بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1

نام دستگاه اجرایي :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي –معاونت توسعه کارآفریني واشتغال
نام دستگاه مادر :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
شرح خدمت

نوع خدمت

 -1مشخصات خدمت

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم براي انجام
خدمت

قوانين و مقررات باالدستي

 -5جزیيات خدمت

آمار تعداد خدمت گيرندگان
متوسط مدتزمانارایه خدمت:

تواتر
تعدادبار مراجعه حضوري
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گيرندگان

امروزه کسب وکارهاي خانگي به عنوان راهكاري مهم براي ایجاداشتغال ودرآمددرسراسرجهان محسوب ميگردند.
قابليت انجام این نوع کسب وکاردر «منزل»سبب ایجادمزایاي بسياري براي شاغلين آنهاميشود،که ازجمله ميتوان
به ایجادتوازن بين مسئوليت خانوادگي زنان واشتغال آنان،حذف هزینه هاي مربوط به خرید،رهن واجاره کارگاه
وایاب وذهاب،استفاده ازنيروي کارسایراعضاي خانواده وایجادزمينه هاي کارخانوادگي،امكان انتقال تجارب ازطریق
آموزش غيررسمي به شيوه استاد -شاگردي بين اعضاءخانواده و ...اشارهنمود.
متقاضيان مشاغل خانگي
خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار()G2B
خدمت به دیگردستگاه هاي دولتي()G2G

نوع مخاطبين

 -0ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگي

 -2شناسه خدمت10111112111

تصدي گري
استاني

حاکميتي
روستایي
شهري
منطقه اي
ملي
کسب و کار
ثبت مالكيت
تامين اجتماعي
ماليات
آموزش سالمت
تولد
ها
گواهينامه
و
مدارک
سایر
وفات
بازنشستگي
ازدواج
بيمه
تاسيسات شهري
رخداد رویدادي مشخص
فرارسيدن زماني مشخص
تقاضاي گيرنده خدمت
سایر... :
تشخيص دستگاه
 تصویر شناسنامه وکارت ملي تصویرکارت پایان خدمت یامعافيت ازخدمت براي متقاضيان مرد گواهي عدم سوءپيشينه براي پشتيبان تصویرگواهي آخرین مدرک تحصيلي اصل وتصویرکارت مهارت مرتبط بارشته شغلي موردتقاضاقانون ساماندهي وحمایت ازمشاغل خانگي که درتاریخ  1032/2/22باتایيدشوراي نگهبان رسيده وطي
نامه شماره  013/10031کورخ  1032/0/3مجلس شوراي اسالمي واصل گردیده است .
تبصره – 3ماده  1قانون ساماندهي وحمایت ازمشاغل خانگي :
یكي ازوظایف واختيارات ستادساماندهي وحمایت ازمشاغل خانگي تهيه دستورالعمل صدورمجوزمشاغل خانگي
است .
ماده  1قانون ساماندهي وحمایت ازمشاغل خانگي :
صدورمجوزمشاغل وکسب وکارهاي خانگي درچهارچوب ضوابط ابالغي ستادتوسط وزارت کارواموراجتماعي
یاواحدهاي تابعه صورت ميپذیرد.
تبصره ماده  2قانون ساماندهي وحمایت ازمشاغل خانگي :
صاحب مجوز به منزله کارفرماتلقي ميگرددوکارگاههاي خانوادگي مذکوردرماده ( ) 133قانون،مشمول مبحث
فصل چهارم قانون کارميشوند.
 511خدمت گيرندگان در:
 11روز
یكبار براي هميشه
مبلغ(مبالغ)

ماه

فصل

سال
 . .یک  .بار در:

شماره حساب (هاي) بانكي

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الكترونيک

...
آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه یا بخشي از آن

 -3نحوه دسترسي به خدمت

درمرحله ارائه خدمت
-1
ارتباطخدمتباسایر
سامانهها
(بانكهاي
اطالعاتي)
دردستگاه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

مرحله توليد خدمت
(فرایند داخل دستگاه
یا ارتباط با دیگر
دستگاه ها )

نام سامانه هاي دیگر

غيرالكترونيكي

برخط
online

الكترونيكي

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستي
پست الكترونيک
تلفن گویا یا مرکز تماس پيام کوتاه
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
سایر:
استعالم
استعالم الكترونيكي
فيلدهاي موردتبادل
غير
الكترونيكي

دستهاي
()Batch

غيرالكترونيكي

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوري

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

در مرحله درخواست خدمت

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

در مرحله اطالع رساني خدمت

http://www.mashaghelkhanegi.ir/
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه یا بخشي از آن :سامانه مشاغل خانگي
رسانه ارتباطي خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الكترونيكي
ارسال پستي
پست الكترونيک
تلفن گویا یا مرکز تماس پيام کوتاه
سایر(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالكترونيكي
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
سایر:
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الكترونيكي
ارسال پستي
پست الكترونيک
تلفن گویا یا مرکز تماس پيام کوتاه
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالكترونيكي
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
سایر:
الكترونيكي
اینترانتي (مانند اینترانت داخلي دستگاه یا) ERP
اینترنتي (مانند درگاه دستگاه)
سایر(باذکرنحوه دسترسي)
پست الكترونيک

-3ارتباطخدمتباسایر دستگاههاي دیگر

فيلدهاي
موردتبادل

برخط
online
دستهاي
()Batch

نام دستگاه دیگر

نام سامانه هاي
دستگاهدیگر

استعالم الكترونيكي اگراستعالمغيرالكترونيكياست،
مبلغ
استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)

وزارت جهاد کشاورزي

تایيد اطالعات

وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي
وزارت صنعت و معدن و
تجارت
سازمان ميراث فرهنگي،
صنایع دستي و گردشگري
بنياد شهيد و امور ایثارگران

تایيد اطالعات

دستگاه
مراجعهكننده
دستگاه
مراجعهكننده

تایيد اطالعات

دستگاه
مراجعهكننده

تایيد اطالعات

دستگاه
مراجعهكننده

تایيد اطالعات

دستگاه
مراجعهكننده
دستگاه
مراجعهكننده

تایيد اطالعات

دستگاه
مراجعهكننده
دستگاه
مراجعهكننده

تایيد اطالعات

کميته امداد امام خميني
(ره)
صندوق مهر امام رضا(ع)

تایيد اطالعات

سازمان آموزش فني و
حرفه اي کشور

-1هماهنگي ونظارت بردستگاههاي اجرایي درحوزه مشاغل خانگي
 -2نظارت برعملكردکارگروههاي اشتغال وسرمایه گذاري درمشاغل خانگي

 -2عناوین فرایندهاي خدمت

 -0پرداخت یارانه تسهيالت اعطایي و دوره تنفس به متقاضيان پشتيبان
 -1ورود اطالعات و به روز رساني سامانه مشاغل خانگي
 -5شناسایي و توسعه رشته هاي جدید مشاغل خانگي
 -3فرهنگ سازي و اطالع رساني مشاغل خانگي
 -1پژوهش و تحقيق درمشاغل خانگي

نامونامخانوادگيتكميلكنندهفرم:

تلفن:

پستالكترونيک:

واحدمربوط:

مرحله تكميل فرم ثبت نام ودریافت کدرهگيري

مرحله ارائه و بررسی طرح در دستگاه اجرائی و صدور مجوز

لیست اطالعات مجوزهای حقیقی ،حقوقی و دولتی در وزارتخانه /سازمان ......

ردیف

مدت اعتبار

صدور
مجوز

ناظر

فرآیند مجوز

(مصوبه ،بخشنامه ،آیین نامه)

(ریال)

فرآیند

مراجع

زمان تقریبی
فرآیند مجوز
(روز /ساعت)

توضیحات

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

مدارک مورد نیاز

هزینه

متقاضی مجوز

فرم شماره یک

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

-

قانون ساماندهی و حمایت از

مشاغل خانگی که در تاریخ  1832/9/92با تایید
شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره
 803/18831کورخ  1832/8/3مجلس شورای
اسالمی واصل گردیده است .
تبصره  – 3ماده  4قانون ساماندهی

-

و حمایت از مشاغل خانگی :
یکی از وظایف و اختیارات ستاد ساماندهی و
حمایت از مشاغل خانگی تهیه دستورالعمل صدور
مجوز مشاغل خانگی است .

1

صدور

ماده  1قانون ساماندهی و حمایت از
مشاغل خانگی :

-

صدور مجوز مشاغل و کسب و کارهای خانگی در

مجوز فعالیت مشاغل

چهارچوب ضوابط ابالغی ستاد توسط وزارت کار

خانگی

و امور اجتماعی یا واحدهای تابعه صورت می
پذیرد.
-

تبصره ماده  2قانون ساماندهی و
حمایت از مشاغل خانگی :

صاحب مجوز به منزله کارفرما تلقی می گردد و
کارگاههای خانوادگی مذکور در ماده () 133
قانون  ،مشمول مبحث فصل چهارم قانون کار می
شوند.

9

تمدید

8

اصالح

4

لغو

تصویر شناسنامه و
کارت ملی
تصویر کارت پایانخدمت یا معافیت از
خدمت برای متقاضیان
مرد
گواهی عدم سوءپیشینه برای پشتیبان
تصویر گواهی آخرینمدرک تحصیلی
اصل و تصویر کارتمهارت مرتبط با رشته
شغلی مورد تقاضا

بستگی به
رشته
شغل دارد

----







دستگاه
اجرایی



دو هفته



