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  خانگي مشاغل از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي   دستورالعمل
 
 

 53231 شماره به   هدف از اين دستورالعمل، اجراي قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي ابالغي
  : باشد مي زير قاصدم به دستيابي منظور به 23/3/1389 مورخ

 
 شغلي هاي فرصت توسعه جهت در خانگي كار و كسب هاي ظرفيت توسعه و شناسايي –الف 
 خانوار اعضاء اشتغال   و  خانوادگي مسئوليت بين توازن ايجاد –ب 
   رقابت بازار در مستمر و فعال حضور براي خدمات و توليد هاي هزينه كاهش –ج 
  هاي جانبي اشتغال و افزايش درآمد خانوادههزينه در جويي صرفه و سرمايه وري بهره افزايش –د 

  ارتقاء مديريت كسب و كار خانگي از طريق پيوند با بنگاه هاي باالدستي و تشكل هاي خوشه اي ،-هـ 
      صنوف و ها تعاوني   اتحاديه ها ،

 خانگي كار و كسب به مربوط مقررات تسهيل –و 
 

 : يفاصطالحات و تعار  –1ماده 
 : روند مي كار به آن مشروح  در اين دستورالعمل اصطالحات زير معادل

 قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي: قانون 
  قانون3ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي موضوع ماده : ستاد 

  قانون3 ماده 2كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان موضوع تبصره : كارگروه 
 را خانگي  شاغلين از تعدادي از حمايت مسئوليت  منظوراشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه: ان پشتيب

 ، )مورد حسب (كار ابزار و اوليه مواد توزيع و تهيه ، آموزش از اعم ، خدمات ارائه و توليد فرآيند كل در
 ، مشاوره

 .بگيرند عهده به فروش و بازاريابي ، بندي بسته  طراحي ، نوآوري ،
 به يا پشتيبان صورت به خانگي مشاغل طرح اجراي آمادگي كه حقوقي يا  حقيقي اشخاص  :مجري 

 . دارند را مستقل طور
  قانون ساماندهي5دبيرخانه ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي موضوع ماده : دبيرخانه 

شتيبان يا متقاضيان انجام كار سامانه نرم افزاري مشاغل خانگي كه به منظور ثبت نام اشخاص پ: سامانه 
 امكان و كار گردش نمايش و الزم هاي راهنمائي و اطالعات ارائه قابليت  درخانه راه اندازي مي گردد و

 . باشد مي دارا را ذيربط ارگانهاي به دهي گزارش
 
  



 

  
 

 :مبادرت به كسب و كار خانگي توسط كاركنان خانگي ، با شرايط زير امكان پذير است – 2ماده 
 انجام كار صرفاً توسط عضو يا اعضاء خانواده در واحد مسكوني    -
 تناسب حجم توليد با شرايط و فضاي واحد مسكوني    -
 عدم ايجاد آلودگي هاي زيست محيطي ، صوتي و بصري و رعايت كامل حقوق همسايگان    -
 در خارج از واحد مسكوني) كاال و خدمات (عرضه و فروش محصول     -
 عدم تردد غيرمتناسب با فضاي محل سكونت به ويژه در مجتمع هاي مسكوني    -
  مجاز بودن و تناسب شغل با محيط مسكوني    -

وزارت كار و امور اجتماعي موظف است به منظور حمايت ، گسترش و رفع موانع ومحدوديت  – 3ماده 
 . دهدتشكيل قانون 4و 3 دموا در مندرج وظايف و تركيب با را   هاي مشاغل مجاز خانگي ، ستاد

 مصوبه هفدهمين جلسه شوراي عالي 6جلسات ستاد با حضور اكثريت رسميت يافته و به استناد تبصره بند 
 الزم است از نمايندگان تام االختيار دستگاههاي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع 29/1/89اشتغال مورخ 

 مركز و سيما و صدا – جمهوري رياست نهاد خانواده و زنان امور مركز – كشور وزارت –دستي و گردشگري 
 جلسات در ستاد رياست تاييد با ذيربط دستگاههاي ساير. آيد بعمل دعوت ستاد جلسات در ، ايران آمار

 دبيرخانه توسط ، جلسه برگزاري از قبل هفته يك حداقل هرجلسه كار دستور و دعوتنامه.نمايند مي شركت
 . شد واهدخ ارسال اعضاء براي و تهيه
 

دبيرخانه موظف است نسبت به تشكيل منظم جلسات ستاد ، پيگيري و ابالغ مصوبات آن ،   –4ماده 
 اقدام ستاد به آنها نتايج ارائه و  با دستگاههاي اجرايي ذيربط) برحسب مورد ( تشكيل جلسات تخصصي 

 .نمايد
 

ف و مصوبات وظاي  الزم جهت اجرايكليه دستگاههاي اجرايي ذيربط موظف هستند زمينه هاي  – 5ماده 
 وزارت با را مذكور ت مصوبا اجراي در  ستاد در سطوح ملي و استاني را فراهم نموده و همكاري هاي الزم

 .آورند عمل به اجتماعي امور و كار
 

ضوابط مجوز مشاغل و كسب و كارهاي خانگي مصوب ستاد ، توسط وزارت كار و امور  – 6ماده 
مجوز مشاغل كسب و كار خانگي، پس از تاييد .  ابالغ خواهد شدذيربط اجرايي هاي گاهدست به  اجتماعي

 .شد خواهد صادر تابعه واحدهاي يا اجتماعي امور و كار وزارت توسط ذيربط، اجرايي دستگاه  مراتب از سوي
 

انه مشاغل وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط ، سام – 7ماده 
 .نمايد اندازي راه و  خانگي را ايجاد

 



 

  
 

 كنند مي فعاليت خانگي كارگاههاي در  كه قانون 2 ماده موضوع  شاغلين كسب و كار خانگي – 8ماده 
 . باشند مي كار قانون  188 ماده مفاد  مشمول

 
قانون اصالح بند مشمولين قانون ، با ارائه مجوز كسب و كار خانگي مي توانند در چهارچوب  – 9ماده 

 قانون تأمين اجتماعي ، نزد صندوق تأمين اجتماعي بيمه و از مزاياي آن برخوردار 4 ماده 3و تبصره » ب«
 .شوند

 . مشمولين صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير تابع قوانين و مقررات مربوطه خواهند بود-1تبصره 
 اجتماعي تأمين و رفاه وزارت  رئيس جمهور با همكاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي -2تبصره 
 كشور كل سنواتي بودجه در را قانون اين 2 ماده مشمول افراد درمان بيمه موردنياز اعتبار ، است مكلف
 .نمايد اقدام گر بيمه صندوق به آن پرداخت به نسبت و بيني پيش ايرانيان پايه بيمه درقالب

 
 پايگاه ايجاد به نسبت است   اي اجرايي ذيربط موظفدستگاهه هماهنگي با  وزارت بازرگاني –  10ماده 
 اقدام موفق الگوهاي ارايه و محصول   الكترونيكي فروش و خريد ، بازاريابي هاي زمينه در رساني اطالع
 . نمايند بيني پيش سنواتي در بودجه را الزم اعتبار و كرده

 
مايت از راه اندازي شركت هاي وح شناسايي   به  سبتدستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند ن –11ماده 

سهامي عام خوشه اي تخصصي كسب و كار خانگي بخش غيردولتي و هدايت صاحبان مشاغل خانگي و 
 . آورند  بعمل   الزم اقدام   ثبت نام كنندگان درسامانه ،

 
 به نسبت مسئول دستگاههاي   سازمان آموزش فني و حرفه اي موظف است با هماهنگي ساير – 12ماده 
 اقدام   و تدوين استاندارد ها و ارائه آموزشهاي كاربردي مورد نياز صاحبان كسب و كار هاي خانگيتهيه
  . نمايد اعالم دبيرخانه به ستاد جلسات در تصويب و طرح جهت را مراتب و نموده

 
 پوشش تحت شاغلين براي   مسئوليت پيگيري آموزشهاي ارتقاء بهره وري وايمني و بهداشت – 13ماده 

 . باشد مي ذيربط اجرايي دستگاه عهده به  تيبان به عهده پشتيبان و براي افراد مستقلپش
 مورد اعتبار تامين بيني پيش به  موظف ذيربط اجرايي دستگاه و اي حرفه و فني آموزش سازمان –تبصره 

  .باشند مي مذكور هاي آموزش نياز
 

ي ذيربط موظف به شناسايي مشاغل خانگي داراي مزيت هاي نسبي كليه دستگاههاي اجراي –  14ماده 
دبيرخانه موظف است . و رقابتي در بازار و ارائه آنها به دبيرخانه جهت بررسي و تصويب در ستاد مي باشند

 .حداكثر تا اول اسفند هر سال نسبت به معرفي مشاغل مذكور از طريق رسانه ها اقدام نمايد
 



 

  
 

 و فراهم آوردن امكانات ثبت نام اينترنتي متقاضيان در سايت مشاغل خانگي به بستر سازي – 15 ماده
  . عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مي باشد

 
 در  وزارت بازرگاني موظف است با همكاري شوراي اصناف، فهرست آن دسته از مشاغلي كه – 16ماده 
 .يرخانه ستاد اعالم نمايددب به را آنها پشتيبان  هاي اتحاديه و صنوف و باشند مي انجام قابل خانه
 

   وزارت تعاون موظف است با تشكيل تعاوني هاي استاني ،شهرستاني ، شهري و روستايي – 17ماده 
 دبيرخانه به ، ستاد در طرح جهت را آن گزارش و كرده فراهم   را خانگي مشاغل از حمايت و ساماندهي زمينه
 .نمايد اعالم

 
 منابع و  نك مركزي موظف است هر ساله سهميه قابل اعطاء از محل منابع قرض الحسنهبا – 18ماده 
 تعيين به نسبت ، خانگي مشاغل انواع اولويت اساس بر ستاد تا دهد ارائه ستاد به را بانكي سيستم عادي
 . آورد عمل به را الزم اقدام استاني سهميه
 ساير اعضاء جداول توزيع منابع كمك با اجتماعي امور و كار وزارت  استان، هر سهم تنظيم در -  تبصره

تسهيالت بانكي را در اختيار بانك مركزي قرار خواهد داد تا بر اساس برآورد مذكور به بانكهاي عامل ابالغ 
 .نمايد

 
% 20موظف است با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط هر سال ) ع (صندوق مهر امام رضا  – 19ماده 

  .دهد اختصاص   خانگي كار و كسب و مشاغل از حمايت و  د را به طرحهاي ساماندهياز منابع خو
 

  كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري هراستان با عضويت نمايندگان متناظر عضو ستاد و به – 20ماده 
 : دارد عهده به استان درسطح را ذيل وظايف اجراي مسئوليت استاندار، رياست
 سطح در دستورالعمل اين و قانون  ي مصوبات ستاد و حسن اجرايهماهنگي و نظارت براجرا -1

  . استان
 .تعيين شيوه اطالع رساني و تبليغات درخصوص قانون از طريق رسانه ها در سطح استان  -2
 .دبيرخانه به بار يك ماه سه هر گزارش ارائه و   بررسي گزارش عملكرد دستگاهها  -3
   كار و  ا و موانع ايجاد و توسعه كسبه دوديتمح ، ها ظرفيت ،  بررسي و شناخت فرصت ها  -4

 بازارهاي و رقابتي و نسبي هاي مزيت   تناسب به اولويت داراي مشاغل   تعيين  ، استاندر  خانگي
   پيشنهاد ارائه و   ستاد مصوب خانگي مشاغل فهرست ميان از ، صادراتي و ملي محلي، فروش
 .نهدبيرخا به مذكور خصوصيات داراي و جديد خانگي مشاغل



 

  
 

،  ICT دفاتر و ها دهياري يا و روستايي اسالمي شوراهاي  فراهم نمودن تمهيدات الزم از طريق  -5
 .براي ثبت نام متقاضيان روستايي

 . مصوب اولويتهاي رچهارچوب د استان  اجرايي دستگاههاي و شهرستانها تسهيالت سهم   تعيين  -6
 

 مشاغل بر نظارت شيوه  – ها در دستگاه اجرايينحوه ثبت نام متقاضيان و بررسي طرح  –21 ماده
  – پوشش تحت شاغل و پشتيبان بين قرارداد  –  خانگي وكار مجوزكسب صدور ضوابط  –خانگي
. است آمده دستورالعمل اين پنج الي يك هاي پيوست  در ، متقاضيان به تسهيالت پرداخت ضوابط
 .ري قرارگيردازنگموردب ميتواند ستاد وتشخيص لزوم درصورت فوق موارد

 
  كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط ، مسئوليت تنظيم روابط بين شاغلين خانگي با اشخاص  –22ماده 

 است الزم و دارند عهده به اطالعاتي پايگاه و  سامانه طريق از را ستاد مصوبات چهارچوب در پشتيبان
را ) پس از ثبت نام (  خانگي مشاغل متقاضيان و پشتيبان بهينه ارتباط و معرفي جهت الزم  تمهيدات

 . فراهم نمايند
 

مجريان پشتيبان ، تعاونيهاي داراي ظرفيت خوشه سازي ، افراد تحت پوشش و موردي   –23ماده 
 در  تسهيالت پرداخت و پذيرش براي ، قانون  نهادهاي حمايتي و ساكن مناطق محروم مشمول

 .بود خواهند اولويت
 

درغير اين .  سامانه بايد توسط سرپرست خانوار صورت گيرد رد  ت نامتكميل فرم ثب – 24ماده 
 . صورت ، ارائه رضايت كتبي سرپرست خانوار به دستگاه اجرايي ذيربط الزامي است

 .  موارد خاص توسط دستگاههاي حمايتي اقدام خواهد شد-تبصره 
 

ني و اتحاديه يا پيوند با تبديل وضعيت متقاضيان مستقل به صورت خوشه، اعم از تعاو – 25ماده 
بنگاه باالدستي از طريق طرح هاي پشتيبان ، مشروط به ارائه خدمات و طرح تكميلي، توسط پشتيبان 

 .خواهد بود
 

 مستقل،  و پشتيبان اشخاص از اعم ،اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل – 26ماده 
 .  باشند مي ذيربط اجرايي دستگاه به   رظموردن خانگي كار و   كسب توجيهي طرح ارايه به ملزم
 

مبادرت به كسب و كار خانگي تحت پوشش چند پشتيبان، درصورت تائيد دستگاه ذيربط  – 27ماده 
 هفته در كار ساعت 44 از خانگيو چنانچه مجموع ساعات انجام كار خانگي توسط هريك از شاغلين 



 

  
 

 . است بالمانع نگردد، بيشتر
 

  شخاص پشتيبان موضوع اين دستورالعمل مي تواند باهماهنگي و اطالع دستگاهفعاليت ا  –28ماده 
  .گردد اجرا استان يك محدوده از خارج يا و اي منطقه صورت به استانها كارگروه و اجرايي

 
مجري طرح موظف است در صورت خروج هريك از افراد تحت پوشش و يا ايجاد تغيير   –29ماده 

 و   اعمال سامانه در را الزم تغييرات ، اجرايي دستگاه به مراتب اعالم ضمن   در شرايط هر يك از آنها
 .نمايد اقدام وقت اسرع در شده خارج فرد جايگزيني به نسبت

 
كليه شهرداريها موظفند به تناسب تعداد و تنوع كسب و كار خانگي ، مكانهاي مناسبي  – 30ماده 

احبان مشاغل مذكور ، به صورت دوره اي در روزهاي را براي عرضه محصوالت ص) بازار محلي موقت (
 .مشخص هفته ، تأمين و از طريق رسانه هاي عمومي اعالم نمايند

 ضوابط و شرايط استفاده از اماكن مذكور به پيشنهاد شوراي عالي استان ها و تصويب ستاد -تبصره 
  . مي گردد تعيين

 
 .رسيد تصويب به 23/8/1389 تاريخ در تبصره  6   و ماده 30اين دستورالعمل در 



 

  
 

 
  1پيوست شماره 

  

 نحوه ثبت نام متقاضيان و بررسي طرح هادردستگاه اجرائي

كليه متقاضيان مشاغل خانگي بايد از طريق سامانه مشاغل خانگي نسبت به تكميل فرم پرسشنامه  -
متناسب با شرايط خود اقدام نمايند و در صورت داشتن شرايط الزم، از سيستم كد رهگيري دريافت 

پس  و سذخيره سيستم اطالعاتي بانك در ابتدا   كد رهگيري اشخاص مستقل و پشتيبان. خواهند نمود
در صورت انتخاب گزينه فعاليت به . متناسب با نوع رشته به دستگاه اجرايي مربوطه ارسال مي گردد

 .شكل تعاوني، به سامانه وزارت تعاون متصل خواهند شد

متقاضيان مستقل داراي كد رهگيري ، مشخصات طرح و فعاليت مورد نظر خودرادر قالب فرم هاي  -
طرح هاي پيشنهادي متقاضيان مستقل در .ايي مربوطه ارائه مي نمايند اجردستگاه به   موجود در سيستم

 ، ذيربط اجرايي دستگاه  مهلت زماني مشخص ، توسط دستگاه اجرايي ذيربط بررسي و در صورت تائيد
 نياز صورت در سپس. شد خواهد صادر تابعه واحدهاي و اجتماعي امور و كار وزارت توسط مربوطه مجوز

 . نظر به بانك ارسال خواهد شد موردطرح وام، به

 پرسشنامه فرم تكميل به نسبت باشند مي پشتيبان پوشش تحتافرادي كه متقاضي انجام فعاليت  -
 افراد از گروه اين كد. نمايند مي دريافت رهگيري كد سيستم از ، مهارت از برخورداري صورت در و اقدام
 .اه اجرائي به پشتيبان معرفي خواهند شد دستگتوسط الزم زمان در و ذخيره اطالعاتي بانك در

متقاضيان پشتيبان داراي كد رهگيري ، مشخصات طرح و فعاليت مورد نظر خودرادر قالب فرم هاي  -
 ... و فني ، فردي اهليت اجرايي دستگاه . نمايند مي ارائه مربوطه اجرايي دستگاه به   موجود در سيستم

 و كار وزارت توسط مربوطه مجوز ، ذيربط اجرايي دستگاه   ئيدرت تاصو در و بررسي را پشتيبان متقاضي
 اطالعاتي بانك از استفاده با اجرايي دستگاه سپس. شد خواهد صادر تابعه واحدهاي و اجتماعي امور

 فوق افراد پذيرش صورت در. خواهدنمود معرفي پشتيبان به را پوشش تحت متقاضي افراد ، سيستم
 .  مي نمايد ايي طرح را تاييد و به بانك ارساله اجردستگا ، پشتيبان توسط



 

  
 

  2پيوست شماره 

 شيوه نظارت بر مشاغل خانگي

   

 : تسهيالت پرداخت از قبل نظارت –الف 

 بررسي و اطمينان از داشتن مهارت ، تجربه الزم ، اهليت فردتوسط دستگاه اجرايي •

 بررسي دقيق طرح پيشنهادي توسط دستگاه اجرايي •

 قرارداد ميا ن پشتيبان و شاغلين تحت پوششنظارت برتنظيم  •

  

  

   :تسهيالت  پرداخت حين نظارت –ب 

   اقتصادي طرح توسط بانك-بررسي توجيه فني  •

  

 : نظارت پس از پرداخت تسهيالت -ج

   بانك توسط   نظارت بر نحوه هزينه كرد تسهيالت •

 يباننظارت دستگاه اجرايي بر جذب افراد تحت پوشش در طرح ها از سوي پشت •

دريافت گزارش از پشتيبان در فواصل ( نظارت هاي ادواري بر طرح ها توسط دستگاه اجرايي  •
 ) زماني معين

بازديد از منازل مسكوني محل اجراي طرح ، توسط پشتيبان و دستگاه اجرايي به صورت موردي  •
  بار در طول دوره توليد و متناسب با نوع محصول3و حداكثر 

  

 .يف ذاتي و نظارتي دستگاه هاي اجرايي ذيربط نمي باشدموارد فوق نافي وظا



 

  
 

 پيوست شماره 3
 ضوابط صدور مجوز كسب وكارخانگي

 خانگي كار و   شرايط الزم براي متقاضيان اخذ مجوز كسب-الف
 : شرايط عمومي  -1

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران  -
 پشتيبان اشخاص براي سال   حداقل سن بيست  -
 ) براي اشخاص پشتيبان( كيفري موثر به تأييد مراجع ذيصالح نداشتن سابقه  -
 داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت از سربازي براي متقاضيان مرد  -
 ) براي افرادمستقل( اقامت درمحل اجراي طرح   -

 : شرايط اختصاصي  -2
  سال سابقه كاري مرتبط براي اشخاص پشتيبان5حداقل    -
 )اعتبار تاريخ داراي (نظر مورد رشته در مهارت و زشآمو گواهي  ارائه   -
 ارائه گواهي سالمت براي متقاضيان رشته هاي مرتبط با مواد غذايي و بهداشتي   -
 )براي اشخاص پشتيبان (سرمايه موردنياز ايجاد رشته شغلي% 20تأمين سهم آورده متقاضي حداقل به ميزان    -

 داشتن ايده براي شروع فعاليت -   
 داشتن توانايي مديريت براي اداره كسب و كار   -

  مدارك موردنياز براي صدور مجوز كسب و كار خانگي- ب 
 تصوير شناسنامه و كارت ملي -
 تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت براي متقاضيان مرد -
 گواهي عدم سوء پيشينه براي پشتيبان -
 تصوير گواهي آخرين مدرك تحصيلي -
 ل و تصوير كارت مهارت مرتبط با رشته شغلي مورد تقاضااص -

  مراحل صدور مجوز-ج 
 داشتن شرايط عمومي و اختصاصي -1
 ارائه درخواست توسط متقاضي به دستگاه اجرايي ذيربط -2
 متقاضي توسط توجيهي طرح ارائه   تكميل فرم هاي مربوط و -3
 ) ي اشخاص پشتيبانبرا(ارائه مستندات مربوط به سهم آورده متقاضي  -4
 بررسي درخواست و طرح متقاضي توسط دستگاه اجرايي ظرف حداكثر يك هفته -5
 48ظرف اجتماعي  امور و كار كل اداره توسط   تأئيد طرح از سوي دستگاه اجرايي و صدور مجوز -6

 ساعت



 

  
 

 

  
  4پيوست شماره 

  قرارداد بين پشتيبان وشاغل تحت پوشش
  

   دستورالعمل اجرايي قـانون سـاماندهي و حمايـت از مـشاغل     26ماده                اين قرارداد به موجب     
    آقاي                         به شماره شناسنامه                       كدملي   / خانگي بين  خانم 

  اعضاء خانوار  عضو يا  *                                                                    سرپرست خانوار   
  نفر از اعضاء خانوار ........   سرپرست خانوار به همراه  

  روستا                                              خيابان/ شهرستان                         شهر : به نشاني 
           تلفن                    يكوچه                             پالك                                  كدپست

  آقاي                           / بعنوان شاغل خانگي تحت پوشش پشتيبان  و خانم 
   به شماره شناسنامه                   كدملي                                   به نمايندگي از         

                تلفن                     كد پستي              به نشاني 
  . بعنوان  پشتيبان ، با شرايط ذيل منعقد مي گردد

  ماده يك 
  كار معين : نوع قرارداد 

  :تاريخ انعقاد قرارداد 
حداقل يكسال و  يا به تناسـب مـدت دوره بازپرداخـت اقـساط وام دريـافتي و نـوع                     : مدت قرارداد   

  محصول 
  :كل مبلغ قرارداد 

ــراردا   ــغ  قـ ــت  مبلـ ــوه پرداخـ ــه  : د نحـ ــي  روزانـ ــه             هفتگـ                                      ماهانـ
   فصلي

  :  نام شغل خانگي مورد نظر  

____________________________________________________________  

ضاء و تأييد اين قرارداد توسـط       چنانچه اين قرارداد توسط ساير اعضاي خانوار به غير از سرپرست خانوار تكميل گردد  ام                *

  .در موارد خاص با تاييد دستگاههاي اجرائي ذيربط اقدام خواهد شد.سرپرست خانوار نيز الزامي است 

  

  



 

  
 

  :نوع محصول 

  ساعت در هفته :                                   ساعات كار مورد توافق طرفين 

  ......                             در طي مدت   :   حجم مورد توافق توليد كاال يا ارائه خدمات 

  ماده دو 

  : تعهدات 

  : تعهدات پشتيبان –الف 

   پيگيري ارائه  آموزشهاي الزم ، تهيه و تأمين  مواد اوليه و ابزار كار ، مشاوره ، طراحـي و نـوآوري ،                        

 فروش محصول ،  نظارت      ، بازاريابي و  ) در صورت نياز    ( تأمين امكانات بسته بندي محصول موردنظر       

بر فرآيند تهيه محصول ، رعايت نكات ايمني و بهداشتي در طول مدت قرارداد  و  پرداخت بـه موقـع                      

  :مبلغ قرارداد با درنظر داشتن موارد ذيل  برعهده پشتيبان مي باشد 

  :   عناوين دوره هاي آموزشي مورد نياز .1

  :  برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز شامل .2

                     ساير با ذكر موارد  تكميل مهارت         كسب مهارت 

  :   تامين مواد اوليه  موردنياز شامل .3

  :  نحوه تهيه و  تحويل مواد اوليه  به شاغل خانگي تحت پوشش .4

          ساير با ذكر موارد              تحويل در مركز خريد تحويل درب منزل 

  

  :  تامين  ملزومات و  ابزار كار موردنياز شامل   تهيه و.5

  

  

  : نحوه تامين و  تحويل ابزار كار به شاغل خانگي تحت پوشش .6



 

  
 

     و نصب ) درب منزل (               تحويل                         بدون نصب ) درب منزل (تحويل 

   ساير با ذكر موارد      تحويل در مركز خريد 

  :  اوره شامل   انجام مش.7

  رفع نقايص در حين انجام كار     نحوه استفاده از مواد اوليه و ابزار كار 

  ساير با ذكر موارد 

  :  ارايه دستورالعمل فعاليت  شامل .8

  طرح هاي جديد و ابتكاري متناسب با عرضه و تقاضاي بازار       ارائه طرح 

  ساير با ذكر موارد 

  :  نياز شامل   امكانات بسته بندي مورد. 9

  

  :       نحوه  تحويل و تامين  امكانات بسته بندي .10

                      ساير با ذكر موارد           تحويل در مركز خريد  تحويل درب منزل  

  تعيين كد رهگيري محصول با هماهنگي دستگاه نظارتي ذيربط . 11

  ذيربط ارائه گزارشات الزم به دستگاههاي اجرايي . 12

  : تعهدات شاغل –ب 

  عدم بكارگيري نيروي كار عضو  غير خانواده .1

 رعايت ضوابط زيست محيطي و آسايش همسايگان و واحدهاي همجوار .2

 حضور به موقع در جلسات آموزشي  .3

   انجام به موقع تعهدات در رابطه با تحويل كمي و كيفي محصول  .4

  :ي به پشتيبان  تعيين نحوه تحويل كاال يا خدمات توسط شاغل خانگ .5

            ساير با ذكر موارد    تحويل در مركز خريد   تحويل درب منزل شاغل خانگي 



 

  
 

                          سال       ماه     روز          :            زمان تحويل  كاال  يا خدمات  .6

 :مواردي كه شاغل خانگي تحت پوشش نياز به پشتيباني ندارد .  7

  

  

  :هدات طرفين  تع-ج 

ملـزم بـه همكـاري كامـل بـا بازرسـان و         )  پشتيبان و شاغل خانگي تحت پوشش     (طرفين   .١

كارشناسان دستگاه  اجرايي ذيربط در صورت ناكافي بودن گزارشات پشتيبان ، براي بازديد              

  . از محل توليد محصول خانگي مي باشند 

 درست و  بـه موقـع تعهـدات          كه با عدم انجام   ) پشتيبان يا شاغل خانگي   (هريك از طرفين     .٢

  موضوع اين قرارداد ، موجب ضرر و زيان طرف مقابل گردد ملزم به جبـران خـسارات وارده                  

  . مي باشند

 ماده  سه 

  :فسخ اين قرارداد در شرايط زير قابل رسيدگي  خواهد بود 

، تغييرات اساسي در اجراي مفاد قرارداد به تشخيص ناظر از قبيـل فـوت يـا ازكارافتـادگي                    .١

 انجام هزينه هاي نابجا ،       بيماري صعب العالج ، تشكيل خانواده جديد منجر به تغيير مكان ،           

حوادث غير مترقبه و عدم سازش طرفين براي ادامه فعاليت شاغل خانگي تحت پوشش يا               

  .پشتيبان 

  . گزارش دستگاه اجرايي مربوطه مبني بر عدم رعايت مفاد مندرج در اين قرارداد  .٢

  

 ماده چهار

  .دستگاه اجرايي صادر كننده مجوز به عنوان حكم و ناظر بر اجراي اين قرار داد مي باشد 



 

  
 

براي  افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي  ، دستگاه حمايتي مربوطه  نـاظر و حكـم خواهـد                    :تبصره  

 .بود

شاغل     اين قرارداد در سه نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه از آن نزد پشتيبان ، يك نسخه نزد                    

  . خانگي تحت پوشش  و يك نسخه نزد دستگاه اجرايي ذيربط مي باشد

  

  
                                                                             پشتيبان           شاغل خانگي 

               نام و نام خانوادگي        نام و نام خانوادگي                                                                   

  :                                         امضاء                           :           امضاء 

  

                                                                      ناظر    

      دستگاه اجرايي ذيربط  و                                                  

                                                        يا نهاد حمايتي مربوطه

  :                                                                 امضاء 

  
  

                                                                         
  

 

 
  

  

  

  



 

  
 

 5پيوست شماره 

 ضوابط پرداخت تسهيالت به متقاضيان

 شرايط عمومي  - 
      ، باشند مي ذيربط اجرايي دستگاه تائيد مورد   كليه متقاضيان داراي مجوز كسب و كار خانگي كه 

  .شوند مند بهره تسهيالت اين از توانند مي
مايند كه متقاضيان به سهولت و با و بانك هاي عامل ترتيبي اتخاذمي ن) ع(صندوق مهر امام رضا  -

رعايت قانون مشاغل خانگي و دستور العمل هاي مربوطه و ضوابط فوق الذكر بتوانند از تسهيالت بهره 
    . مند شوند

 درصد سهم تعيين شده در بانك 35تسهيالت قرض الحسنه اختصاصي به متقاضيان مستقل نبايد از  -
  .بيشتر باشد

 )ع(مام رضا شرايط صندوق مهر ا  - 
 . ميليون ريال مي باشد50حداكثر تسهيالت قرض الحسنه پرداختي به متقاضيان مستقل  -
 .حداكثرتسهيالت قرض الحسنه به متقاضيان پشتيبان يك ميليارد ريال مي باشد -
  ميزان تسهيالت قرض الحسنه پرداختي به متقاضيان پشتيبان متناسب با طرح توجيهي كسب و كار -

 .مي باشد
 .گيرند مي قرار اولويت در ، دارند بيشتري اشتغالزايي كه هايي طرح  ضمناً   
 .باشد مي سال 5 تنفس دوره احتساب با  حداكثر دوره باز پرداخت تسهيالت قرض الحسنه -
 گردش در سرمايه و ثابت سرمايه بعنوان  پرداخت تسهيالت قرض الحسنه به متقاضيان پشتيبان -

  .باشد مي مربوطه شغل لزوم مورد هيزاتتهيه  تج درمقابل

  شرايط بانك هاي عامل -
 . ميليون ريال مي باشد30حداكثر تسهيالت قرض الحسنه پرداختي به متقاضيان مستقل  -
 .باشد مي سال 3 مستقل متقاضيان براي   حد اكثر مدت باز پرداخت تسهيالت قرض الحسنه -
 .شتيبان ده ميليارد ريال مي باشدحد اكثر تسهيالت پرداختي به متقاضيان پ -
     )پشتيبان و مستقل( ميليون ريال به صاحبان كسب و كار خانگي 30تسهيالت اختصاص يافته بيش از  -

 .آئين نامه پرداخت يارانه تسهيالت صاحبان بنگاه هاي اقتصادي زود بازده و كار آفرين مي باشد مشمول

  


