
 

 

 شرایط نیروی کار جدید:
 باالتر یا لیسانس تحصیلی مدرک بودن دارا  

 حداکثر به وظیفه خدمت زمان مدت) سن سال 83 حداکثر 

 ).شود می اضافه ذکور افراد سن

  ماه 83اکثر سابقه بیمه حد  

 : سازو کار اجرایی طرح
  مشوق طرح سامانه در کارفرما و  جدید کار نیروی نام ثبت ◾

 سامانه در کارفرما توسط مشمول جدید کار نیروی انتخاب ◾

 کارفرما توسط سامانه در کار قرارداد بارگذاری ◾

 ارک اداره توسط سامانه در مشوق درخواست تایید و بررسی ◾

 استان و شهرستان

 دستمزد حداقل درصد 38 معادل ای بیمه مشوق پرداخت ◾ 

 اعالمی گزارش اساس بر کار عالی شورای سوی از شده تعیین

 بصورت استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره سوی از

 صندوق در کارفرما توسط شده معرفی حساب به نقدی واریز

  امید فرینیآکار

 سایر موارد:
دیده از کارهای آسیبمندی از طرح برای کسب و شرایط بهره

 ست. اکرونا به صورت ویژه تسهیل شده

 از دهش بیکار باالتر و لیسانس تحصیلی مدرک دارای افراد ◾

 صورت در کرونا بیماری از دیده آسیب شدت به های کارگاه

 اقتصادی واحدهای سایر در جذب یا قبلی شغل به بازگشت

 .گردند مند بهره مشوق طرح مزایای از دنتوان می

 در( ماهه 8 دوره) کارورزی طرح مقدماتی دوره از که افرادی

 32 ات توانند می حداکثر اند کرده استفاده موسسات و ها کارگاه

 .نمایند استفاده ای بیمه مشوق از ماه
 

 نشانی الکترونیکی سامانه مشوق بیمه کارفرمایی: 

Moshavegh.mcls.gov.ir 

 کلیات طرح مشوق بیمه کارفرمایی : 

 23 تبصره الف بند اجرای راستای در طرح این

 رد و توسعه ششم برنامه سنواتی بودجه قوانین

 تحرک هدف با مقاومتی اقتصاد سیاست چارچوب

 نصاحبا و کارفرمایان از حمایت کشور، کار بازار به

 ناکرو ویروس شیوع از دیده آسیب کارهای و کسب

 کارفرمایان تشویق و ترغیب با اشتغال ایجاد و

 روینی از استفاده به خدماتی و تولیدی های کارگاه

 .است شده تهیه جدید کار
 

  

   

 زمان اجرای طرح:
 های برنامه شاااشااام توساااعه اقتصاااادی، اجتماعی و فرهن یساااال

 

 گروه هدف:
 لیسانس و باالتر آموخت ان دانش اهیدانش 

 دارای کد های اقتصادی های خصوصی و تعاونی فعال در بخشکارگاه

 تامین اجتماعی کارگاهی

 کارفرما:شرایط 

 دارای مجوز فعالیت از مراجع رسمی کشور 

 دارا بودن کد کارگاهی تأمین اجتماعی 

 ایثبت نام در سامانه مشوق بیمه 

  ذیربط اجرایی دست اه از فعالیت مجوز بودن دارا 

 بر مازاد کار نیروی اساس بر طرح مشمول جدید کار نیروی تعداد 

 ثبت انزم در کارگاه نام ثبت از قبل ماه دو شدگان بیمه تعداد بیشترین

 .شود می تعیین سامانه در نام

 
 معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

 دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال



 

 

 شرایط متقاضی کارورزی : 
 .باشد درسامانه کارورزي ثبت نام کرده ◾

 .داراي مدرك تحصیلی دانشگاهی حداقل کارشناسی باشد ◾

 .باشدداشته سال سن ۵۳حداکثر زمان ثبت نام،  در ◾

کارت پایان خدمت یا معافیت ازخدمت نظام داراي  متقاضیان ذکور، ◾

 .وظیفه باشند

کارورزي و همچنین سوابق بیمه تامین اجتماعی سه  دردوره کامل سابقه◾

 .شغل مورد تقاضا نداشته باشد سال قبل از ثبت نام( و در 2 در) بیشتر ماه یا

 شرایط کارگاه )کارفرمایان و کارآفرینان(:
 .رده باشدسامانه کارورزي ثبت نام ک در ◾

 باشد. تواند کارورز داشتهموجود، می درصد نیروي کار ۳5 معادل حداکثر ◾

 کارگاههاي دایر براساس میانگین تعداد در کارورز تعداد مبناي تعیین ◾

 .باشد ماه گذشته می 22 بیمه شدگان 

 سازو کار اجرایی طرح :

، واحدهاي استانی اجتماعی ارکان اصلی اجراي طرح وزارت تعاون، کار و رفاه

از مهمترین وظایف  .هستندو شهرستانی و سازمان تأمین اجتماعی 

می توان به اعالم فراخوان براي شناسایی  واحدهاي استانی و شهرستانی

باشد. سازمان تأمین اجتماعی می الشرایطبنگاه هاي خصوصی و تعاونی واجد

 دم برخورداري ازآموختگان دانشگاهی به لحاظ عنیز وظیفه تائید دانش

کننده با طرح هاي مشارکتشدگان کارگاهلیست بیمه اي، تائید سوابق بیمه

و همچنین برقراري معافیت حق بیمه سهم کارفرما را در این فرایند به عهده 

 دارد.

 سایر موارد:
کارورز در کارگاه  رکمک هزینه کارورزي به تناسب مقطع تحصیلی و حضو

سی تا شنا شد تا  ۳05550555 براي مقطع کار سی ار شنا  005550555،کار

 در و گرددریال به صورت ماهیانه تعیین می 705550555 دکتري تا ریال و

  دستگاه هماهنگ کننده به حساب کارورز تائید پایان دوره مقدماتی پس از

، در همان کارگاه یا کارگاه دیگر رورزکادرصوووورت جذب  .شوووودواریز می

کارفرما به مدت کارفرماي مربوطه  خت حق بیمه سوووهم  عافیت پردا از م

 .شد خواهدبرخوردار ماه کارورزي، 22تا هاي باقیمانده ماه

آموختگان دانشگاهی و کارورزی دانش نشانی الکترونیکی سامانه طرح

 :معافیت بیمه کارفرمایی

www.Karvarzi.mcls.gov.ir 

شگاهی و کلیات طرح کارورزی دانش   معافیتآموختگان دان

 کارفرمایی: بیمه

،  به منظور قانون برنامه برنامه شووشووم توسووعه 72بر اسوواس مفاد ماده 

ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصووووصوووی و تعاونی به جذب 

نیروي کار جوان، چنانچه طی اجراي قانون برنامه نسووبت به جذب فار  

صورت  سی به  شنا شگاهی با مدرك حداقل کار صیالن دان کارورزي التح

سال از تاریخ  سهم بیمه کار فرما براي مدت دو  اقدام نمایند، از پرداخت 

 .شروع به کار معاف می باشند

ست که طی آن کارورز به  2دوره زمانی حداکثر  دوره کارورزی: ساله ا

منظور کسووب تبربه و ارتقام مهارت در کارگاه حضووورخواهد داشووت و 

ی، به عنوان دوره مقدماتی کارورزي ماه از شروع این دوره زمان ۵حداکثر 

توسووط وزارت تعاون، کار ورفاه محسوووب می شووود.در طی این دوره، 

شش بیمه مسئولیت وحادثه قرار گرفته وپس از پایان  اجتماعی تحت پو

کارورزي دریافت نموده و در دوره  این دوره، یک مرحله کمک هزینه 

 ود. فوق مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نخواهد ب

 

  

 

 

 

 آموختگان دانشگاهیطرح کارورزی دانش

 کارفرماییو معافیت بیمه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 زمان اجرای طرح :

 (2۵30-2055هاي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی )سال
 

 گروه هدف :

 لیسانس و باالتر آموختگان دانشگاهیدانش 

 ن تأمی هاي اقتصادي داراي کد کارگاهیهاي خصوصی و تعاونی فعال در بخشکارگاه

 اجتماعی
 

 اهداف طرح :
افزایش درجه اشتغال پذیري و قابلیت جذب دانش آموختگان دانشگاهی از طریق  •

 انتقال مهارت و تبربه در محیط کار براي ورود به بازار کار.

 آموختگان.  ایباد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش •

 آموختگان اي دانشارتقام مهارت هاي اجتماعی و صالحیت حرفه •

 آموخته به کارگاه.فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانش •

ي بخش هاي براي کارفرما جدید نیروي کاري و جذب کاهش هزینه بکارگیر •

 خصوصی و تعاونی

 

  معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال   



 

 

 

 گروه هدف:
  سال 51باالتر از کارجویان جوان شغل اولی 

 تامین اجتماعی های دارای کد کارگاهیکارگاه 
 

 شرایط کارجو:
  سال تمام باشد. 51سن مهارت آموز حداقل 

 .تابعیت ایرانی داشته باشد 

  توانایی الزم متناسب با استاندارد آموزشی مربوط را شرایط و

 داشته باشد.

 شرایط کارگاه: 

 برخورداری از مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی ذیربط 

 برخورداری از حداقل شرایط حفاظت و ایمنی الزم 

 گذشتن حداقل یکسال از مجوز فعالیت واحدپذیرنده 

 فرآیند صدور تایید اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در 

 مجوز مهارت آموزی

 سازو کار اجرایی طرح:
  ثبت نام کارجویان جوان و کارفرمایان متقاضی مشارکت در طرح

ای کشور و آموزی سازمان آموزش فنی و حرفهدر سامانه مهارت

 آموزانعقاد قرارداد آموزشی مطابق توافق کارفرما و مهارت

 ردهای آموزشی آموزی مطابق با استانداشروع دوره مهارت

های اقتصادی خصوصی و تعاونی دارای سازمان مذکور در بنگاه

 صالحبرداری از مراجع ذیپروانه کسب یا بهره

 سایر موارد: 
آموزی، در طول دوره، کننده در طرح مهارتکارجویان شرکت

باشند و تحت پوشش ن کار و تأمین اجتماعی نمیمشمول قوانی

 خواهند گرفت.بیمه مسئولیت مدنی قرار 

 آموزی در محیط کار واقعی:نشانی الکترونیکی سامانه مهارت

 

www.portaltvto.com  

 آموزی در محیط کار واقعی:کلیات طرح مهارت 

ست 2در اجرای بند سوی مقام سیا شتغال ابالغی از  های کلی ا

معظم رهبری و تصووویب نامه سووی و شووشوومین جلسووه سووتاد 

ومصوووبه جلسووه هفتاد و شووشووم  فرماندهی اقتصوواد مقاومتی

شوووورایعالی اشوووتغال، طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی 

ساله صت حداکثر یک  ست. در این طرح فر شده ا ای به تدوین 

های شووود تا به داوطلبان واجد شوورایط، مهارتکارفرما اعطا می

آموز شغلی را در محیط کار انتقال دهد. در این طرح، مهوووووارت

های آموزشووی مجاز، کافی در یکی از حرفه پس از کسووب دانش

گاه نده وارد بن ما و فرد آموزش گیر کارفر های براسووواو توافق 

ز برداری ااقتصادی خصوصی و تعاونی دارای پروانه کسب یا بهره

صووالح خواهند شوود و تحت نظارت مرکد یادگیری و مراجع ذی

 ای کشور درمطابق مقررات آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه

واحدهای مشمول طرح توسط فردی که تجربه، توان فنی، شغلی 

و مهارتی وی مورد تایید صووونا یا صووونعت مربوطه بوده و در 

 شودآموزی میباشد، مشغول مهارتکارگاه شاغل می

  

 

 

 

 طرح مهارتآموزی در محیط کار واقعی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 زمان اجرای طرح:
 (5931-5011های برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )سال

 

 اهداف طرح:
  آشنایی با محیط کسب و کار، کسب تجربه و آماده سازی و ایجاد خودباوری

 در مهارت آموز برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی

  حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی 

  کمک به بنگاه های فعال به منظور شناسایی و جذب نیروی کار مستعد و

 توانمند

  کاهش هدینه های تولید و خدمات از طریق جذب و بکارگیری نیروهای

 مهارت آموخته

 واقعی بنگاه های  استفاده از ظرفیت و توان آموزشی عملی در محیط کار

 تعاونی اقتصادی خصوصی و

  معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

و توسعه اشتغال دفتر سیاستگذاری   



 

 

    
  

  :هاي خوديارتأمين مالي خرد گروه برنامهكليات 
كه با هدف  گيرداز طريق تأمين مالي خرد صورت مي "اشتغال معيشتي و خرد«

) هاي متعارف كارمزدبا نرخ(درآمد به تسهيالت بانكي  دسترسي اقشار ضعيف و كم
د بهبوتوانمندسازي و  همچنينبراي ايجاد و توسعه كسب و كارهاي خرد و 

ويژه زنان و جوانان در برخي از كشورهاي معيشت افراد كمتر برخوردار و محروم، به
  . جهان و از جمله ايران تعريف و اجرا شده است

اين سيستم تأمين مالي خرد با رويكرد بانكداري پيوندي يكي از مصاديق  برنامه
 .ه استدر ايران به مورد اجرا گذاشته شد 1382 با همين هدف از سالاست كه 
تسهيل دسترسي گروه هدف به وام و تسهيالت ن ويژگي اين طرح تري شاخص

  .باشد بانكي بدون وثيقه و ضامن مي
 

  :گروه هدف 
ويژه زنان و درآمد جامعه به اقشار ضعيف و كمگروه هدف برنامه را اغلب 

دهند كه در  پذيري تشكيل مي كم درآمد و آسيب جوانان روستايي
در اين ميان، چگونگي . ي به منابع بانكي ندارندشرايط عادي دسترس

فرايند اجراي برنامه براي زنان روستايي، باالترين فرصت مشاركت را 
نمايد، و اين درحالي است كه برنامه فضاي كافي  ها فراهم مي براي آن

براي شركت زنان سرپرست خانوار و يا خودسرپرست را نيز تأمين 
  .كند مي

  :اهداف
 هاي جمعي و كارآفريني اجتماعيتوسعه مشاركت 

 افزايش نسبي پس انداز خانوار 

 هاي اشتغالزايي معطل و توسعه هدف كمي اين برنامه احياي ظرفيت
اشتغال براي اقشار فقير، آسيب پذير و محرومي است كه بالقوه يا 

   بالفعل توانايي استفاده از آن را دارند
 

 :سازو كار اجرايي
امه توسط بهزيستي استان با مشورت و هاي هدف برن شهرستان .1

هاي عامل بر اساس تأييد موسسه مجري برنامه و هماهنگي با بانك

شده به آن   برآورد سطح تقاضا و تعداد گروه خوديار اختصاص داده
 .گردد استان انتخاب مي

هاي  به فرمانداري شهرستان را مجريان محلي ،بهزيستي استان .2
هاي حوزه مربوطه، معرفي  هياريها و د جهت همكاري بخشداري هدف
 .نمايدمي

تاها و مناطق توسعه نيافته شهري شده و روس وارد تسهيلگران .3
 .اقدام مي نمايندهاي خوديار  تشكيل گروهنسبت به شناسايي افراد و 

، هاي خوديارسازي اعضاي گروهضمن آموزش و ظرفيت .4
برگزار  دست اندركاران مختلف برنامه براي آموزشي ،هاي توجيهي دوره
 .گرددمي

هاي خوديار با بانك، بانك عامل طبق  در مرحله پيوند گروه .5
ها را انجام داده و نسبت به  اعتبارسنجي گروه ،ند استانداردفراي

هاي با توجه به سرمايه(پرداخت تسهيالت بدون ضامن و وثيقه 
 .نمايداقدام مي) اجتماعي

هاي خوديار و از ارايه درخواست گروه ه بعدموسسه مجري برنام .6
هاي اجرايي، دستگاه خدمات غير مالي تواند ازمي تأييد مجري محلي،

اي، جهاد ها همانند سازمان آموزش فني و حرفهسازمان نهادها و
عي، صندوق بيمه اجتماعي ، ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماكشاورزي
  سازي اعضاي براي ظرفيت، ...، روستاييان و عشاير و كشاورزان

 .هاي مذكور استفاده نمايدگروه

 

 معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال

 دفتر سياستگذاري و توسعه اشتغال

هاي خوديارتأمين مالي خرد گروه برنامه  

افرادي كه مشمول جامعه هدف اين برنامه بوده و تمايل 
توانند با مراجعـه بـه ادارات   آن دارند، ميبه مشاركت با 

كار و رفاه اجتماعي و ادارات بهزيستي شهرستان , تعاون
محل خود با جزئيات برنامـه آشـنا شـده و در خصـوص     

ت و راهنمـايي  نحوه مشاركت و پيوستن بـه آن اطالعـا  
 .كامل دريافت نمايند



 
 پرداخت یارانه دستمزد:کلیات طرح    

وجهي است كه توسط دولت بهه وهورم هانانهه بابهت یارانه دستمزد 

هنظهور )بکار گرفته شده( به بخشي از دستمزد نیروی كار شغل اولي 

حمایههت از هنههایر بیههر بر ههوردار از اشههتغاب و اجههرای بنههدنایي از 

، حمایت از كار نای كلي تولید هلياشتغاب، سیاستنای كليسیاست

 13نهای كلهي اصتدهاد همهاوهتي و ههاده و سرهایه انساني و سیاست

احکام دائمي برناهه نای توسعه كشور، به عنوان یارانه بهه كارفرههای 

 شود.حائز شرایط، پردا ت هيهتماضي 

 زمان اجرای طرح:

 (3131-3011نای برناهه ششم توسعه اصتدادی، اجتماعي و فرننگي )ساب
 

 هدف:جامعه  
اسهتان  31نهای تابعهه شهرستان نای بخش تعاوني و  دوويبنگاه •

 ندف

آهو تگهان یالم حداصل دیپلم با اولویت دانهشجویندگان كار با تحد •

 دانشگاني 

 

 اهداف طرح:
نای بکارگیری نیروی كار جدید برای كارفرها به هنظور كانش نزینه •

و  دانهش بنیهانپایداری تولید و اشتغاب در راستای تمویت اصتدهادی 

 حمایت از بنگاه اصتدادی

التحدیالن دانشگاني در بهازار برای فارغبویژه افزایش فروت اشتغاب  •

 كار

نهای اصتدهادی پذیری در بنگاهت از ارتماء تولید دا لي و رصابتحمای •

 در راستای تحمر اصتداد هماوهتي

فعاب بخش  دووهي و تعهاوني  نایبنگاهانساني ارتماء سطح سرهایه •

 ر هنایر كم بر وردارد
 

 :متقاضی کارجوینده شرایط

 .باشد كرده نام ثبت درساهانه •

 .و باالتر  باشد تحدیلي حداصل دیپلم هدرك دارای •

)ذكور با احتساب  باشدداشته ساب سن 13حداكثر  نام، ثبت زهان در •

 ساب(. 13دوره  دهت 

 ساب هجاز به ثبت نام نستند. 04زنان سرپرست تا سمف  •
 

 :متقاضی گاهبنشرایط 
صانون  هدهام  4دارای هجوز فعالیت از دستگاه اجرایي هوضوع هاده  •

 كشوری باشد؛

 ساهانه یارانه دستمزد ثبت نام نموده باشد؛ در •

 

  :میزان بهره مندی از طرح

هاه گذشته لیست بیمه نزد تاهین اجتمهاعي  31برابر هیانگین  4هعادب

 ؛ هند گرددتواند از یرح بهرههی
 

 ار اجرایی طرح:سازو ک

تعیین هوسسه عاهل و تاهین اعتبار هورد نیاز بهرای اجهرای یهرح بهر 

عهده دستگاه نماننگ كننده بوده و در اداهه ادارام اجرایي اسهتان و 

هسههتندام  شهرسههتانهای تابعههه نسههبت بههه كنتههرب و نظههارم وههحت

تایید صراردادنای بارگذاری شده و نهایتا یرفین صرارداد  بارگذاری شده

لیست صراردادنای ایجهادی بهرای نمایند. در نهایت ر ساهانه اصدام هيد

بهه  هكننهددسهتگاه نماننهگاز سهوی فرهایان هشموب رواریز یارانه كا

هسهووب واریهز یارانهه گردد. هوسسه عاهل نیز ارساب هيهوسسه عاهل 

-پردا ت نر دوره به دستگاه نماننهگو ارساب گزارش سهم كارفرها 

 كننده است.  
 

 ایر موارد:س

)یارانهه  زاتشویمي اشهتغاب یناتواند از تماهي یرحزهان هيبنگاه نم •

هنهد ای( بهرهنای بیمهای و هشوقدستمزد، كارورزی و هعافیت بیمه

 گردد.

همهدهاتي كهارورزی از  دوره گذرانهدنكهار پها از نکته: اگر جوینهده

رانه دسهتمزد تواند از یرح یاای استفاده نکرده باشد، هيهعافیت بیمه

 .  در نمان بنگاه و یا بنگاه هشموب دیگر استفاده نماید

 

 پرداخت یارانه دستمزدنشانی الکترونیکی سامانه 

pyd.mcls.gov.ir 
 

پرداخت یارانه دستمزدطرح   

تغالمعاونت توسعه کارآفرینی و اش  
و توسعه اشتغالگذاری ستدفتر سیا  

 

 



  

  توسعه کارآفرینی و اشتغالمعاونت 

  دفتر سیاستگذاري و توسعه اشتغال

  
  

 شرایط دانش آموختگان طرح کارورزي اي معافیت بیمه اي بیمه  طرح مشوق  طرح پرداخت یارانه دستمزد
  سال 37حداکثر  -
  سال 37+براي ذکور دوره خدمت  -
  سال 45زنان سرپرست حداکثر  -

  سال 38حداکثر  -
  سال 38+ راي ذکور دوره خدمتب -

 

 سن متقاضی سال 35کمتر از  سال 35کمتر از 

 
 الزم است الزم است الزم است  -

کارت پایان 
متقاضیان (خدمت

 )ذکور

 
 
 ---  

 ---  --- 

  هزار تومان 500کارشناسی ماهانه  -
  هزار تومان 600کارشناسی ارشد ماهانه  -
 هزار تومان 700دکترا ماهانه  -

حق الزحمه 
دوره (کارورز

 )مقدماتی سه ماه

ماه قبل از  2نداشتن کاهش نیرو توسط بنگاه در   ماه گذشته 12میانگین لیست بیمه در 
 ثبت نام

ماه  12مالك بودن باالترین لیست بیمه بنگاه در 
 گذشته

ماه  12مالك بودن باالترین لیست بیمه بنگاه در 
 گذشته

 مبناي معرفی

  
 ماه 36بیش از  ضیفرد متقا عدم سابقه بیمه  -

ماه در دو  3عدم سابقه بیمه فرد متقاضی بیش از 
 سال قبل از ثبت نام

ماه در دو  3عدم سابقه بیمه فرد متقاضی بیش از  -
  سال قبل از ثبت نام

 عدم سابقه کامل در دوره کارورزي -

سابقه بیمه 
 متقاضی

درصد از حداقل حقوق سال جاري  30پرداخت
  سال براي یک

حداکثر به ) سهم کارفرما(پرداخت حق بیمه 
 مدت دو سال

حداکثر ) سهم کارفرما(معافیت از پرداخت حق بیمه 
به مدت دو سال بر اساس لیست ارسالی به تامین 

 اجتماعی

حداکثر سه ماه،کارورز مشمول قانون کار و تامین  -
  گردد اجتماعی نمی

برقراري پوشش بیمه مسئولیت و حوادث -
 کارورزان

 زایاي کارفرمام

  
  میزان مشوق  ---   درصد حق بیمه سهم کارفرما 20  درصد حق بیمه سهم کارفرما 23  درصد از حداقل حقوق سال جاري 30

 ماه گذشته 12برابر میانگین لیست بیمه در  5
 نفر بیمه شده 2نفر کارورز به ازاي هر  1امکان جذب  بدون محدودیت تعداد جذب نیروي کار  )به جز کسب و کارهاي جدید(

ظرفیت جذب 
  کارگاه

http://pyd.mcls.gov.ir 
 http://moshavegh.mcls.gov.ir http://karvarzi.mcls.gov.ir http://karvarzi.mcls.gov.ir آدرس سامانه  

 

هاي فعال بازار کار  سیاست ذیل برنامه يها طرح  




