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 های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شدهجامع ضوابط و طرح دستورالعمل

 مقدمه -1

 کلی ضوابط ذیل مذکور دستورالعمل کشور، 1138 سال بودجه قانون واحدهماده 18 تبصره( ب) بند اجرایی نامهآئین 5 ماده سازی اجرایی راستای در

. است شدهارائه (5/3/38.مورخ  151.18/11به شماره ) کشور وبودجهبرنامه سازمان با شده توافق ازی ماده مذکور،سبه منظور اجرایی هاطرح پذیرش

. است دهشارائه یکپارچه قالبی در وثایق نظام و ارزیابی فرآیند همراه به اطلاعات فناوری و ارتباطات وزارت یحمایت هایطرح مذکور، دستورالعمل در

 .رسید اطلاعات فناوری و ارتباطات محترم وزیر تائید به 1/11/38 تاریخ در رمذکو دستورالعمل

 فیتعار -2

هایی هستند که موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات در های فعال در حوزه فاوا شرکتشرکت .است ارتباطات و اطلاعات فناوری منظور: فاوا -

های انجام شده در زمینه ربط اخذ نموده باشند و یا قراردادها و فعالیتدهای ذیذکر شده باشد یا مجوزهای مرتبط را از نها هاآناساسنامه 

 فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشند.

 .است اطلاعات فناوری و ارتباطات وزارت منظور: وزارت -

 .است فناوری اطلاعات ایران سازمان منظور: سازمان -

 .است سازمان در شده تشکیل دبیرخانه منظور: دبیرخانه -

 نفر 1 و اطلاعات فناوری و ارتباطات وزارت ارشد مدیران از نفر 1 از مرکب «شده اداره وجوه تسهیلات تخصصی کارگروه»: تخصصی کارگروه -

 عیینت کارگروه دبیرخانه عنوان به سازمان. شوندمی منصوب وزیر حکم با که است مزبور وزارت با استخدامی رابطه فاقد متخصصان از

 .بود خواهد تصویب قابل مثبت رأی 5 حداقل با تخصصی کارگروه صمیماتت. شودمی

 هایویژگی طرح، موضوع مورد در موردنیاز توضیحات شامل دستورالعمل این در وکارکسب معرفی طرح از منظور: وکارکسب معرفی طرح -

 رائها متقاضیان به آن قالب مستقل طور به طرح هر در که است آن نیاز مورد موارد سایر و زاییاشتغال طرح، توسعه برنامه و متقاضیان

 .شودمی

 با طرح ارتباط بررسی شامل دستورالعمل این در سازمان توسط وکارکسب معرفی هایطرح ارزیابی از منظور: وکارکسب معرفی طرح ارزیابی -

 شده انبی ارزیابی جهت طرح هر در که است خاصی دموار و طرح بررسی هایاولویت تعیین شده، تعهد زاییاشتغال میزان تعیین فاوا، حوزه

 .است

 نامهآئین 1 ماده( ث) بند مطابق فاوا حوزه در تسهیلات از استفاده کنندهدرخواست واحد صنفی یا حقوقی حقیقی، شخص منظور: متقاضی -

 .است 1138 بودجه قانون 18 تبصره( ب) بند اجرایی

 خمینی امام امداد کمیته حمایت تحت افراد و( معلولین) توانیابان ،ایثارگران آزادگان، ،جانبازان شهدا، معزز خانواده :ویژه اقشار -

 مربوطه مقررات و قوانین تعریف طبق یا ذیصلاح مراجع تائید با بهزیستی سازمان و( ره)

 سال 1 از کمتر ثبت سابقه با هایشرکت: نوپا شرکت -
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 های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شدهجامع ضوابط و طرح دستورالعمل

 صلاحذی مراجع از مجوز دارای هایدهندهشتاب و سال 1 زا بیش ثبت سابقه با هایشرکت: نوپا غیر هایشرکت -

 یا شده حسابرسی مالی هایصورت اساس بر تومان میلیارد 11 از بیش سالانه درآمد مجموع دارای هایشرکت: بالا توانمندی با هایشرکت -

 مالیاتی اظهارنامه آخرین

 حصلاذی قانونی مراجع از مجوز دارای صنفی واحدهای: صنفی واحد -

 ربطذی قانونی مراجع از وکارکسب مجوز دارای فاوای یحوزه بستر بر فعال حقیقی اشخاص: حقیقی اشخاص -

 مورخ ه51331/ت5171. شماره مصوبه موضوع نوپا هایشرکت از حمایت نامهآئین 11 ماده ذیل تبصره مفاد با مطابق: هادهندهشتاب -

 وزیران هیئت 1/1/1138

 .است www.irannoafarin.ir سامانه منظور: نوآفرین ایران سامانه -

 .است www.irankarfa.ir سامانه منظور: وزارت زاییاشتغال جامع هایطرح سامانه -

 

 

 

  



 

5 

 

 های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شدهجامع ضوابط و طرح دستورالعمل

 یتیحما یهاطرح -3

 موبایلی شنیکیاپل دارای ینوپا یوکارهااز توسعه کسب تی: حما1شماره  طرح

 تیحما یکل فیتعر

 توسط دهشارائه طرح اساس بر اپلیکیشن توسعه حوزه در نوپا هایشرکت زاییاشتغال و هافعالیت عهتوس جهت تسهیلات ارائه به اقدام خدمت این

 .نمایدمی متقاضی

 تیحما شمول دامنه

 .اندنموده نامثبت نوآفرین سامانه در که نوپا هایشرکت

 یتیحما لاتیتسه زانیم و نوع

 درصد 5 بهره نرخ و تومان میلیون 151 حداکثر: تسهیلات میزان

 تنفس دوره ماه 21 از پس و ماه 63: تسهیلات بازپرداخت و تنفس دوره

 لاتیتسه افتیدر نحوه و طیشرا

 سازمان توسط وکارکسب معرفی طرح تائید -1

 بیمه کد تخصیص با تسهیلات تومان میلیون 11 هر ازای به وقتتمام انسانی نیروی 1 حداقل معادل انسانی نیروی کارگیریبه  -.

 بیمه و باشد گرفته بکار را شده تعهد انسانی نیروی تسهیلات، درخواست ثبت از پیشماه  1و حداقل  ماه .1 در حداکثر بایستی نوپا شرکت :1 تبصره

 .باشند شرکت آن در بیمه سابقه دارای جذب، به منتهی ماهه 6 در نباید شدهجذب انسانی نیروهای. باشد شده تائید ایشان

 و شرایط رعایت با ماهه 6 زمانی فاصله با و تومان میلیون 151 سقف تا نوپا شرکت هر برای مذکور طرح در سال در خواستدر بار . ارائه امکان -1

 .دارد وجود ضوابط

 :است زیر جدول شرح به تسهیلات پرداخت اختصاصی شروط و میزان  -1

 شنیکیاپل دهندهتوسعه ینوپا یهاکتشر به لاتیتسه پرداخت یاختصاص شروط و زانیم -1 جدول

 لازم شرایط تسهیلات میزان

 فعال نصب 111،. از بیش کسب  تومان میلیون 11

 بیمه کد با وقتتمام انسانی نیروی 1 کارگیریبه 

 فعال نصب 111،. از بیش کسب  تومان میلیون 61

 بیمه کد با وقتتمام انسانی نیروی . کارگیریبه 

 فعال نصب 52111 از بیش بکس  تومان میلیون 31

 بیمه کد با وقتتمام انسانی نیروی 1 کارگیریبه 

 فعال نصب 52111 از بیش کسب  تومان میلیون 1.1

 بیمه کد با وقتتمام انسانی نیروی 1 کارگیریبه 

 فعال نصب 82111 از بیش کسب  تومان میلیون 151

 بیمه کد با وقتتمام انسانی نیروی 5 کارگیریبه 
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 های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شدهجامع ضوابط و طرح دستورالعمل

 به اقدام تخصصی کارگروه در اول درخواست تائید از پس ماه 6 فاصله با و طرح این 1 جدول محل از بار . تواندمی سال در نوپا شرکت هر: . تبصره

 طور به هک معنی بدین. شودمی حساب اول درخواست با تجمیعی صورت به دوم تسهیلات در نصب شرایط و نماید تسهیلات دریافت و درخواست ارائه

 تسهیلات مشابه آن نصب شرایط است، تومان میلیون 61 نآ دوم درخواست و است نموده دریافت تومان میلیون 11 اول درخواست در متقاضی اگر ثالم

 .باشد نصب 5111 از بیش بایستی تومانی میلیون 31

 اختپرد تسهیلات درخواست زمان در اشتغال میزان حفظ و ماهه چهار زمانی فاصله بهمساوی  قسط دو در تومان میلیون 11 از بیش تسهیلات: 1 تبصره

  .شودمی
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 های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شدهجامع ضوابط و طرح دستورالعمل

 یلیموبا یهایباز دارای ینوپا یوکارهااز توسعه کسب تی: حما2شماره  رحط

 تیحما یکل فیتعر

 شدهرائها طرح اساس بر موبایلی هایبازی توسعه حوزه در نوپا هایشرکت زاییاشتغال و هافعالیت توسعه جهت تسهیلات ارائه به اقدام خدمت این

 .نمایدمی متقاضی توسط

 تیحما شمول دامنه

 .اندنموده نامثبت نوآفرین سامانه در که نوپا هایشرکت

 یتیحما لاتیتسه زانیم و نوع

 درصد 5 بهره نرخ و تومان میلیون 151 حداکثر: تسهیلات میزان

 نفست دوره ماه 21 از پس و ماه 63: تسهیلات بازپرداخت و تنفس دوره

 لاتیتسه افتیدر نحوه و طیشرا

 سازمان توسط وکارکسب معرفی طرح تائید -1

 بیمه کد تخصیص با تسهیلات تومان میلیون 11 هر ازای به وقتتمام انسانی نیروی 1 حداقل معادل انسانی نیروی کارگیریبه  -.

 مهبی و باشد گرفته بکار را شده تعهد انسانی نیروی تسهیلات، درخواست از پیشماه  1و حداقل در  ماه .1 در حداکثر بایستی نوپا شرکت: 1 تبصره

 .باشند شرکت آن در بیمه سابقه دارای جذب، به منتهی ماهه 6 در نباید شدهجذب انسانی نیروهای. باشد شده تائید ایشان

 .دارد وجود ضوابط و شرایط رعایت با تومان میلیون 151 سقف تا نوپا شرکت هر برای مذکور طرح در سال در درخواست بار . ارائه امکان -1

 :است زیر جدول شرح به تسهیلات پرداخت اختصاصی شروط و میزان  -1

 یلیموبا یهایباز دهندهتوسعه ینوپا یهاشرکت به لاتیتسه پرداخت یاختصاص شروط و زانیم -2 جدول

 لازم طیشرا لاتیتسه زانیم

 میلیون تومان 11

 مهیوقت با کد بتمام یانسان یروین 1 یریکارگبه 

 ریز جدول اساس بر فعال نصب تعداد کسب با یباز کی حداقل بودن دارا: 

 گانیرا یدرآمد مدل یدنیخر یدرآمد مدل 

 داخل در شده داده توسعه
 نصب 111،. از شیب کسب
 فعال

 نصب 11،111 از شیب کسب
 فعال

 *شده یسازیبوم
 صبن 11،111 از شیب کسب
 فعال

 نصب 51،111 از شیب کسب
 فعال

 میلیون تومان 61

 مهیوقت با کد بتمام یانسان یروین . یریکارگبه 

 ریز جدول اساس بر فعال نصب تعداد کسب با یباز کی حداقل بودن دارا: 

 گانیرا یدرآمد مدل یدنیخر یدرآمد مدل 

 داخل در شده داده توسعه
 نصب 111،. از شیب کسب
 فعال

 نصب 11،111 از شیب کسب
 فعال

 شده یسازیبوم
 نصب 11،111 از شیب کسب
 فعال

 نصب 51،111 از شیب کسب
 فعال
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 های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شدهجامع ضوابط و طرح دستورالعمل

 لازم طیشرا لاتیتسه زانیم

 تومان ونیلیم 31

 مهیوقت با کد بتمام یانسان یروین 1 یریکارگبه 

 ریز جدول اساس بر فعال نصب تعداد کسب با یباز کی حداقل بودن دارا: 

انگیرا یدرآمد مدل یدنیخر یدرآمد مدل   

 داخل در شده داده توسعه
 نصب 1،111 از شیب کسب
 فعال

 نصب 5،111. از شیب کسب
 فعال

 شده یسازیبوم
 نصب 1،111. از شیب کسب
 فعال

 نصب 111،111 از شیب کسب
 فعال

 تومان میلیون 1.1

 مهیوقت با کد بتمام یانسان یروین 1 یریکارگبه 

 ریز جدول اساس بر فعال نصب تعداد کسب با یباز کی حداقل بودن دارا: 

 گانیرا یدرآمد مدل یدنیخر یدرآمد مدل 

 داخل در شده داده توسعه
 نصب 1،111 از شیب کسب
 فعال

 نصب 5،111. از شیب کسب
 فعال

 شده یسازیبوم
 نصب 1،111. از شیب کسب
 فعال

 نصب 111،111 از شیب کسب
 فعال

 تومان ونیلیم 151

 مهیب کد با وقتتمام یانسان یروین 5 یریکارگبه 

 ریز جدول اساس بر فعال نصب تعداد کسب با یباز کی حداقل بودن دارا: 

گانیرا یدرآمد مدل یدنیخر یدرآمد مدل   

 داخل در شده داده توسعه
 نصب 11،111 از شیب کسب
 فعال

 نصب 51،111 از شیب کسب
 فعال

 شده یسازیبوم
 نصب 11،111 از شیب کسب
 فعال

 نصب 511،111 از شیب کسب
 فعال

 در تسهیلات پرداخت در نصب شرایط و نماید دریافت تسهیلات و دهد ارائه درخواست . جدول محل از بار . تواندمی سال در متقاضی هر: . تبصره

 دریافت تومان میلیون 11 اول درخواست در متقاضی اگر مثال طوربه که معنی بدین. شودمی حساب اول درخواست با تجمیعی صورت به دوم درخواست

 .باشد بایستی تومانی میلیون 31 تسهیلات مشابه آن نصب شرایط است، تومان میلیون 61 نآ دوم درخواست و است نموده

 یاایانهر هایبازی ملی بنیاد از استعلام اساس بر است شده سازیبومی یا و شده داده توسعه داخل در که اساس این بر بازی نوع یینتع: 1 تبصره

 .پذیرفت خواهد صورت

 اختپرد تسهیلات درخواست زمان در اشتغال میزان حفظ و ماهه چهار زمانی فاصله به مساوی قسط دو در تومان میلیون 11 از بیش تسهیلات: 1 تبصره

 .شودمی
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 های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شدهجامع ضوابط و طرح دستورالعمل

 فاوا حوزه ینوپا یوکارهااز توسعه کسب تی: حما3 شماره طرح

 تیحما یکل فیتعر

 اساس بر (لیموبای هایبازی و هااپلیکیشن جزبه) فاوا حوزه در نوپا هایشرکت زاییاشتغال و هافعالیت توسعه جهت تسهیلات هارائ به اقدام خدمت این

 .نمایدمی متقاضی توسط شدهارائه طرح

 تیحما شمول دامنه

 .اندنموده نامثبت نوآفرین سامانه در که نوپا هایشرکت

 یتیحما لاتیتسه زانیم و نوع

 درصد 5 بهره نرخ و تومان میلیون 151 حداکثر: تسهیلات نمیزا

 تنفس دوره ماه 21 از پس و ماه 63: تسهیلات بازپرداخت و تنفس دوره

 لاتیتسه افتیدر نحوه و طیشرا

 سازمان توسط وکارکسب معرفی طرح تائید -1

 بیمه کد تخصیص با تسهیلات تومان میلیون 11 هر ازای به وقتتمام انسانی نیروی 1 حداقل معادل انسانی نیروی کارگیریبه  -.

 مهبی و باشد گرفته بکار را شده تعهد انسانی نیروی تسهیلات، درخواست از پیش ماه 1 حداقل و ماه .1 در حداکثر بایستی فاوا وکارکسب: 1 تبصره

 .باشند شرکت آن در بیمه قهساب دارای ،جذب به منتهی ماهه 6 در نباید شدهجذب انسانی نیروهای. باشد شده تائید ایشان

 دارد وجود ضوابط و شرایط رعایت با تومان میلیون 151 سقف تا سال در درخواست بار . ارائه امکان. 

  است زیر جدول شرح به تسهیلات پرداخت اختصاصی شروط و میزان: 

 نوپا یاهشرکت ریسا به لاتیتسه پرداخت یاختصاص شروط و زانیم -3 جدول

 موارد سایر در وکارکسب معرفی طرح با مرتبط ویژه شرایط تسهیلات میزان

 مهیب کد با وقتتمام یانسان یروین 1 کارگیریبه  تومان میلیون 11

 تومان میلیون 61
 انگرینما که معتبر یقراردادها ارائه ای تومان ونیلیم 111 از شتریب فروش با گذشته سال یاتیمال اظهارنامه ارائه 

 .باشد شرکت در گذشته سال در تومان ونیلیم 111 از شیب درآمد

 مهیب کد با وقتتمام یانسان یروین . کارگیریبه 

 تومان میلیون 31
 انگرینما که معتبر یقراردادها ارائه ای تومان ونیلیم 111 از شتریب فروش با گذشته سال یاتیمال اظهارنامه ارائه 

 .باشد شرکت در گذشته سال در ومانت ونیلیم 111 از شیب درآمد

 مهیوقت با کد بتمام یانسان یروین 1 کارگیریبه 

 تومان میلیون 1.1
 سال گذشته در شرکت باشد. در تومان ونیلیم 11. از شیب فروش با گذشته سال یاتیمال اظهارنامه ارائه 

 مهیوقت با کد بتمام یانسان یروین 1 کارگیریبه 

 تومان میلیون 151
 باشد شرکت در گذشته سال در تومان ونیلیم 11. از شیب فروش با گذشته سال یاتیمال اظهارنامه ئهارا. 

  مهیوقت با کد بتمام یانسان یروین 5 کارگیریبه 



 

 

11 

 

 های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شدهجامع ضوابط و طرح دستورالعمل

 پرداخت در گذشته سال درآمد شرایط و نماید دریافت تسهیلات و دهد ارائه درخواست مذکور طرح در بار . تواندمی سال در متقاضی هر: . تبصره

 میلیون 11 اول درخواست در متقاضی اگر مثال طوربه که معنی بدین. شودمی حساب اول درخواست با تجمیعی صورت به دوم درخواست در تسهیلات

 میلیون 111 از بیش بایستی تومانی میلیون 31 تسهیلات مشابه آن درآمد شرایط است، تومان میلیون 61 آن دوم درخواست و است نموده دریافت تومان

 .باشد گذشته سال در تومان

 اختپرد تسهیلات درخواست زمان در اشتغال میزان حفظ و ماهه چهار زمانی فاصله به مساوی قسط دو در تومان میلیون 11 از بیش تسهیلات: 1 تبصره

 .شودمی

 

  



 

11 

 

 های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شدهجامع ضوابط و طرح دستورالعمل

 فاوا حوزه ینوپا ریغ یوکارهاکسباز توسعه  تیحما: 4شماره  طرح

 تیحما یکل فیتعر

 قاضیمت توسط شدهارائه طرح اساس بر فاوا حوزه در نوپا غیر هایشرکت زاییاشتغال و هافعالیت توسعه جهت تسهیلات ارائه به اقدام خدمت این

 .نمایدمی

 تیحما شمول دامنه

 :باشند داشته را زیر ایطشر و باشد فاوا حوزه با مرتبط هاآن وکارکسب معرفی طرح که سال 1 از بیش ثبت سابقه با هایشرکت لیهک

 باشند کرده نامثبت نوآفرین ایران سامانه در. 

 شامل) مقررات تنظیم سازمان از فعالیت پروانه دارنده شرکت یا باشد تومان میلیون 111 از بیش گذشته سال مالیاتی اظهارنامه در شرکت درآمد 

 .باشد( ثابت ارتباطات و سیار باطاتارت هایپروانه

 قفس تا و شرایط رعایت با طرح این از توانندمی نوپا وکارهایکسب توسعه از حمایت هایطرح از استفاده عدم صورت های نوپا درکتشر: 1تبصره 

 .نمایند استفاده میلیون تومان 511

 یتیحما لاتیتسه زانیم و نوع

 درصد 3 بهره نرخ با تومان میلیارد 1 حداکثر: تسهیلات میزان

 تنفس دوره ماه 21 از پس و ماه 63: تسهیلات ختبازپردا و تنفس دوره

 تومان میلیارد 1 بالا توانمندی با هایشرکت و تومان میلیارد . نوپا غیر هایمیلیون تومان، شرکت 511نوپا  هایشرکت برای تسهیلات سقف: . تبصره

 .است

 .تاس درصد 5 تسهیلات این از مندبهره نوپای هایشرکت برای بهره : نرخ1تبصره 

 لاتیتسه افتیدر نحوه و طیشرا

 سازمان توسط وکارکسب معرفی طرح تائید -1

 اعضای غیرازبه بیمه کد تخصیص با تسهیلات تومان میلیون 1. هر ازای به وقتتمام انسانی نیروی 1 حداقل معادل انسانی نیروی کارگیریبه -.

 مدیرههیئت

 مهبی و باشد گرفته بکار را شده تعهد انسانی نیروی تسهیلات، درخواست از پیش ماه 1 داقلح و ماه .1 در حداکثر بایستی فاوا وکارکسب: 1 تبصره

 .باشند شرکت آن در بیمه سابقه دارای ،جذب به منتهی ماهه 6 در نباید شدهجذب انسانی نیروهای. باشد شده تائید ایشان

  .دارد وجود ضوابط و شرایط رعایت با شده تعیین تسهیلات سقف تا 1 مارهش جدول در شده تعیین سقف تا سال در درخواست بار . ارائه امکان -1



 

 

1. 

 

 های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شدهجامع ضوابط و طرح دستورالعمل

 

 فاوا ی حوزهنوپا ریغ یهاشرکت یبرا لاتیتسه زانیم  -4 جدول

 لازم شرایط تسهیلات میزان

 میلیون تومان 111حداکثر 
 تومان یونمیل 111 از بیش درآمدی با گذشته سال مالیاتی اظهارنامه ارائه 

 نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه 5کارگیری حداکثر به 

 تومان میلیون 511تا  111

   تومان میلیون 151 از بیش درآمدی با گذشته سال مالیاتی اظهارنامه ارائه 

   نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه 5.کارگیری حداکثر به  

   تا و تشرک گذشته سال مالیاتی اظهارنامه در شدهارائه درآمد میزان به حداکثر تسهیلات سقف 
 .است تومان میلیون 511 سقف

 میلیارد تومان .میلیون تومان تا  511

  میلیون تومان 511ارائه اظهارنامه مالیاتی سال گذشته با درآمدی بیش از 

 بیمه کد با وقت تمام انسانی نیروی 111 حداکثر کارگیریبه  

 تا و تشرک گذشته سال مالیاتی اظهارنامه در شدهارائه درآمد میزان به رحداکث تسهیلات سقف 
 .است تومان میلیارد . سقف

 تومان میلیارد 1تا  .

 شرکت با توانمندی بالا 

 بیمه کد با وقت تمام انسانی نیروی 151 حداکثر کارگیریبه  

 تا و تشرک گذشته سال یمالیات اظهارنامه در شدهارائه درآمد میزان به حداکثر تسهیلات سقف 
 .است تومان میلیارد 1 سقف

 

 پرداخت تسهیلات درخواست زمان در اشتغال میزان حفظبه شرط  و ماهه چهار زمانی فاصله به مساوی میزان به قسط دو در تسهیلات: 5 تبصره

 .شودمی

 پرداخت در گذشته سال درآمد شرایط و نماید دریافت تسهیلات و هدد ارائه درخواست مذکور طرح در بار . تواندمی سال در متقاضی هر: 6 تبصره

 111 اول درخواست در متقاضی اگر مثال طور به که معنی بدین. شودمی حساب اول درخواست با تجمیعی صورت به دوم درخواست در تسهیلات

 از بیش بایستی تومانی میلیون 511 تسهیلات مشابه آن درآمد شرایط است، تومان میلیون 111 آن دوم درخواست و است نموده دریافت تومان میلیون

 .باشد گذشته سال در تومان میلیون 511

 

 



 

11 

 

 های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شدهجامع ضوابط و طرح دستورالعمل

 اطلاعات یفناور بستر بر خدمات ارائه یهاپلتفرم توسعه از تیحما: 5شماره  طرح

 تیحما یکل فیتعر

 در شغلی هایفرصت ارتقاء جهت در و اطلاعات فناوری بر مبتنی وکارکسب هایپلتفرم توسعه منظوربه قیمتارزان تسهیلات ارائه به اقدام خدمت این

و یا  رآمدد ایجاد به منجر و نمایدمی معرفی هم به را خدمت یا محصول یک تقاضای و عرضه طرفین که است ایرسانه هر پلتفرم. نمایدمی پلتفرم

  .شودمی کنندهعرضه برایخلق ارزش 

 تیحما شمول دامنه

 .باشد اطلاعات فناوری بر مبتنی هایپلتفرم توسعه با مرتبط هاآن افزارنرم توسعه طرح که ییهاشرکت کلیه

 .باشند داشته را است شدهتعیین سازمان توسط کهفعال  هایکنندهعرضه حداقل تعداد ،پلتفرم هر: 1 تبصره

 .1شودمی ارائه قیمتارزان تسهیلات هرسال در برگزیده پلتفرم 5 به حداکثر فعالیت حوزه هر در: . تبصره

 یتیحما لاتیتسه زانیم و نوع

 درصد 3 بهره نرخ با تومان میلیارد 1 حداکثر: تسهیلات میزان

 تنفس دوره ماه 21 از پس و ماه 63: تسهیلات بازپرداخت و تنفس دوره

 . از بیش تسهیلات دریافت برای و نفر 5111 از بیش تیبایس پلتفرم در کنندهعرضه تعداد تومان میلیارد 1 از بیش تسهیلات دریافت برای: 1 تبصره

 .باشد نفر 11111 از بیش بایستی پلتفرم در کنندهعرضه تعداد تومان میلیارد

 1 بالا توانمندی با هایشرکت و تومان میلیارد . نوپا غیر هایشرکت برای تومان، میلیون 511 حداکثر نوپا هایشرکت برای تسهیلات سقف: 1 تبصره

 .است تومان یلیاردم

 درصد است. 5مند از این تسهیلات های نوپای بهره: نرخ بهره برای شرکت5تبصره 

 های غیرنوپا با آنها داشت.توان رفتاری مشابه شرکت، میدو شرکت هستند .حاصل از ادغام و اکتسابهایی که در مورد پلتفرم: 6تبصره 

 لاتیتسه افتیدر نحوه و طیشرا

 سازمان توسط حوزه هر در شدهتدوین هایشاخص اساس بر شده تعریف حوزه در برگزیده پلتفرم عنوان به پلتفرم تائید .1

 سازمان اعلامی هایشاخص اساس بر پلتفرم وکارکسب طرح تائید  ..

 پرداخت. شودمی تپرداخ اعلامی الزامات و پلتفرم معرفی طرح در مندرج شرایط حفظ شرطبه مشخص زمانی هایبازه در قسط 1 در تسهیلات  .1

 .شودمی پرداخت شده تعهد میزان درصد 111 و 51 میزان به کنندگانعرضه کارگیریبه از پس سوم و دوم مرحله

 .شود ارائه سازمان به API طریق از و آنلاین صورتبه بایستی پلتفرم بستر بر کنندهعرضه هر درآمد و ملی کد .1

                                                      

 
 ایهای محصول و خدمت موردنیاز و میزان حداقلی تعهد شده در مراحل مختلف و زمان ارزیابی دورهکنندههای برگزیده، تعداد حداقل عرضههای انتخاب پلتفرمهای فعالیت، شاخصحوزه 1

 گردد.نی میرسافناوری اطلاعات اطلاع سازمانها در پرتال طرح ملی اشتغال پلتفرم
. Merge & Acquisition 



 

 

11 

 

 های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شدهجامع ضوابط و طرح دستورالعمل

 اطلاعات یفناور بر یمبتن وکارکسب یهاپلتفرم در لمحصو کنندگانعرضه از تیحما: 6شماره  طرح

 وکارسبک هایپلتفرم در خدمات و محصولات عرضه منظور به فعال تخصصی کنندگانعرضه زاییاشتغال جهت تسهیلات ارائه به اقدام خدمت این

 .شودمی ارائه( خدمت/کالا) محصول گانکنندعرضه به پلتفرم نظارت با تسهیلات طرح، این در. نمایدمی اطلاعات فناوری بر مبتنی

 تیحما شمول دامنه

 شرایط ایستیب تسهیلات از مندیبهره جهت تقاضا طرفبه خرد وکارهایکسب اتصال هایپلتفرم بستر بر( خدمت/کالا) محصول کنندگانعرضه کلیه

 :باشند داشته را زیر

 باشند فعال سازمان برگزیده هایپلتفرم از یکی در. 

 باشند داشته گذشته سال یک در پلتفرم در خرید به منجر سفارش کی حداقل. 

 باشند سازمان و لتفرمپ دارنده شرکت مابین فی نامهتفاهم در شده توافق شرایط با مطابق کنندهعرضه به تسهیلات ارائه بر مبنی پلتفرم تائید دارای. 

 .1شودمی ارائه برگزیده، فرمپلت 5 در کنندگانعرضه به حداکثر فعالیت حوزه هر در: 1 تبصره

 .شود ارائه سازمان به API طریق از و آنلاین صورتبه بایستی پلتفرم بستر بر کنندهعرضه هر ملی کد: . تبصره

 :باشند زیر هایویژگی دارای باید تأیید مورد هایپلتفرم: 1 تبصره

 شرایط رم،پلتف بستر بر شده تعهد و موجود( خدمت/کالا) محصول کنندگانعرضه تعداد و شرایط تعیین محوریت با) سازمان با نامهتوافق دارای 

 .باشند( نیاز مورد هاینظارت و تسهیلات دریافت

 باشند ارتباط در سازمان با شدهتعریف استاندارد اتصال طریق از و پذیرفته را فنی شرایط. 

 یتیحما لاتیتسه زانیم و نوع

 درصد 5 بهره نرخ با مانتو میلیون 111 حداکثر: تسهیلات میزان

 تنفس دوره ماه 21 از پس و ماه 63: تسهیلات بازپرداخت و تنفس دوره

ی کنندگان حقوقی محصول بایست؛ عرضهباشد داشته حقوقی ماهیت بایستی کنندهعرضه تومان میلیون 51 از بیش تسهیلات دریافت برای: 1 تبصره

 نوپا باشند.

 .شودمی پرداخت خرید به منجر سفارش 111 انجام ازای بهقسط دوم  و ماهه چهارحداقل  زمانی فاصله به مساوی قسط دو در تسهیلات: 5 تبصره

 تسهیلات دریافت نحوه و شرایط

 سازمان توسط حوزه هر در شده تدوین هایشاخص اساس بر شده تعریف حوزه در برگزیده پلتفرم عنوان به پلتفرم تائید .1

 سازمان اعلامی هایشاخص اساس بر پلتفرم سطتو سازمان به کنندهعرضه معرفی ..

                                                      

 
 شود.ی میرساناطلاعفناوری اطلاعات  سازمانها در پرتال طرح ملی اشتغال ای پلتفرمهای برگزیده و زمان ارزیابی دورههای انتخاب پلتفرمهای فعالیت، شاخصحوزه 1
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 های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شدهجامع ضوابط و طرح دستورالعمل

 سازمان توسط کنندهعرضه وکارکسب معرفی طرح تائید .1

 .شود ارائه سازمان به API طریق از و آنلاین صورتبه بایستی پلتفرم بستر بر کنندهعرضه هر درآمد و ملی کد .1
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 های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شدهجامع ضوابط و طرح دستورالعمل

 فاوا نفی حوزهواحدهای ص یهاتیفعال توسعه از تیحما: 7شماره  طرح

 تیحما یکل فیتعر

 اروککسب معرفی طرح اساس بر فاوا حوزه واحدهای صنفی در جدید شاغل نفر هر ازای به اشتغال ایجاد جهت تسهیلات ارائه به اقدام خدمت این

 .شوندمی کار به مشغول ضوابط مطابق نیز جدید انسانی نیروی تعدادی جواز صاحبان غیرازبه طرح این در. نمایدمی

 تیحما شمول دامنه

 مندرج گردی تسهیلات گونههیچ از و باشند ی رسمیشهرهاکلان استثنایبه شهرها همه در ایرایانه صنفی نظام از مجوز دارای واحدهای صنفی کلیه

 .باشند نکرده استفاده دستورالعمل این در

 یتیحما لاتیتسه زانیم و نوع

 درصد 5 بهره نرخ با مانتو میلیون 11. حداکثر: تسهیلات میزان

 تنفس دوره ماه 21 از پس و ماه 63: تسهیلات بازپرداخت و تنفس دوره

 لاتیتسه افتیدر نحوه و طیشرا

 سازمان توسط وکارکسب معرفی طرح تائید .1

 اعضاء از غیر به بیمه دک تخصیص با تسهیلات تومان میلیون 1. هر ازای به وقتتمام انسانی نیروی 1 حداقل معادل انسانی نیروی کارگیریبه ..

 جواز صاحب

 گرفته بکار را شده تعهد انسانی نیروی ،درخواست ارائه از قبل ماه 1 حداقل و تسهیلات درخواست از پیش ماه .1 در حداکثر بایستی صنف: 1 تبصره

 .باشند وکارکسب آن در بیمه سابقه رایدا جذب، به منتهی ماهه 6 در نباید شدهجذب انسانی نیروهای. باشد شده تائید ایشان بیمه و باشد

 .شودمی درخواست زمان در اشتغال حفظ شرطبه ماه 6 زمانی فاصله با مساوی قسط دو در تومان میلیون 11 از بیش مبالغ برای تسهیلات .1
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 های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شدهجامع ضوابط و طرح دستورالعمل

 حوزه فاوا ینوآور یدادهایرو دگانیاز برگز تیحما :8شماره  طرح

 تیحما یکل فیتعر

 ویکند، آپاستارت کارآفرینی، رویدادهای قالب در فاوا نوآورانه رویدادهای برندگان وکارکسب توسعه راستای در تسهیلات ارائه به اقدام خدمت این

 .نمایدمی ،... و محور نیاز رویدادهای

 تیحما شمول دامنه

 سازمان یدتائ به رویدادشان برگزاری برنامه که ودشمی( رویداد نوع با متناسب شرکت، یا تیم محوریت با) رویدادهایی برندگان مشمول حمایت این

 .باشد شده برگزار اعلامی برنامه تعهدات با مطابق و رسیده

 یتیحما لاتیتسه زانیم و نوع

 درصد 3 بهره نرخ با تومان میلیون 151 حداکثر: تسهیلات میزان

 تنفس دوره ماه 21 از پس و ماه 63: تسهیلات بازپرداخت و تنفس دوره

 .استدرصد  5: در صورتیکه تسهیلات مستقیم به شرکت نوپا پرداخت شود، نرخ بهره 1تبصره 

 لاتیتسه افتیدر نحوه و طیشرا

 شدهگرفته نظر در تسهیلات ،Reverse pitch نظیر محور شرکت رویدادهای در. شودمی پرداخت مختلف شیوه دو به و قسط 1 در تسهیلات .5

 برگزیده تیم ذبج به اقدام که گیردمی تعلق ایدهندهشتاب به ویکند، آپاستارت نظیر محور تیم رویدادهای در و برگزیده هایشرکت به مستقیم طوربه

 .نمایدمی

 .نمایند نامثبت نوآفرین ملی طرح سامانه در بایستی برگزیده هایشرکت و تیم  .6

 (:نوآفرین) برگزیده 1 حداکثر وکارکسب توسعه جهت تسهیلات میزان سقف .7

 تومان میلیون 151: 1 سطح دادهایروی 

 تومان میلیون 111: . سطح رویدادهای 

 تومان میلیون 51 :1 سطح رویدادهای 
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 های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شدهجامع ضوابط و طرح دستورالعمل

 فاوا یسازمانو  یتخصص یهادهندهشتابو توسعه  جادیاز ا تیحما: 9شماره  طرح

 تیحما یکل فیتعر

 ارندهد یا بالا توانمندی با هایشرکت در فاوا حوزه در یسازمان و صصیتخ هایدهندهشتاب توسعه و ایجاد جهت تسهیلات ارائه به اقدام خدمت این

 خصیمش تعداد بایستی طرح این در. نمایدمی دهندهشتاب توسعه و اندازیراه طرح اساس بر رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان از پروانه

 .شوند دهیشتاب سال در نوپا وکارکسب

 تیحما شمول دامنه

 ارتباطات و یارس ارتباطات هایپروانه شامل) رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان از فعالیت پروانه دارنده یا بالا توانمندی با هایرکتش کلیه 

 حداقل و دهبو فاوا حوزه با مرتبط هاآن دهندهشتاب توسعه و اندازیراه طرح که غیردولتی تخصصی هایدهندهشتاب و هاآنیا معرفی شده توسط  (ثابت

 .باشد غیردولتی بخش به متعلق هاآن سهام 51

 یتیحما لاتیتسه زانیم و نوع

 درصد 3 بهره نرخ با تومان میلیارد . حداکثر: تسهیلات میزان

 تنفس دوره ماه 21 از پس و ماه 63: تسهیلات بازپرداخت و تنفس دوره

 لاتیتسه افتیدر نحوه و طیشرا

 پذیرش ،فراخوان دستورالعمل بر تأکید با سازمان موردنظر استانداردهای سازینهایی و سازمان توسط دهندهشتاب سعهتو و اندازیراه طرح تائید .1

 مشترک نامهتوافق در دهندهشتاب توسط گذاریسرمایه قراردادهای اعلام چگونگی ، درصد سهام دریافتی ونوپا هایمجموعه

 سازمان نظارت و استانداردها با و دهندهشتاب توسعه و اندازیراه حطر اساس بر سال در تیم 11 حداقل دهیشتاب  ..

 .شودمی پرداخت دهندهشتاب توسعه و اندازیراه طرح در مندرج شرایط حفظ شرطبه مشخص زمانی هایبازه در مرحله . در تسهیلات  .1

 از پس ماه 6 نیز تسهیلات دوم مرحله .پذیردمی انجام دهندهشتاب در شده تعهد هایتیم از نیمی حداقل استقرار از پس تسهیلات اول مرحله: 1 تبصره

 .پذیردمی انجام دهندهشتاب در شده تعهد هایتیم تمامی استقرار از پس و اول مرحله پرداخت

 .باشند نموده نامثبت نوآفرین ملی طرح سامانه در باید شدهجذب هایتیم .1
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 های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شدهجامع ضوابط و طرح دستورالعمل

 فاوا حوزه 4یسازمان جسورانه یهاندوقص توسعه و جادیا از تیحما: 11شماره  طرح

 تیحما یکل فیتعر

 ازمانس از پروانه دارنده یا بالا توانمندی با هایشرکت در فاوا جسورانه گذاریسرمایه هایصندوق از حمایت جهت تسهیلات ارائه به اقدام خدمت این

 وکارهایکسب توسعه رویکرد با فاوا حوزه در جسورانه گذاریسرمایه از شخصیم میزان بایستی طرح این در. نمایدمی رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم

 .شود انجام زااشتغال و جدید

 تیحما شمول دامنه

 هایروانهپ شامل) رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان از فعالیت پروانه دارندهغیر نوپای  هایشرکت یا و بالا توانمندی با هایشرکت کلیه

 جسورانه گذاریسرمایه صندوق توسعه با مرتبط هاآن وکارکسب معرفی طرح که هاآنشده توسط  معرفی هایشرکتیا ( ثابت ارتباطات و سیار اتارتباط

 .باشد غیردولتی بخش به متعلق هاآن سهام 51 حداقل و بوده فاوا حوزه در شرکتی

 یتیحما لاتیتسه زانیم و نوع

 درصد 3 بهره نرخ با تومان یاردمیل 1 حداکثر: تسهیلات میزان

 تنفس دوره ماه 21 از پس و ماه 63: لاتیتنفس و بازپرداخت تسه دوره

 .استمیلیارد تومان  1 بالا توانمندی با هایشرکت و تومان میلیارد . نوپا غیر هایشرکت برای تسهیلات سقف: 1 تبصره

 لاتیتسه افتیدر نحوه و طیشرا

 سازمان توسط آن تائید و 5CVC سازوکارهای قالب در شرکت توسط شرکتی جسورانه گذاریسرمایه جهت سازمان و شرکت میان نامهتوافق عقد .1

 .شودمی داده قیمتارزان وام طرح، هر برای تومان میلیارد 1 مبلغ تا شرکت به جسورانه گذاریسرمایه طرح هر درصد 51 سقف تا  ..

و  بیمه کد با نفر 1 حداقل تسهیلات، تومان میلیون 51 هر ازای به بایستی شده گذاریسرمایه رهایوکاکسب در جدید اشتغال میزان حداقل: . تبصره

 بعد از تاریخ قرارداد در شرکت نوپا به کار گرفته شود.استخدام نیروی انسانی بایستی  .باشد گذاریسرمایهپس از عقد قرارداد 

 رد اشتغال ایجاد ازای به متقاضی به زاییاشتغال و مابینفی نامهتوافق در ندرجم شرایط حفظ شرطبه مساوی قسط . حداکثر در تسهیلات  .1

 .است اول قسط پرداخت از پس ماه 6 دوم قسط .شودمی پرداخت نوپا وکارکسب

 .پذیردمی انجام شده تعهد انسانی نیروی کارگیریبه گذاری،سرمایه قرارداد عقد از پس اول قسط: 1 تبصره

 توسط اردادهاقر این الزامات. گیرد قرار سازمان اختیار در بایستی نوپا شرکت با شرکتی جسورانه صندوق مابینفی قرارداد از رسمی نسخه یک  .1

 .گرددمی اعلام سازمان

 .نماید نامثبت نوآفرین ملی طرح سامانه در بایستی جسورانه سرمایه پذیرنده نوپای شرکت  .5

                                                      

 
1 CVC (Corporate Venture Capital) 

 گردد.رسانی میفناوری اطلاعات اطلاع سازمانل طرح ملی اشتغال از طریق پرتا CVCسازوکارهای ایجاد  5
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 های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شدهجامع ضوابط و طرح دستورالعمل

 یعموم طیشرا -4

 .است تخصصی کارگروه در تصویب از پس ماه 1 حداکثر تسهیلات پرداخت و آن شرایط تحقق و طرح هر برای مصوبه زمان -1

 .است وزارت زاییاشتغال هایطرح سامانه در درخواست ارائه زمان از نوپایی برای سال 1 زیر شرط بودن دارا بررسی -.

 از ایلهمرح هر در باشد، نرسانده انجام به سازمان تشخیص هب را موجود ستورالعملد موضوع خود تعهدات متقاضی دلیلی هر به اینکه صورت در -1

 بایستی سالهیک حداکثر بازه در و بانکی نظام معادل سود نرخ با و آتی ماه از اقساط پرداخت و شودمی ملغی تنفس دوره متقاضی توسط اقساط پرداخت

 .پذیرد انجام متقاضی توسط

 .است تمدید قابل ماه 6 تا حداکثر بازپرداخت دوره شوند، مواجه نوآوری خطرات با اعتبار ندگانگیر تخصصی، کارگروه تشخیص به که مواردی در -1

 شود.شده در نظر گرفته میماه بیشتر از مدت زمان مشخص 6مدت زمان بازپرداخت برای اشخاص حقیقی با شرایط اقشار ویژه، حداکثر  -5

درصد مبلغ تعیین شده )با  51اند، سقف تسهیلات تا ی رسمی صادراتی خود را ارائه نمودهاند و گواههایی که اقدام به صادرات نمودهبرای شرکت -6

 رعایت سقف مورد نظر در هر طرح( قابل افزایش است.

 .شودمی توزیع بازپرداخت دوره در مساوی طوربه و ماهیانه صورتبه شدهبینیپیش اقساط -7

 محل از هیلاتتس با مرتبط دستورالعمل این حمایتی هایطرح از دیگری شرکت قالب در شرکت سهامداران سهام از نیمی از بیشتر اینکه صورت در -8

 .کنند استفاده توانندنمی جدید تسهیلات از باشند نموده استفاده اطلاعات فناوری و ارتباطات وزارت شده اداره وجوه

 .است تسهیلات دریافت شروط از یکی همشاب تسهیلات برای شکوفایی و نوآوری صندوق زاییاشتغال وام دریافت عدم -3

 از اصناف با مرتبط تسهیلات از مندیبهره متقاضیان .باشد داشته سال در تسهیلات دریافت به منجر درخواست دو تواندمی حداکثر متقاضی هر -11

 .دنکن استفاده دنتواننمی دستورالعمل این در مندرج دیگر تسهیلات گونههیچ

 لاتیتسه افتیدر کار گردش -5

 متقاضی توسط اشتغال ملی طرح پرتال در موردنیاز اطلاعات بارگذاری و نامثبت -1

 .شودمی ارائه تخصصی کارگروه به گیریتصمیم برای و شودمی انجام کاری روز 15 زمانمدت در دبیرخانه توسط متقاضی درخواست ارزیابی -.

 نماید.اقدام می هفته . مدت ظرف ضوابط مفاد وفق شرایط سایر و تسهیلات میزان مورد در گیریتصمیم به نسبت تخصصی کارگروه -1

 متقاضی به دلایل ذکر با و سامانه طریق از یا کتبی صورتبه را مراتب تسهیلات، تقاضای یا طرح بودن مردود صورت در است موظف دبیرخانه -1

 .کند اعلام

 .گرددمی اعلام عامل موسسه به تسهیلات ارائه جهت رم،محت وزیر توسط تسهیلات بازپرداخت نوع و میزان ،هاویژگی تائید صورت در -5

 .نمایدمی ارائه عامل موسسه به را موردنیاز مدارک متقاضی -6

 حداکثر افیک اعتبار وجود به در صورت کامل بودن مدارک و کفایت وثایق و پس از تایید اعتبارسنجی متقاضی، مشروط است موظف عامل موسسه -7

 .نماید اقدام تسهیلات اختپرد بهنسبت  کاری روز 11 در

 .دهد اطلاع سازمان به را متقاضی به وام پرداخت عدم با پرداخت مرحله، هر از پس است متعهد عامل موسسه: 1 تبصره
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 های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شدهجامع ضوابط و طرح دستورالعمل

 قیوثا نظام -6

 :است زیر جدول اساس بر تسهیلات برای موردنیاز وثایق

 ازیموردن قیوثا -5 جدول

 موردنیاز وثیقه یلاتتسه میزان وثیقه سطح

 ضامن 1 نویسی ظهر با چک تومان میلیون 633 از کمتر 2 سطح

 تومان میلیون 633 از بیشتر 1 سطح
 نامهضمانت/ بانکی معتبر نامهضمانت/ خزانه اوراق/ اول بازار در معامله قابل سهام اوراق

 ملکی وثیقه /فناوری و پژوهشی هایصندوق یا و شکوفایی و نوآوری صندوق از صادره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




