤوليتها  -6

 جدول برش استاني (اشتغال و منابع مالي براي هر رسته) -7

 نظارت عمليات اجراي برنامه (قبل، حين و بعد از اجرا) -8
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 3پيوست شماره 

1Fفرم اطالعات متقاضي حقيقي و يا حقوقي

� 

 الف- فرم اطالعات متقاضي حقيقي

  نام 

 نام خانوادگي 

  كد ملي

 زن / مرد جنسيت

 روز- ماه - سال تاريخ تولد

  نام پدر

  شماره شناسنامه

  شماره موبايل

 پست الكترونيكي 

 استان 

 شهرستان 

 كد بيمه تأمين اجتماعي 

 شماره ثابت با پيش شماره 

 isced–استاندارد  مقطع تحصيلي

 سرپرست خانوار                                               تحت تكفل وضعيت سرپرست

 كميته امداد- بهزيستي و ... دستگاه حمايتي

 سالم                                                              معلول وضعيت جسماني

 معافيت                           كارت پايان خدمت                  مشمول وضعيت خدمت

 كد پستي ده رقمي 

 آدرس محل سكونت 

 ب- فرم اطالعات متقاضي حقوقي

  نام شركت 

  شمار ثبت 

  شناسه ملي

  كد اقتصادي

                                                 
 امكان اصالح اين فرم توسط دبيرخانه كارگروه ملي به اقتضا و شرايط بررسي طرحها در استان و شهرستان وجود دارد و اطالع رساني ميشود. ˺
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  استان

 شهرستان 

 دارد: كد بيمه وارد شود                       ندارد كد بيمه كارگاه

 تعاوني / خصوصي                                                       نوع مديريت

  رقم6 بومي شده تا  ISICبر اساس  رسته فعاليت:

 شماره ثابت با پيش شماره 

  رقمي 10كد پستي 

 آدرس دقيق 

 درصد سهامداران مرد 

 اعضاء(صاحب امضا) به صورت – رئيس هيأت مديره –(مدير عامل  مشخصات هيأت مديره

 مختصر همانند فرد حقيقي)- مقدار سهام
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  4پيوست شماره 

 نمونه فرم خالصه طرح پيشنهادي از سوي متقاضي به دستگاه بخشي

 خالصه طرح توجيهي .......

 نام طرح : 

مشخصات مجري طرح :  

تاريخ دقيق تولد شماره شناسنامه شماره ملي نام پدر نام و نام خانوادگي 

     /    /        

شماره تلفن ثابت :                            همراه :  وضعيت تاهل :  متاهل        مجرد                 زن سرپرست خانوار 

ميزان تحصيالت : (در صورت تحصيالت دانشگاهي نام دانشگاه و نا رشته و گرايش دقيق درج شود )  

 

 

آدرس محل سكونت :  

 

 

 

آدرس محل اجراء طرح : نام استان :                      نام شهرستان :                        نام دهستان:                       نام روستا :  

 

 

شرح سوابق و تجربه مجري طرح :  

 

 

 

 

 

        خدمات                      صنعت                       بخش فعاليت  :              كشاورزي                

رسته فعاليت : ............. 

                              جديد                                    سرمايه درگردشنوع طرح : توسعه اي       

 

مشخصات  و بازار محصول / خدمات 

(نام محصوالت و يا خدمات خود را در اين قسمت درج كنيد . )  

 كاال/خدمت خريدار كاال/خدمتبازار نام  كاال/خدمت رديف 
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1    

2    

3    

4    

مجوزهاي الزم براي راه اندازي كسب و كار  

(عنوان مجوز يا مجوزهايي كه براي راه اندازي طرح نياز هست را در اين جدول درج كنيد )  

سازمان مجوز دهنده شرح مجوز(پروانه / امتياز ) رديف 

1   

3   

3   

 

اگر در حال حاضر مجوزي  داريد  ، مشخصات مجوز  را ثبت نماييد .  

نام مجوز :                                                      شماره مجوز :                                             تاريخ مجوز :  

 

دستگاه صادر كننده مجوز :  

 

آيا دوره هاي آموزشي در رابطه با طرح پيشنهادي را گذرانده ايد ؟               بلي                                 خير  

 

 

آيا قرادادي براي خريد محصول خود داريد ؟ (درصورتيكه قرارداد داريد ، دقيق درج كنيد )  

 

 

 :  1جدول 

 فروش ماهيانه   محصوالت يا خدمات :  
(در صورت نياز به تعداد ستونهاي جدول اضافه كنيد )  

قيمت كل  (ريال)  قيمت واحد (ريال)  ميزان توليد / ارايه در ماه نام خدمت يا محصول رديف 

1     

2     
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3     

4     

 جمع كل فروش ماهيانه  (ريال ) 

  ماهه)  (ريال ) 12جمع كل فروش ساليانه (

 ريال  1.000.000* لطفا دقت نماييد كه اعداد را با عالمت ، جداگنيد مثال عدد يك ميليون ريال را بدين صورت بنويسيد : 

 

 نفر  …………چند نفر در طرح مشغول بكار مي شوند ؟ ميزان اشتغالزايي طرح : 
 

:   2جدول 

سرمايه گذاري طرح : 

(در اين جدول شرح و قيمت اقالمي  را كه براي راه اندازي كسب و كار نياز داريد بنويسيد .  

 مبلغ (ريال) شرح

ارزش زمين  
 (در صورتيكه زمين محل اجراي طرح در مالكيت مجري قرارداشته باشد درج شود )  

 

رهن كارگاه / رهن محل اجرا طرح  
 (درصورتيكه براي اجرا طرح خود محلي را بايد رهن كنيد فقط مبلغ رهن را درج كنيد ) 

 

  ارزش ساخت و ساز (ساختمان ، كارگاه ، و ... ) 

  كل ارزش ماشين االت و تجهيزات 

  جمع كل سرمايه مورد نياز (ريال ) 

% بايد توسط مجري (متقاضي) تامين شود .  20* دقت كنيد از جمع كل سرمايه مورد نياز طرح ، حداقل 

  ريال 1.000.000                 * لطفا دقت نماييد كه اعداد را با عالمت ، جداگنيد مثال عدد يك ميليون ريال را بدين صورت بنويسيد : 

 

 

:  3جدول 

 هزينه هاي ماهيانه طرح : 

(در اين جدول مشخص كنيد هر ماه چه هزينه هايي براي كسب و كار خود بايد هزينه كنيد . )  

 مبلغ (ريال ) شرح هزينه هاي ماهيانه 

  هزينه مواد اوليه / مصرفي و بسته بندي (ماهيانه )

  هزينه آب و برق و سوخت و تلفن ( ماهيانه ) 

   كل هزينه حقوق و دستمزد كاركنان طرح ( ماهيانه )
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  ساير هزينه ها (ماهيانه )

  جمع كل هزينه هاي ماهيانه  (ريال ) 

 ماه )(ريال)  12جمع كل هزينه هاي ساليانه (

 ريال  1.000.000           * لطفا دقت نماييد كه اعداد را با عالمت ، جداگنيد مثال عدد يك ميليون ريال را بدين صورت بنويسيد : 

 

  ريال …………………………………………ميزان تسهيالت (وام ) مورد نياز : 

   ريال  ……………………………ميزان سهم آورده متقاضي :    

 

 

 

 :  4جدول 

سود و زيان طرح  بصورت ساالنه  

(كل فروش (درآمد) ساليانه از هزينه هاي ساليانه را كسر كنيد و در اين جدول درج كنيد )  

 مبلغ (ريال) شرح

   ) 1فروش  ساالنه (جمع كل ساليانه جدول 

  )3كسر ميشود هزينه ساالنه ( جمع كل هزينه هاي ساالنه جدول 

  سود (زيان) 

 

ويژگيهاي خاص طرح :  

(طرح شما چه ويژگيهاي متمايزي نسبت به ديگر طرحها دارد ؟ 
( مثال در حوزه بازار و فروش محصول و يا محصول نهايي نوآوري خاصي و يا قرارداد فروش محصول وجود دارد ؟ ) 

 

 

امضاء متقاضي :                                                                                                     تاريخ :  
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  5پيوست شماره 

 چك ليست مدارك مورد نياز جهت دريافت تسهيالت(قابل استفاده موسسه عامل)

 -مدارك هويتي1

 اشخاص حقيقي 

مدارك هويتي متقاضي ( از جمله كپي شناسنامه كارت ملي متقاضي و ضامنين، كپي كارت پايان خدمت متقاضي و  -

 ضامنين ) 

 مدارك احراز محل سكونت متقاضي و ضامنين  و  مدارك شغلي ضامنين  -

 اشخاص حقوقي 

 مدارك هويتي مديران و صاحبان امضاء  -

 اساسنامه شركت  -

 آگهي ثبت شركت، آخرين تغييرات و روزنامه رسمي  -

 آخرين ترازنامه، تراز آزمايشي و صورتهاي مالي حسابرسي شده  -

 - مدارك مورد عمل2

 معرفي نامه از سوي كميته فني استان  -

برگ درخواست متقاضي كه در آن ميزان و مورد مصرف تسهيالت درخواستي، ميزان اشتغال، آورده متقاضي، مدت و  -

 نحوه بازپرداخت، وثايق و تضامين پيشنهادي قيد شده باشد.

 وضعيت گردش حساب و استعالم وضعيت بدهي اشخاص حقيقي و حقوقي  -

سند مالكيت و تصوير كامل آن ( ملكي، سرقفلي، قولنامهاي، اجارهنامه رسمي ) يا اسناد نسقهاي زراعي (در صورت  -

 نياز)  

 - مدارك مربوط به وثائق و ضمانت ( در صورت نياز با توجه به مبلغ تسهيالت) 3

 اصل و تصوير سند مالكيت ملك شامل زمين و ساختمان روستايي، شهري، محل اجراي طرح  -

 ضمانت نامههاي بانكها و صندوقها و سفته -

 اسناد ماشين آالت  -

 پايان كار مستغالت شهري  -

 استعالم از مراجع مربوطه  -

  قانون مالياتهاي مستقيم 186اظهار نامه مالياتي و گواهي تبصره يك ماده  -

 - مجوزهاي فعاليت4

 پروانه بهره برداري يا پروانه شناسايي واحدهاي داير  -

 پروانه تاسيس در مورد واحدهاي توليدي و خدماتي  -

 هرگونه مجوز مربوط به فعاليت  -
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 مجوزهاي الزم برق، آب، گاز و محيط زيست ( حسب مورد )  -

 - طرح توجيهي5

 ارائه طرح توجيهي، فني، مالي و اقتصادي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

  6پيوست شماره 

 خالصه فرايند اعطاي تسهيالت به تفكيك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فراخوان و اطالع رساني عمومي اولويتهاي سرمايهگذاري از سوي دستگاههاي بخشي 

ثبت درخواست از سوي متقاضي در 

سامانه 

 بررسي و تاييد يا عدم تاييد طرح و اهليت متقاضي

  روز12ظرف توسط دستگاه بخشي 

عدم تاييد طرح و 

 متقاضي اهليت

تاييد طرح و اهليت 

 متقاضي

اعالم با ذكر 

 دليل به متقاضي

 

  روز كاري4بررسي طرح در كميته فني و تصويب و يا رد طرح ظرف 
 رد طرح  تصويب طرح

اعالم به دستگاه 

 بخشي با ذكر داليل

معرفي طرح به موسسه 

 
بررسي توجيه فني و اقتصادي طرح و اعالم پذيرش يا رد آن از 

  روز كاري14سوي موسسه عامل ظرف 

پذيرش طرح 

توسط موسسه 

 
اعالم به متقاضي براي تشكيل 

 پرونده و ارائه مدارك ظرف يك ماه
عدم مراجعه 

  متقاضي

  رد طرح

عودت طرح به كميته فني با 

  روز كاري2ذكر داليل ظرف 

 

مراجعه و تكميل 

 مدارك 
پذيرش مدارك تامين وثايق و ضمانتها از سوي موسسه عامل  

 ظرف مهلت دو ماه

عدم تامين وثايق در مهلت 

 مقرر

 تامين وثايق در مهلت مقرر

 

  و پرداخت تسهيالت به متقاضي با رعايت مفاد قرارداد از جمله تامين سهم الشركهيك هفتهانعقاد قرارداد ظرف مدت 
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چك ليست فرآيند اعطاي تسهيالت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    

 
 

 7پيوست شماره 
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    كارگروه اشتغال استان_الف

  اعالم برنامه اشتغال استان (حوزه اشتغال روستايي و عشايري) مبتني بر مطالعات ديناميك -1

  تشكيل كميته فني در سطح استان (در صورت اقتضاء در شهرستان و تفويض اختيار به كميته فني) -2

  كنترل همسويي طرحهاي مصوب با اولويتهاي ابالغي از سوي وزارت و كارگروه اشتغال استان  -3

  تهيه چارچوب توزيع منابع در درون استان براساس دستورالعمل -4

  توزيع اوليه و بازتوزيع اعتبارات درون استان  -5

  پيگيري و نظارت بر اجراي برنامههاي استاني مصوب  -6

  پيگيري رفع موانع و مشكالت و تسريع در اجراي طرحها و دستورات الزم -7

  ارائه گزارشهاي ميزان پيشرفت و نظارت بر طرحها به دبيرخانه كارگروه ملي -8

 
 *.*.*.*.**.*.*.*.*

 دستگاه بخشي _ب 

 فراخوان و اطالع رساني اولويتهاي سرمايهگذاري و كسب و كارهاي اشتغالزا -1

 ارائه عناوين طرحها و پروژههاي رستههاي منتخب براساس اولويتهاي استان/ شهرستان -2

دريافت خالصه طرح متقاضي و ثبت آن در سامانه در صورت عدم دسترسي متقاضي به سامانه مطابق  -3

 دستورالعمل

 انطباق طرح با رستههاي اولويتدار -4

 ثبت رد و يا تاييديه طرح در سامانه  -5

 حضور و دفاع از طرح در كميته فني  -6

 شركت در جلسه كارگروه اشتغال  -7

 نظارت بر اجراي طرح از بعد روند پرداخت تسهيالت و پيشرفت فيزيكي طرح  -8

 اولويت دهي به متقاضيان حقوقي بخش خصوصي و تعاوني در بررسي طرح  -9

 *.*.*.*.**.*.*.*.*

 متقاضي (بخشهاي خصوصي و تعاوني) _ج

همخواني طرح مورد نظر با رستههاي اولويت دار براساس فراخوان و اطالع رساني از سوي دستگاه بخشي در  -1

 چارچوب برنامه اشتغال فراگير

  درخواست دريافت تسهيالت -2

  تهيه خالصه طرح توجيهي  -3

  ارائه خالصه طرح به دستگاه اجرايي  -4

  ثبت خالصه طرح در سامانه (يا توسط دستگاه بخشي) -5
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  اخذ كد رهگيري و دريافت پيام  -6

 دريافت پيام از مراحل اجرايي بررسي طرح در سامانه  -7

  دريافت نامه تاييديه از دستگاه اجرايي به كميته فني -8

  دفاع طرح در كميته فني (در صورت لزوم و تشخيص كميته فني) -9

 دريافت تائيديه طرح از سوي كميته فني جهت معرفي به موسسه عامل  -10

 مراجعه به بانك و ارائه طرح توجيهي مطابق با چارچوب موسسه عامل -11

 دريافت رد يا تائيديه بررسي طرح از سوي موسسه عامل -12

 ارائه مدارك و مستندات، وثايق و تضامين طبق دستورالعمل و ساير مقررات بانكي  -13

 انعقاد قرارداد با موسسه عامل و دريافت تسهيالت -14

 اعالم اتمام دوره ساخت يا مشاركت طرح به كارگروه و دستگاه بخشي -15

 *.*.*.*.**.*.*.*.*

   كميته فني_

 دريافت طرح تاييد شده اوليه دستگاه بخشي -1

 انطباق طرح با رستههاي اولويتدار -2

 بررسي طرح از بعد شاخصهاي ذيل: -3

-   هزينههاي سرمايهگذاري طرح (ثابت و درگردش) 

 تكميلي و يا سرمايه در گردش صرف براي نواحي صنعتي روستايي و – توسعهاي –-    نوع طرح ( ايجادي 

 هزار نفر جمعيت  10شهرهاي زير 

 شهرهاي – نواحي صنعتي روستايي – محروم – مناطق روستايي مرزي – عشايري –-   مكان طرح (روستايي 

 هزار نفر جمعيت ) 10زير 

-   ظرفيت اشتغالزايي طرح 

 -   بازار محصوالت طرح / قرارداد فروش

 -   قابليت صادرات محصوالت

 -   قابليت تكميل كنندگي زنجيره ارزش

 -   ظرفيت فني و تكنولوژي طرح

 - زمان به بهره برداري رسيدن طرح

 - ميزان مشاركت و آورده متقاضي

 اعالم نوع آموزشهاي مورد نياز به سازمان فني و حرفهاي -4

 اعالم نوع مشاورههاي مورد نياز به نهاد توسعهاي -5

 اعالم رد طرح به دستگاه بخشي (با استدالل مشخص) -6
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 انتخاب موسسه عامل  -7

 اعالم طرح تاييد شده به موسسه عامل -8

 ثبت اطالعات طرح تاييد يا رد شده در سامانه  -9

 نظارت بر فرآيند بررسي و عمليات طرح -10

 ارائه گزارش ماهانه فعاليتهاي انجام شده و نظارت بر طرحها به كارگروه اشتغال استان  -11

 *.*.*.*.**.*.*.*.*

 

موسسه عامل  _هـ 

 دريافت سهم تسهيالت استان/ شهرستان از مركز -1

 دريافت طرح تاييد شده كميته فني  -2

 بررسي توجيهي فني، اقتصادي و مالي طرح متقاضي  -3

 اعالم پذيرش يا رد طرح به كارگروه و متقاضي  -4

اعالم تكميل مدارك و مستندات طرح به متقاضي براساس چك ليست اعالمي بانك مركزي در صورت تاييد  -5

 طرح 

 اخذ وثايق و تضامين موردنياز از متقاضي -6

 انعقاد قرارداد با متقاضي -7

 ثبت اطالعات متقاضي در سامانه -8

 نظارت مرحلهاي بر روند اجراي طرحها  -9

 انعقاد قرارداد با متقاضي و پرداخت تسهيالت  -10

 ارائه آمار تسهيالت اعطايي (مطابق جدول دستورالعمل) -11

 *.*.*.*.**.*.*.*.*

و - دبيرخانه كارگروه اشتغال و كميته فني استان (اداره كل)  

  ابالغ برنامه اشتغال استان (حوزه اشتغال روستايي و عشايري) -1

  تنظيم برنامه تشكيل جلسات كارگروه و كميته فني  -2

  ارائه گزارش جلسات كميته فني در سطح استان/ شهرستان به كارگروه  -3

  ثبت سوابق و مستندات جلسات و طرح ها  -4

  ثبت نتيجه بررسي كميته فني در سامانه  -5

  ابالغ كليه مصوبات كارگروه اشتغال استان  -6

  آئيننامه قانون و دستورالعملهاي ابالغي 16 پيگيري استاني وظايف پيشبيني شده براي وزارت مطابق ماده  -7
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 هماهنگي با نماينده نهاد توسعهاي (و يا كارگزار) و تسهيلگران براي انجام مداخالت در چارچوب اعالمي از  -8

 سوي وزارت 

 *.*.*.*.**.*.*.*.*

  ز- سازمان برنامه و بودجه (مديريت و برنامهريزي استان)

  نظارت بر روند اجراي دستورالعمل، آئيننامه و قانون  -1

  دريافت ارزيابي پيشرفت كار و ارائه گزارشهاي نظارت  -2

  ارسال گزارش نظارتي دوره شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور و كارگروه ملي  -3
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 8پيوست شماره 

 ضوابط نظارت عملياتي بر اجراي آييننامه  قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري 

 با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي 

 آييننامه بخشي قانون حمايت از توسعه و 20 و ماده 17 ماده " الف"، 16 ماده "ب"، 15 ماده "پ"به استناد بندهاي

ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ضوابط نظارت اجرايي موضوع ماده 

  دستورالعمل بخشي آيين نامه مذكور بهشرح زير ميباشد: 15

- كميتههاي نظارت عملياتي موضوع اين شيوه نامه در سطوح ملي، استاني و شهرستاني بهشرح زير تشكيل مي-1ماده 

 گردد:

 كميته ملي نظارت عملياتي -

o اعضاء 

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (رئيس)؛ .1

 معاون توسعه كارآفريني و اشتغال (دبير)؛ .2

 معاون توسعه روستايي و مناطق محروم معاون اول رئيس جمهور؛  .3

 معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور .4

 قائم مقام و يا معاون اقتصادي بانك مركزي ج.ا. ايران. .5

o  شرح وظايف 

 تهيه، تدوين و ابالغ سياستهاي نظارتي مبتني بر تعامل، همافزايي و نهادينه كردن  .1

 نظارت هدايتگر در دستگاههاي بخشي و موسسات عامل؛

 تصويب برنامههاي نظارتي در دستگاههاي بخشي؛ .2

  نظارت بر عملكرد دستگاههاي بخشي، موسسات عامل و كميتههاي نظارت استاني؛ .3

 تهيه پيشنهادات انگيزشي، تشويقي و تنبيهي مورد نياز؛ .4

 تامين و تصويب هزينههاي نظارت در سطوح ملي، استاني و شهرستاني؛ .5

 ارايه گزارشهاي مقطعي و موردي نظارتي به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي؛ .6

 تهيه و ابالغ نحوه برونسپاري نظارت بر طرحهاي مرتبط با برنامه؛  .7

 بازديدهاي موردي از كارگروههاي اشتغال استان، دستگاههاي بخشي و طرحهاي درحال اجرا؛ .8

 كميته استاني نظارت عملياتي -

o اعضاء 

 (رئيس)؛نماينده معاونت هماهنگي امور اقتصادي وتوسعه منابع استانداري .1

 نماينده كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي(دبير)؛ .2
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 نماينده كل امور روستايي و شوراهاي استانداري؛ .3

 نماينده دستگاه بخشي حسب موضوع؛ .4

o  شرح وظايف 

 تهيه برنامههاي نظارتي در سطح استان و شهرستانها؛ .1

  تهيه پيشنهادات انگيزشي، تشويقي و تنبيهي مورد نياز؛ .2

 ارايه گزارشهاي مقطعي و موردي نظارتي به كميته ملي نظارت؛ .3

 بازرسي از كليه طرحهاي مشمول قانون در مراحل قبل، حين و بعد از بهرهبرداري؛ .4

 ارزيابي ميزان پيشرفت فيزيكي اجراي طرح و تناسب آن با طرح مصوب؛ •

بررسي دقيق طرحهاي به بهرهبرداري رسيده از نظر تحقق اشتغال پيشبيني شده  •

 در طرح و همچنين ارزيابي پايداري آنها؛

نظارت عملياتي بر حسن انجام وظايف مؤسسات عامل و دستگاههاي بخشي درخصوص  .5

 موارد زير: 

وضعيت پرداخت تسهيالت به متقاضيان(رعايت مقررات مربوط به عقد قرارداد،  •

 اخذ وثايق، تضامين، زمان، ميزان و مراحل پرداخت و ...)؛ 

 نحوه نظارت بر هزينه نمودن تسهيالت متقاضيان؛ •

ارزيابي ميزان همكاري، ارايه راهنمايي و مشاوره دستگاههاي بخشي و مؤسسات  •

 عامل به مجريان طرحها؛

 ارزيابي اهليت مجريان طرحها. •

 ساير شاخص هاي مورد نظر در كميته فني به تناسب رويه هاي نظارت •

ارايه پيشنهادات الزم به شوراي برنامهريزي توسعه استان، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي  .6

 و كارگروه اشتغال استان و ساير مراجع مربوطه درخصوص:

 آسيب شناسي فرآيندها؛ •

 راهكارهاي پيشگيري از آسيبها و تخلفات و انحرافات احتمالي؛ •

 : نظارتهاي موضوع اين شيوه نامه، نافي وظايف نظارتي موسسات عامل و دستگاههاي بخشي نخواهد بود.  1تبصره 

اعضاي كميته نظارت استاني ميتوانند نمايندگان تاماالختيار خود را براي اعمال نظارت از ميان كارشناسان - 2ماده 

 خبره و امين با تاييد رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان تعيين نمايند.

تبصره: اعضاي كميتههاي نظارت نبايد از عوامل بخشي در مراحل مختلف معرفي، تصويب و تصميمگيري در مورد طرحها 

 باشند. به تعبير روشنتر نظارت و اجرا كامال تفكيك شوند.

 نظارت اصلي بر نحوهي اجراي آييننامه در استانها بر عهده رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي و نظارت -3ماده

 عملياتي بر عهده مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان ميباشد.
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 با توجه به فرايند عملياتي و گردش كار دستورالعمل هركدام از دستگاههاي بخشي و موسسات عامل مسؤول -4ماده

پاسخگويي آن بخش از كار كه انجام آن بر اساس آييننامه يا مصوبات كارگروه به آنها محول شده است ميباشند و 

 موظفند با بهكارگيري تمام ابزارهاي كنترلي نظارت الزم را بر حسن اجراي امور اعمال نمايند.

 منظور از نظارت بر طرحهاي موضوع آييننامه؛ بازديد، بررسي، مطابقت، تصميمگيري، رفع اشكال، اصالح و -5ماده 

بهبود اندازهگيري و كنترل كمي و كيفي كليه طرحهاي سرمايهگذاري بخش خصوصي و تعاوني به تفكيك مراحل اصلي 

ذيل ميباشد: 

 نظارت قبل از شروع طرح شامل: -

o  ،بررسي و مطابقت دادن طرحهاي پيشنهادي با موضوع فعاليت، انطباق طرح با رستههاي اولويتدار

بررسي نحوه محاسبه و تعيين سهم آورده متقاضي و در نهايت بررسي نحوه تصويب اوليه طرحها 

 دركارگروه اشتغال؛

 نظارت حين اجراي طرح شامل: -

o  بررسي پيشرفت مالي و فيزيكي، موانع و مشكالت مالي و فني و ارايه راه حل رفع مشكالت احتمالي

 طرحها در دوران اجرا؛

 نظارت بعد از بهرهبرداري طرح شامل: -

o كنترل زمان بهرهبرداري و آغاز فعاليت، تعهدات متقاضيان طرحها بهويژه اشتغال تعهد شده؛ 

تبصره: در صورت نياز هستههاي نظارت شهرستان ذيل كميته نظارت استان تشكيل ميشود كه ميتواند از ظرفيت 

-فرمانداريها، بخشداريها و دهياريها، موسسات عامل و دستگاه هاي بخشي مربوطه در اعمال نظارت بر وضعيت طرح

 ها و بهويژه ميزان اشتغالزايي استفاده نمايند.

  كميتههاي نظارت استاني موظفند گزارشات خود را به صورت ماهانه به كميته ملي نظارت ارسال نمايند.- 6ماده 

 در مواردي كه كميتههاي نظارت تشخيص دهند كه روند اجراي امور در دستگاه بخشي، موسسه عامل و يا -7ماده 

مرحله خاصي، از مسير اصلي خارج شده است موظفند هرگونه تخلف يا سوء استفاده را بهصورت فوقالعاده و محرمانه به 

 استاندار و  رئيس كميته ملي نظارت گزارش نمايند.

تبصره : در صورت احراز هرگونه تخلف از سوي كاركنان دستگاههاي بخشي، موسسات عامل، دستگاههاي عضو كارگروه 

اشتغال و اعضاي كميتههاي نظارت مراتب حسب مورد توسط رئيس كميته مربوطه به مراجع صالحه (هيأتهاي رسيدگي 

 به تخلفات اداري و عندالزوم مراجع قضايي) معرفي و متخلفين تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. 

 دبيرخانه كميته نظارت ملي در معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كميته -8ماده 

 نظارت استاني در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان مستقر است.

- ناظر عالي در سطح ملي و استاني به ترتيب معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان 9ماده 

 برنامه و بودجه كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان در اجراي قانون ميباشند.
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 9پيوست شماره 

 

چارچوب برنامه اجرايي سازمان آموزش فني و حرفهاي براي 

 و مهارت آموزي نيروي كارتوانمندسازي 

 با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي

 

 
 

  در مناطق روستايي و عشايري)اشتغال پايدار(بر اساس قانون حمايت از توسعه و ايجاد 

 
 
 
 
 
 

 ارائه دهنده طرح:

  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 معاونت آموزش
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 مقدمه
با استفاده از منابع صندوق توسعه   در مناطق روستايي و عشايرياشتغال پايداربه استناد قانون حمايت از توسعه و ايجاد 

 آيين نامه اجرايي قانون ياد 16 مجلس شوراي اسالمي و بندهاي «الف»، «پ» و «ث» ماده 31/5/1396ملي مصوب 

، برنامه توانمندسازي و مهارت 17/8/1396ه   مورخ 54691/ت103898شده مصوبه هيات محترم وزيران به شماره 

آموزي نيروي كار براي ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت با اولويت مناطق مرزي و عشايري به 

 شرح زير ارايه مي شود.  

 تعاريف و اختصارات

 در مناطق اشتغال پايدارقانون حمايت از توسعه و ايجاد  مهارت آموزي نيروي كار (بر اساس و  توانمندسازيبرنامه:

  با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) روستايي و عشايري
مطابق تعريف آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و كارگروه ملي: 

  عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي

 مطابق تعريف آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و كارگروه استان:

 عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي

 وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و دستگاه هاي بخشي:

 گردشگري، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ، سازمان امور عشاير ايران و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور

 دستگاه هاي اجرايي استاندستگاه هاي استاني: 

: كميته اي كه با مسئوليت وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي ذيل كارگروه ملي تشكيل مي شود و كميته ملي آموزش

 جامعه هدف طرح را در سطح ملي مديريت مي نمايد. مهارت آموزي نيروي كار و برنامه توانمندسازي

: شورايي است كه با مسئوليت اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان ذيل كارگروه استان، شوراي مهارت استان

 مهارت آموزي نيروي كار جامعه هدف طرح را در سطح استان مديريت مي نمايد. و تشكيل مي شود و برنامه توانمندسازي

  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورسازمان:

  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استاناداره كل:

  مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستانمركز:

 روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت با اولويت مناطق مرزي و عشايريمناطق هدف برنامه: 

 جامعه هدف برنامه:

 - متقاضيان حقيقي و حقوقي مهارت آموزي و اشتغال در مناطق روستايي و عشايري 

- متقاضيان حقيقي و حقوقي مهارت آموزي و اشتغال در شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت با اولويت مناطق محروم و 

 مرزي

 - بنگاههاي اقتصادي و شركت هاي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت
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 اهداف كلي طرح

توانمندسازي از طريق مهارت آموزي نيروي كار جامعه هدف برنامه با توجه به نيازهاي آموزشي اعالم شده از  •

 سوي دستگاه هاي بخشي و اجرايي و تصويب كارگروه استان

 

  سياست هاي طرح

 ارتقاي مهارتهاي فني و حرفه اي بر اساس رسته فعاليت هاي تخصصي براي جامعه هدف برنامه •

 هم افزايي و همگرايي دستگاه هاي اجرايي كشور در راستاي رسيدن به اهداف برنامه •

توسعه سامانه هاي الكترونيكي نيازسنجي مشاركتي و بانك اطالعاتي مهارت آموختگان به منظور بهره برداري  •

 ذي نفعان

 

 

 و مهارت آموزي نيروي كارتوانمندسازي فرايند اجرايي برنامه 

 گام اول: نيازسنجي آموزشي: 

نيازسنجي آموزشي در زمينه مشاغل باقابليت ايجاد بنگاه اقتصادي، مشاغل خانگي و مشاغلي كه منجر به 

 خود اشتغالي مي گردد.

 اين گام به منظور وصول اطالعات نيازهاي آموزشي دستگاه هاي بخشي و اجرايي استان و متقاضيان تسهيالت بانكي 

 جامعه هدف طرح، به شرح الگوي پيشنهادي زير مي باشد:

 دستورالعمل در الگوي پيشنهادي، دستگاه هاي بخشي پس از بررسي طرح هاي كسب و كار 2با توجه به پيوست شماره 

متقاضيان دريافت تسهيالت، در صورت درخواست متقاضي و يا دستگاه بخشي مبني بر سفارش دوره هاي آموزشي براي 

نيروي كار پيش بيني شده در طرح هاي كسب و كار، ابتدا درخواست مورد نظر را در سامانه اي كه توسط سازمان 

 )  1آموزش فني و حرفه اي كشور ايجاد خواهد شد، ثبت نموده و كد رهگيري را دريافت مي نمايند. (فرم شماره 

در ادامه نيازهاي آموزشي ثبت شده در سامانه، توسط شوراي مهارت استان بررسي و ضمن مشخص نمودن مشخصات 

دوره آموزشي، (شامل عنوان دوره آموزشي، تعداد و جنسيت متقاضيان هر دوره آموزشي، دستگاه هاي اصلي و همكار 

) 2آموزش و محل برگزاري دوره آموزشي) و تاييد اعضاي شوراي مهارت استان، صورتجلسه مربوطه را (مطابق فرم شماره 

 جهت تصويب و ابالغ به كارگروه استان ارسال مي نمايد.

 گام دوم: برنامه ريزي و اجراي آموزش

پس از بررسي و تصويب صورتجلسه برنامه ريزي آموزشي جامعه هدف طرح توانمندسازي و مهارت آموزي نيروي كار  

) در كارگروه استان و ابالغ آن به دستگاه هاي اصلي و همكار مجري آموزش، فرآيندهاي اجراي آموزش به 2(فرم شماره 

 شرح زير صورت مي پذيرد: 
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دستگاه هاي اصلي و همكار مجري آموزش موظفند پس از ابالغ مصوبات كارگروه استان ضمن در اولويت قرار  -1

دادن اين مصوبات، ظرف مدت يك هفته، نسبت به تدوين چارچوب همكاري ها و برنامه ريزي آموزشي با 

استفاده از ظرفيت هاي موجود استان در بخش هاي دولتي و خصوصي و تعيين تاريخ شروع دوره آموزشي و 

 اطالع به متقاضي اقدام نمايد. 

 محل برگزاري دوره آموزشي حتي االمكان در روستا يا مركز دهستان و يا نزديك ترين مركز آموزشي :1تبصره 

 شهرستان با توافق متقاضي تعيين مي شود.

 شركت هاي فروشنده ماشين آالت و تجهيزات به متقاضيان اخذ تسهيالت توسعه و ايجاد اشتغال در :2تبصره 

مناطق هدف برنامه مكلفند با همكاري دستگاه بخشي و دستگاه اصلي مجري آموزش به نحو شايسته اي دانش و 

 مهارت الزم جهت بهره برداري دستگاه خريداري شده را به خريداران منتقل نمايد.

 دستگاه هاي اصلي و همكار مجري آموزش موظفند نسبت به برگزاري دوره هاي اموزشي با اولويت :3تبصره 

شيوه دولتي يا خريد خدمات از بخش خصوصي واجد شرايط اقدام نمايند. در صورت فراهم نبودن شرايط فوق 

ضروري است نسبت به معرفي موسسات آموزشي واجد شرايط به متقاضيان دوره هاي مهارتي اقدام و نتيجه به 

 شوراي مهارت استان گزارش شود.

در صورت نياز دستگاه هاي اجرايي آموزش به تدوين استانداردهاي اموزشي جديد، ضمن معرفي متخصصان  -2

مربوطه توسط دستگاه متقاضي، اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان، 

 نسبت به تدوين استانداردهاي اموزشي اقدام مي نمايد.

چنانچه اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان به عنوان مجري اصلي آموزش تعيين شده باشد موظف است  -3

ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابالغيه كارگروه استان، نسبت به تعريف دوره هاي اموزشي در پورتال جامع 

سازمان، اطالع رساني به متقاضيان جهت ثبت نام و درج گزارش مربوطه در سامانه نيازسنجي سازمان اقدام 

 نمايد. 

دستگاه اصلي مجري آموزش گزارش دوره اي پيشرفت فرآيند آموزش (برنامه ريزي، وظايف دستگاه اصلي و  -4

همكار، تعداد و عناوين دوره هاي آموزشي و ثبت نام شدگان، معرفي شدگان و قبول شدگان آزمون و...) را به 

 صورت سه ماه يكبار به شوراي مهارت استان اعالم نمايد.

: چنانچه دوره هاي آموزشي به هر دليلي (انصراف متقاضيان، فراهم نبودن امكانات برگزاري دوره 2تبصره 

آموزشي و عدم تامين اعتبارات مالي) برگزار نشود دستگاه اصلي مجري آموزش موظف است مراتب را جهت اخذ 

چنانچه دستگاه اصلي مجري آموزش، سازمان آموزش  تصميمات بعدي، به اطالع شوراي مهارت استان برساند.

 درج شود. نيازسنجي سامانه در مربوطه فني و حرفه اي كشور  باشد ضروري است گزارش

سنجش و ارزشيابي مهارت متقاضيان آموزش بر اساس استانداردهاي آموزش شغل و شايستگي سازمان آموزش  -5

فني و حرفه اي كشور صورت گرفته و مطابق ضوابط و مقررات به قبول شدگان گواهي نامه مهارت اعطاء مي 

 شود.



34 
 

 گام سوم: ارزيابي و نظارت بر دوره هاي آموزشي

دستگاه هاي اصلي و همكار آموزش موظفند تقويم برنامه نظارت بر دوره هاي آموزشي خود را مشخص نمايند و مطابق 

ضوابط برگزاري دوره هاي آموزشي در دستگاه اصلي ، حداقل از هر دوره آموزشي يك بار بازديد به عمل آيد. همچنين 

دستگاه هاي ياد شده موظفند ضمن بكارگيري نتايج بازديدهاي صورت گرفته در اصالح و بهبود فرايند هاي آموزشي، 

گزارش تحليلي مشتمل بر نقاط قوت، ضعف، اقدامات اصالحي و پيشنهادات كارشناسي خود را به صورت سه ماه يكبار به 

 شوراي مهارت استان ارايه نمايند. 

شوراي مهارت استان ضمن تعيين شاخص هاي ارزيابي، در پايان هر سال نتايج ارزيابي دستگاه اصلي و همكار آموزشي و 

 يا موسسات آموزشي خصوصي واجد شرايط را مشخص نموده و به كارگروه استان ارائه مي نمايد. 

 گام چهارم: تهيه بانك اطالعات مهارت آموختگان و معرفي جهت ثبت طرح در سامانه اعطاي تسهيالت

 دستگاه هاي اصلي و همكار آموزش موظفند بانك اطالعات مهارت آموختگان دوره هاي آموزشي را مطابق فرمت اعالمي 

 به شوراي مهارت (LMIS)از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جهت بارگذاري در سامانه اطالعات جامع بازار كار 

 استان اعالم نمايند.  

 گام پنجم: رهگيري اشتغال

در اين گام به منظور رهگيري و پايش ميزان اشتغال يافتگان كار آموزان كليه اطالعات مهارت آموختگان دوره هاي 

آموزشي كه از سوي وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در اختيار قرار گرفته است و با پيگيري و رهگيري ايشان ميزان 

 اشتغال مهارت آموختگان متناسب و مرتبط با دوره آموزشي طي شده بررسي مي گردد.

 

 مجموعه آموزش هاي مهارتي پيش بيني شده

در برنامه حاضر، دو مجموعه آموزشي مهارتي متناسب با جامعه هدف طرح، طراحي شده است. اين آموزش ها با توجه به 

امكانات و ظرفيت هاي دستگاه هاي اصلي و همكار آموزش، مشتمل بر بخش دولتي و خصوصي، براي مخاطبين ارائه مي 

 شود: 
 
 الف) مجموعه آموزش هاي مهارتي فني و تخصصي شغل 

اين آموزش ها به منظور افزايش توانايي افراد جوياي كار و يا شاغلين (جمعيت فعال اقتصادي گروه هدف) جهت حضور در 

عرصه هاي توليد و يا بهبود و ارتقاي كيفيت و كميت محصوالت/ خدمات و براساس الگوي آموزشي بر گرفته از تقاضا و 

 سفارش دستگاه هاي بخشي و مطالعات پوياي كسب و كار و اشتغال استان و ساير اسناد باالدستي ارائه مي گردد.

 ب) مجموعه آموزش هاي مهارتي كسب و كار و كارآفريني

اين آموزش ها به منظور تربيت نيروهاي محلي و بومي جهت فرصت شناسي، ايده يابي، بازارسازي، بازاريابي و فروش 

محصوالت توليد شده و خدمات قابل ارائه به بازارهاي هدف در جهت رسيدن به كارآفريني فردي، كسب و كار خانگي، 

 كارآفريني اجتماعي، نوكارآفريني و ايجاد پل ارتباطي بين توليد و مصرف، ارائه مي گردد.
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اين افراد پس از طي دوره هاي مياني و پيشرفته قادرند به صورت انفرادي و يا تيمي بعنوان محرك هاي اصلي عامل توسعه 

 روستايي نقش موثري در به گردش درآوردن بخش هاي اقتصادي روستاها و مناطق محروم و مرزي ايفا نمايند.

 ساختار و شرح وظايف

با توجه به ظرفيت و نقش دستگاه ها در توانمندسازي آموزشي و سرمايه گذاري اشتغال در مناطق هدف طرح و به منظور 

چابكي، هم افزايي و استفاده از ظرفيت دستگاه ها و نهادهاي مرتبط ساختار كميته هاي ملي و استاني آموزش به شرح 

 ذيل پيش بيني شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كميته ملي آموزش

 با تركيب اعضا و شرح وظايف زير كميته ملي آموزشجهت سياستگذاري، راهبري و برنامه ريزي آموزشي كالن طرح، 
 در ذيل كارگروه ملي، تشكيل مي شود:

 تركيب اعضا
 رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (رييس) -1

  کميته ملی آموزش

 كارگروه ملي اشتغال

 كارگروه استاني اشتغال

مديرکل 
تعاون کار 

و رفاه 
 اجتماعی 

مديرکل 
دفتر امور 
زنان و 
خانواده 
 استانداری

مديرکل 
امور 

روستايی و 
شوراهای 
 استانداری

رئيس 
سازمان 
برنامه و 
بودجه 
 استان

استاندار 
رييس 

ومديرکل 
آموزش 
فنی و 

حرفه ای 
 (دبير)

معاون 
توسعه 

کارآفرينی 
و اشتغال 
 وزارت ()

رئيس 
سازمان 
آموزش 
فنی و 

حرفه ای 
 (رييس)

معاون اشتغال 
و سرمايه 
گذاری 
معاونت 
توسعه 

روستايی و 
 ناطق 

معاون امور 
علمی، 

فرهنگی و 
اجتماعی 
سازمان 

برنامه وبودجه 
 کشور

ساير 
دستگاهها
ی دولتی 
حسب 
 لزوم

شورای مهارت 
 استان

دستگاه 
های 

اجرايی 
 )(حسب مورد

 تركيب اعضاي كميته ملي/ استاني آموزش 

طرح حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي وعشايري با استفاده از منابع 

ل    
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 معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي -2
 معاون اشتغال و سرمايه گذاري معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور  -3
 معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه وبودجه كشور -4
 ساير دستگاه هاي دولتي (حسب لزوم) -5
 

 حسب مورد كميته ملي آموزش طرح مي تواند از افراد ذيصالح جهت شركت در جلسات بدون حق راي، دعوت -1تبصره 
 بعمل آورد.

 جلسات كميته ملي طرح با حضور نصف بعالوه يك اعضا رسميت پيدا خواهد كرد.- 2تبصره 
 

 شرح وظايف
 سياستگذاري، راهبري، برنامه ريزي كالن -1

 بررسي و تصويب برنامه هاي پيشنهادي جهت طرح موضوع در كارگروه ملي اشتغال -2
 هماهنگي در برنامه ريزي و اجراي آموزش بر اساس راهبردها و سياستهاي كارگروه ملي اشتغال -3
 تصويب و ابالغ آيين نامه  و دستورالعمل هاي آموزشي و اجرايي پيشنهادي -4
 ارزيابي و نظارت عالي بر حسن اجراي برنامه ها ي آموزشي -5
 هماهنگي با نهادها، سازمان ها و دستگاه هاي دولتي و غيردولتي جهت حمايت و توسعه و ترويج طرح -6
 ارائه گزارش نوبه اي به كارگروه اشتغال و ساير نهادها و دستگاه هاي ذيربط  -7
 پيش بيني و برآورد بودجه سنواتي جهت ادامه طرح در سال هاي آتي به كارگروه ملي -8
 تصويب سهم برنامه ها و اولويت بندي اجرا در سطح كشور -9

 
 شوراي مهارت استان

 تشكيل شده و مسئوليت هدايت و برنامه ريزي و اجراي كليه طرح هاي توسعه و شوراي مهارت استاندر سطح استان، 
 حمايت از اشتغال را عهده دار مي باشد.

 
 تركيب اعضا:

 استاندار استان (رييس) -1

 مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان  -2
 رئيس سازمان برنامه و بودجه استان -3

 مديركل امور روستايي و شوراهاي استانداري -4

 مدير كل امور زنان و خانواده استانداري -5

 مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان (دبير) -6
 

 حسب مورد شوراي مهارت استان مي تواند از دستگاه هاي اجرايي استان جهت شركت در جلسات بدون حق -1تبصره 
 راي، دعوت بعمل آورد.

 جلسات شوراي مهارت استان با حضور نصف بعالوه يك اعضا رسميت پيدا خواهد كرد.- 2تبصره 



37 
 

)دستورالعمل اجرايي ميزان و نوع آموزش توسط كميته فني 5.1 (فرم شماره 2 با توجه به پيوست شماره -3تبصره 
ذيل اين شورا با عضويت مربي ،كارشناس آموزش ، نماينده دستگاه بخشي، متخصص و كارآفرين در حوزه مرتبط 

 تشكيل مي گردد.

 
 شرح وظايف

 دريافت نيازهاي اموزشي از دستگاه هاي اجرايي استان .1
 دريافت رسته هاي اولويت دار از معاونت اشتغال .2
 بررسي و تصويب اولويت برنامه هاي آموزشي بر اساس نياز سنجي صورت گرفته و رسته هاي اولويت دار  .3
 تهيه تقويم آموزش مهارتي مورد نياز دستگاههاي اجرايي بر اساس اولويت ها .4
 هماهنگي با نهادها، سازمان ها و دستگاه هاي دولتي و غيردولتي به منظور بسيج امكانات آموزشي .5
 شناسايي شركت ها و موسسات واجد شرايط جهت برگزاري دوره هاي آموزشي .6
 پيش بيني و برآورد بودجه سنواتي طرح جهت تصويب در كارگروه استاني و كميته ملي آموزش .7
 ارزيابي و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي آموزشي  .8
 ارائه گزارش نوبه اي به كارگروه استاني و كميته ملي آموزش .9

 و ساير وظايف مربوط به تشخيص رييس شوراي مهارت استان .10
 
 

 نظارت و ارزيابي
نظارت بر اجراي صحيح و ارزيابي برنامه هاي آموزشي در سطح ملي توسط كميته ملي اموزش و در سطح استان توسط 
كميته استاني آموزش، صورت گرفته و گزارش نهايي نظارت و ارزيابي طرح توسط كميته ملي آموزش به كارگروه ملي 

 ارائه مي گردد.
 نتايج نظارت و بازخوردهاي اخذ شده در حين اجراي طرح به طور مستمر جهت بهبود فرآيندها و برنامه ريزي مورد 

 استفاده قرار مي گيرد.
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 فرم درخواست دوره هاي آموزش مهارتي ويژه متقاضيان دريافت تسهيالت 
(بر اساس آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع 

 صندوق توسعه ملي)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 

 
- 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

 
 
 
 
 
 
 

 شوراي مهارت استان .................................. شهرستان ........................

 صورتجلسه برنامه ريزي آموزشي جامعه هدف طرح توانمندسازي و مهارت آموزي نيروي كار

 2فرم شماره 
 شماره:
 تاريخ:

مديريت محترم ...................... شهرستان.................                                       

  تاريخ:
با سالم و احترام، اينجانب .................. به شماره ملي .................. متقاضي توسعه يا ايجاد اشتغال در پروژه 

................................. مطابق طرح كسب و كار خود به منظور تامين نيروي كار ماهر مورد نياز، متقاضي دوره هاي 
 و در خواست خود را در پورتال سازمان آموزش فني و حرفه   آموزشي مهارتي به شرح مي باشم       نمي باشم  

 اي كشور، ثبت نموده ام.
 رديف

 
 عنوان دوره

 كد رهگيري تعداد

 زن مرد (درج كد الزامي است)

1     
2     
3     

 
 رييس سازمان/ مديركل  محترم ...................................... استان.................                                       

با سالم و احترام، ضمن تاييد درخواست فوق، خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به برنامه ريزي و برگزاري دوره 
 هاي آموزشي مورد نياز متقاضي توسعه و ايجاد اشتغال اقدام الزم صورت پذيرد. 

 

 مهر و امضاء مديريت شهرستان

 شماره:

 تاريخ: 
 

 رييس محترم شوراي مهارت استان.................                                      
با سالم و احترام، فرم درخواست دوره هاي آموزش مهارتي ويژه متقاضيان دريافت تسهيالت جهت طرح موضوع در 

 شوراي مهارت استان ارسال مي شود، خواهشمند است دستور فرماييد، نتيجه را به اين دستگاه اعالم فرمايند. 

 

 مهر و امضاء رئيس سازمان/مديركل

 شماره:

 تاريخ: 
 

 1فرم شماره 
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ف
ردي

 
 مشخصات دوره آموزشي

دستگاه مجري 

محل  آموزش

برگزاري 

دوره 

 آموزشي
 عنوان دوره آموزشي

تعداد متقاضيان 

بر اساس 

 جنسيت

كد 

رهگيري 

تقاضاي 

 آموزش

 همكار اصلي

 زن مرد
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

      جمع كل

 

 توضيحات:
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................... 
 نام و نام خانوادگي و امضاء اعضاي شوراي مهارت استان:
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 10پيوست شماره 

 رستههاي اولويت دار اشتغال روستايي


