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 : تعریف کلی حمایت1ماده 

وکار مبتنی بر فناوری اطالعات و در جهت ارتقاء های کسبمنظور توسعه پلتفرمقیمت بهاین خدمت اقدام به ارائه تسهیالت ارزان

محصول یا خدمت را به هم معرفی ای است که طرفین عرضه و تقاضای یک نماید. پلتفرم هر رسانههای شغلی در پلتفرم میفرصت

 شود.کننده مینماید و منجر به ایجاد درآمد برای عرضهمی

 نوع سیاست حمایتی: تأمین مالی 

 های مبتنی بر فناوری اطالعاتنقطه اثر حمایت: توسعه اشتغال از طریق پلتفرم 

 ریننوآف پژوهش و فناوری منبع تأمین حمایت: وجوه اداره شده وزارت، منابع صندوق 

 : دامنه شمول حمایت2ماده 

های مبتنی بر فناوری اطالعات باشد و شرایط زیر را داشته ها مرتبط با توسعه پلتفرمهایی که طرح توسعه نرم افزار آنکلیه شرکت

 باشند:

 سابقه فعالیت تائید شده در حوزه فاوا در طول مدت یک سال منتهی به ارائه درخواست تسهیالت 

  شده است را داشته های محصول و خدمات که توسط سازمان فناوری اطالعات تعیینکنندهپلتفرم تعداد حداقل عرضهدر هر دسته

هایی مورد تائید هستند که حداقل یک تبادل مالی منجر به خرید محصول را بر بستر پلتفرم در یک سال کنندهباشند. صرفاً عرضه

 اخیر داشته باشند.

 .1شودقیمت ارائه میپلتفرم برگزیده در هرسال تسهیالت ارزان 3لیت حداکثر به تبصره: در هر حوزه فعا

 : نوع و میزان تسهیالت حمایتی3ماده 

 درصد( 10 تسهیالتقیمت )با نرخ نوع تسهیالت: وام ارزان -3-1

بر  2شده در ماده قلی مشخصکننده بیشتر از میزان حداعرضه 5000)به ازای هر  میلیارد تومان 3حداکثر میزان تسهیالت:  -3-2

 شود(افزوده می میلیارد تومان( 1)حداکثر  میلیارد تومان بر میزان تسهیالت پایه 1بستر پلتفرم، 

 سال پس از دریافت تسهیالت( 4ساله ) 3شرایط حداکثری بازپرداخت: یک سال زمان استراحت با زمان بازپرداخت  -3-3

 2اقشار ویژهجزو اعضای موسس آنها که حداقل یکی از  ،2موضوع ماده  هایتمامی بنگاهتبصره: دوره بازپرداخت تسهیالت برای 

 شود.سال در نظر گرفته می 4باشند، 

                                                      

 
های محصول و خدمت موردنیاز و میزان حداقلی تعهد کنندههای برگزیده، تعداد حداقل عرضهانتخاب پلتفرمهای های فعالیت، شاخصحوزه 1

 گردد.رسانی میسازمان فناوری اطالعات اطالع رتال طرح ملی اشتغالها در پای پلتفرمارزیابی دوره شده در مراحل مختلف و زمان
تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان و افراد  (ین)معلولان توانیابان، ، ایثارگرگان، آزادانخانواده معزز شهدا، جانبازاقشار ویژه:  2

  بهزیستی
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 وثایق مورد نیاز:  -3-4

  دستورالعمل تعیین وثایق تسهیالت اشتغالزایی وزارت  1میلیون تومان: مطابق با سطح  300در خصوص تسهیالت کمتر از

 فناوری اطالعاتارتباطات و 

  دستورالعمل تعیین وثایق تسهیالت اشتغالزایی وزارت  2میلیون تومان: مطابق با سطح  300در خصوص تسهیالت بیشتر از

 ارتباطات و فناوری اطالعات

 حمایتی : شرایط و نحوه ارائه تسهیالت4ماده 

 قاضی توسط سازمان فناوری اطالعاتتائید الزامات پلتفرم مت  -4-1

 های اعالمی سازمان فناوری اطالعاتبررسی طرح توسعه پلتفرم بر اساس شاخص  -4-2

شرط حفظ شرایط مندرج در طرح توسعه های زمانی مشخص بر اساس دوره بازپرداخت بهدر بازهمرحله  3تسهیالت در حداکثر   -4-3

درصد  100و  50به میزان  کنندگانعرضه یکارگیربه شود. پرداخت مرحله دوم و سوم پس ازو الزامات اعالمی پرداخت می پلتفرم

 .شودمیمیزان تعهد شده پرداخت 

 به سازمان فناوری اطالعات ارائه شود. APIصورت آنالین و از طریق کننده بر بستر پلتفرم بایستی بهکد ملی هر عرضه -4-4

 : گردش کار دریافت تسهیالت5ماده 

 ری اطالعات توسط شرکتنام در پرتال طرح ملی اشتغال سازمان فناوثبت -5-1

 بارگذاری اطالعات موردنیاز در طرح ملی اشتغال سازمان فناوری اطالعات توسط شرکت -5-2

 شود.روز کاری انجام می 15ارزیابی طرح توسعه پلتفرم توسط سازمان فناوری اطالعات در مدت  -5-3

ت توسط متقاضی به عامل مالی جهت ارائه تسهیالت در صورت تائید طرح توسعه پلتفرم، میزان و نوع بازپرداخت تسهیال -5-4

 گردد.اعالم می

 نماید.شرکت مدارک موردنیاز را به عامل مالی ارائه می -5-5

روز کاری در صورت کامل بودن مدارک و تائید سازمان فناوری اطالعات مبنی بر آغاز  30عامل مالی موظف است در حداکثر  -5-6

 فرم و رعایت الزامات تعهد شده توسط شرکت، اقدام به پرداخت تسهیالت نماید. سازی طرح توسعه پلتاجرایی

 

 افزاری پلتفرمهای ارزیابی طرح توسعه نرم: عناوین شاخص6ماده 

 افزاری پلتفرم به شرح جدول زیر است.های ارزیابی طرح توسعه نرمعناوین شاخص

 عنوان شاخص ارزیابی ردیف

 و تعهد شده در برنامهزایی فعلی تعداد اشتغال 1
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 میزان نصب برنامه یا اپلیکیشن یا رتبه الکسا 2

 دستورالعمل 4و  2رعایت شرایط ماده  3

 افزاری پلتفرم در سازمان فناوری اطالعات: فرآیند ارزیابی طرح توسعه نرم7ماده 

 شود.می: طرح توسعه پلتفرم توسط دبیرخانه کارگروه وجوه اداره شده بررسی 1مرحله 

زایی وزارت های حمایت از اشتغالکمیته تخصصی ارزیابی طرح"ات دبیرخانه کارگروه وجوه اداره شده به : نتایج و پیشنهاد2مرحله 

گیری در مورد میزان تسهیالت، نحوه بازپرداخت و سایر موارد مرتبط توسط شود و تصمیمارائه می" ارتباطات و فناوری اطالعات

 شود. ت ارائه به کارگروه وجوه اداره شده انجام میکمیته تخصصی جه

شامل افراد زیر  "زایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتهای حمایت از اشتغالکمیته تخصصی ارزیابی طرح"تبصره: اعضای 

 هستند:

 ی اطالعات با حکم رئیس معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطالعات )رئیس کمیته تخصصی( یا یکی از معاونان سازمان فناور

 سازمان

 دبیر کارگروه وجوه اداره شده 

 نماینده عامل مالی بنا بر مورد بررسی 

  کمیته تخصصینفر از متخصصان مرتبط با حکم رئیس  2حداکثر 

در کارگروه وجوه  "زایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتهای حمایت از اشتغالکمیته تخصصی ارزیابی طرح"تصمیمات : 3مرحله 

 شود. پذیرد و جهت اجرا به عامل مالی و سایر نهادهای مربوطه ابالغ میگیری نهایی صورت میاداره شده بررسی و تصمیم

 .استاجرا تبصره در تاریخ ........... به تائید .............. رسید و از تاریخ تصویب قابل 3ماده و  8این دستورالعمل در  :8ماده 

 


