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 کنندگانحمایت از عرضه دستورالعمل

  وکارکسب های پلتفرم در محصول

 اطالعات فناوری بر مبتنی 
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 : تعریف کلی حمایت1ماده 

ای فعال به منظور عرضه کنندگان تخصصی و حرفهزایی عرضهالحسنه جهت اشتغالاین خدمت اقدام به ارائه تسهیالت قرض

نماید. در این طرح، تسهیالت با نظارت پلتفرم به وکار مبتنی بر فناوری اطالعات میهای کسبمحصوالت و خدمات در پلتفرم

 شود. میکنندگان محصول )کاال/خدمت( ارائه عرضه

 نوع سیاست حمایتی: تأمین مالی 

 طرف تقاضاوکارهای خرد به های اتصال کسبنقطه اثر حمایت: توسعه اشتغال از طریق پلتفرم 

 منبع تأمین حمایت: وجوه اداره شده وزارت و منابع صندوق کارآفرینی امید 

 : دامنه شمول حمایت2ماده 

مندی از تسهیالت طرف تقاضا جهت بهرهوکارهای خرد بههای اتصال کسبتر پلتفرمکنندگان محصول )کاال/خدمت( بر بسکلیه عرضه

 بایستی شرایط زیر را داشته باشند:

 د.نهای مورد تائید سازمان فناوری اطالعات فعال باشدر یکی از پلتفرم 

 د.نحداقل یک سفارش منجر به خرید در پلتفرم در یک سال گذشته داشته باش 

 د.نقبول باشای از مراجع رسمی قابلو حرفه دارای مدرک تخصصی 

  نامه فی مابین شرکت دارنده کننده مطابق با شرایط توافق شده در تفاهمتائید پلتفرم مبنی بر ارائه تسهیالت به عرضهدارای

 د.نباش پلتفرم و سازمان فناوری اطالعات

 .1شودالحسنه ارائه میبرگزیده، تسهیالت قرض پلتفرم 3کنندگان در : در هر حوزه فعالیت حداکثر به عرضه1تبصره 

 به سازمان فناوری اطالعات ارائه شود. APIصورت آنالین و از طریق کننده بر بستر پلتفرم بایستی بهکد ملی هر عرضه :2تبصره 

 های زیر باشند:های مورد تأیید باید دارای ویژگیپلتفرم

 کنندگان محصول )کاال/خدمت( موجود و )با محوریت تعیین شرایط و تعداد عرضه نامه با سازمان فناوری اطالعاتدارای توافق

 های مورد نیاز( باشند.تعهد شده بر بستر پلتفرم، شرایط دریافت تسهیالت و نظارت

 شده به شرایط فنی را پذیرفته و از طریق اتصال استاندارد تعریفPGSB ناوری اطالعات دسترسی داشته باشند.سازمان ف 

                                                      

 
ها در پرتال طرح ملی اشتغال سازمان فناوری اطالعات ای پلتفرمهای برگزیده و زمان ارزیابی دورههای انتخاب پلتفرمهای فعالیت، شاخصحوزه 1

 شود.ایران اطالع رسانی می



 

 
 

  وکارکسب های پلتفرم در محصول کنندگانعرضه دستورالعمل حمایت از

حه   
صف

2 
 

 : نوع و میزان تسهیالت حمایتی3ماده 

 درصد( 4الحسنه )با نرخ کارمزد نوع تسهیالت: وام قرض -3-1

 به ازاء هر پلتفرم(  میلیارد تومان 3میلیون تومان بابت هر فرد متخصص ) 50حداکثر میزان تسهیالت:  -3-2

 ماه پس از دریافت تسهیالت( 30له )سا 2شرایط حداکثری بازپرداخت: شش ماه زمان استراحت با بازپرداخت  -3-3

 شود.سال در نظر گرفته می 3، 2تبصره: دوره بازپرداخت تسهیالت برای اقشار ویژه

 اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت اشتغالزایی تسهیالت وثایق تعیین دستورالعمل 1وثایق مورد نیاز: مطابق با سطح  -3-4

 ایتیحم : شرایط و نحوه ارائه تسهیالت4ماده 

 کننده توسط پلتفرمعرضه وکارکسبتائید درخواست نیازمندی   -4-1

 وکار در سازمان فناوری اطالعاتتائید نیازمندی کسب  -4-2

، 2درصد مبلغ وام به ازای شرایط ماده  50شود. مرحله اول معادل شرط رعایت ضوابط پرداخت میمرحله به 2تسهیالت در   -4-3

 سفارش منجر به خرید. 100درصد مبلغ وام به ازای انجام  50مرحله دوم معادل 

 : گردش کار دریافت تسهیالت5ماده 

 فناوری اطالعات به همراه تائیدیه پلتفرمنام در پرتال طرح ملی اشتغال سازمان ثبت -5-1

 کنندهبارگذاری اطالعات موردنیاز در پرتال طرح ملی اشتغال سازمان فناوری اطالعات توسط عرضه -5-2

روز کاری انجام  15زمان کننده( توسط سازمان فناوری اطالعات در مدت)عرضه وکار متقاضیهای کسبفرم نیازمندیارزیابی  -5-3

 شود.می

 شود. نامه پلتفرم و سازمان فناوری اطالعات ارزیابی میوکار بر اساس توافقهای کسبهای ارزیابی فرم نیازمندیتبصره: شاخص

وکار، میزان و نوع بازپرداخت تسهیالت به عامل مالی جهت ارائه تسهیالت اعالم های کسبدر صورت تائید فرم نیازمندی -5-4

 گردد.می

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

روز کاری در صورت کامل بودن مدارک و تائید سازمان فناوری اطالعات، اقدام به  15عامل مالی موظف است در حداکثر  -5-6

 پرداخت تسهیالت نماید. 

                                                      

 
تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان و افراد  (ین)معلولان توانیابن، ا، ایثارگرگان، آزادانخانواده معزز شهدا، جانبازاقشار ویژه:  2

  بهزیستی
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 های ارزیابی شاخص: عناوین 6ماده 

 .ارزیابی به شرح جدول زیر است هایعناوین شاخص

 عنوان شاخص ارزیابی فردی

 درخواست به منتهی ماه 6 در بیمه سوابق نداشتن و کنندهعرضه تخصصی و فنی مدارک 1

 پلتفرم دارنده شرکت با اطالعات فناوری سازمان نامهتوافق تطابق 2

 وکار در سازمان فناوری اطالعات: فرآیند ارزیابی فرم نیازمندی کسب7ماده

 شود.توسط دبیرخانه کارگروه وجوه اداره شده بررسی می وکارکسب: فرم نیازمندی 1مرحله 

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

رخ بهره، نحوه بازپرداخت، وثایق موردنیاز و گیری در مورد میزان تسهیالت، نشود و تصمیمارائه می" ارتباطات و فناوری اطالعات

 شود. سایر موارد مرتبط توسط کمیته تخصصی جهت ارائه به کارگروه وجوه اداره شده انجام می

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

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

 سازمان

 دبیر کارگروه وجوه اداره شده 

 نماینده عامل مالی بنا بر مورد بررسی 

  کمیته تخصصینفر از متخصصان مرتبط با حکم رئیس  2حداکثر 

گیری نهایی وکارهای جدید در کارگروه وجوه اداره شده بررسی و تصمیمتصمیمات کمیته تخصصی ارزیابی حمایت از کسب: 3مرحله 

 شود. پذیرد و جهت اجرا به عامل مالی و سایر نهادهای مربوطه ابالغ میصورت می

 باشد................ رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا میتبصره در تاریخ .............. به تائید  5ماده و  8این دستورالعمل در : 8ماده 

 

 


