گسدش واز زسیدگی بِ دزخَاست تسْیالت اش هحل اعتبازات
هطاغل خاًگی هستمل دز سال 1397-1396

ازائِ دزخَاست تَسط هتماضی بِ
دستگاُ اجسایی دز ضْسستاى

هحتَیات پسًٍدُ تماضای تسْیالت هطاغل خاًگی
.1

دزخَاست هتماضی (طبك فسم) دز زضتِ ّای هصیت داز ٍ هصَب دز وازگسٍُ اضتغال ضْسستاى.

.2

هجَش فعالیت هطاغل خاًگی .

.3

تصَیس وازت هلی .

.4

تصَیس ّوِ صفحات ضٌاسٌاهِ.

.5

وپی وازت پایاى خدهت یا هعافیت اش خدهت ًظام ٍظیفِ (بسای آلایاى).

.6

جَابیِ استعالم اش  -smeصٌدٍق وازآفسیٌی اهید – وویتِ اهداد اهام خویٌی (زُ) –بْصیستی ٍ
بٌیاد ضْید ٍ اهَز ایثازگساى ٍ ساهاًِ هطاغل خاًگی هبٌی بس دزیافت یا عدم دزیافت تسْیالت

تىویل پسًٍدُ تَسط

اضتغالصا ٍ بیوِ تاهیي اجتواعی ٍ خدهات دزهاًی.

دستگاُ اجسایی ضْسستاى

.7

ٍ بسزسی اّلیت هتماضی

داضتي حدالل  3سال سابمِ فعالیت سَدآٍز دز زضتِ هَزد تماضا بِ تایید دستگاُ اجسایی
ذیسبط.

(ظسف هْلت یه ّفتِ)

.8

تصَیس لسازداد ّوىازی با بٌگاُ ٍابستِ (.هبٌی بس فسٍش هحصَالت)

.9

ازائِ طسح تَجیْی با ًسبت  40دزصد سسهایِ دز گسدش ٍ  60دزصد سسهایِ ثابت ( ،بسای
دزخَاست طسح ّای باالی  50هیلیَى زیال).

تائید
دزخَاست تسْیالت بیص اش  50هیلیَى زیال
دزخَاست تسْیالت تا سمف  50هیلیَى زیال
بسزسی طسح تَسط دستگاُ اجسایی استاى
ازسال پسًٍدُ بِ دبیسخاًِ وازگسٍُ اضتغال ضْسستاى ٍ اخر استعالم اش
ساهاًِ باًه وطاٍزشی* (هَضَع بٌد  11ابالغ اعتبازات سال )96

ازسال تائید وتبی

تَسط ادازُ تعاٍى ،واز ٍ زفاُ اجتواعی ضْسستاى

(ظسف هْلت  2زٍش)

تائید
عدم تایید

اعالم بِ هتماضی تَسط دستگاُ اجسایی ضْسستاى

بسزسی طسح دز جلسِ وازگسٍُ اضتغال ضْسستاى
پایاى

(ظسف هْلت یه ّفتِ)

تائید

هعسفی طسح تَسط ادازُ
تعاٍى ،واز ٍ زفاُ اجتواعی

بسزسی طسح دز باًه ٍ عمد لسازداد با هجسی طسح

ضْسستاى بِ باًه عاهل

ًىتِ  :دز صَزت احساش عدم ضسایط یا عدم صحت اطالعات ٍ هدازن هتماضی دز ّس هسحلِ اش پسداخت تسْیالت ،هَضَع واى لن یىي تلمی ٍ یا تسْیالت تبدیل بِ حال خَاّد ضد.
*الشم بِ ذوساست اخر استعالم اش ساهاًِ باًه وطاٍزشی بِ هٌظَز بسزسی عدم بدّی بِ سیستن باًىی ٍ چه بسگطتی ،بسای ولیِ طسح ّا الصاهی هی باضد.

