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 دانش آموختگان دانشگاهی طرح کارورزی

ماه برای هر کارورز  12ماه و حداکثر  6شود. طول دوره کارورزی حداقل این طرح یك دوره آموزشی تلقی می

گردد و برای های مصوب آموزش مهارتی تعیین میماه برای هر کارورز(، بر اساس استاندارد 5)به طور متوسط 

هزار  334درصد حداقل دستمزد )معادل  30صورت ماهیانه کارورزان مشمول طرح، کمك هزینه کارورزی به

ومان( در نظر گرفته شده است. عالوه بر این، برای تأمین بیمه مسئولیت مدنی به ازای هر کارورز رقمی معادل ت

هزار تومان در سال توسط دولت پرداخت خواهد شد. طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موجب  50

در محیط کار و ایجاد انگیزه  افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت، تجربه

های آنها به محیط کسب و کار انتقال یافته و کارآفرینی و کسب و کار در آنها شده و متقابال دانش و آموخته

 گردد. سرمایه انسانی نیز تقویت می
 

  : اهداف

 التحصیل دانشگاهیافزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان فارغ 

 های اقتصادیوانان در بنگاهکارگیری جهتسهیل در جذب و ب  
 

 گروه هدف:

   هزار نفر دانش آموختگان دانشگاهی بیکار و فاقد بیمه تامین و سابقه کار  100برای 
 

 نحوه اجرا: 

  ماه در واحد پذیرنده 6تا  4گذراندن دوره آموزشی 

  پرداخت متوسط سرانه کمك هزینه آموزشی کارورزی 

 دث( به جای واحد پذیرندهپرداخت بیمه مسئولیت مدنی)بیمه حوا 

 ز ربه ازای هر سه فرد شاغل بیمه شده پذیرش یك کارو 

  کمك برای میلیارد ریال  1671.2) میلیارد ریال   1676.2پرداخت کمك های بالعوض به میزان

 میلیارد ریال برای بیمه مسئولیت مدنی( 5هزینه آموزشی کارورزی و 
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 1397سال  -)عرضه کارورز(آموختگان دانشگاهی برای دوره کارورزی بر حسب رشته تحصیلی (: برآورد تعداد دانش1جدول )

 گروه های عمده رشته تحصیلی رديف

پیش بینی توزيع رشته 

تحصیلی برای دوره 

 کارورزی)نفر(

سهم رشته تحصیلی برای 

 دوره کارورزی)درصد(

پیش بینی جذب رشته 

تحصیلی از محل دوره 

 کارورزی )نفر(

 2276 3.3 3252 علوم تربیتی 1

 7899 11.3 11284 علوم انسانی و هنر 2

 22808 32.6 32583 علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق 3

 6171 8.8 8816 علوم، ریاضیات و محاسبات 4

 23842 34.1 34059 مهندسی تولید و ساخت 5

 2434 3.5 3477 کشاورزی و دامپزشکی 6

 3954 5.6 5649 بهداشت و رفاه 7

 580 0.8 829 خدمات 8

 36 0.1 51 نامشخص و اظهار نشده 9

 70000 100.0 100000 کل رشته های تحصیلی 

 

 

 1397(: برآورد میزان پذيرش کارورز در واحدهای اقتصادی پذيرنده)تقاضای کارورز( سال 2جدول )

 گروه های عمده رشته تحصیلی رديف

پیش بینی توزيع رشته 

 تحصیلی برای دوره

 کارورزی)نفر(

سهم رشته تحصیلی برای 

 دوره کارورزی)درصد(

پیش بینی جذب رشته 

تحصیلی از محل دوره 

 کارورزی )نفر(

 11642 16.6 16632 کشاورزی، شیالت و ماهیگیری 1

 21495 30.7 30707 استخراج معدن و تولید صنعتی)ساخت( 2

 1156 1.7 1652 تامین برق، گاز و آب 3

 2726 3.9 3895 ساختمان 4

بازرگانی، عمده فروشی و خرده فروشی،  5

 رستوران و هتلداری
13999 14.0 9799 

 4494 6.4 6420 حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات 6

خدمات موسسات مالی و پولی، مستغالت  7

 ای و تخصصیحرفه
4040 4.0 2828 

 559 0.8 799 دفاع و تامین اجتماعی اجباری اداره امور، 8

 2102 3.0 3002 آموزشی 9

 2090 3.0 2986 بهداشت 10

سایر فعالیت های خدماتی و فعالیت های  11

 نامشخص
2243 2.2 1570 

 9539 13.6 13627 هاپیمانکاری 12

 70000 100.0 100000 جمع 13
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 1397(: توزيع استانی اجرای طرح کارورزی در سال 3جدول )

 استان
هدف گذاری تعداد 

 کارورزان 

 برآورد منابع مالی مورد نیاز

 )میلیارد ريال(

 62.0 3700 آذربایجان شرقی

 53.6 3200 آذربایجان غربی

 43.6 2600 اردبیل

 58.7 3500 اصفهان

 30.2 1800 البرز

 41.9 2500 ایالم

 36.9 2200 بوشهر

 90.5 5400 تهران

 53.6 3200 چهارمحال و بختیاری

 25.1 1500 خراسان جنوبی

 65.4 3900 خراسان رضوی

 31.8 1900 خراسان شمالی

 93.9 5600 خوزستان

 30.2 1800 زنجان

 23.5 1400 سمنان

 82.1 4900 سیستان و بلوچستان

 93.9 5600 فارس

 43.6 2600 قزوین

 21.8 1300 قم

 62.0 3700 کردستان

 40.2 2400 کرمان

 92.2 5500 کرمانشاه

 25.1 1500 کهگیلویه و بویر احمد

 53.6 3200 گلستان

 68.7 4100 گیالن

 75.4 4500 لرستان

 65.4 3900 مازندران

 48.6 2900 مرکزی

 48.6 2900 هرمزگان

 60.3 3600 همدان

 53.6 3200 یزد

 16762 100000 جمع کل

پذیرنده و یا سایر بنگاه های اقتصادی درصد کارورزان در واحدهای  70انتظار بر این است که حدود توضیح: 

 از طریق سازکارهای پیش بینی شده، جذب شوند.
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 کارفرمايیسهم طرح مشوق بیمه 

این طرح در راستای تحرک بخشی به بازار کار کشور، حمایت از کارفرمایان و کارآفرینان، و ایجاد اشتغال از 

 شود.و خدماتـی به استفاده از نیـروی کار جدید، اجرا میهای تولیدی طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاه
 

  : اهداف

 التحصیل دانشگاهیزایی جوانان فارغافزایش اشتغال  

 های اقتصادیکارگیری جوانان در بنگاهههای جذب و بکمك به هزینه  
 

 گروه هدف:

  هزار نفر از فرایند کارورزی  70) شغل اولی دانش آموختگان دانشگاهی بیکار از هزار نفر 200برای

 و مابقی جذب مستقیم( 

 

 نحوه اجرا:

 کارگیری شغل اولیهاستفاده از ظرفیت مراکز کاریابی غیردولتی برای ب 

 قانون برنامه ششم توسعه 71مطابق ماده  ماه 24تا  12ای مدت برخورداری از مشوق بیمه 

 لی ( به ازای هر شغل او%23) پرداخت سهم بیمه کارفرما 

  کمك به سهم بیمه کارفرمایی میلیارد ریال برای  3203پرداخت کمك های بالعوض به میزان

هزار نفر  70ماه و  8هزار نفر از مشمولین طرح به مدت  130) 97بنگاه های اقتصادی برای سال 

ماه از این مشوق برخوردار خواهند  3که از شاغلین جذب شده از طرح کارورزی هستند به مدت 

 .شد(
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 1397(: توزيع استانی اجرای طرح مشوق های بیمه کارفرمايی در سال 4جدول )

 استان
 پیش بینی تعداد جذب شده

 شغل اولی ها 

 برآورد منابع مالی مورد نیاز

 )میلیارد ريال(

 118.5 7400 آذربایجان شرقی

 102.5 6400 آذربایجان غربی

 83.3 5200 اردبیل

 112.1 7000 اصفهان

 57.7 3600 البرز

 80.1 5000 ایالم

 70.5 4400 بوشهر

 173.0 10800 تهران

 102.5 6400 چهارمحال و بختیاری

 48.0 3000 خراسان جنوبی

 124.9 7800 خراسان رضوی

 60.9 3800 خراسان شمالی

 179.4 11200 خوزستان

 57.7 3600 زنجان

 44.8 2800 سمنان

 156.9 9800 سیستان و بلوچستان

 179.4 11200 فارس

 83.3 5200 قزوین

 41.6 2600 قم

 118.5 7400 کردستان

 76.9 4800 کرمان

 176.2 11000 کرمانشاه

 48.0 3000 کهگیلویه و بویر احمد

 102.5 6400 گلستان

 131.3 8200 گیالن

 144.1 9000 لرستان

 124.9 7800 مازندران

 92.9 5800 مرکزی

 92.9 5800 هرمزگان

 115.3 7200 همدان

 102.5 6400 یزد

 3203 200000 کل کشور
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 مهارت آموزی در محیط واقعی کارطرح 

 

  : اهداف

  آشنایی با محیط کسب وکار، کسب تجربه و آماده سازی و ایجاد خودباوری در مهارت آموز برای

 ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی.

  فعال به منظور شناسایی نیروی کار مستعد و توانمندکمك به واحدهای اقتصادی 

 های جذب و بکارگیری نیروهای فاقد مهارتزمینه سازی برای کاهش هزینه 

  استفاده از ظرفیت و توان آموزشی عملی بنگاه های اقتصادی 

 

 گروه هدف:

  برای دوره مهارت آموزیهزار نفر جوانان شغل اولی   200برای 

 نحوه اجرا:

  متقاضی دوره مهارت آموزی و یا واحد پذیرنده از طریق ثبت در سامانه اعالمیثبت نام 

  بوده و کلیه مهارت آموزان مشمول این طرح از  ماه 12تا   دوره مهارت آموزیمدت برخورداری از

 شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خارج خواهند بود.

  هر واحد و وجود امکانات، تجهیزات و ایمنی کافی استفاده از مهارت آموز متناسب با مربی موجود

مهارت آموز( در هر واحد مشمول طرح به طور  4مهارت آموز و حداکثر  2)به ازای هر مربی 

 همزمان

 80به ازای هر مهارت آموز  )بیمه حوادث( به جای واحد پذیرنده پرداخت بیمه مسئولیت مدنی 

 هزار تومان در سال.

  همراکز کاریابی غیردولتی برای بهای بخش های خصوصی و تعاونی و  تشکلاستفاده از ظرفیت-

 کارگیری شغل اولی

  بیمه مسئولیت مدنی)حوادث( ریال برای میلیارد  160پرداخت کمك های بالعوض به میزان 
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 1397(: توزيع استانی اجرای طرح مهارت آموزی در سال 5جدول )

 استان
هدف گذاری تعداد 

 مهارت آموزی

 برآورد منابع مالی مورد نیاز

 )میلیارد ريال(

 85.1 10636 آذربایجان شرقی

 64.6 8077 آذربایجان غربی

 25.0 3119 اردبیل

 117.7 14714 اصفهان

 44.1 5518 البرز

 16.6 2079 ایالم

 25.3 3159 بوشهر

 262.3 32787 تهران

 22.4 2799 چهارمحال و بختیاری

 17.9 2239 خراسان جنوبی

 121.6 15194 خراسان رضوی

 16.6 2079 خراسان شمالی

 71.0 8876 خوزستان

 24.3 3039 زنجان

 17.9 2239 سمنان

 25.9 3239 سیستان و بلوچستان

 89.9 11236 فارس

 25.0 3119 قزوین

 21.1 2639 قم

 38.4 4798 کردستان

 50.2 6277 کرمان

 39.0 4878 کرمانشاه

 18.2 2279 احمد کهگیلویه و بویر

 36.1 4518 گلستان

 66.2 8277 گیالن

 32.6 4078 لرستان

 101.1 12635 مازندران

 36.8 4598 مرکزی

 27.5 3439 هرمزگان

 33.6 4198 همدان

 25.9 3239 یزد

 160 200000 جمع کل
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 طرح يارانه دستمزد

 

  : اهداف

 کمتربرخوردارزایی جوانان در مناطق محروم و افزایش اشتغال  

 کمك به هزینه های جذب و بکارگیری جوانان در بنگاههای اقتصادی  

 
 گروه هدف:

  هزار نفر جوانان شغل اولی در مناطق محروم و کمتربرخوردار   60برای 

 
 نحوه اجرا:

 کارگیری شغل اولیهاستفاده از ظرفیت مراکز کاریابی غیردولتی برای ب 

 ماه 12تا   مدت برخورداری از مشوق بیمه ای  

  کارگیری هدرصد حداقل دستمزد برای ب 30معادل پرداخت متوسط سرانه کمك هزینه دستمزد

 هزار تومان( 334)ماهانه  شغل اولی

  کمك به بنگاه های اقتصادی در میلیارد ریال برای  1604پرداخت کمك های بالعوض به میزان

 .1397ماه تا پایان سال  8قالب یارانه دستمزد به مدت 

 

 1397(: توزيع استانی طرح يارانه دستمزد در سال 6جدول )

 استان رديف
 سهم استانی

 )درصد(

 توزيع استانی

 )نفر(

 برآورد منابع مالی مورد نیاز

 )میلیارد ريال(

 93.0 3480 5.8 ایالم 1

 198.9 7440 12.4 چهارمحال و بختیاری 2

 163.6 6120 10.2 خراسان جنوبی 3

 235.8 8820 14.7 بلوچستانسیستان و  4

 227.8 8520 14.2 کردستان 5

 287.1 10740 17.9 کرمانشاه 6

 128.3 4800 8.0 کهگیلویه و بویر احمد 7

 269.5 10080 16.8 لرستان 8

 1604 60000 100 جمع 
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 طرح توسعه تامین مالی خرد با رويكرد بانكداری پیوندی

رسمی با یك موسسه مالی غیررسمی محلی )مانند گروه خودیار( را بانکداری پیوند مالی بین یك موسسه مالی 

  نامند.پیوندی می
 

 اهداف کلی:

 خرد و خانگی در مناطق روستایی یافزایش توسعه کسب و کارها 

 توانمندسازی افراد و ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد و بهبود معیشت مناطق مورد نظر  

 

 گروه هدف:

  ها به تسهیالت دهند، که دسترسی آنپذیر تشکیل میروستاییان تنگدست و آسیبگروه هدف را

بانکی بدون ضمانت و وثیقه، تنها از طریق راهبردهای تامین مالی خرد )نزد موسسه تاک در ایران( 

 میسر است.

 ن و به ویژه جوانا پذیر و کم درآمد در مناطق شهری و روستایی با رویکرد اشتغال زاییافراد آسیب

 زنان

 
 نحوه اجرا:

  استفاده از ظرفیت های محلی و توانمند نمودن آن برای مشارکت در تولید و اشتغال و آماده سازی

 برای بازار محصوالت تولید شده

 و ظرفیت  تر طرح در مناطقبرای اجرای دقیق های فنی و اعتباری و یا بالعوضپرداخت کمك

 سازی و آموزش

  نرخ متعارف بانکی)به جای ارزان قیمت(پرداخت تسهیالت بانکی با 

 

 :های گروه های خوديار در طرح تامین مالی خرد با رويكرد بانكداری پیوندیويژگی

 همه اعضای گروه بایستی ساکن محله/ روستای محل اجرای برنامه باشند؛  

  نفر باشد؛ 25تا  15تعداد اعضای گروه بین  

  یك گروه را دارد؛از هر خانواده فقط یك نفر حق عضویت در  

 دهند و هر گروه دارای یك هیأت اجرایی شامل کلیه اعضا، مجمع عمومی گروه را تشکیل می

  باشد؛ "منشی"و  "دارخزانه"، "یارگروه"

 گروه دارای حساب مشترک نزد بانك کشاورزی باشد؛  

 هیأت اجرایی گروه نبایستی از بستگان درجه یك باشند؛  

  توانند عضو گروه باشند؛سال نمی 18افراد زیر  
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 افراد دارای بدهی معوق یا چك برگشتی در گروه نباشند.  

 

 مراحل اجرای طرح تامین مالی خرد با رويكرد بانكداری پیوندی

 انعقاد قرارداد میان سازمان بهزیستی استان و مؤسسه مجری برنامه  

 های هدفتعیین شهرستان  

  انتخاب مجریان محلی  

 و آموزشی الزم برای دست اندرکاران مختلف برنامه  های توجیهیدوره 

 های هدف مجریان محلی به فرمانداری شهرستان 

 های خودیار ورود تسهیلگران به روستاها و آغاز تشکیل گروه 

  تداوم و تکمیل مراحل برنامه  

 بازدید  ، دهیگزارش 

  پایداری برنامه و هایارگیری از سایر سازمان  

موفق این برنامه با مشارکت و هماهنگی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت متبوع،  با توجه به تجارب

هزار نفر جدید را در  100سال  6توان عالوه بر رشد طبیعی برنامه، طی سازمان بهزیستی و بانك کشاورزی، می

ستایی و عشایری، به جامعه تحت هزار گروه خودیار با استفاده از منابع قانون اشتغال پایدار در مناطق رو 6قالب 

را از تاثیرات  ای نیز طراحی برنامه را در برگیرد تا آنها و ابتکارات ویژهکه نوآوریطوریپوشش برنامه افزود به

 زیر برخوردار نماید:

 تر؛های بزرگها در نهادسازی و تجمیع آنهای خودیار از طریق شبکهافزایش پایداری گروه -الف

 های کسب و کار؛های سرانه برای آموزش و ترویج مهارتهزینهکاهش  -ب

 های خرد برای گروه هدف؛ایجاد بستر مناسب برای هدایت و جذب بیمه –ج 

باشد تر از نرخ رایج تورم میای که به مراتب پایینکاهش اعوجاج متصور بر استفاده از نرخ سود سرمایه -د

 به سود تقویت نهادهای روستایی و توسعه اجتماع محور؛ و هدایت اختالف بین دو نرخ به سوی و 

کاهش خطر انحراف از هدف تسهیالت که معموالً در پی استفاده از تسهیالت ارزان قیمت پیش  -ه

 آید؛ می

 کاهش مخاطرات اخالقی ناشی از انتخاب همسانان نامناسب و نامتناسب.-و 

 

 شرح زیر خواهد بود:به 1397بر این اساس برش یك ساله این برنامه برای سال 

 نفر عضو؛ 15با میانگین  جديدگروه خودیار  1000شناسایی و تشکیل  .1

 نفر عضو؛ 15با میانگین  موجودگروه  3000سازی برای های ظرفیتادامه فعالیت .2
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 منابع مالی مورد نیاز:

-بانکداری پیوندی مشتمل بر تشکیل گروهکه بازه زمانی اجرای برنامه تامین مالی خرد با رویکرد با توجه به این

های درصد از اعضای گروه 10اندازی کسب و کار ) توسط حدود ها و راهپذیر شدن آنهای خودیار، بانك

-میمیلیون ریال برای سه سال  100سازی هر گروه خودیار به میزان باشد، هزینه ظرفیتخودیار( سه سال می

میلیون ریال. بنابراین با  20میلیون ریال و در سال سوم  40و دوم هریك اول هایباشد به این صورت که سال

 که برایگروه موجود؛ اعتبارات بودجه ای  3000و ادامه فعالیت  1397گروه در سال 1000احتساب تشکیل

افراد هدف  و مدنی هایسازمان و بانك داخل در سازیظرفیت اجتماعی، بسیج ای،مشاوره و فنی خدمات ارائه

میلیارد ریال برآورد می  120نفر به مبلغ  6000مورد نیاز است، بر اساس جداول زیر با پیش بینی اشتغال 

 گردد. 
 

 

 )میلیون ريال( 1397(: هزينه ظرفیت سازی برای سال 7جدول )
های خودیار گروه 

 جدید

 های خودیار موجودگروه

 )سن گروه: سال دوم(

 های خودیارتعداد گروه

 )سن گروه: سال سوم( 

 2000  1000  1000 تعداد

محاسبه 

 منابع

1000*40=

40000 

40*1000=40000 20*2000=40000 

 میلیارد تومان( 12میلیون ریال  ) 120000 جمع

نفر  15گروه خودیار موجود با میانگین  3000ادامه فعالیت 

 عضو
3000*15=45000 

 15با میانگین گروه خودیار جدید  1000شناسایی و تشکیل 

 نفر عضو
1000*15=15000 

 میلیون ریال 100 سازی هر گروه خودیار برای سه سالهزینه ظرفیت

 100گروه در سال جاری)هر گروه  1000سازی هزینه ظرفیت

 100000میلیون تومان برای سه سال( 10میلیون ریال/ 

 میلیارد تومان 10میلیون ریال/ 

100*1000=100000 

 میلیون ریال

خودیار  گروه1000درصد از اعضای  10برآورد ایجاد اشتغال)

 جدید(
نفر جدید در سال 15000نفراز1500

97 
خودیار  گروه 3000درصد از اعضای  10برآورد ایجاد اشتغال)

 موجود(

نفر عضو  45000نفر از  4500

 موجود

 میلیارد ریال 120 اعتبارات مورد نیاز 

 

گروه خودیار،  4000  میلیون ریال( و300مبلغ تسهیالت برای هر گروه )همچنین با احتساب میانگین 

میلیارد ریال مورد نیاز می باشد )نرخ تسهیالت موضوع این برنامه معادل نرخ مصوب  1200تسهیالتی به مبلغ 

 شورای پول و اعتبار است(.
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 1397طرح تامین مالی خرد در سال (: توزيع استانی منابع عمومی مورد نیاز  و پیش بینی اشتغال 8جدول )

 

 استان
 اعتبار مورد نیاز

 )میلیارد ريال(

تسهیالت مورد 

 نیاز

 )میلیارد ريال(

پیش بینی اشتغال 

 ايجادی

 352 704 70.4 آذربایجان شرقی

 372 744 74.4 آذربایجان غربی

 448 896 89.6 اردبیل

 438 876 87.6 اصفهان

 0 0 0 البرز

 437 873 87.3 ایالم

 0 0 0 بوشهر

 0 0 0 تهران

 524 1048 104.8 چهارمحال و بختیاری

 0 0 0 خراسان جنوبی

 518 1035 103.5 خراسان رضوی

 0 0 0 شمالی خراسان

 0 0 0 خوزستان

 323 645 64.5 زنجان

 0 0 0 سمنان

 426 852 85.2 و بلوچستانسیستان 

 444 888 88.8 فارس

 0 0 0 قزوین

 0 0 0 قم

 426 852 85.2 کردستان

 0 0 0 کرمان

 521 1042 104.2 کرمانشاه

 0 0 0 کهگیلویه و بویراحمد

 0 0 0 گلستان

 387 774 77.4 گیالن

 0 0 0 لرستان

 386 771 77.1 مازندران

 0 0 0 مرکزی

 0 0 0 هرمزگان

 0 0 0 همدان

 0 0 0 یزد

 6000 1200 120 کل کشور
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 توسعه و حمايت از مشاغل خانگی

-شود، که از جمله میها میسبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلین آن« منزل»قابلیت انجام کسب و کار در 

های مربوط به خرید، رهن و اجاره توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه توان به ایجاد

کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی، امکان انتقال 

 .خانواده و... اشاره نمودشاگردی بین اعضاء  -تجارب از طریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد
 

  : اهداف

 ؛ های شغلیهای کسب و کار خانگی در جهت توسعه فرصتشناسایی و توسعه ظرفیت 

 ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی و اشتغال اعضاء خانوار؛  

 های تولید و خدمات برای حضور فعال و مستمر در بازار رقابت؛  کاهش هزینه 

  های جانبی اشتغال و افزایش درآمد خانواده؛ هزینهجویی در افزایش صرفه 

 ای، های خوشهارتقاء مدیریت کسب و کار خانگی از طریق پیوند با بنگاه های باالدستی و تشکل

 ها و صنوف؛   ها، تعاونیاتحادیه

 

 گروه هدف:

  :، شرایط زیر دارندکنندمی کسانی که مبادرت به کسب و کار خانگی توسط کارکنان خانگی

  انجام کار صرفاً توسط عضو یا اعضاء خانواده در واحد مسکونی؛ 

 تناسب حجم تولید با شرایط و فضای واحد مسکونی؛  

 های زیست محیطی، صوتی و بصری و رعایت کامل حقوق همسایگان؛ عدم ایجاد آلودگی 

 عرضه و فروش محصول )کاال و خدمات ( در خارج از واحد مسکونی؛  

  ویژه در مجتمع های مسکونی؛ غیرمتناسب با فضای محل سکونت بهعدم تردد 

  مجاز بودن و تناسب شغل با محیط مسکونی؛ 
 

 نحوه اجرا:

در دو قالب پیاده سازی الگوی جدیدی که با  97ساماندهی و  توسعه و حمایت از مشاغل خانگی در سال 

ز فعالیت های پشتیبان مشاغل خانگی دنبال همکاری جهاد دانشگاهی در حال انجام است و نیز حمایت مالی ا

 . باشدمیلیارد ریال اعتبار موردنیاز می 360 می شود. برای پیاده سازی دقیق الگوی توسعه مشاغل خانگی مبلغ

 : مراحل پیاده سازی الگوی توسعه مشاغل خانگی شامل

 بررسی، شناسایی و اولویت بندی مزیتهای استانی 
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  ،استعدادسنجی و توانمندسازی متقاضیان مشاغل خانگیساماندهی، بررسی 

 ساماندهی، بررسی و اتصال به بازار و پایدارسازی مشاغل خانگی 

الزم به توضیح است در سال جاری هدف گذاری طرح پیاده سازی الگوی توسعه مشاغل خانگی به صورت مسئله 

موارد مهم دارای توجیه اقتصادی که فرصت محور و فارغ از محدوده جغرافیایی انجام خواهدشد و موضوعات و 

شغلی فراوانی ایجاد می کنند مدنظر قرار می گیرد و لذا توزیع استانی بودجه مذکور درحال حاضر امکانپذیر 

 .نبوده و منوط به بررسی طرحهای مهم و اشتغالزای استانها و مناطق خواهد بود

م شده در سال جاری، حمایت از طرح های پشتیبان همچنین بر اساس عملکرد سالهای گذشته و برآورد انجا

مطابق با جدول  97قانون بودجه سال  18مشاغل خانگی از محل منابع تسهیالتی مندرج در آیین نامه تبصره 

 نفر انجام خواهد شد. 36582میلیارد ریال و با پیش بینی اشتغال  7550زیر به مبلغ 

 
 :مراحل اجرايی ايجاد و توسعه مشاغل خانگی

 نحوه ثبت نام متقاضیان و بررسی طرح ها در دستگاه اجرائی؛  

  تکمیل فرم پرسشنامه متناسب با شرایط توسط کلیه متقاضیان مشاغل خانگی از طریق سامانه

  مشاغل خانگی

 های موجود در سیستم به دستگاه ارائه مشخصات طرح و فعالیت مورد نظر خود را در قالب فرم

 اجرایی مربوطه توسط متقاضیان مستقل دارای کد رهگیری، 

  تکمیل فرم پرسشنامه و دریافت کد رهگیری از سیستم در صورت برخورداری از مهارت برای افراد

 متقاضی انجام فعالیت تحت پوشش پشتیبان 

 اه اجرایی بررسی اهلیت فردی، فنی و ... متقاضی پشتیبان توسط دستگ 

  صدور مجوز مربوطه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و واحدهای تابعه در صورت تائید دستگاه

 ربط، اجرایی ذی

  معرفی متقاضی تحت پوشش به پشتیبان توسط دستگاه اجرایی با استفاده از بانك اطالعاتی

 گردد.  ارسال می سیستم و در صورت پذیرش افراد فوق توسط پشتیبان، طرح تایید و به بانك

  نظارت حین پرداخت  –ب نظارت قبل از پرداخت تسهیالت:  –نظارت بر مشاغل خانگی)الف

  (نظارت پس از پرداخت تسهیالت -تسهیالت:ج
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 1397(: توزيع استانی منابع تسهیالتی مورد نیاز  و پیش بینی اشتغال طرح های پشتیبان مشاغل خانگی در سال 9جدول )

 نام استان رديف
پیش بینی  تعداد 

 پشتیبان
 پیش بینی تعداد اشتغال

 تسهیالت مورد نیاز

 )میلیارد ريال(

 782 5003 521 آذربایجان شرقی 1

 98 602 65  آذربایجان غربی 2

 78 843 52 اردبیل 3

 1221 5382 814 اصفهان 4

 38 75 25 البرز 5

 30 118 20 ایالم 6

 242 1408 161 بوشهر 7

 236 1610 157 تهران 8

 332 1234 221 چهارمحال وبختیاری 9

 491 2523 327 خراسان جنوبی 10

 1689 7031 1126 خراسان رضوی 11

 282 1427 188 خراسان شمالی 12

 18 41 12 خوزستان 13

 134 415 89 زنجان 14

 36 146 24 سمنان 15

 21 94 14 سیستان و بلوچستان 16

 105 370 70 فارس 17

 171 926 114 قزوین 18

 36 125 24 قم 19

 123 246 82 کردستان 20

 54 108 36 کرمان 21

 272 1180 181 کرمانشاه 22

 54 108 36 کهگیلویه و بویر احمد 23

 21 55 14 گلستان 24

 219 618 146 گیالن 25

 41 81 27 لرستان 26

 404 3178 269 مازندران 27

 42 244 28 مرکزی 28

 128 452 85 هرمزگان 29

 137 785 91 همدان 30

 15 154 10 یزد 31

 7550 36582 5029 جمع
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 مسكن بخش در برنامه توسعه اشتغال

 :این برنامه شامل موار زیر است 

 ( 400و  1397در سال  هزار واحد مسکونی 100شامل کمك به احیاء بافت های فرسوده 

 (1400واحد مسکونی تا پایان سال 

 50هزار واحد مسکونی شهری و  50شامل تأمین مسکن روستایی و اجتماعی ) کمك به 

واحد  400جمعاً به  1400که تا پایان سال  1397در سال  هزار واحد مسکونی روستایی

 مسکونی خواهد رسید(.

  هزار میلیارد ریال  65نیازمند تأمین منابع مالی به میزان  1397احیاء بافت های فرسوده در سال

هزار میلیارد ریال آن  40درصد و  9تا  6د ریال آن از محل تسهیالت بانکی هزار میلیار 25ه است ک

هزار  240از محل کمك های دولت تأمین خواهد شد. پیش بینی می شود از محل اجرای این طرح 

 فراهم شود(. 1397فرصت شغلی جدید در سال 

  نیازمند تأمین منابع مالی به میزان  1397در سال کمك به تأمین مسکن روستایی و اجتماعی

درصد و  5هزار میلیارد ریال آن از محل تسهیالت بانکی  21.5هزار میلیارد ریال است که  44.4

هزار میلیارد ریال آن از محل کمك های دولت تأمین خواهد شد. پیش بینی می شود از  22.9

 فراهم شود(. 1397ر سال هزار فرصت شغلی جدید د  60محل اجرای این طرح 

 

توضیح: مصوبه هیأت وزیران در این خصوص تحت عنوان برنامه بارآفرینی شهری پایدار عالوه بر احیاء 

بافت های فرسوده هدف، استفاده از اراضی دولتی تمامی دستگاه های اجرایی درون بافت های فرسوده را 

 توسط نهاد توسعه گر انجام خواهد شد.نیز هدف گذاری نموده است که بازسازی و نوسازی آنها 
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 بخش کشاورزیدر برنامه توسعه اشتغال 

 :( است10به شرح جدول ) برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی شامل دو زیر برنامه اصلی زیر

 دار بخش های اولویتفعالیتهای شغلی بر مبنای رستهتولید و ایجاد فرصت هایبینی منابع برنامهپیش

 هزار فرصت شغلی جدید 82: بیش از (11به شرح جدول رسته منتخب  10) کشاورزی

 درگردش واحدها هیو سرما ی، نوساز یاشتغال در قالب  بازساز تیو تثب یمل دیتوان تول یرنامه ارتقاب 

 : (12)به شرح جدول 

 

 )میلیارد ريال( وزارت جهاد کشاورزی 1397جمع منابع مالی مورد نیاز پیاده سازی برنامه تولید و اشتغال : 10جدول 

 جمع کل

کمک های بالعوض و فنی واعتباری 

)سهم دولت( برای کاهش سود 

 تسهیالت

 اعتبار مورد نیاز

 رديف  عنوان طرح 

 جمع
کمک 

 بالعوض**

يارانه 

سود 

 کارمزد*

 جمع
منابع 

 بانكی

صندوق 

توسعه 

 ملی

115799.4 22228.5 11000.0 11228.5 93570.9 46785.4 46785.4 

 هایبینی منابع برنامهپیش

های تولید و ایجاد فرصت

شغلی بر مبنای 

دار های اولویتفعالیترسته

 بخش کشاورزی

1 

23430.0 3430.0 0.0 3430.0 20000.0 10000.0 10000.0 

 یمل دیتوان تول یرنامه ارتقاب

اشتغال در قالب   تیو تثب

 هیو سرما ی، نوساز یبازساز

 درگردش واحدها

2 

   جمع 56785.4 56785.4 113570.9 14658.5 11000.0 25658.5 139229.4

سال )يک  7در طی % در مناطق غیربرخوردار   10% درمناطق برخوردار و 12* برآورد يارانه مورد نیاز برای اعطای  تسهیالت بر اساس سود 

سال ساخت ، يک سال تنفس و پنج سال بازپرداخت(  انجام شده است. همچنین نسبت اعتبار صندوق با منابع بانک يک به يک فرض شده و 

 % در مناطق برخوردار محاسبه گرديده است.14% در مناطق برخوردار و سود بانک 10با سود صندوق 

اشتغال در بخش کشاورزی  های مورد نیاز در راستای حمايت از برنامهجهت توسعه زيرساختهای بالعوض به منظور نهادسازی **کمک

 بینی شده است. پیش
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در  دار بخش کشاورزیهای اولويتفعالیتبر مبنای رستهدر کسب وکارهای کشاورزی های شغلی تولید و ايجاد فرصت هایبینی اهداف کمی و منابع مالی برنامهپیش: 11جدول 

 )مبالغ : میلیارد ريال( 1397

تعداد 

 اشتغال 

کمك های فنی واعتباری )سهم دولت( 

 برای کاهش سود تسهیالت*
 تقسیم بندی تسهیالت 

 شده ینیب شیپ یاهداف کم اعتبار مورد نیاز 

 عنوان طرح 

ف 
دی

ر
کل اعتبارمورد  

 نیاز
 آورده متقاضی 

 منابع

 بانکی  

صندوق 

توسعه 

 ملی 

 واحد
حجم 

 عملیات
 جمع 

مناطق 

 برخوردار

مناطق غیر 

 برخوردار
 جمع 

مناطق 

برخوردار 

(55)% 

مناطق غیر 

برخوردار 

(45)% 

22500 3105 1708 1397 
25876.

1 
 1 محصوالت گلخانه ای  2400 هکتار 12938 12938 4566 30443 11644.3 14231.9

9000 1469 808 661 
12240.

0 
 2 شیالت و آبزیان 96 هزار تن 6120.0 6120.0 2160.0 14400 5508.0 6732.0

 3 گیاهان دارویی وزعفرانی 1521 هکتار 765.0 765.0 270.0 1800 688.5 841.5 1530.0 83 101 184 3000

14000 2570 1414 1157 
21420.

0 
11781.0 9639.0 25200 3780.0 10710.0 

10710.
0 

 4 صنایع تبدیلی وتکمیلی  917 کارگاه

8157 1440 792 648 
12000.

0 
 1762 واحد 6100.0 6100.0 2447.1 16314 5400.0 6600.0

پرورش و فرآوری طیور )غیر از مرغ گوشتی  وتخمگذار(وزنبورعسل و 

 پرورش دام سبك و سنگین 
5 

 6 خدمات کسب وکارهای کلینك های دامپزشکی وگیاهپزشکی 1278 واحد 1328.0 1328.0 468.7 3125 1195.2 1460.8 2656.1 143 175 319 3906

 1038 شرکت 1323.8 1323.8 467.2 3115 1191.4 1456.1 2647.5 143 175 318 4153
توسعه و ساماندهی واحدهای تامین وارائه خدمات فنی ومهندسی 

 بخش کشاورزی 
7 

 974 واحد 3518.6 3518.6 1241.9 8279 3166.7 3870.4 7037.2 380 464 844 9740
دانش بنیان  -ساماندهی کسب وکارهای خرد و واحدهای پیشرو 

 واستارت آپ ها
8 

 8541 متفاوت 3038.5 3038.5 1215.0 8100 2824.7 3452.4 6277.0 339 414 753 6000
توسعه خدمات مکانیزاسیون تامین نهاده های کشاورزی وتوسعه 

 فعالیت های دانش بنیان 
9 

 128 واحد 943.5 943.5 333.0 2220 849.2 1037.9 1887.0 102 125 226 1850
توسعه خدمات بازرگانی وتجارت محصوالت کشاورزی )شامل مرکز 

 عرضه مستقیم ، تجارت الکترونیك  و... (
10 

82306 
11228

.5 
6175.7 5052.8 

93570.
9 

51464.0 42106.9 112995.1 16949.3 46785.4 
46785.

4 
 جمع کل  
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 ارتقای توان تولید ملی و تثبیت اشتغال در قالب  بازسازی، نوسازی و سرمايه درگردش واحدها بینی منابع مالی برنامهپیش: 12جدول 

 اعتبار مورد نیاز )میلیادر ریال(

 عنوان فعالیت 

ف
دی

ر
 

یارانه سهم دولت 

 %(4)یکساله 

تسهیالت تثبیت 

 اشتغال

 درگردش( )سرمایه

 تسهیالت سرمایه ای بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی 

سهم کمکهای 

 دولت* 
 صندوق توسعه ملی بانك  جمع

 1 واحدهای گلخانه ای وباغی 2280 2280 4560 463 6800 272.0

 2 واحدهای آبزی پروری وصیادی  1400 1400 2800 284.2 1600 64.0

 3 واحدهای صنایع کشاورزی  3300 3300 6600 669.9 3300 132.0

 4 واحدهای دام وطیور 2950 2950 5900 598.9 5800 232.0

 5 واحدهای زراعی 35 35 70 7.1 16000 640.0

 6 واحدهای تولیدات عشایری 35 35 70 7.1 1500 60.0

   جمع  10000 10000 20000 2030 35000 1400

 

 درصد می باشد .  2درصد  و در مناطق برخوردار  4* برآورد يارانه سهم کمكهای  دولت  درمناطق غیر برخوردار 
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 صنعت در بخشبرنامه توسعه اشتغال 

  طرح به شرح زیر است: 2برنامه های این حوزه شامل 

  اجرای این برنامه اشتغال در حوزه صنایع کوچك و خوشه های صنعتی اشتغال زابرنامه .

خواهد شد. این  1397هزار فرصت شغلی جدید تا پایان سال  74.5منتهی به ایجاد 

 های زیر: طرحشامل  برنامه

o کارخانه  120 و شرکت پشتیبان استانی 12با احداث  توسعه تولید پوشاک

 .دوزندگی صنعتی

o  کارگاه خانگی تولیدی در حوزع  2000واحد جواهرسازی استانی و  10ایجاد

 سنگهای زینتی و جواهرات.

o حلقه مفقوده، که با تکمیل این  422های کسب وکار: حلقه های مفقوده خوشه

حلقه ها، زنجیره ارزش تولید کسب و کار ها تکمیل و عالوه بر ایجاد اشتغال، 

 ارزش تولید محصوالت حاصل خواهد شد ارزش افزوده باالتری نیز در کل زنجیره

o شهرستان کشور 120مرکز استان و  10های صنعت در ایجاد کلینیك 

o 50 های صنعتی بزرگ: در شهرک)مدیریت زنجیره تأمین( مرکز لجستیك 

 ملزومات اداری(و )شامل خدمات پشتیبان حمل و نقل، انبار 

o  پروژه در صنعت چرم 25اجرای 

o  در رشته صنعت مصنوعات چرمیواحد تولیدی  250ایجاد 

o  واحد تولیدی در رشته صنعت پالستیك 1000ایجاد 

o  واحد تولیدی در رشته صنعت سنگ 250ایجاد 

  رشته فعالیت  5بخش خصوصی در  97برنامه تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعتی خاتمه

که  استان کشور است 31طرح در  1971. طرح های مشمول این برنامه شامل اشتغال زا

هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد. طرح  51.5حدود  1397اجرای آن در سال 

 زیر قرار دارند:اصلی رشته فعالیت  5 های این برنامه در

o ساعت -دقیق -اپتیکی -پزشکی ابزار ( 33کد ISIC بخش صنعت) 

o کد  ساخت ماشین آالت وتجهیزات(29 ISIC بخش صنعت) 
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o کد  مبلمان سایرمصنوعات(36 ISIC بخش صنعت) 

o کد  محصوالت غذائی وآشامیدنیها(15 ISIC بخش صنعت) 

o کد  محصوالت فلزی فابریکی(28 ISIC بخش صنعت) 

  هزار فرصت شغلی جدید زیر ایجاد خواهد. 126با اجرایی شدن برنامه های فوق جمعا 

  شرح زیر مورد  هزار میلیارد ریال منابع مالی به 54.7در مجموع برای اجرایی شدن این برنامه ها

 نیاز است:

  هزار میلیارد ریال 47.3تجهیز منابع از محل تسهیالت بانکی 

  هزار میلیارد  7.4تجهیز منابع از محل کمك های دولت به صورت سود یارانه تسهیالت

 ریال
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 طرح دولت برای جايگزينی اتوبوس و کامیون

 است. CKDدر اجرای این طرح، کمك بالعوض دولت به صورت پرداخت هزینه های مربوط به ارزش 

 .از طریق فاینانس خواهد بود که تضمین بازپرداخت اصل و سود آن با دولت است  CKDخرید 

 

 : برنامه زمانبندی طرح13جدول 

 
 

 نحوه تأمین مالی طرح )درصد(: 14جدول 

 
به توضیح است که عالوه بر طرح فوق، دولت در حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری برنامه های  الزم 

 ذیل را تدوین نموده است:
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 )میلیارد ريال(1397: ساير برنامه های دولت در حوزه حمل و نقل درونشهری و برون شهری در سال 15جدول 
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 گردشگردی، صنايع دستی و میراث فرهنگیاشتغال در حوزه برنامه 
  در مناطق شهری به شرح جدول زیر گردشگردی، صنایع دستی و میراث فرهنگی اشتغال حوزه برنامه های

 :راست

 
 حوزه گردشگردی، صنايع دستی و میراث فرهنگی در مناطق شهری: برنامه اشتغال 16جدول 

 
 

  در مناطق روستایی به شرح جدول حوزه گردشگردی، صنایع دستی و میراث فرهنگی برنامه های اشتغال

 زیر راست:

 
 روستايیحوزه گردشگردی، صنايع دستی و میراث فرهنگی در مناطق : برنامه اشتغال 17جدول 

 
 


