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ث اقتصاد و بحلزوم توجه همزمان به های اخیر به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال     

ومتی اقتصاد مقا"تحت عنوان  1396گذاری سال کشور که تبلور آن در نامدر اشتغال 

راهبرد  در همین راستا در سال جاری، ه استنمایان گردیدبه خوبی  "تولید و اشتغال

ت توسعه کوتاه مدت و بلند مدهای ترسیمی تحقق اهداف و برنامه برای گذاردولت خدمت

جه و های اساسی کشور، توها و زیرساختدر کنار فعالیتو رفع بحران بیکاری کشور 

 باشد.میحمایت از 

آمد سب درکسب و کارهای خانگی به عقیده کارشناسان، راهبردی برای ایجاد اشتغال و ک

 80تا  15شورهای مختلف جهان بوده و بر اساس نتایج مطالعات انجام شده حداقل در ک

حمایت  کشور جهان را مشاغل خانگی و خرد تامین نموده است. 150درصد نیاز اشتغال 

ست که های بومی و محلی، راهکاری ااز کسب و کارهای خانگی و خرد مبتنی بر ظرفیت

اهش ظیر ک، پیامدهای مثبت اجتماعی نرای افرادعالوه بر رونق تولید و اشتغالزایی ب

 همراه خواهد داشت. بههای مختلف و ... نیز های اجتماعی و ناهنجاریآسیب

تواند یایجاد اشتغال در حوزه مشاغل خانگی وکوچک مقیاس م رسد توجه بهبه نظر می

ن ک شایامنیز کرشد اقتصادی کالن کشور  بهتولید مناسب  و عالوه بر حل مشکل بیکاری

 ید.توجه نما

های ابالغی حوزه لذا در صدد آن برآمدیم تا با گردآوری و تجمیع قوانین و دستورالعمل

ریف نیازهای ایجاد کسب و کارهای کوچک و تعمشاغل خانگی در کنار مصادیق و پیش

، لیت این عرصهالن و متقاضیان فعاعارسانی به فی این حوزه اقدام نمائیم، و با اطالعشده

 عاالنفنسبت به معرفی برخی رشته مشاغل پرمخاطب گام نهیم تا ضمن آگاهی بخشی به 

 و متقاضیان، بستری جهت تحقق اشتغال در حوزه مشاغل خانگی باشیم. 



 

 

 ی کسب و کارو فرصت ها هادستور العمل ،قوانین مشاغل خانگیآشنایی با طرح 

 
 

2 

 

گام اوّل این حرکت که با مساعدت و حسن همکاری ریاست محترم سازمان جهاد 

با  های تخصصی کهمعاونتآقای دکتر حسین جعفری و  کشاورزی استان زنجان جناب

سبب  زها ودر فرآیند صدور مجو ارائه اطالعات و ضوابط مورد عمل همکاری مؤثر خود در

 ونموده  های مشاغل خانگی در بخش کشاورزی را فراهمآوری اطالعات حوزه فعالیتجمع

ن اضیاو متق آنها مجریان ارائهدر کنار مساعدت در تامین مالی چاپ و تکثیر اطالعات و 

 نابجنجان انجام آن توسط ریاست محترم اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی استان ز

کاران یر همپور و سامحمدرضا آبی آقای یوسفی و معاونت اشتغال و کارآفرینی جناب آقای

یگر دبالغی اگردد امید است در ادامه راه یا تکمیل اطالعات و ضوابط و تقدیم می مجلد

ه استفاد ها فراهم تا موردو مرتبط با موضوع با همت مسئولین بخش های اقتصادیبخش

 گذاران و بیکاران قرار گیرد.و راهنمای سرمایه انعالقمند
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ی و مجلس شورای اسالمی(، سامانده 1389بر اساس قانون مشاغل خانگی )مصوب سال 

ه هر این برنام .باشدزای کشور میهای اشتغالحمایت از مشاغل خانگی یکی از سیاست

-94های الهای مالی و قانونی تداوم یافته و طی سساله از طریق صدور مجوزها و حمایت

ز نفر مجو 1300000نفر متقاضی مشاغل خانگی، برای بیش از 2240000از حدود 90

اضی نفر متق 614000میلیارد ریال تسهیالت به بیش از 23000خانگی صادر و حدود 

 .پرداخت شده است

 نگیاهدف اصلی: ایجاد و تثبیت اشتغال از طریق توسعه کسب و کارهای خ

صال و ات استراتژی: توسعه کسب و کارهای خانگی و محلی در بستر زنجیره ارزش مربوطه

 پایدار به بازار

 دستاوردهای مورد انتظار:

 افزایش سهم مشاغل خانگی توسعه یافته در اقتصاد مناطق 

  و کارهای خانگی در بازارهای محلی و ملیافزایش حضور پایدار کسب 

  ایجاد اشتغال پایدار در حوزه مشاغل خانگی 

 قل اتصال صاحبان کسب و کار خانگی به بازارهای هدف و کسب و کارهای مست

 های پیشروبه بنگاه

 ها به های مالی و کاهش وابستگی آنتوانمندی متقاضیان قبل از دریافت حمایت

 تسهیالت
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 رفاه و کار،تعاون وزارت پیشنهاد به بنا 3/9/93 مورخ جلسه در اشتغال عالیشورای

 پنجم رنامهب قانون 80ماده ج و الف، ب بندهای اجرائی نامه آیین استناد به و اجتماعی

 هیساماند اجرائی نامهآیین» خانگی مشاغل از حمایت و یسامانده قانون و توسعه

 ذیل شرح به وکوچک را خرد خانگی، وکارهای کسب پشتیبان هایبنگاه از وحمایت

 نمود: تصویب

  *اهداف

 نامهآیین و خانگی مشاغل از حمایت و ساماندهی قانون استناد به نامهآئین این :1 ماده

 و ندهیساما هدف با توسعه، پنجم برنامه قانون 80 ماده ج و الف، ب بندهای اجرائی

 ورمنظ به خرد وکوچک، خانگی، کارهای و کسب پشتیبان هایبنگاه گسترش از حمایت

 :باشدمی زیر مقاصد به یابیدست

 توسعه و تکمیل طریق از وکوچک خرد خانگی، کارهای و کسب پایدارسازی 

 ارزش زنجیره

 یزایاشتغال هایظرفیت توسعه 

 جامعه افراد معیشت بهبود و درآمد افزایش هایزمینه توسعه و دایجا 

 تولید و کارآفرینی جمعی، کار فرهنگ تقویت 

 سرمایه و کار نیروی وریبهره ارتقاء 

 رسمی اقتصاد سمت به غیررسمی اقتصاد هدایت و دهیسوق 

  مفاهیم و *تعارف

 :روندمی کار به ربوطم مشروح معانی در زیر اصطالحات دستورالعمل این در :2 ماده

 خدمات مدیریت قانون 5 ماده موضوع اجرایی هایدستگاه کلیه :اجرايی دستگاه

 .نمایندمی صادر کار و کسب فعالیت مجوز که کشوری
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 دارای که آن از اعم کند،می فعالیت خدمت یا کاال تولید در که اقتصادی واحد :بنگاه 

 .باشد حقیقی یا حقوقی شخصیت

 هایانجمن ها،اتحادیه تعاونی، اصناف، و خصوصی هایبنگاه کلیه شامل :بانپشتی بنگاه 

 و ربطذی اجرائی دستگاه از فعالیت مجوز دارای مادرتخصصی هایشرکت علمی، و خیریه

 خانگی، وکارهای کسب از تعدادی هدایت و حمایت مسئولیت که باشدمی برتر کارآفرینان

 مانند هائیزمینه در توزیع و تولید و مینات یرهزنج و ایشبکه بصورت را وکوچک خرد

 بازارسازی، سازی،برند بندی،بسته نوآوری، طراحی، مشاوره، تولید، فرآیند آموزش،

 تأیید به یبانیپشت فعالیت انجام برای آنها صالحیت و داشته عهده بر را فروش و بازاریابی

 .است رسیده مربوطه اجرائی دستگاه

 انوادهخ اعضاء یا عضو توسط که است هاییفعالیت از دسته آن: گیخان كارهاي و كسب 

 رامشآ در اخالل ایجاد و مزاحمت بدون کار و کسب طرح یک قالب در مسکونی فضای در

 عرضه قابل کاالی یا و خدمت تولید به منجر و گیردمی شکل همجوار مسکونی واحدهای

 از مایتح و ساماندهی قانون 2 ماده موضوع) .گرددمی مسکونی محیط از خارج بازار به

 (خانگی مشاغل

 از مترک آنها کارکنان تعداد که است هاییفعالیت از دسته آن :كوچك كارهاي و كسب 

 پنجم مهبرنا قانون 80 ماده اجرائی نامهآیین یک ماده ج بند موضوع) باشدمی نفر 50

 .(توسعه

 10 از ترکم آنها کارکنان تعداد که است هاییفعالیت از دسته آن :خرد كارهاي و كسب 

 .باشدمی نفر

 دیاقتصا و فنی، مالی توجیه کنندهعنوان (B.P) تجاری طرح :پشتیبان توجیهی طرح

 ایکاره و کسب از حمایت و ارتباط نحوه به تشریح منضم که است پشتیبان فعالیت

 .باشدمی استان اشتغال و گذاریسرمایه هایاولویت راستای در و زیرمجموعه

 وکارهای کسب صاحبان و پشتیبان بنگاه بین که است قراردادی :پشتیبانی قرارداد 

 .گرددمی قید آن در طرفین متقابل تعهدات و ضوابط شرایط، کلیه و شده منعقد وابسته
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 براساس که شودمی اطالق وکوچک خرد خانگی، کارهای و کسب به :وابسته بنگاه

 .گرددمی مند بهره پشتیبان گاهبن خدمات از پشتیبانی قرارداد

 یهی،توج طرح اجرای صالحیت براساس که است ایتأییدیه :پشتیبان فعالیت تأيیديه 

 .گرددمی صادر اجرائی هایدستگاه توسط

 178 هماد ه بند اجرائی نامه آیین موضوع) استان اشتغال تخصصی کارگروه :كارگروه

 (توسعه پنجم برنامه قانون

 ینآخر براساس که است برخورداری کمتر مناطق منظور :يافته سعهتو كمتر مناطق 

 ری،جمهو ریاست نهاد محروم مناطق و روستائی توسعه مرکز توسط شده اعالم فهرست

 (وزیران هیأت 91/12/28مورخ ه 48874 ت/ 262650 شماره مصوبه).شودمی تعیین

 ا.ا.ج مرکزی بانک از مجوز دارای اعتباری و مالی مؤسسات و هابانک کلیه :بانك 

 اشتغال هایصندوق و ملی توسعه صندوق ،(ع)رضا امام مهر صندوق :صندوق 

 حمایتی نهادهای و اجرائی هایدستگاه

  پوشش *دامنه

 .دندگرمی نامهآیین این مشمول وابسته، و پشتیبان هایبنگاه کلیه :3 ماده

  پشتیبان بنگاه احراز *شرايط

 :باشدمی زیر شرح به پشتیبان گاهبن احراز شرایط :4 ماده

 مرتبط اجرایی دستگاه از فعالیت مجوز یا کسب پروانه داشتن 

 و ستانا سطح در برتر کارآفرین یا و سودآور فعالیت سابقه سال 3 حداقل داشتن 

 دستگاه تأیید به اشخاص حقوقی، برای سال 2 و حقیقی اشخاص برای ملی

 ذیربط اجرایی

 .یابدمی کاهش سالیک یافته، توسعه کمتر مناطق در نیاز وردم فعالیت سابقه :تبصره
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 اجرایی دستگاه از پشتیبان فعالیت صالحیت تأییدیه و توجیهی طرح تأییدیه اخذ 

 .صندوق و بانک مرتبط،

  پشتیبان بنگاه *وظايف

 :باشدمی زیر شرح به پشتیبان بنگاه وظایف :5 ماده

 طهمربو سامانه در توجیهی طرح ثبت و تهیه (1

 های ربرگکا قالب در) همکاری نحوه قرارداد انعقاد و وابسته هایبنگاه شناسایی (2

 وابسته هایبنگاه صاحبان با مالی مبادالت سازیشفاف و( مربوطه

 رب نظارت جهت صندوق و بانک و ذیربط اجرائی هایدستگاه با کامل همکاری (3

 طرح اجرای حسن

 رویکرد با ایشبکه هایفعالیت لبقا در وابسته هایبنگاه مستمر ساماندهی  (4

 محصول ارزش زنجیره تکمیل

 مورد زاتتجهی و اولیه مواد تامین آموزی، مهارت از اعم تولید فرآیند مدیریت  (5

 ،سازی برند بندی، بسته توسعه، و تحقیق نوآوری، طراحی، مشاوره، نیاز،

 فروش و بازاریابی بازارسازی،

  ها حمايت میزان و نحوه *نوع،

 برخوردار زیر هایازحمایت بخشی یا تمام از وابسته و پشتیبان هایبنگاه مجریان :6 ماده

 :گردندمی

 آموزش سازمان( مربی آموزشی، فضای) امکانات از استفاده در تسهیل و اولویت (1

 مرتبط اجرایی هایدستگاه نهادهای آموزشی و کشور ایوحرفه فنی

 و کشور ایحرفه و فنی آموزش سازمان آموزشی هایدوره هایهزینه تخفیف (2

 اجرایی مرتبط هایدستگاه آموزشی نهادهای

 بانک و صندوق از تسهیالت دریافت اولویت (3

 (ابعمن تأمین صورت در) بانکی تسهیالت کارمزد و سود یارانه از مندیبهره (4
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 قصندو و تعاون گذاریسرمایه ضمانت صندوق هایتضمین از استفاده اولویت (5

 کوچک صنایع اریگذسرمایه ضمانت

 تمحصوال عرضه جهت هاشهرداری محلی بازار از دراستفاده تخفیف و اولویت (6

 هاتعاونی ویژه هایحمایت (7

 خارجی و داخلی تخصصی هاینمایشگاه در حضور هزینه تخفیف (8

 دولتی جمعی ارتباط هایرسانه تبلیغات پخش حق تخفیف (9

 صادراتی جوایز پرداخت اولویت (10

 وابسته و پشتیبان هایبنگاه هایفعالیت استمرار به منوط فوق هایحمایت تداوم :تبصره

 .بود اهدخو پشتیبانی قرارداد مفاد و توجیهی طرح در مندرج موارد و تعهدات انجام و

 ارتوابسته، وز و پشتیبان هایبنگاه توانمندسازی و بسترسازی منظور به :7 ماده

 ،مناطق تیرقاب و نسبی هایمزیت داشتن رنظ در با است موظف اجتماعی رفاه و تعاون،کار

 به الزم تخصصی و تکمیلی هایآموزش ارائه و پژوهشی و آموزشی نیازسنجی به نسبت

 .نمایند اقدام وابسته و پشتیبان هایبنگاه

  مالی *منابع

 :باشد زیرمی شرح به دستورالعمل این اجرای برای مالی منابع :8 ماده

 اجرایی هایدستگاه ایسرمایه هایدارایی تملک یا و سنواتی بودجه هایردیف 

 هابانک و صندوق زاییاشتغال تسهیالت و اعتبارات 

 هایارانه مندیهدف قانون 8 ماده منابع 

 حمایتی نهادهای مالی منابع 

 المللی بین هایسازمان و نهاد مردم هایسازمان مردمی، هایکمک 

 و اون،کارتع وزارت هماهنگی با ساله هر قفو تسهیالت استانی توزیع و میزان :1 تبصره

 .گرددمی ابالغ و تعیین اجرایی هایدستگاه و صندوق مرکزی، بانک اجتماعی، رفاه
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 و هاظرفیت داشتن نظر در با موظفند هااستان اشتغال تخصصی کارگروه :2 تبصره

 توزیع ار مذکور تسهیالت ارزش، زنجیره شدن تکمیل و مناطق رقابتی و نسبی هایمزیت

 .نمایند

 سهم اب متناسب تواندمی وابسته و پشتیبان هایبنگاه به پرداختی تسهیالت :3 تبصره

 ادیع منابع و الحسنه قرض تسهیالت از تلفیقی صورت به صندوق و هابانک از هریک

 .گردد تعیین

 دوقصن و بانک ضوابط اساس بر پرداخت قابل تسهیالت کارمزد و سود نرخ :4 تبصره

 .باشدمی

 از ناناطمی و دولتی منابع از حفاظت منظور به توانندمی صندوق و هابانک :5 تبصره

 .نمایند اقدام تسهیالت بیمه به نسبت پرداختی تسهیالت بازگشت

 ضمانت صندوق توسط اعطائی تسهیالت متقاضی، درخواست درصورت :6 تبصره

 تضمین قابل کوچک عصنای گذاری سرمایه ضمانت صندوق و تعاون گذاریسرمایه

 .باشدمی

 شغلی هایرشته به صرفاً(  الحسنه قرض منابع ویژههب) طرح این تسهیالت :7 تبصره

 نظر رد با و استان اشتغال تخصصی کارگروه توسط آنها فهرست که یافت خواهد اختصاص

 گذاریوسرمایه اشتغال توسعه سند و مناطق رقابتی و نسبی هایمزیت ها،ظرفیت داشتن

 .گرددمی تصویب و تعیین استان

 چوب ارچه در ذیربط اجرایی دستگاه هماهنگی با توانندمی حمایتی نهادهای: 8 تبصره

 خود، داخلی عمناب محل از پشتیبان با قرارداد انعقاد و شناسائی به نسبت نامه آیین این

 عالیرایشو دبیرخانه به را خود عملکرد گزارش و نموده اقدام مذکور منابع بر عالوه

 .نمایند ارائه فصلی بصورت اشتغال
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  ارزيابی و *نظارت

 تعاون،کار رتوزا عهده به ملی سطح در نامهآیین این اجرای نحوه بر عالیه نظارت :9 ماده

 .باشدمی کارگروه عهده بر هااستان در و اجتماعی رفاه و

 هداتتع ایفای بر رتنظا ضمن موظفند استان در ذیربط اجرایی هایدستگاه :10 ماده

 ارائه روهکارگ به ماهه 3 زمانی مقاطع در را نظارتی عملکرد پشتیبان،گزارش هایبنگاه

 .نماید

 کنترل زا پس و اخذ را اجرایی هایدستگاه نظارتی گزارش است موظف کارگروه :11 ماده

 .نماید ارسال اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت به را مراتب بندی،جمع و

 یدیهتأی و توجیهی هایطرح تأیید و بررسی در موظفند اجرایی هایدستگاه :12 هماد

 و استان گذاریوسرمایه اشتغال توسعه سند بویژه باالدستی اسناد پشتیبان، صالحیت

 .دهند قرار توجه مورد را ارزش زنجیره شدن تکمیل همچنین

 اجرایی هایدستگاه ماهنگیه با است موظف اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت :13 ماده

 به را وطهمرب گزارش و آورده بعمل را احتمالی موانع رفع جهت الزم هایپیگیری ذیربط،

 .نماید ارائه اشتغال عالیشورای

 و نام ثبت فرایند ،6 ماده موضوع های حمایت از مندیبهره شرایط و میزان :14 ماده

 اساس رب اختالفات و تخلفات به یدگیرس نحوه و اجرایی هایدستگاه وظایف کار، گردش

 وزارت توسط نامهآیین این تصویب از پس ماه 3 مدت ظرف که بود خواهد اینامهشیوه

 به تصویب جهت و تهیه ذیربط اجرائی هایدستگاه مشارکت با اجتماعی رفاه و کار تعاون،

 .باشدمی رهتبص 10 و ماده 14 بر مشتمل نامه آیین این .گرددمی ارائه اشتغال عالیشورای
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 به الغیاب خانگی مشاغل از حمایت و ساماندهی قانون اجرای دستورالعمل، این از هدف

  :باشدمی زیر مقاصد به دستیابی منظور به 89 /23/3مورخ 53231 شماره

 هایفرصت توسعه جهت در خانگی کار و کسب هایظرفیت توسعه و شناسایی – الف

 شغلی

 خانوار اعضاء اشتغال و خانوادگی مسئولیت بین توازن ایجاد – ب

 رقابت بازار در مستمر و فعال حضور برای خدمات و تولید هایهزینه کاهش – ج

 رآمدد افزایش و اشتغال جانبی هایهزینه در جوییصرفه و سرمایه وریبهره افزایش – د

 خانواده

 هایشکلت و باالدستی هایهبنگا با پیوند طریق از خانگی کار و کسب مدیریت ارتقاء – ه

 صنوف و هاتعاونی ،هاهاتحادی ای،خوشه

 خانگی کار و کسب به مربوط مقررات تسهیل – و

 :تعاريف و اصطالحات -1 ماده

 :روندمی کار به آن مشروح معادل زیر اصطالحات دستورالعمل این در

 خانگی مشاغل از حمایت و ساماندهی قانون :قانون

 قانون 3 ماده موضوع خانگی مشاغل از حمایت و ساماندهی ستاد :ستاد

 قانون 3 ماده 2 تبصره موضوع استان گذاریسرمایه و اشتغال کارگروه :کارگروه

 از تعدادی از حمایت مسئولیت که هستند حقوقی یا حقیقی منظوراشخاص :پشتیبان

 مواد توزیع و تهیه ،شآموز از اعم ارائه خدمات، و تولید فرآیند کل در را خانگی شاغلین
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 به فروش و بازاریابی بندی،بسته نوآوری، طراحی، مشاوره، ،مورد( )حسب کار ابزار و اولیه

 .بگیرند عهده

 صورت به خانگی مشاغل طرح اجرای آمادگی که حقوقی یا حقیقی اشخاص :مجري

 .دارند را لمستق طور به یا پشتیبان

 نونقا 5 ماده موضوع خانگی مشاغل از حمایت و ساماندهی ستاد دبیرخانه :دبیرخانه

 ساماندهی

 یا پشتیبان اشخاص نام ثبت منظور به که خانگی مشاغل افزاری نرم سامانه :سامانه

 زمال هایهنمائیرا و اطالعات ارائه قابلیت و گرددمی اندازیراه در خانه کار انجام متقاضیان

 .باشدمی دارا را ذیربط هایارگان به دهیگزارش امکان و کار گردش نمایش و

 پذیرکانام زیر شرایط با خانگی، کارکنان توسط خانگی کار و کسب به مبادرت -2 ماده

 :است

 مسکونی واحد در خانواده اعضاء یا عضو توسط صرفاً کار انجام - 

 مسکونی دواح فضای و شرایط با تولید حجم تناسب  -

 گانهمسای حقوق کامل رعایت و بصری و صوتی محیطی، زیست هاییآلودگ ایجاد عدم - 

 مسکونی واحد از خارج در  خدمات و کاال محصول فروش و رضهع  -

 مسکونی هایمجتمع در ویژه به سکونت محل فضای با غیرمتناسب تردد عدم - 

 مسکونی محیط با شغل تناسب و بودن مجاز  -

 وانعم رفع و گسترش حمایت، منظور به است موظف اجتماعی امور و کار وزارت -3 ماده

 4 و 3 مواد در مندرج وظایف و ترکیب با را ستاد خانگی، مجاز مشاغل هایومحدودیت

 .دهد تشکیل قانون
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 همینهفد مصوبه 6 بند تبصره استناد به و یافته رسمیت اکثریت حضور با ستاد جلسات

 االختیار تام نمایندگان از است الزم 29/01/89 مورخ شتغالا عالییجلسه شورا

 مورا مرکز -کشور وزارت - یگردشگر و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان هایدستگاه

 ستاد اتجلس در ایران، آمار مرکز و سیما و صدا - جمهوری ریاست نهاد خانواده و زنان

 شرکت جلسات در ستاد ریاست تایید با ذیربط هایدستگاه سایر .دآی بعمل دعوت

 توسط ،جلسه برگزاری از قبل هفته یک حداقل هرجلسه کار دستور و نامهدعوت .نمایندمی

 .شد خواهد ارسال اعضاء برای و تهیه دبیرخانه

 غابال و پیگیری ،دستا جلسات منظم تشکیل به نسبت است موظف دبیرخانه -4 ماده

 و ذیربط اجرایی هایدستگاه با  مورد( تخصصی )برحسب جلسات آن، تشکیل مصوبات

 .نماید ستاد اقدام به آنها نتایج ارائه

 یاجرا جهت الزم هایزمینه هستند موظف ذیربط اجرایی هایدستگاه کلیه -5 ماده

 در الزم هایهمکاری و نموده فراهم را و استانی ملی سطوح در ستاد مصوبات و وظایف

 .آورند عمل به اجتماعی امور و کار وزارت با را مذکور مصوبات اجرای

 و ارک وزارت توسط ستاد، مصوب خانگی کارهای و کسب و مشاغل مجوز ضوابط -6 ماده

 کار و کسب مشاغل مجوز .دش خواهد ابالغ ذیربط اجرایی های دستگاه به اجتماعی امور

 ورما و کار وزارت توسط ذیربط، اجرایی دستگاه سوی از مراتب تایید از پس خانگی،

 .شد خواهد صادر تابعه واحدهای یا اجتماعی

 ،طذیرب اجرایی هایدستگاه همکاری با است موظف اجتماعی امور و کار وزارت -7 ماده

 .نماید اندازی راه و ایجاد را خانگی مشاغل سامانه

 خانگی هایکارگاه در که قانون 2 ماده موضوع خانگی کار و کسب شاغلین -8 ماده

 .باشندمی کار قانون 188 ماده مفاد مشمول کنندمی فعالیت

 قانون چهارچوب در توانندیم خانگی کار و کسب مجوز ارائه با قانون، مشمولین -9 ماده

 اجتماعی تأمین صندوق نزد اجتماعی، تأمین قانون 4 ماده 3 تبصره و  "ب"بند اصالح

 .شوند برخوردار آن مزایای از و بیمه
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 قرراتم و قوانین تابع عشایر و روستائیان اجتماعی مهبی صندوق مشمولین -1 تبصره

 .بود خواهند مربوطه

 و رفاه وزارت همکاری با جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزیهبرنام معاونت -2 تبصره

 را قانون این 2 ماده مشمول افراد درمان بیمه موردنیاز اعتبار است، مکلف اجتماعی تأمین

 به آن اختپرد به نسبت و بینیپیش ایرانیان پایه بیمه قالبدر کشور کل سنواتی بودجه در

 .نماید اقدام گربیمه صندوق

 به سبتن است موظف ذیربط اجرایی هایدستگاه هماهنگی با بازرگانی وزارت -10 ماده

 ارایه و حصولم الکترونیکی فروش و خرید بازاریابی، هایزمینه در رسانیعاطال پایگاه ایجاد

 .نمایند بینی پیش سنواتی دربودجه را الزم اعتبار و کرده ق اقدامموف الگوهای

 اندازیراه از وحمایت شناسایی به نسبت موظفند ذیربط اجرایی هایدستگاه -11 ماده

 هدایت و غیردولتی بخش خانگی کار و کسب تخصصی ایهخوش عام سهامی هایکتشر

 .آورند بعمل الزم اقدام سامانه، در کنندگان نام ثبت و خانگی مشاغل صاحبان

 هایدستگاه سایر هماهنگی با است موظف ایهحرف و فنی آموزش سازمان -12 ماده

 صاحبان ازنی مورد کاربردی هایآموزش ارائه و استانداردها تدوین و تهیه به نسبت مسئول

 به ستاد جلسات در تصویب و طرح جهت را مراتب و نموده اقدام خانگی هایرکا و کسب

 .نماید اعالم رخانهدبی

 شاغلین یبرا بهداشت و و ایمنی وریبهره ارتقاء هایآموزش پیگیری مسئولیت -13 ماده

 ییاجرا دستگاه عهده به مستقل افراد برای و پشتیبان عهده به پشتیبان پوشش تحت

 .باشدیم ذیربط

 بینیپیش به موظف ذیربط اجرایی دستگاه و ای حرفه و فنی آموزش سازمان 1- تبصره

 .باشندمی مذکور هایآموزش نیاز مورد اعتبار تامین

 دارای خانگی مشاغل شناسایی به موظف ذیربط اجرایی هایدستگاه کلیه - 14ماده

 ستاد در تصویب و بررسی جهت دبیرخانه به هاآن ارائه و بازار در رقابتی و نسبی هایمزیت
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 مشاغل معرفی به نسبت سال هر نداسف اول تا حداکثر است موظف دبیرخانه .باشندمی

 .نماید اقدام هارسانه طریق از مذکور

 مشاغل یتسا در متقاضیان اینترنتی نام ثبت امکانات آوردن فراهم و سازیبستر - 15ماده

 .باشدمی اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت عهده به خانگی

 از دسته آن فهرست اصناف، شورای همکاری با است موظف بازرگانی وزارت -16ماده

 به ار آنها پشتیبان هایاتحادیه و صنوف و باشندمی انجام قابل خانه در که مشاغلی

 .نماید اعالم ستاد دبیرخانه

 و شهری استانی، شهرستانی، هایتعاونی تشکیل با است موظف تعاون وزارت -17ماده

 جهت ار آن گزارش و کرده فراهم را خانگی مشاغل از حمایت و ساماندهی زمینه روستایی

 .نماید اعالم دبیرخانه به ،دستا در طرح

 قرض منابع محل از اعطاء قابل سهمیه ساله هر است موظف مرکزی بانک -18ماده

 انواع لویتاو اساس بر ستاد تا دهد ارائه ستاد به را بانکی سیستم عادی منابع و الحسنه

 .آورد عمل به را زمال اقدام استانی سهمیه تعیین به نسبت خانگی، مشاغل

 اعضاء سایر کمک با اجتماعی امور و کار وزارت استان، هر سهم تنظیم در - 1ه تبصر

 اساس بر ات داد خواهد قرار مرکزی بانک اختیار در را بانکی تسهیالت منابع توزیع جداول

 .نماید ابالغ عامل هایبانک به مذکور برآورد

 ذیربط اجرایی هایدستگاه هماهنگی با است ظفمو ( )ع رضا امام مهر صندوق -19 ماده

 و کسب و مشاغل از حمایت و ساماندهی هایطرح به را خود منابع از درصد20 سال هر

 .دهد اختصاص خانگی کار

 عضو اظرمتن نمایندگان عضویت با هراستان گذاریسرمایه و اشتغال کارگروه -20 ماده

 :دارد هعهد به استان درسطح را ذیل وظایف اجرای مسئولیت استاندار، ریاست به و ستاد

 عملدستورال این و قانون اجرای حسن و ستاد مصوبات براجرای نظارت و هماهنگی .1

 .استان سطح در
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 سطح در هارسانه طریق از قانون درخصوص تبلیغات و رسانیعاطال شیوه تعیین  .2

 .ناستا

 .خانهدبیر به بار یک ماه سه هر گزارش ارائه و هادستگاه عملکرد گزارش بررسی  .3

 و کسب توسعه و ایجاد موانع و هامحدودیت ها،ظرفیت ها،فرصت شناخت و بررسی  .4

 و نسبی هایمزیت تناسب به اولویت دارای مشاغل تعیین استان، در خانگی کار

 گیخان مشاغل فهرست میان از صادراتی، و ملی محلی، فروش بازارهای و رقابتی

 به مذکور خصوصیات دارای و جدید خانگی مشاغل ادپیشنه ارائه و ستاد مصوب

 .دبیرخانه

 و هایدهیار یا و روستایی اسالمی شوراهای طریق از الزم تمهیدات نمودن فراهم  .5

 .روستایی متقاضیان نام ، برای ثبتICTدفاتر 

 رچهارچوب د استان اجرایی هایدستگاه و هاشهرستان تسهیالت سهم تعیین  .6

 .مصوب هایاولویت

 بر ظارتن شیوه -اجرایی دستگاه در هاطرح بررسی و متقاضیان نام ثبت نحوه -21 ادهم

 خانگی مشاغل

 -پوشش تحت شاغل و پشتیبان بین قرارداد -خانگی وکار مجوزکسب صدور ضوابط -

 آمده دستورالعمل این پنج الی یک هایپیوست در ،نمتقاضیا به تسهیالت پرداخت ضوابط

 .قرارگیرد موردبازنگری تواندمی ستاد وتشخیص لزوم رتدرصو فوق موارد .است

 با خانگی اغلینش بین روابط تنظیم مسئولیت ،ذیربط اجرایی هایدستگاه کلیه -22 ماده

 به یاطالعات پایگاه و سامانه طریق از را مصوبات ستاد چهارچوب در پشتیبان اشخاص

 است الزم و دارند عهده

 از سپ ) خانگی مشاغل متقاضیان و پشتیبان بهینه باطارت و معرفی جهت الزم تمهیدات

 .نمایند فراهم را ( نام ثبت

 و وششپ تحت افراد سازی،هخوش ظرفیت دارای هایتعاونی ،پشتیبان مجریان -23 ماده

 تپرداخ و پذیرش برای ،نقانو مشمول محروم مناطق ساکن و حمایتی نهادهای موردی

 .بود خواهند اولویت در تسهیالت
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 درغیر .ردگی صورت خانوار سرپرست توسط باید سامانه در نام ثبت فرم تکمیل -24 ادهم

 .ستا الزامی ذیربط اجرایی دستگاه به خانوار سرپرست کتبی رضایت ارائه صورت، این

 .شد خواهد اقدام حمایتی هایدستگاه توسط خاص موارد1 - تبصره

 یا یهاتحاد و تعاونی از اعم وشه،خ صورت به مستقل متقاضیان وضعیت تبدیل -25 ماده

 رحط و خدمات ارائه به مشروط پشتیبان، هایطرح طریق از باالدستی بنگاه با پیوند

 .بود خواهد پشتیبان توسط ،یتکمیل

 و پشتیبان اشخاص از اعم ،دستورالعمل این موضوع حقوقی و حقیقی اشخاص -26ماده

 ذیربط ییاجرا دستگاه به نظر مورد انگیخ کار و کسب توجیهی طرح ارائه به ملزم مستقل،

 .باشندیم

 تائید درصورت پشتیبان، چند پوشش تحت خانگی کار و کسب به مبادرت -27 ماده

 انگیخ شاغلین از هریک توسط خانگی کار انجام ساعات مجموع چنانچه و ذیربط دستگاه

 .است بالمانع نگردد، بیشتر هفته در کار ساعت 44 از

 و باهماهنگی تواند می دستورالعمل این موضوع پشتیبان اشخاص تفعالی -28 ماده

 یک دهمحدو از خارج یا و ایمنطقه صورت به هااستان کارگروه و اجرایی دستگاه اطالع

 .گردد اجرا استان

 یا و پوشش تحت افراد از هریک خروج صورت در است موظف طرح مجری -29 ماده

 الزم ییراتتغ اجرایی، دستگاه به مراتب اعالم ضمن اهآن از یک هر شرایط در تغییر ایجاد

 .ایدنم اقدام وقت اسرع در شده خارج فرد جایگزینی به نسبت و اعمال سامانه در را

 خانگی، کار و کسب تنوع و تعداد تناسب به موظفند هاشهرداری کلیه -30 ماده

 به ر،مذکو مشاغل نصاحبا محصوالت عرضه برای را موقت( محلی )بازار مناسبی هایمکان

 .مایندن اعالم عمومی هایرسانه طریق از و تأمین هفته، مشخص روزهای در ایدوره صورت

 و هااستان عالی شورای پیشنهاد به مذکور اماکن از استفاده شرایط و ضوابط 1- تبصره

 .گرددمی تعیین ستاد تصویب
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  .رسید تصویب به 23/08/89تاریخ  در تبصره 6 و ماده 30 در دستورالعمل این

ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 15/9/95مصوبه مورخ 

 

 جلب و مناطق رقابتی و نسبی هایمزیت و هاپتانسیل شناسائی خانگی، مشاغل الگوی در

 مشارکت توان که غیردولتی و خصوصی بخش حقوقی و حقیقی اشخاص و فعالین مشارکت

 از اجرائی، هایدستگاه ایتوسعه مداخله و دارند را خانگی مشاغل توسعه الگو رایاج در

 هرهب کم وام اعطای بر صرف تمرکز دیگر شده یاد الگوی در .است کلیدی و مهم نکات

 .گرفت واهدخ صورت مالی نهادهای به معرفی از قبل افراد، توانمندسازی و مشاوره و نبوده

 این از هک است محورهائی ...و مهارت کیفیت، مناسب، اولیه ادمو تأمین همچون موضوعاتی

 ارائه ترارزش با و تربزرگ بازار به اتصال قالب در و آن چارچوب در هاوام و تسهیالت پس،

 بر الیهع نظارت الگو، این در .داشت نظارت آن کرد هزینه نحوه به بتوان تا شد خواهد

 .باشدمی استان اشتغال کارگروه برعهده اجرا فرآیند
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 هایهبنگا با آنها ارتباط نوع همچنین و مناطق رقابتی و نسبی هایمزیت نقش ارتباط

 از دسته آن دهدمی نشان خانگی مشاغل یافتگی توسعه وضعیت با تخصصی اقتصادی

 اب اتصال در و منطقه کار و کسب رقابتی هایمزیت با همسو که ایهکشب هایفعالیت

 در آنها خدمات از استفاده و فعالیت کنندگیتکمیل منظور به) بزرگتر اقتصادی هایبنگاه

 خورداربر بیشتری پایداری از هافعالیت سایر به نسبت کنند،می فعالیت (عرضه و توزیع

 با سو یک از گفت توانمی حالت این در .دارند دسترسی بازار از باالتری سطوح به و بوده

 هاآن فعال حضور و رونق امکان ای،منطقه هایمزیت در خانگی کارهای و کسب فعالیت

 که بزرگتری هایبنگاه پشتیبانی و حمایت با آفرینی نقش این دیگر سوی از و شده ترقوی

 .بود خواهد اههمر دارند را بیشتر فزودها ارزش با و ایفرامنطقه بازارهای به دسترسی امکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كمی هايدايره و انفرادي و مستقل هايفعالیت نشانگر كوچك هاي دايره*

 .است اي شبكه و پشتیبانی هايفعالیت بیانگر بزرگتر
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 یک ازای به ای و خریدار با قرارداد عقد یقطر از خانگی مشاغل واحد ،یمال تأمین فرآیند در

 الاشتغ کارگروه عالیه نظارت و اجرایی دستگاه نظارت با و مشخص اقتصادی فعالیت

 واحد که زمانی تا فرآیند این در .نمایدمی دریافت تسهیالت عامل بانک طریق از استان،

 ورتص غیرمالی ای مالی حمایت نکرده، منعقد خریدار با قراردادی ،)توانمند(یخانگ

 مربوطه واحد ،کاربه شروع اعالم و ذیربط اجرایی دستگاه تأیید صورت در و گیردنمی

 این در .گرددمی معرفی مالی نهادهای به تسهیالت دریافت جهت استان کار اداره توسط

 از نگیخا کار و کسب فعالیت حوزه با مرتبط اجرایی دستگاه تا است آن انتظار فرایند

 و 22 خانگی )ماده مشاغل ستاد سوی از شده داده هایدستورالعمل و هاارچوبچ طریق

 .دنمای فعالیت به اقدام خانگی( مشاغل قانون اجرایی دستورالعمل 4 شماره پیوست
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 بررسی متقاضیان، هایطرح اخذ و نام ثبت عملیات :هاحطر أيیدت و بررسی .2

 هایدستگاه و اجتماعی ورفاه تعاون، کار وزارت توسط مجوز صدور و هاطرح

   نشانی به خانگی مشاغل سامانه طریق از ذیربط، حمایتی و اجرائی
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 متقاضیان سازيدتوانمن .3

 تظرفی و قابلیت دارای نهادهای است موظف ستاد دبیرخانه:بازار به اتصال .4

 رد آفرینی نقش جهت را تجارت توسعه سازمان و دانشگاهی جهاد مانند تخصصی

 به خانگی مشاغل محصوالت اتصال بویژه و خانگی مشاغل توسعه الگوی اجرای

 کار یاجرا بر توافق و هماهنگی به نسبت و اساییشن زیر، موارد انجام و بازار

 .نماید اقدام هاآن توسط

 :غیرمالی و مالی حمايت .5

 منابع تأمین جهت مکلفند مرکزی انکب و اجتماعی رفاه و تعاون،کار وزارت          5-1 

 ملبع را الزم اقدامات و پیگیری خانگی، مشاغل توسعه طرح نیاز مورد مالی

 .آورند

 در متقاضیان از تحمای ضوابط است مکلف اجتماعی رفاه و تعاون،کار وزارت            5-2

 .ایدنم پیگیری نفت و نیرو های وزارت طریق از را گاز و برق و آب هایزمینه

 را ایهمبی حمایتی ضوابط است مکلف اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت            5-3

 .نماید اعمال و پیگیری

 پیگیری را مالیاتی حمایتی ضوابط است مکلف دارائی و اقتصادی امور وزارت            5-4

 .نماید اعمال و

 

http://mkh.mcls.gov.ir/


 

 

 ی کسب و کارو فرصت ها هادستور العمل ،قوانین مشاغل خانگیآشنایی با طرح 

 
 

23 

 

    بازاريابی و فروش .6

 توسط تولیدی محصوالت ونیکالکتر تجارت پلتفرم است موظف ستاد دبیرخانه         6-1

 خشب و دولتی هایدستگاه همکاری با را ....و پشتیبان واحدهای و خانگی مشاغل

 .نماید فراهم خصوصی

 برای مناسب سترهایب ایجاد در همکاری به مکلف اجرائی هایدستگاه        6-2

 بازار به لاتصا و محصوالت فروش و هاو نمایشگاه بازارها وتوسعه برپایی بازاریابی،

 .باشندمی فروش

 برای الزم ربست است مکلف اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تعاون، معاونت       6-3

 .نماید فراهم را ایزنجیره و تعاونی هایفروشگاه در خانگی مشاغل محصوالت عرضه

 بازار از استفاده امکان شده، یینتع قانونی تکالیف مطابق مکلفند هاشهرداری         6-4

 اجرا تریجدی صورت به را خانگی، محصوالت مشاغل فروش و عرضه جهت محلی

 .نمایند

 نظارت .7

 مشاغل وسعهت الگوی طرح اجرای حسن بر نظارت استان اشتغال کارگروه          7-1

 الگو نای تصویب از پس ماه یک ظرف ستاد دبیرخانه که درچارچوبی را استان، در خانگی

 اداره تانداری،اس نمایندگان از متشکل ایهکمیت منظور این به .دارد عهده بر نماید،می ارایه

 لتشکی عامل هایبانک و ذیربط اجرایی هایدستگاه ،اجتماعی رفاه و تعاون،کار کل

 ملکردع بر نظارت ها،طرح از موردی بازدیدهای بر عالوه نظارت تخصصی کمیته .دگردمی

 را خانگی مشاغل متقاضیان درتوانمندسازی ذیربط اجرایی هایدستگاه

 به را هاطرح از آمده بعمل بازدیدهای و هادستگاه عملکرد گزارش.باشددارمیهعهد

 روهکارگ جلسه در گزارشات ارائه و بندیجمع بر عالوه است موظف کارگروه دبیرخانه

 را فتهگر انجام اقدامات از کاملی گزارش مشکالت، رفع پیگیری و استان اشتغال تخصصی

 .نماید ارسال ستاد دبیرخانه به بار یک ماه سه هر
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 :مشمولین

 22/02/89مصوب خانگی مشاغل از حمایت و قانون ساماندهی 7ماده 5در اجرای بند

 ستاد 23/08/89مصوب بوطهاجرائی مر دستورالعمل 9مجلس شورای اسالمی و ماده 

 تیبانپش مستقل، از اعم خانگی کار و کسب شاغلین مشاغل خانگی از حمایت و ساماندهی

 زا باشند نداشته قرار دیگری خاص مقررات مشمول که صورتی در پوشش تحت افراد و

 بانصاح بیمه مقررات شدگان مشمول بیمه فنی امور 669 نامهبخش طی 23/01/90 تاریخ

 .اندگرفته قرار آزاد شاغلم و حرف

 2ادهم از 1بند و خانگی مشاغل از حمایت و ساماندهی قانون 2ماده استناد به :توجه

 و قانون رد مقرر شرایط حائز که خانواده اعضاء یا عضو صرفاً مربوطه اجرائی دستورالعمل

 دارند رکا به اشتغال کارخانگی و کسب به مسکونی و در فضای باشندمی مزبور نامه آئین

 خارج اشاره مورد مقررات ازشمول افراد غیر عضو خانواده و بوده نامهبخش این مشمول

 بطضوا ازشمول وعشایر اجتماعی روستائیان بیمه صندوق مشمولین همچنین .باشندمی

 .بود خواهند یاد شده صندوق به مربوط مقررات و قوانین تابع و بوده خارج نظر مورد

 :خانگی كار و بكس شاغلین معرف مرجع

 واحدهای ای و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت توسط خانگی کار و کسب شاغلین معرفی

 .پذیردمی صورت تابعه

 :خانگی كار و كسب شاغلین بیمه سنی شرايط

 50 ترتیب به زنان و مردان برای بیمه قرارداد عقد و درخواست پذیرش جهت سن حداکثر

 دارای مقرر سنی مازاد برابر 2 بایستمی متقاضی صورت این درغیر که است سال 45 و

 مردی چنانچه مثال عنوان به .باشد اجتماعی تأمین سازمان نزد بیمه حق پرداخت سابقه

 بیمه حق پرداخت سابقه سال 4 بایستمی باشد، داشته سن سال 52 تقاضا ارائه تاریخ در

 از کمتر تقاضا ارائه هنگام در نانآ سن که افرادی است بدیهی .باشد دار را سازمان نزد
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 خواهد قبول قابل مقرر شرایط سایر احراز صورت در آنان درخواست باشد، مذکور سنین

 .بود

 :ايبیمه هايحمايت و بیمه حق نرخ

 مندهبهر مربوطه ایبیمه هایحمایت از زیر هاینرخ از یکی انتخاب با تواند می متقاضی

 :شود

 از بعد فوت و بازنشستگی شامل دولت( سهم %2 شده+ هبیم سهم % 12)% 14 *نرخ

 بازنشستگی

 از بعد قبل و  فوت و بازنشستگی شامل دولت( سهم %2 شده+ بیمه سهم % 14) %16*نرخ

 بازنشستگی

 ادگیو از کار افت فوت و بازنشستگی شامل دولت( سهم %2 شده+ بیمه سهم % 18) %20 *نرخ

 :بیمه حق پرداخت مبناي دستمزد

 عیاجتما تأمین سازمان نزد بیمه حق پرداخت سابقه وکارخانگی کسب شاغلین نچهچنا

 مزددست حداقل بین را خود بیمه حق پرداخت مبنای دستمزد انندتومی باشند، نداشته

 در .نمایند انتخاب قرارداد عقد زمان مصوب حداکثردستمزد و کار عالی شورای مصوب

 نزد ربیشت یا و روز 360 مدت به قبلی بیمه حق پرداخت سابقه دارای متقاضی که صورتی

 روز 360 آخرین در وی بیمه حق پرداخت مبنای میانگین باشد، اجتماعی تامین سازمان

 .گیردقرار می عمل مالك بیمه، حق پرداخت مبنای عنوان به

 :درمانی خدمات

 خانگی شاغلم از حمایت و ساماندهی قانون اجرائی دستورالعمل 9 ماده 2 تبصره اساس بر

 ایرانیان پایه بیمه قالب در خانگی کار و کسب شاغلین درمانی خدمات از برخورداری

 با جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت مذکور ضوابط طبق بر و بود خواهد

 درمان بیمه نیاز مورد اعتبار است مکلف اجتماعی رفاه و کار ،تعاون وزارت همکاری

 صندوق به آن پرداخت به نسبت و بینی پیش کشور کل سنواتی بودجه در را مشمولین
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 در معافیت از برخورداری ضمن شرایط واجد مشمولین ترتیب بدین .نماید اقدام گربیمه

 مندبهره کشور همگانی بیمه درمانی خدمات از توانندمی درمان، سهم بیمه حق پرداخت

 .شوند

 :توجه

 خدمات از مندیبهره متقاضی مقرر درمان سرانه حق پرداخت اب شده معرفی افراد که درصورتی

 شدگان مهبی سایر همانند آنان به درمانی حمایت ارائه باشند اجتماعی تأمین سازمان درمانی

 حق ختپردا با توانند می مشمولین صورت این در بود خواهد میسر داآز مشاغل و حرف صاحبان

 از درمانی دفترچه دریافت با قانونی، تکفل تحت افراد از هریک و خود برای مصوب درمان سرانه

 مراکز اناتامک نیز و کشور سراسر در اجتماعی تأمین ملکی سازمان درمانی مراکز امکانات کلیه

 .نمایند استفاده سازمان این قرارداد طرف داروئی و درمانی تشخیصی،

 پزشکی خدمات برای شود،می نامیده فرانشیز که درمان هزینه از شده بیمه سهم * میزان

 .است % 10 بستری درمانی خدمات برای و % 30 سرپائی

 

 فرم کمیلت به نسبت خانگی مشاغل سامانه طریق از باید خانگی مشاغل متقاضیان کلیه - 

 سیستم زا الزم، شرایط داشتن صورت در و نمایند اقدام خود شرایط با متناسب نامهپرسش

 انکب در ابتدا پشتیبان و مستقل اشخاص رهگیری کد .نمود خواهند دریافت رهگیری کد

 رسالا مربوطه اجرایی دستگاه به رشته نوع با متناسب سپس و ذخیره سیستم اطالعاتی

 صلمت نتعاو وزارت سامانه به ،یتعاون شکل به فعالیت گزینه انتخاب صورت در .گرددمی

 .شد خواهند

 قالب خودرادر نظر مورد فعالیت و طرح مشخصات رهگیری، کد دارای مستقل متقاضیان - 

 پیشنهادی هایطرح .نمایندمی ارائه مربوطه اجرایی دستگاه به سیستم در موجود هایفرم

 در و بررسی ذیربط اجرایی دستگاه توسط مشخص، زمانی مهلت در مستقل متقاضیان

 و اجتماعی امور و کار وزارت توسط مربوطه مجوز ذیربط، اجرایی تگاهدس تائید صورت
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 بانک به نظر مورد طرح وام، به نیاز صورت در سپس .شد خواهد صادر تابعه واحدهای

 .شد خواهد ارسال

 فرم یلتکم به نسبت باشندیم پشتیبان پوشش تحت فعالیت انجام متقاضی که افرادی  -

 دریافت رهگیری کد سیستم از مهارت، از برخورداری صورت در و اقدام نامهپرسش

 دستگاه طتوس الزم زمان در و ذخیره اطالعاتی بانک در افراد از گروه این کد.نمایندمی

 .شد خواهند معرفی پشتیبان به اجرائی

 را در خود نظر مورد فعالیت و طرح مشخصات رهگیری، کد دارای پشتیبان متقاضیان - 

 اجرایی دستگاه .نمایندمی ارائه مربوطه اجرایی دستگاه به سیستم در دموجو هایفرم قالب

 اییاجر دستگاه تائید صورت در و بررسی را پشتیبان متقاضی ...و فنی فردی، اهلیت

 .دش واهدخ صادر تابعه واحدهای و اجتماعی امور و کار وزارت توسط مربوطه مجوز ذیربط،

 را وششپ تحت متقاضی افراد ،سیستم اطالعاتی کبان از استفاده با اجرایی دستگاه سپس

 و اییدت طرح پشتیبان، توسط فوق افراد پذیرش صورت در .دخواهد نمو معرفی پشتیبان به

 .گرددمی ارسال بانک به

 

 :تسهیالت پرداخت از قبل نظارت - الف

 جراییا دستگاه فردتوسط اهلیت ،الزم تجربه مهارت، داشتن از اطمینان و بررسی 

 اجرایی دستگاه توسط پیشنهادی طرح دقیق بررسی  

 پوشش تحت شاغلین و پشتیبان میان قرارداد برتنظیم نظارت  

 :تسهیالت پرداخت حین نظارت - ب

 بانک توسط طرح اقتصادی -فنی توجیه بررسی  
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 :تسهیالت پرداخت از پس نظارت - ج

 بانک توسط تسهیالت کرد هزینه نحوه بر نظارت  

 پشتیبان سوی از هاطرح در پوشش تحت افراد جذب بر اجرایی دستگاه نظارت  

 انپشتیب از گزارش )دریافت یاجرای دستگاه توسط هاطرح بر ادواری هاینظارت 

 معین( زمانی فواصل در

 به اجرایی دستگاه و پشتیبان توسط طرح، اجرای محل مسکونی منازل از بازدید 

  محصول نوع با متناسب و تولید دوره طول در بار 3 اکثرحد و موردی صورت

 .باشدنمی ذیربط اجرایی هایدستگاه نظارتی و ذاتی وظایف نافی فوق *موارد

 خانگی كار و كسب مجوز اخذ متقاضیان براي الزم شرايط -الف

 :عمومی شرايط 1-

 ایران اسالمی جمهوری تابعیت - 

 پشتیبان اشخاص برای سال بیست سن حداقل  -

 ان(پشتیب اشخاص )برای صالحذی مراجع تأیید به موثر کیفری سابقه نداشتن - 

 مرد متقاضیان برای سربازی از معافیت یا خدمت پایان کارت داشتن  -

 افراد مستقل( )برای طرح اجرای درمحل اقامت  -

 :اختصاصی شرايط 2-

 پشتیبان اشخاص برای مرتبط ریکا سابقه سال 5 حداقل - 

 اعتبار( تاریخ )دارای نظر مورد رشته در مهارت و آموزش گواهی ارائه - 

 بهداشتی و غذایی مواد با مرتبط های رشته متقاضیان برای سالمت گواهی ارائه - 
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 تهرش ایجاد مورد نیاز سرمایه %20 میزان به حداقل متقاضی آورده سهم تأمین -

 پشتیبان( اشخاص شغلی)برای

 فعالیت شروع برای ایده داشتن - 

 کار و کسب اداره برای مدیریت توانایی داشتن - 

 خانگی کار و کسب مجوز صدور برای موردنیاز مدارك -ب

 ملی کارت و شناسنامه تصویر - 

 مرد متقاضیان برای خدمت از معافیت یا خدمت پایان کارت تصویر  -

 تیبانپش برای پیشینه سوء عدم گواهی  -

 تحصیلی مدرك آخرین گواهی تصویر  -

 تقاضا مورد شغلی رشته با مرتبط مهارت کارت تصویر و اصل - 

 مجوز صدور مراحل- ج

 اختصاصی و عمومی شرایط داشتن 1- 

 ذیربط اجرایی دستگاه به متقاضی توسط درخواست ارائه 2- 

 متقاضی توسط توجیهی طرح ارائه و مربوط هایفرم تکمیل 3- 

 پشتیبان( اشخاص )برای متقاضی آورده سهم به مربوط مستندات ارائه 4- 

 هفته یک حداکثر ظرف اجرایی دستگاه توسط متقاضی طرح و درخواست بررسی 5- 

 اجتماعی ورام و کار کل اداره توسط مجوز صدور و اجرایی دستگاه سوی از طرح تأئید 6- 

 ساعت 48ظرف 
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عمومی شرايط -  

 باشند،می ذیربط اجرایی دستگاه تائید مورد که خانگی کار و کسب مجوز دارای متقاضیان کلیه

 .شوند مندبهره تسهیالت این از توانندمی

 و سهولت به نمتقاضیا که نماینداتخاذ می ترتیبی عامل هایبانک و( ع) رضا امام مهر صندوق -

 تسهیالت از دبتوانن الذکر فوق ضوابط و مربوطه هایالعملدستور و خانگی مشاغل قانون رعایت با

 .شوند مندبهره

 در شده نتعیی سهم درصد 35 از نباید مستقل متقاضیان به اختصاصی الحسنه قرض تسهیالت -

 .باشد بیشتر بانک

 (ع) رضا امام مهر صندوق شرایط -

 .باشدمی ریال میلیون 50 مستقل متقاضیان به پرداختی الحسنه قرض تسهیالت داکثرح -

 .باشدمی ریال میلیارد یک پشتیبان متقاضیان به الحسنه قرض حداکثرتسهیالت -

 کسب یهیتوج طرح با متناسب پشتیبان متقاضیان به پرداختی الحسنه قرض تسهیالت میزان -

 .گیرندمی قرار اولویت در دارند، بیشتری اشتغالزایی که هاییطرح ضمناً .باشدکار می و

 .باشدمی سال 5 تنفس دوره احتساب با الحسنه قرض تسهیالت پرداخت باز دوره حداکثر -

 در ایهسرم و ثابت سرمایه بعنوان پشتیبان متقاضیان به الحسنه قرض تسهیالت پرداخت -

 .باشدمی طهمربو شغل لزوم مورد تجهیزات تهیه درمقابل گردش

 عامل هایبانک شرایط -

 .باشدمی ریال میلیون 30 مستقل متقاضیان به پرداختی الحسنه قرض تسهیالت حداکثر -

 .باشدمی سال 3 مستقل متقاضیان برای الحسنه قرض تسهیالت پرداخت باز مدت حداکثر -

 .شدبامی ریال میلیارد ده پشتیبان متقاضیان به پرداختی تسهیالت حداکثر -
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 و پشتیبان) خانگی کار و کسب صاحبان به ریال میلیون 30 از بیش یافته اختصاص تسهیالت -

 کار و ازدهب زود اقتصادی هایبنگاه صاحبان تسهیالت یارانه پرداخت نامه آئین مشمول( مستقل

 .باشدمی آفرین

 

 :باشدمی پذيرامكان زير صورت دو به خانگی شاغلم نیاز تأمین تعاونی تشكیل

 یا و رایشگ یک در خانگی مشاغل دارای که افرادی برای نیاز تأمین تعاونی تشکیل -الف

 باشندمی بهم نزدیک و همسو گرایش چند

 خانگی مشاغل پشتیبان اشخاص برای نیاز تأمین تعاونی تشکیل -ب

 اسالمی مهوریج اقتصاد تعاون بخش قانون20 و6 مواد نامهآیین براساس اعضاء تعداد -2

 عاونیت ثبت امکان که مواردی )در باشدمی عضو 20 حداقل تشکیل درهنگام حداقل ایران،

 نیز ادتعد این از کمتر با تعاون امور معاونت تشخیص درصورت نباشد، میسر عضو 20 با

 .باشد( رنف  7 از کمتر اعضاء تعداد نباید صورت درهر .است تشکیل قابل

 مؤسس هیات بعنوان متقاضیان از نفر 3 حداقل درخواست -3

 اجتماعی رفاه و کار تعاون کل اداره به مؤسس هیأت از نمایندگی به نفر یک معرفی -4

 استان

 و آدرس به هاتعاونی ثبت و تشکیل الکترونیکی سامانه به مؤسس هیأت نماینده ورود -5

 درخواست  شماره دریافت تعاونی، لتشکی با موافقت درخواست فرم تکمیل

ir.icm.http://ei موجود شرح به امور سایر انجام و بعدی هایپیگیری بمنظور تشکیل 

 .مذکور سامانه در

http://ei.icm.ir/
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 ارائه در سامانه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و عی متقاضیثبت نام قط -1

به  مشخصات طرح، فعالیت و هزینه مورد نظر در قالب فرم های موجود در سیستم

ست دستگاه اجرایی مربوطه )پیوست شماره یک دستورالعمل اجرایی قانون و پیو

حد کارشناس وامراحل صدور مجوز( که توسط  2دستورالعمل اجرائی بند  3شماره 

  .شودشهرستانی با ذکر نام ونام خانوادگی وامضاء تایید می

اید بتکمیل فرم ثبت نام در سامانه  دستورالعمل اجرايی قانون: 24موضوع ماده  

ار خانو درغیر اینصورت، ارائه رضایت کتبی سرپرست .توسط سرپرست خانوار صورت گیرد

        .دستگاه اجرایی ذیربط الزامی است به
ی شرايط عمومی، اقامت در محل اجراي طرح الزام 5دستورالعمل اجرايی بند  3 طبق پیوست شماره)

 .باشد(می
 

  :مدارک عمومی -2   

 رت: عکس )روی مجوز(، تصویر شناسنامه، تصویرکارت ملی، تصویرکاافراد حقیقی -الف

ارك مورد مد 2و1ند دستورالعمل اجرایی ب 3)پیوست شماره .پایان خدمت یا معافیت دائم

 .نیاز(

یی : اساسنامه شرکت، آگهی روزنامه رسمی، شناسه ملی، مدارك شناساافراد حقوقی -ب

  .مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره

بر  )رسمی( و یا قرارداد اجاره محل )رسمی( با تاکید محل مالكیت سند تصوير -3

 5د مل اجرایی بندستورالع 3 )پیوست شماره اجازه نامه تولید در محل از مالک

 .شرایط عمومی(
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اصل و تصویر آخرین دوره فیش  دارک مربوط به شناسايی محل فعالیت شامل:م -4

حل، م  GPSآب، برق و گاز )در صورت دارا بودن انشعاب گاز( محل فعالیت، کروکی یا

 .برگه بازدید کارشناسی

کارت  ،ت تولید قارچیی، کارهای کوچک روستابرداری دامداریپروانه بهره :مجوزها -5

 ....زنبورداری  و

نامه آموزش مهارتی و تصوير آخرين گواهی مدرک اصل و تصوير گواهی -6

 مدارك مورد نیاز ( 5و4دستورالعمل اجرایی بند  3)پیوست شماره .تحصیلی

 یجاد مزاحمت برای همسایگان و قبول هر گونهمبنی بر عدم ا ارائه تعهد نامه -7

اندهی قانون سام 2)موضوع ماده  .صورت اعتراض و شکایت مرتبط مسئولیت قانونی در

 وحمایت از مشاغل خانگی (

ورالعمل اجرائی بند دست 3پیوست شماره )فنی و مالی  ،گزارش توجیهی اقتصادي -8

 مجوز(مراحل صدور  3

عم اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل، ا دستورالعمل اجرائی:26ماده 

ه نظر بتیبان و مستقل ملزم به ارائه طرح توجیهی کسب وکارخانگی مورداز اشخاص پش

 .باشنددستگاه اجرایی ذیربط می

 مهر و ،)تایید در واحد تخصصی با ذکر نام و نام خانوادگی .یتتكمیل فرم تايید اهل -9

 امضاء(

 شرایط اختصاصی( 6دستورالعمل اجرایی بند  3)پیوست شماره  

ام افراد تحت پوشش براي متقاضیان صدور مجوز یبان و تمقراداد مابین پشت -10

ها ارسالی )طبق قرارداد تنظیم شده توسط واحد امور قرارداد و پیمانمشاغل خانگی 

 (15/06/1394مورخ  35794/3/106/94طی نامه شماره 

ها به واحد تخصصی و از واحد تخصصی معرفی متقاضی از مديريت شهرستان -11

 .)ارسال پرونده( گذاريسرمايهبه مديريت امور 
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امه معرفی جهت  صدور مجوز مشاغل خانگی توسط مديريت امور ن -12

  .گذاري به اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی استانسرمايه

   .گردد** براي افراد تحت پوشش پشتیبان مجوز مشاغل خانگی صادر نمی

وابط صدور مجوز بند الف ** طبق دستورالعمل اجرائی قانون مشاغل خانگی )ض

شرايط عمومی( از معرفی متقاضیانی كه در محل اجراي طرح اقامت ندارند 

   .اري گردددخود
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 دامی تولیدات امور هايفعالیت – 1

          ٭گوشتی ردكا دهنده پرورش

        ٭گوشتی بوقلمون دهنده پرورش

  ٭( دارینوغان)ابریشم کرم دهنده پرورش

             ٭ بومی غاز دهنده پرورش

               ٭شیری گاو دهنده پرورش

  ٭بز گوسفند، دهنده پرورش

            ٭ بومی مرغ دهنده پرورش

               ٭ گاومیش دهنده پرورش

  ٭ گوساله پرواربندی

                         ٭ بره پرواربندی

             ٭ عسل زنبور دهنده پرورش

  ٭اسب پرورش

 شیالت هايفعالیت -2

      ٭ زینتی ماهیان پرورش و تکثیر

               ٭ منظوره دو استخرهای در ماهی پرورش
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  ٭ماهی کپور پرورش

 كشاورزي شبخ تكمیلی و تبديلی صنايع-3

         ٭( کردن خشک و کردن پاك) سبزیجات بندیبسته و فرآوری

      ٭سازی بلغور

  ٭زرشک بندی بسته

 فقط( )  بندیبسته و بندیدرجه ،کردن خشک ،کردن پاك ،آوری جمع) زعفران محصول فرآوری

 ٭( جنوبی و شمالی ،رضوی های خراساناستان

       ٭خشکبار و غالت انواع بندیبسته و فرآوری

  ٭سویا آجیل بندیبسته و سازیبرشته

              ٭جاتمیوه بندیبسته و کردن خشک

  ٭عدس و ماش ،گندم هایجوانه انواع بندیبسته و فرآوری

  ٭دهدا بو ذرت و هاتخمه مغز ،روغنی هایدانه انواع بندیبسته و فرآوری ،کردن پاك

  ٭ سنتی محصوالت سایر و ارده حلوا ارده، نظیر کنجد ایهفرآورده بندیبسته سازی، آماده

                    ٭بندیبسته و کنیپاك کشمش

  ٭شور زیتون و شور و ترشیجات انواع بندیبسته و تولید

                 ٭( زنبورداران فقط) عسل بندیبسته

  ٭( کرمان بردسیر و انکاش هایشهرستان ،فارس استان فقط) گیاهی عرقیات و گالب تولید

                   ٭نان انواع پخت

                             ٭پزی نبات
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  ٭(  خشک) خانگی و سنتی پزی شیرینی

                ٭آشی رشته تولید

              ٭( نخودچی) پزی نخود

  ٭( انگور کننده تولید های استان فقط) انگور شیره تولید

         ٭قند بندی بسته و کردن خرد

              ٭گندم کردن برشته

  ٭مربا انواع بندی بسته و تولید

                   ٭سفید شکر بندی بسته

  ٭سیر و موسیر ،عمانی لیمو نظیر محصوالتی بندی بسته و تولید

                       ٭حبوبات بندی بسته و کردن لپه کنی، پوست

  ٭نشده آسیاب جات ادویه بندی بسته

                              ٭سنتی حلوای انواع و سمنو بندیبسته و تولید

  ٭قوروت قره بندیبسته و تولید

                                                ٭نبات آب و نقل بندیبسته و تولید

  ٭نشاسته بندیبسته و تهیه

      ٭( کردستان ناستا فقط) سقز بندیبسته و تهیه

  ٭شده فرآوری یا خام صورت به خشک پسته بندیبسته

           ٭خرما بندیبسته

          گندمی پفک تولید
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  جالیزی و زراعی محصوالت بندیدرجه و بندیبسته

               (...و فرنگی توت ،رانگو) باغی محصوالت انواع بندیبسته

  گانیکار کودهای بندیبسته و تولید

                                                فسیلی کودهای انواع تهیه

  عسل زنبور کندوی و موم تولید

              زینتی و زراعی محصوالت غده و پیاز ،بذر بندیبسته و بوجاری ،تهیه

  شیر آوری جمع خدمات

  خانگی کشی ابریشم

 گیاهی تولیدات امور هايفعالیت – 4

     خوراکی قارچ رورشپ

     دارویی گیاهان کنده تولید

 منزل     در سیر کننده تولید

                                        محمدی گل دهنده پرورش

 کوچک هایگلخانه در ...و نهال ،قارچ زینتی، گیاهان زراعی، محصوالت کننده تولید

  خانگی

                        پیاز بذر کننده تولید

                             زعفران کننده تولید

  ورا آلوئه تولید
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 هداشت،ب وزارت تائید به نیاز غذایی محصوالت مورد در آنها مجوز صدور که ییهارشته ٭

 یازن هنری و فرهنگی هایرشته در مورد و دامپزشکی سازمان یا پزشکی آموزش و درمان

 .دارد اسالمی شادار و فرهنگ وزارت تائید به

 شناخته دارستاره هایرشته عنوان تحت که خانگی مشاغل شغلی هایرشته از برخی  

 وردم است الزم فعالیت نوع اساس بر و باشندمی خاصی شرایط و دارای ضوابط اندشده

 هافعالیت اینگونه زمجو .قرارگیرند اجرایی هایتخصصی دستگاه و کارشناسی بررسی

 و کیپزش آموزش و درمان بهداشت، وزارت با تائید غذایی محصوالت رشته در مورد حسب

 هنری و فرهنگی هایرشته در و سازمان دامپزشکی تائید با شیالت و دام تولیدات رشته در

 .گرددمی صادر اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت تائید با

 غذايی صنايع به مربوط دارستاره غلیش هايرشته مجوز صدور فرآيند *

o یخانگ مشاغل سامانه در متقاضیان توسط مربوطه هایفرم تکمیل و طرح ارائه 

o اولیه تأیید و بررسی جهت کشاورزی جهاد سازمان به طرح ارسال 

o تجه پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت به فیزیکی( )بصورت هاطرح ارسال 

 بهداشتی هشناس ارایه تأیید و و بررسی

o کشاورزی جهاد سازمان به بهداشتی تأیید اعالم 

o و ایینه بررسی جهت استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره به طرح ارسال 

 مشاغل خانگی مجوز صدور

 تولیدات امور به مربوط دارستاره شغلی هايرشته مجوز صدور فرآيند*

 شیالت و دام

o لمشاغ سامانه در متقاضیان توسط مربوطه های فرم تکمیل و طرح ارائه 

 خانگی

o اولیه تأیید و بررسی جهت کشاورزی جهاد سازمان به طرح ارسال 
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o جهت کشور دامپزشکی سازمان به فیزیکی( )بصورت هاطرح ارسال 

 تأیید و بررسی

o کشاورزی جهاد سازمان به تأیید اعالم 

o سیبرر جهت استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره به طرح ارسال 

 .مشاغل خانگی مجوز صدور و نهایی

 

 لیدیتو واحدهای عرضه و توزیع و تولیدی هایفعالیت بر نظارت برای دستورالعمل این

 و اندهیسام قانون 6 ،1،7 ماده استناد به خانگی مشاغل بر نظارت شناسه متقاضی غذایی

 خوراکی، مواد قانون و 8/3/89مورخ 13367/306شماره به خانگی مشاغل از حمایت

 .باشدمی مجلس 1346 سال مصوب بهداشتی و آرایشی آشامیدنی،

 :تعاريف -1 ماده

 و ساماندهی قانون مشمول غذايی مواد تولیدي واحدهاي نظارت شناسه -الف

 محصوالت عرضه و تولید واحدهای برای که است زیمجو خانگی؛ مشاغل از حمايت

 هستند تولید بهداشتی شرایط حداقل دارای که دستورالعمل یا ضابطه این 3 ماده مشمول

 ندیبهبست و تولید محل بر ناظر پزشکی علوم هایدانشگاه دارو و غذا هایمعاونت توسط

 .شودیم صادر

 از دارو و غذا معاونت توسط لیدیتو واحدهای نظارت شناسه صدور از قبل :تبصره

 شرایط حداقل رعایت خصوص در پزشکی علوم هایدانشگاه بهداشتی هایمعاونت

 .آید بعمل استعالم بهداشتی

 سالمت از اطمینان و پزشکی معاینه از پس که است کارتی ؛ پزشكی معاينه كارت- ب

 گونه این با مستقیم ارتباط غذایی هایفرآورده عرضه و تولید زمینه در که افرادی
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 پزشکی علوم هایدانشگاه بهداشتی هایمعاونت سوی از ماهه6 اعتبار با دارند، محصوالت

 .گرددمی صادر کشور سراسر

 یغذای مواد نقل و حمل خودروهای به که مجوزی نقلیه؛ وسايط بهداشتی مجوز- ج

 لهسا یک اعتبار با کشور سراسر پزشکی علوم هایدانشگاه بهداشتی هایمعاونت توسط

 .گرددمی صادر

 هایدوره طی از پس که گواهی فنی؛ مسئوالن و كاركنان آموزشی دوره گواهی- د

 ابطضو طبق نظارت مشمول خانگی مشاغل در شاغلین و فنی مسئوالن برای الزم آموزشی

 شیابیارز و نظارتی هایتعاونی توسط پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت شده اعالم

 .گرددمی صادر خانگی( مشاغل ستاد بهداشت)یا وزارت داد قرار طرف و تایید دمور

 در شاغلین و دارو و غذا سازمان تایید مورد موسسات توسط فنی مسئوالن :تبصره

 و درمان بهداشت، وزارت کار محیط سالمت مرکز تایید مورد هایآموزشگاه و موسسات

 .دید خواهند آموزش پزشکی آموزش

 و نظارتی هایتعاون توسط که است گواهی ارزشیابی؛ و نظارتی تعاونی یگواه- ـه

 ادست )یایپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت قرارداد طرف تایید مورد ارزشیابی

 .خواهدشد صادر اولیه بازدیدهای از پس خانگی( مشاغل

 :كاربرد دامنه -2 ماده

 ربوطهم نظارت شناسه اخذ به نسبت که تولیدی واحدهای بر نظارت زمینه در ضابطه این

 .دارد کاربرد نمایند،می اقدام کشور پزشکی علوم هایدانشگاه دارو و غذا هایمعاونت از

 دهايواح نظارت صدورشناسه دستورالعمل در مندرج كاالهاي و محصوالت فهرست -3 ماده

 ذيل رحش به خانگی مشاغل از حمايت و ساماندهی قانون غذايی مشمول مواد تولیدي

 :باشدمی

 قند بندیبسته و خردکردن  1-

 غالت بندیبسته و کردن پاك 2- 
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 بندیبسته و کنیپاك کشمش 3- 

 خشکبار و برگه خشک، هایمیوه انواع بندیبسته و فرآوری 4- 

 سویا آجیل بندیبسته و کردنبرشته 5- 

 »ارعمز با مجاورت به مشروط نقل و حمل حین آلودگی علته ب«بلغورسازی  6- 

 زرشک بندیبسته  7

 زنبورداران برای فقط عسل بندیبسته و تولید 8- 

 قوروت قره و خشک کشک بندیبسته و تولید 9- 

 شور و ترشی بندیبسته و تولید - 10

 مربا انواع بندیبسته و تولید 11- 

 پزی نبات 12- 

 سنتی شیرینی 13- 

 آشی رشته 14- 

 بوباتح بندیبسته و کردن پاك  15-

 تولید ژل رویال -16

 پخت نان -17

پاك کردن و بسته بندی انواع سبزی)بدون خرد کردن( -18
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 :است زير موارد شامل شاغلین كلیه فردي بهداشت اصول -4 ماده

 باشند معتبر پزشکی معاینه کارت دارای باید شاغلین کلیه. 

 اشندب تمیز و مناسب لباس دارای باید تولید به مربوط شاغلین کلیه. 

 عفونی ضد و شسته را خود هایدست باید تولید از قبل شاغلین کلیه 

 تفادهاس دیگر زینتی وسیله هر و انگشتر ساعت، از کار محیط در همچنین.نمایند

 .ننمایند

 وشستش از بعد .نمایند رعایت کامال را فردی نظافت و بهداشت شاغلین کلیه 

 تولید محل داخل مخصوص هایکفش از تولید محل به ورود جهت هادست

 از باید باشندمی محصول فرآوری مستقیم با ارتباط در که افرادی .نمایند استفاده

 رنگ به و بهداشتی تمیز و ،مصرف( بار یک )ترجیحاً دستکش ماسک، بند،پیش

 .نمایند استفاده روشن

 هایقسمت با مرتبط که هاییمحل کلیه در سیگار کشیدن و آشامیدن و خوردن 

 .است ممنوع باشندمی نگهداری و نقل و حمل بندی،بسته آوری،فر

 ذيل شرح به خانگی مشاغل مجوز صدور مشمول واحدهاي شرايط -5 ماده

 :باشدمی

 ساختمان شرايط  5-1-

 :آن در که باشد شده بنا ایگونه به باید تولیدی محل ساختمان

o تمیز هایبخش(Clean)  غیرتمیز و (Unclean) که نحوی به .باشد جدا هم از 

 .نماید جلوگیری نهایی محصول و فرآوری درحال مواد به ثانویه آلودگی انتقال از

o به موذی جانوران و جوندگان و پرندگان و حشرات گزینیالنه و ورود مقابل در 

 .شود حفاظت و مقاوم موثری طور
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 :اشدب می ذيل شرح به نگهداري و بنديبسته و تولید محل شرايط 5-2- 

 درها 5-2-1- 

o باشد مقاوم مواد از آنها جنس و بوده گندزدایی و شستشو قابل باید درها کلیه.  

o باشد روشن رنگ و صاف سطوح دارای باید درها کلیه.  

o شده چفت بخوبی درها (Sealed) جوندگان و حشرات ورود از جلوگیری برای و 

 .(باشد کف با سطح هم درها زیرین شوند)ناحیه  بسته خوبی به

  ها پنجره 2-2-5

o به و دهبو ضدزنگ و نظافت شستشو، قابل مناسب، اندازه دارای باید هاپنجره کلیه 

 اخلد به حشرات و آلودگی و غبار و گرد تجمع و ورود از که شود طراحی ایگونه

 .ممانعت نماید تولید محل

o باشد آسان آن نظافت که باشد ایگونه به ها پنجره لبه.  

 كف  5-2-3-

 یبش دارای و شستشو قابل لغزنده، غیر و ترك بدون صاف، باید تولید محل کف 

 تولید محل کف سطح در آب تجمع از تا باشد فاضالب مسیر سمت به کافی

 .شود جلوگیری

 استفاده مناسب شوی کف از دارد، وجود پساب شدن جمع امکان که هاییدرمحل 

  .شود

 ديوارها 5-2-4- 

 ودهب گندزدایی و شستشو قابل فرج، و خلل بدون ترك، بدون ،صاف باید دیوارها 

 رنگ دارای و بوده متر 1.5 حداقل ارتفاع به سنگ یا و کاشی، سرامیک وترجیحا

 .باشند روشن

 شود استفاده حرارت و رطوبت به مقاوم و مناسب جنس از.  
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 عاانو بندی بسته کنی،پاك کشمش غالت، قند، حبوبات، بندیبسته خصوص در : توضیح

 و امیکسر ،کاشی روغنی، هایدانه انواع فرآوری بلغورسازی، سویا، آجیل خشک، هایمیوه

 .باشدنمی الزامی پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت کارشناسان نظر با سنگ

  هاسقف5-2-5- 

 باشد مناسب ارتفاع دارای و بوده مقاوم جنس از باید.  

 محافظت یموثر بطور و بوده مقاوم پرندگان و حشرات گزینی النه یا نفوذ برابر در 

  .گردد

 هاپله 5-2-6- 

 دنکر وتمیز شستشو قابل مناسب، جنس از بایستی سکوها دار،شیب سطوح ها،پله کلیه

  .باشند

 :باشد زير موارد بايد مشمول تولید عملیات فضاي -6  ماده

 باشد تولید میزان با مناسب باید تولید محل فضای. 

 ولیدت درجریان مصرف مورد بندیبسته اقالم یا واسط حد مواد اولیه، مواد برای 

 .شود بینیپیش الزم فضای

 گیرد انجام روزانه و کامل بطور باید تولید محل نظافت.  

 شود تمیز و شستشو باید سقف و هاپنجره درها، ،کف، دیوارها سطوح کلیه.  

 مواد با تماس در حسطو و تجهیزات و وسایل شستشوی قابل هایقسمت کلیه 

 .شود تمیز فراوری حال در یا و اولیه

 داشتبه ایمنی، قوانین با باید زداییوگند عفونیضد شستشو، جهت شیمیایی مواد 

 .باشد صالحذی مقامات و هاسازمان تایید و مورد داشته مطابقت زیستمحیط و

 نظیر ضدعفونی و شستشو سیستم در استفاده مورد تجهیزات و وسایل کلیه( 

 و مناسب محل در و شده آوریجمع کار خاتمه از پس (...و تی،جارو ،شیلنگ

 .شوند نگهداری مناسب شرایط
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 نكات (نهايی محصول و اولیه )مواد نگهداري محل هايويژگی و شرايط -7 ماده

 :است الزامی زير

 گرفته ظرن در تولید ظرفیت با متناسب باید تولیدی محصوالت و اولیه مواد نگهداری محل

 .گردد تفکیک مناسبی نحو به تولید ضایعات و شود

 .باشند بندیبسته و تولید ضایعات و جوندگان، و حشرات از عاری خنک، خشک، تمیز، باید

 .گردد کنترل مقتضی نحو به نگهداری محل رطوبت و دما

  .گیرد انجام کامل بطور باید نگهداری محل نظافت

 :بايد مصرفی آب -8 ماده

 لیدیتو منطقه پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی معاونت تائید مورد و آشامیدنی وعن از

 .گیردقرار

 :باشد ذيل شرح به بايد ضايعات و پسماند تخلیه سیستم شرايط -9 ماده

 از خارج به را هاپسماند روزانه و باشد داشته پسماند خروج برای مکانی باید تولیدی محل

 .نمایند منتقل تولید محل

 شخصم باید پسماند نگهداری ظروف زداییگند و شستشو پسماند، آوریجمع زمانی نامهبر

 .باشد

 .باشند اختصاصی و جدا باید خشک و تر هایپسماند ظروف

 عدف سیستم نصب یا و سپتیک یا جاذب )چاه بهداشتی صورت به باید تولیدی فاضالب

 دیده محیط در خام بفاضال پخش که طوری به شده دفع روستایی( و شهری فاضالب

 .نشود
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 و باشند شده حفاظت شكستگی برابر در مناسبی طور به بايد هاالمپ -10 ماده

 كردن تمیز و نظافت قابل و بوده (نشكن جنس از) مناسب قاب و حفاظ داراي

 تامین مطلوب حد در تولید عملیات نوع به توجه با روشنايی میزان و باشند

 .گردد

 و بمناس تهويه داراي بايد نگهداري و تولید محل يهتهو سیستم -11 ماده

 .باشد مذكور هايمكان حجم با متناسب وسرمايش گرمايش وسايل

 سرويس ديوار و در رفاهی هايقسمت بهداشتی و فنی شرايط -12 ماده

 ساخته نفوذ قابل غیر مواد از كف و بوده شستشو قابل و صاف بايد بهداشتی

 .باشد كردن تمیز قابل یآسان به كه طوري به شود،

 وادم و تولیدي محصوالت كیفی هايآزمون انجام جهت تولیدي محل -13 ماده

 يربطذ پزشكی علوم دانشگاه پشتیبان نظر با يا راسا تواندمی استفاده مورد اولیه

 برداريبهره پروانه داراي مجاز هايآزمايشگاه يا همكار هايآزمايشگاه از يكی با

 در تولیدي محصول كنترل كه پزشكی آموزش و درمان شت،بهدا وزارت از

 یبديه .نمايد منعقد داد قرار ،باشد داشته قرار آن شده تعريف فعالیت محدوده

 محل در آزمون نتايج و تحويل آزمايشگاه به فنی ناظر توسط بايد نمونه است

 .شود نگهداري و ثبت تولیدي واحد

 ردمو بايد ذيل نكات محصوالت ذاريگبرچسب و بنديبسته شرايط  -14 هدما

 :باشد نظر

 :نماید رعایت نهایی محصول خصوص در را ذیل موارد باید تولیدی محل

 غذایی مواد مخصوص و تأیید مورد جنس از استفاده مورد بندی بسته مواد 

(Food Grade) باشد. 

 و آرایشی آشامیدنی، خوراکی، مواد قانون 11 ماده در شده قید موارد کلیه 

 نام مجوز، تولیدی، شماره واحد نشانی و نام جمله از 1346 مصوب بهداشتی
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 محصول برچسب در نگهداری شرایط و ساخت سری انقضاء، و تولید تاریخ تجاری،

 .گیرد قرار مدنظر

 ايطشر به نیاز كه تولیدي محصوالت براي استفاده مورد نقلیه وسايط -15 ماده

 كلیه صورت اين غیر در شده رعايت دسر زنجیره بايستی دارند خاص دمايی

 هرهب از قبل فوق موارد تمام در و بوده اتاقك مناسب به مجهز بايد نقلیه وسايط

 .نمايند اخذ مربوطه دانشگاه بهداشتی معاونت از یشتبهدا مجوز ،يبردار

 يا و دارو و غذا سازمان توسط فنی مسئوالن يا ناظرين هايدوره -16 ماده

 توسط كاركنان با مرتبط آموزش هايدوره و خصوصی معتبر هايموسسه

 و برگزار بهداشتی هايمعاونت نظارت تحت خصوصی معتبر هايآموزشگاه

 .شد خواهد صادر الزم هايگواهی

 :مقدمه

 رمنظو به و اسالمی شورای محترم جلسم در خانگی مشاغل قانون تصویب به توجه با

 ولیداتت امور معاونت باشد،می موجود روستایی منازل در که تولیدات اینگونه ساماندهی

 شتمعی اقتصاد کمک که مشاغل اینگونه از منظورحمایت به جهادکشاورزی وزارت دامی

 ردید،گ اهدخو اجرا و طراحی پشتیبان داشتن و ایخوشه مدل صورت به و باشدمی خانوار

 .نمایدمی ابالغ و طراحی را مشاغل اینگونه کلی و عمومی مقررات و ضوابط

 عمومی شرايط

 امید فضوالت و کود تخلیه از گردندمی متعهد خانگی مشاغل نیامتقاض :بهداشت 1-

 با لیاصو بصورت را خود واحد فاضالب و نموده خودداری عمومی اماکن و معابر در خود

 .نمایند منتقل واحد از خارج به محیطی ستزی مسائل رعایت
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 یبرا مناسب فضای داشتن به ملزم دامداری خانگی شغل متقاضی :انبارعلوفه 2-

 .باشدمی بهداشتی بصورت علوفه نگهداری

 نوانع به مسقف مکان داشتن به موظف خانگی شغل دامداری واحد مالک ه:زايشگا 3-

 .باشدمی خانه محل در زایشگاه

 سبمنا دستگاه و مکان داشتن به موظف خانگی شغل دامداری واحد مالک :دوشش 4-

 .باشدمی خود هایدام شیر دوشش برای

 جهت کرچ طیور برای ایآشیانه است موظف خانگی طیور شغل مالک :كشیجوجه 5-

 .بگیرد نظر در جوجه به تخم تبدیل

 عرف با متناسب کشیوجهج محل و علوفه انبار شیردوشی فضای و زایشگاه ابعاد :1تبصره

 .باشدیم مالك و مشخص دامپروری کارشناس توسط بودن چندمنظوره و روستا

 .باشدمی مربوطه آموزشی های دوره در شرکت به ملزم متقاضی :2تبصره

 :خانگی مشاغل دامداري مجوز صدور روش

 شهرستان مدیریت از دامدار کتبی تقاضای  1-

 شهرستان مدیریت توسط فرم تنظیم و محل از بازدید 2- 

 سال 1 مدت به شهرستان مدیریت توسط متقاضی خانگی مشاغل مجوز صدور 3- 

 زایشاف به مصمم مجوز، اعتبار مدت گذشت از پس خانگی شغل دامدار چنانچه: 1 تبصره

 هب منوط تمدید گردد، بیشتر مجوز در شده بینی پیش ظرفیت از بیش دامداری ظرفیت

 .باشدیم مربوطه حدود رعایت و شرایط و مقررات اساس بر روستایی دامداری پروانه اخذ

 بمنظور و )ره( امام حضرت امداد کمیته و کشاورزی بانک تفاهم به توجه با :2 هتبصر

 رعایت به توجه با است مجاز )ره( امام حضرت امداد کمیته بانک، به معرفی در سرعت
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 نسخه یک و معرفی بانک به را پروریدام و خانگی شغل متقاضی دستورالعمل این ضوابط

 .نماید ارسال شهرستان کشاورزی جهاد مدیریت به بعدی اقدامات انجام جهت آنرا تصویر از

 یلتشک با مرتبط اقدامات سایر است موظف شهرستان کشاورزی جهاد مدیریت :3 تبصره

 مهیا ضیتقام برای حمایتی اقدامات سایر تا اقدام ماه سه ظرف را مجوز صدور و پرونده

 .گردد

 .باشدنمی دامداری پروانه معنای به مجوز صدور :4 تبصره

 :خانگی مشاغل دامداري مجوز صدور فنی ضوابط

 .باشدمی ذیل جدول طبق مجوز صدور برای خانگی هایدامداری ظرفیت

 (1 جدول )

 

 تبصور منزل حیاط در خانگی مشاغل دامداری رأس هر برای نیاز مورد زمین : زمین

 .باشدزیرمی جدول

 (2جدول )
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 :ابريشم كرم و زنبورعسل طیور، خانگی مشاغل صدورمجوز فنی ضوابط

 یشمابر کرم و زنبورعسل طیور، امور به مربوط خانگی مشاغل ظرفیت خانگی مشاغل در

 .باشدمی جدول ذیل طبق

 (3)جدول

 

 جوزم صدور ملکردع گزارش موظفند هااستان کشاورزی جهاد سازمان دام امور معاونین

 در تفسیر یا و تغییر هرگونه و نمایند ریزی گزارشبرنامه امور به فصلی را خانگی مشاغل

 .باشدمی کتبی نظر اخذ به منوط ضوابط این مفاد

 

 مقدمه:

 مورخ مصوب »خانگی مشاغل از حمایت و ساماندهی قانون«راستای  در

 ارکان از یکی عنوان به روستائیان از حمایت منظور به اسالمی شورای مجلس22/2/1389

 فرآیند در خانوار اعضای بکارگیری و ثابت گذاریسرمایه حداقل با که تولید اقتصادی

 به را کشور طیور محصوالت تولید از سهمی خود، غذایی نیازهای تامین بر عالوه ،دتولی

 محصوالت تولید و معکوس مهاجرت روستا، پایداری منظور به و اندداده خوداختصاص

 فنی ضوابط دستورالعمل «بدینوسیله تر،پائین شده تمام قیمت و کمتر هایهزینه با دامی
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 به بومی طیور پرورش و نگهداری واحدهای بهداشتی مجوز صدور مقررات و بهداشتی

سازمان  قانون استناد به روستایی مناطق در  » خانگی( کار و )کسبخانگی  مشاغل عنوان

 دامپزشکی مصوب بهداشتی نظارت اجرائی نامهآئین و 1350 سال کشور مصوب دامپزشکی

 :شوندمی زیرتعیین شرح به 1387

 كلیات :اول فصل

 :هدف  -1 ماده

 ولیدت و مولد اشتغال و گذاریسرمایه از حمایت و ساماندهی و بهداشتی ضوابط اعمال

 .مسکونی فضای در روستایی خانواده اعضای یا عضو توسط طیور محصوالت بهداشتی

 :تعاريف  -2 ماده

 :است زير مفاهیم داراي دستورالعمل اين در رفته كار به اصطالحات و هاواژه

 کشور دامپزشکی سازمان :سازمان .1

 استان دامپزشکی کل اداره :لک اداره .2

 که بومی طیور پرورش و نگهداری واحدهای برای که است مجوزی :بهداشتی مجوز .3

 کیدامپزش شبکه هستند، توسط دستورالعمل این موضوع بهداشتی شرایط حداقل دارای

 .شودمی صادر بهداشتی ناظر عنوان به شهرستان

 و بهداشتی مجوزهای سایر و پروانه صدور طریق از که فرآیندی :بهداشتی نظارت .4

 .گرددمی اعمال سازمان توسط بهداشتی بازرسی

 دادقرار عقد طریق از که شودمی اطالق فردی به روستا دامپزشک :روستا دامپزشک .5

 یواحدها بهداشتی نظارت مسئولیت استان دامپزشکی کل اداره نظر زیر خدمت، خرید

 رد خانگی مشاغل عنوان به نظر مورد واحدهای سایر و بومی طیور پرورش و نگهداری

 مطابق پرورشی هایمحل موقعیت و علمی توان و کاری سوابق براساس را روستا سطح

 .دارد عهده بر سازمان، سوی از ابالغی وظایف شرح
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 به خانگی مشاغل قالب در بومی طیور پرورش و نگهداري واحدهاي -3 ماده

 :باشدمی زير شرح

 بومی مرغ پرورش و هدارینگ واحدهای .1

 بومی اردك پرورش و نگهداری واحدهای .2

 بومی بوقلمون پرورش و نگهداری واحدهای .3

 بومی غاز پرورش و نگهداری واحدهای .4

 عنوان به فعالیت نوع یک متقاضی صرفا تواندمی روستائی خانواده اعضای یا عضو :تبصره

 .باشد خود مسکونی فضای در خانگی مشاغل

 بهداشتی فنی ضوابط :دوم فصل

 منزل وطهمح) مسکونی فضای در باید بومی طیور پرورش و نگهداری محل -4 ماده

 .باشد( روستایی خانواده

 واحد برای ایدب برق تامین و بهداشتی و سالم کافی، آب به دسترسی امکان -5 ماده

 .باشد فراهم بومی طیور پرورش و نگهداری

 و رودخانه نات،ق نهر، چشمه، به نباید واحدها، گونه این بفاضال خروجی هایراه -6 ماده

 .شود منتهی روستا ارتباطی و دسترسی های راه نیز و آبی منابع دیگر

 تامین بر وهعال که شود گرفته نظر در نحوی به باید زمین مساحت حداقل -7 ماده

 رانبا جهت الزم فضای ،(1جدول طبق) پرورش و نگهداری جایگاه جهت الزم مساحت

 .باشد فراهم ...و پناهگاه، خوراك،

 خانگی مشاغل بقال در بومی طیور پرورش و نگهداری واحدهای ظرفیت /تعداد -8 ماده

 .باشدمی 1 جدول شرح به

 خانگی مشاغل قالب در بومی طیور پرورش و نگهداری واحدهای ظرفیت /تعداد :1 جدول
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 خانگی غلمشا قالب در بومی طیور ورشپر و نگهداری واحدهای بهداشتی حریم -9 ماده

 شامل) روستا دهمحدو داخل در دام به وابسته صنایع و دامی اماکن سایر با نیز و یکدیگر با

 .شودنمی لحاظ( روستایی هادی طرح دوره در آن آتی گسترش و روستا موجود بافت

 طول ررابب یک میزان به حداقل) فاصله رعایت جدیداالحداث واحدهای برای :1 تبصره

 زامیال بومی، طیور پرورش و نگهداری جایگاه و مسکونی قسمت مابین( مسقف جایگاه

 .است

 درصورت باشند،می بازسازی قابل هاآن موجود وضعیت که فعال واحدهای برای :2 تبصره

 (1 رهتبص )موضوع فاصله رعایت به مسکونی، ضرورتی قسمت فاصله با رعایت امکان عدم

 .باشدنمی

 در زیر موارد رعایت محیطی، زیست و بهداشتی مخاطرات کاهش منظور به :10 ماده

 :است الزامی بومی طیور پرورش و نگهداری جایگاه طراحی

 ورود از نعما که طوری )به شده محصور کامال باید بومی طیور پرورش و نگهداری جایگاه .1

 .باشد دهش مسقف نیز و شود( آزاد فضای به خروج پرندگان از مانع و پرواز آزاد پرندگان

 و ناتامکا دارای پرنده نوع با متناسب باید بومی طیور پرورش و نگهداری جایگاه .2

 .باشد پرنده نوع هر نیاز مورد تجهیزات

 .نماید فراهم را طیور نیاز مورد و کافی آفتاب نور .3

 الزامی ...و رماس زمان در بردن پناه جهت پناهگاه عنوان به هاییمحل گرفتن نظر در .4

 .است

 با متناسب (Animal Welfare)پرنده  نوع هر آرامش و آسایش برای مناسب محیط .5

 .شود فراهم باید پرنده، آن زیستگاه شرایط
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 و ضدعفونی و شستشو قابل که شود ساخته مناسبی مصالح از بایستی جایگاه کف .6

 دفع و آوریجمع سیستم سمت به الزم شیب و دارای نباشد لغزنده و بوده دادنشعله

 .باشد در محوطه طیور فضوالت و بآپس ماندن راکد از جلوگیری برای فاضالب

 وذنف قابل غیر و ضدعفونی و شستشو مناسب )قابل مصالح از بایستی جایگاه سقف .7

 .دباش عوارض طبیعی دیگر و سرما و گرما مقابل در مقاوم و رطوبت( و آب به نسبت

 به و شندبا تیز لبه فاقد و شدن ضدعفونی و شستشو قابل باید هاخوریدان و هاآبخوری .8

 .شوند پاکیزه مرتب طور

 خارج به محیطی زیست مسائل رعایت با و مناسب صورت به باید واحد فاضالب 11 : ماده

 .شود منتقل جایگاه از

 کود .است ممنوع عمومی اماکن و معابر طیوردر فضوالت و کود تخلیه 12 : ماده

 (بمناس نحو )به آن آوری عمل به نسبت بایستی واحد از خروج از قبل شده آوریجمع

 .نمود اقدام

 دارینگه برای مناسب فضای دارای باید بومی طیور پرورش و نگهداری واحد 13 : ماده

 ناسبم تهویه و دما تامین برای الزم امکانات دارای و واحد ظرفیت با متناسب خوراك

 .باشد

 سرد بآ دارای روشویی به مجهز )رختکن( تعویض لباس جایگاه گرفتن نظر در 14 : ماده

 پس و قبل هادست ضدعفونی و شستشو برای کننده ضدعفونی و کننده پاك مواد گرم، و

 .است ضروری طیور، با کار از

 رطیو پرورش و نگهداری جایگاه به ورودی محل در ضدعفونی تشتک/حوضچه 15 : ماده

 .نمود تعبیه باید هاچکمه ضدعفونی ظورمن به بومی

 ماسک، ب،مناس کار لباس پاش،سم :قبیل از الزم تجهیزات و امکانات سایر تامین :16ماده

 .است ضروری ...و دستکش
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 بهداشتی مجوز صدور :سوم فصل

 :شودمی انجام زیر اقدامات تاسیس، بهداشتی مجوز صدور برای 17 : ماده

 شهرستان( )مدیریت استان کشاورزی جهاد سازمان از نامه معرفی ارائه .1

 ومیب طیور پرورش و نگهداری واحد بازسازی /تاسیس بهداشتی مجوز درخواست ارائه .2

 اركمد همراه به متقاضی سوی از شهرستان دامپزشکی شبکه به خانگی مشاغل عنوان به

 به دواح انمائیج نقشه و احداث محل وکروکی ملی( کارت و شناسنامه )تصویر شناسایی

 مالکیت مدارك همراه

 نقشه مراهه به متقاضی به نظر مورد موارد اعالم و مربوط فرم تکمیل محل، از بازدید .3

 اجرا جهت تاییدی

 شبکه یسو از تاییدی نقشه برابر واحد بازسازی/ احداث بر مبنی متقاضی رسمی تعهد .4

 شهرستان دامپزشکی

 راعتبا با شهرستان دامپزشکی شبکه توسط زسازیبا /تاسیس بهداشتی مجوز صدور .5

 شش ماهه

 :شودمی انجام زیر اقدامات برداری،بهره بهداشتی مجوز صدور برای :18 ماده

 بومی طیور پرورش و نگهداری واحد برداریبهره بهداشتی مجوز صدور درخواست ارائه .1

 اضیمتق سوی از شهرستان دامپزشکی شبکه به خانگی مشاغل عنوان به

 صادره بازسازی/ تاسیس بهداشتی مجوز اصل ارائه .2

 نقشه و غیابال دستورالعمل با واحد انطباق بررسی و مربوط فرم تکمیل محل، از بازدید .3

 تاییدی

 از ابالغی هایدستورالعمل و مقررات و ضوابط رعایت بر مبنی متقاضی رسمی تعهد .4

 شهرستان کیدامپزش شبکه/ استان دامپزشکی کل اداره سوی
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 ستانشهر دامپزشکی شبکه توسط ساله یک اعتبار با برداریبهره بهداشتی مجوز صدور.5

 به طمنو روستاها در خانگی مشاغل عنوان به برداریبهره بهداشتی مجوز صدور :تبصره

 واحدهای بهداشتی نظارت منظور به مربوط دهستان برای روستا دامپزشک تعیین

 وجودم خانگی مشاغل عنوان به نظر مورد واحدهای سایر و ومیب طیور پرورش و نگهداری

 .بود خواهد روستا/ دهستان در

 بهداشتی نظارت :چهارم فصل

 وانعن به بومی طیور پرورش و نگهداری واحدهای بهداشتی نظارت مسئولیت 19 : ماده

 .باشدمی روستا دامپزشک عهده بر خانگی مشاغل

 دامپزشک نفر یک دامی، واحد هزار ده حداکثر یا دهستان 6 هر حداکثر ازاء به 20 : ماده

 .شودمی گرفته نظر در روستا

 کل هادار به شده ارائه بندیزمان برنامه اساس بر است موظف روستا دامپزشک :تبصره

 زا که محلی )در دهستان یک مرکز در هفته هر در روز یک حداقل استان، دامپزشکی

 .شود تقرمس ،)شود می تامین دهیاری سوی

 :تاس زیر شرح به روستا دامپزشک وظایف شرح 21 : ماده

 و ترلکن و پیشگیری هایبرنامه و ایقرنطینه -بهداشتی هایدستورالعمل اجرای (1

 کیدامپزش سازمان سوی از ابالغی هایدستورالعمل اساس بر هابیماری مراقبت

 نگیخا مشاغل وانعن به بومی طیور پرورش و نگهداری هایجایگاه کلیه در کشور

 عادی غیر تلفات موقع به و سریع گزارش و پرندگان بالینی معاینه و ادواری بازدید (2

 المیاع ضوابط وفق شهرستان دامپزشکی شبکه/کل اداره به بیماری بروز موارد و

 یشمابر کرم و عسل زنبور طیور، هایبیماری با مبارزه و بهداشت دفتر سوی از

 پرورش و نگهداری هایجایگاه ضدعفونی و پاشیسم ،کوبیمایه عملیات انجام (3

 بومی طیور
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 ضدعفونی جهت مناسب کننده ضدعفونی مواد تامین پیگیری و پیشنهاد (4

 و نظر مورد هایقسمت سایر و بومی طیور پرورش و نگهداری هایجایگاه

 به که افرادی کلیه جهت ...و دستکش ماسک مناسب، کار لباس تهیه همچنین

 .دارند کار سرو رندگانپ با نحوی

 در لمللا بین امور و قرنطینه دفتر سوی از ابالغی هایدستورالعمل و ضوابط اعمال (5

 بومی طیور خروج و ورود و نقل و خصوص حمل

 هریک در برداریبهره نحوه و بومی طیور نوع ظرفیت، رعایت و بهداشتی بازرسی (6

 بومی طیور پرورش و نگهداری هایجایگاه از

 و خوراك انبار و بومی طیور پرورش و نگهداری هایجایگاه هداشتیب بازرسی (7

 مناسب نور و تهویه از برخورداری ها،جایگاه ضدعفونی

 بهداشتی دفن و ضایعات و کود آوریجمع نحوة بر بهداشتی نظارت و بازرسی (8

 .هاآن

 اصول و ایحرفه و فردی بهداشت رعایت جهت کارگران و کارکنان و افراد آموزش (9

 .نیف

 رلکنت همچنین و مجاز( مراکز از )تامین مصرفی طیور خوراك بهداشتی بازرسی (10

 .آن نگهداری نحوة بر بهداشتی

 مقدمه

  22/2/1389مورخ مصوب  »خانگی لمشاغ از حمایت و ساماندهی قانون« راستای در

 اقتصادی ارکان از یکی عنوان به روستائیان از حمایت به منظور اسالمی شورای مجلس

 عالوه تولید، فرآیند در خانوار کارگیری اعضایهب و ثابت گذاریسرمایه حداقل با که تولید

 اختصاص به خود ار کشور دامی هایفرآورده تولید از سهمی خود، غذایی نیازهای تامین بر

 هایهزینه با دامی محصوالت تولید و معکوس مهاجرت روستا، پایداری منظور به و اندداده

 و بهداشتی فنی ضوابط«دستورالعمل  تر، بدینوسیلهپائین شده تمام و قیمت کمتر
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 مشاغل عنوان به عسل زنبور واحدهاي پرورش بهداشتی مجوز صدور مقررات

 سازمان دامپزشکی قانون استناد به روستایی مناطق در» ی(خانگ كار و خانگی )كسب

 به 1387 دامپزشکی مصوب بهداشتی نظارت اجرائی نامهآئین و 1350 سال کشور مصوب

  :شوندمی زیر تعیین شرح

 كلیات :اول فصل

 :هدف -1 ماده

 تولید و مولد اشتغال و گذاریسرمایه از حمایت و ساماندهی و بهداشتی ضوابط اعمال

 .مسکونی فضای در روستایی خانواده اعضای یا عضو توسط عسل بهداشتی

 :تعاريف -2 ماده

 :است زیر مفاهیم دارای دستورالعمل این در رفته کار به اصطالحات و ها واژه

 کشور دامپزشکی سازمان: سازمان .1

 استان دامپزشکی کل اداره: کل اداره .2

 داقلح دارای که عسل زنبور پرورش دهایواح برای که است مجوزی: بهداشتی مجوز .3

 به نشهرستا دامپزشکی شبکه توسط هستند،( دستورالعمل این موضوع) بهداشتی شرایط

 .شودمی صادر بهداشتی ناظر عنوان

 و تیبهداش مجوزهای سایر و پروانه صدور طریق از که فرآیندی: بهداشتی نظارت .4

 .گرددمی اعمال سازمان توسط بهداشتی بازرسی

 قرارداد عقد طریق از که شودمی اطالق فردی به روستا دامپزشک: روستا دامپزشک .5

 واحدهای بهداشتی نظارت مسئولیت استان دامپزشکی کل اداره نظر زیر خدمت، خرید

 را روستا سطح در خانگی مشاغل عنوان به نظر مورد واحدهای سایر و عسل زنبور پرورش

 وظایف شرح مطابق پرورشی هایمحل موقعیت و یعلم توان و کاری سوابق براساس

 .دارد عهده بر سازمان، سوی از ابالغی
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 بهداشتی فنی ضوابط :دوم فصل

 خانواده منزل )محوطه مسکونی فضای در باید عسل زنبور پرورش محل -3 ماده

 .باشد روستایی(

 عنوان هب یتفعال نوع یک متقاضی صرفا تواندمی روستائی خانواده اعضای یا عضو :تبصره

 .باشد خود مسکونی فضای در خانگی مشاغل

 یاهیگ پوشش دارای باید عسل زنبور پرورش برای شده گرفته نظر در منطقه -4 ماده

 بمناس هوایی و آب شرایط نیز و عسل زنبور هایکلنی گیریبهره جهت کافی و مناسب

 .باشد عسل زنبور پرورش برای

 فضای مینتا بر عالوه که شود گرفته نظر در نحوی هب باید زمین مساحت حداقل -5 ماده

 از)گ ضدعفونی اتاق:قبیل )از تاسیسات جهت الزم فضای کندوها، استقرار جهت کافی

 .باشد ( فراهم...و موم و عسل استحصال و هاپوکه و کندوها دادن(

 .شودمی گرفته نظر در مربع متر 2 حداقل عسل، زنبور کلنی هر ازای به :تبصره

 کندو30 خانگی مشاغل قالب در عسل زنبور پرورش واحد ظرفیت حداکثر -6 دهما

 .باشدمی

 و کدیگری با خانگی مشاغل قالب در عسل زنبور پرورش واحدهای بهداشتی حریم -7 ماده

 موجود بافت )شامل روستا محدوده داخل در دام به وابسته صنایع و دامی اماکن سایر با نیز

 .شودنمی لحاظ روستایی( هادی طرح دوره در آن آتی گسترش و روستا

 استقرار محل طراحی در زیر موارد رعایت بهداشتی، کاهش مخاطرات منظور به  -8 ماده

 :است الزامی عسل زنبور کندوهای

 سال ردس فصول در ترجیحا و گیرد قرار سرد معرض باد در نباید کندوها استقرار محل .1

 .باشد گیرآفتاب
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 یا دآبگن فضوالت، گونه هر از عاری باید هاکندو استقرار محل مسکونی فضای محوطه .2

 .باشد عسل زنبور هایکلنی بهداشت برای آمیز مخاطره عامل هر

 موم هرب و عسل نگهداری برای مناسب مکان دارای باید عسل زنبور پرورش واحد -9  ماده

 .اشدب مناسب تهویه و ماد تامین برای الزم امکانات دارای و واحد ظرفیت با متناسب

 راراستق )جهت عسل استحصال اتاقک دارای باید عسل زنبور پرورش واحد -10 ماده

 گاز/یضدعفون اتاقک نیز و موم و عسل استخراج به مربوط تجهیزات سایر و اکستراکتور

 .باشد( ...و قاب و کندو قبیل از تجهیزات و لوازم کلیه دادن

 توری، کاله و ریزنبوردا لباس :قبیل از الزم تجهیزات و اتامکان سایر تامین  -11  ماده

 نکرد جا به جا )برای اهرم اکستراکتور، چنگال، دودی، ،(…و کتانی،)چرمی دستکش

 در معلق ذرات کردن جدا )برای دوبل صافی ،...و اند چسبیده هم به کندو در که هاییقاب

 راندن ای و کردن جدا )برای نرم رسب عسل، زن هم کاردك، کردن(، استراکتور از بعد عسل

 لوانیزهگا سیم قرقره عسل(، زنبور تغذیه )برای خوری غذا ظرف قاب(، روی از ها زنبور

 موم ختهت ،نگردد( جدا قاب از موم کردن استراکتور هنگام به که هاقاب کشی سیم )برای

 حمل ای)بر الیخ کندوی یا بزرگ جعبه ،(دوزی موم هنگام به موم برای گاهی )تکیه دوز

 روریض چوبی، فرم بر، موم ،دوزی( موم برای ای وسیله) دوز موم (، ..و عسل های قاب

 .است

 بهداشتی مجوز صدور :سوم فصل

 :شودمی انجام زیر اقدامات تاسیس، بهداشتی مجوز صدور برای -12ماده

 شهرستان( )مدیریت استان کشاورزی جهاد سازمان از نامه معرفی ارائه .1

 مشاغل عنوان به عسل زنبور پرورش واحد تاسیس بهداشتی مجوز درخواست ارائه .2

 ویر)تص شناسایی مدارك همراه به متقاضی سوی از شهرستان دامپزشکی شبکه به خانگی

 كمدار همراه به واحد جانمائی نقشه و احداث محل وکروکی ملی( کارت و شناسنامه

 مالکیت
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 نقشه مراهه به متقاضی به نظر مورد موارد اعالم و طمربو فرم تکمیل محل، از بازدید .3

 اجرا جهت تاییدی

 شبکه سوی از تاییدی نقشه برابر واحد تاسیس بر مبنی متقاضی رسمی تعهد .4

 شهرستان دامپزشکی

 ماهه شش اعتبار با شهرستان دامپزشکی شبکه تاسیس توسط بهداشتی مجوز صدور .5

 :شودمی انجام زیر اقدامات برداری،بهره بهداشتی مجوز صدور برای -13  ماده

 نوانع به عسل زنبور پرورش واحد برداریبهره بهداشتی مجوز صدور درخواست ارائه .1

 متقاضی سوی از شهرستان دامپزشکی شبکه به خانگی مشاغل

 صادره تاسیس بهداشتی مجوز اصل ارائه .2

 نقشه و غیابال دستورالعمل با حدوا انطباق بررسی و مربوط فرم تکمیل محل، از بازدید .3

 تاییدی

 از ابالغی هایدستورالعمل و مقررات و ضوابط رعایت بر مبنی متقاضی رسمی تعهد .4

 شهرستان دامپزشکی شبکه /استان دامپزشکی کل اداره سوی

 ستانشهر دامپزشکی شبکه توسط ساله یک اعتبار با برداریبهره بهداشتی مجوز صدور.5

 به طمنو روستاها در خانگی مشاغل عنوان به برداریبهره بهداشتی وزمج صدور :تبصره

 ورشپر واحدهای بهداشتی نظارت منظور به مربوط دهستان برای روستا دامپزشک تعیین

 روستا /دهستان در موجود خانگی مشاغل عنوان به نظر مورد واحدهای سایر و عسل زنبور

 .بود خواهد

 بهداشتی نظارت :چهارم فصل

 لمشاغ عنوان به عسل زنبور پرورش واحدهای بهداشتی نظارت مسئولیت  -14ماده

 .باشدمی روستا دامپزشک عهده بر خانگی
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 دامپزشک فرن یک دامی، واحد هزار ده حداکثر یا دهستان 6 هر حداکثر ازاء به  -15ماده

 .شودمی گرفته نظر در روستا

 کل هادار به شده ارائه بندیمانز برنامه اساس بر است موظف روستا دامپزشک :تبصره

 زا که محلی )در دهستان یک مرکز در هفته هر در روز یک حداقل استان، دامپزشکی

 .شود مستقر ،شود( می تامین دهیاری سوی

 :است زیر شرح به روستا دامپزشک وظایف شرح   -16ماده

 و نترلک و پیشگیری هایبرنامه و ایقرنطینه -بهداشتی هایدستورالعمل اجرای .1

 کیدامپزش سازمان سوی از ابالغی هایدستورالعمل اساس بر هابیماری مراقبت

 خانگی مشاغل عنوان به عسل زنبور پرورش هایواحد کلیه در کشور

 /کل اداره هب بیماری بروز موارد موقع به و سریع گزارش و واحدها از ادواری بازدید .2

 با مبارزه و بهداشت دفتر سوی از اعالمی ضوابط وفق شهرستان دامپزشکی شبکه

 ابریشم کرم و عسل زنبور طیور، هایبیماری

 هتهی همچنین و مناسب کننده ضدعفونی مواد دارو، تامین پیگیری و پیشنهاد .3

 ....و دستکش مناسب، کار لباس

 در لمللا بین امور و قرنطینه دفتر سوی از ابالغی هایدستورالعمل و ضوابط اعمال .4

 عسل زنبور هایکندو خروج و ورود و نقل و خصوص حمل

 عسل زنبور پرورش هایواحد از هریک در برداریبهره نحوه و ظرفیت رعایت .5

 اصول و ایحرفه و فردی بهداشت رعایت جهت کارگران و کارکنان و افراد آموزش .6

 فنی
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 مقدمه

 مورخ مصوب» خانگی مشاغل از حمایت و ساماندهی قانون «راستای  در

 ارکان از یکی عنوان به روستائیان از حمایت منظور به اسالمی شورای مجلس22/02/1389

 رآیندف در خانوار اعضای بکارگیری و ثابت گذاریسرمایه حداقل با که تولید اقتصادی

 به را شورک نوغانداری صنعت تولید از سهمی خود، غذایی نیازهای تامین بر عالوه تولید،

 تمحصوال تولید و معکوس مهاجرت روستا، پایداری منظور به و اندداده اختصاص خود

 فنی وابطدستورالعمل ض «بدینوسیله تر،پائین شده قیمت تمام و کمتر هایهزینه با دامی

به  )نوغانداری( ابریشم پرورش کرم واحدهای بهداشتی مجوز صدور مقررات و بهداشتی

 مانساز قانون استناد به روستایی مناطق در» وکارخانگی( )کسب خانگی مشاغل عنوان

دامپزشکی  بهداشتی نظارت اجرائی نامه آئین و 1350 سال کشور مصوب دامپزشکی

 :شوندمی تعیین زیر شرح به 1387 مصوب

 كلیات :اول فصل

 :هدف  -1 ماده

 پرورش زمینه در اشتغال و گذاریسرمایه از حمایت و ساماندهی و بهداشتی ضوابط اعمال

 .مسکونی فضای در روستایی خانواده اعضای یا عضو توسط )نوغانداری( ابریشم کرم

 :تعاريف  -2 ماده

 :است زیر مفاهیم دارای دستورالعمل این در رفته کار به اصطالحات و ها واژه

 کشور دامپزشکی سازمان :سازمان .1

 استان دامپزشکی کل اداره :کل اداره .2
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 که )نوغانداری( ابریشم کرم پرورش واحدهای برای که است مجوزی :بهداشتی مجوز .3

 شکیدامپز شبکه توسط هستند، دستورالعمل( این )موضوع شرایط بهداشتی حداقل دارای

 .شوددر میصا بهداشتی ناظر عنوان به شهرستان

 و بهداشتی مجوزهای سایر و پروانه صدور طریق از که فرآیندی: بهداشتی نظارت .4

 .گرددمی اعمال سازمان توسط بهداشتی بازرسی

 دادقرار عقد طریق از که شودمی اطالق فردی به روستا دامپزشک :روستا دامپزشک .5

 یواحدها بهداشتی ارتنظ مسئولیت استان دامپزشکی کل اداره نظر زیر خدمت، خرید

 در گیخان مشاغل عنوان به نظر مورد واحدهای سایر و )نوغانداری( ابریشم کرم پرورش

 مطابق پرورشی هایمحل موقعیت و علمی توان و کاری سوابق براساس را روستا سطح

 .دارد عهده بر سازمان، سوی از ابالغی وظایف شرح

 آوردن ستبد تا تخم تفریخ مرحله از ریشماب کرم پرورش عملیات مجموعه: نوغانداری .6

 رشد، جهت مطلوب محیطی شرایط ایجاد تغذیه، چون مراحلی شامل که گویندمی را پیله

 .باشدمی زابیماری عوامل از جلوگیری و بهداشتی مسائل رعایت

 خروج و تخم نجنی رشد برای نور و رطوبت دما، قبیل از الزم شرایط کلیه ایجاد: تفریخ .7

 .نامندمی تفریخ را آن از روال

 ،جنین سیرتکاملی تکمیل و مساعد شرایط حصول از پس ها تخم: مورچگی مرحله .8

 را یشمابر کرم زندگی از مرحله این .شودمی خارج تخم از ابریشم الرو و شده تفریخ

 .نامندمی مورچگی

 الروی رحلهم را هپیل تشکیل تا تخم از نوزاد کرم خروج بین زمان مدت: الروی مرحله .9

 .کنندمی اندازی پوست بار 4 ابریشم الرو مدت این در .گویندمی

 از سپ کرم آن طی که است الروی مرحلة از بعد ابریشم کرم رشد مرحله: شفیرگی .10

 درون شود، دیلتب پروانه به آنکه از قبل تا و تنیده پیله خود دور به اندازی پوست آخرین

 .گیردمی جای آن
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 یا Sشکل به کتحر با روز چهار الی سه مدت به کرم الروی، دوران پایان از بعد: پیله .11 

 پیله نآ به که آورد می بوجود را شکلی بیضی محفظه و تندمی خود دور به تارهایی 8

 صنعت اولیه ماده عنوان به و بوده نوغانداری فعالیت نهایی محصول پیله .گویندمی

 .گیردمی قرار استفاده مورد کشیابریشم

 24 مدت هب افتاده اشتها از کرم آن طی که دگردیسی و استحاله نوع یک: خواب دوره .12

 االب طرف به را خود سر حرکت بدون شاخه یا برگ روی و ماندمی خوراك بدون ساعت

(  اندازی پوست)  خواب دوره حالت این به نوغانداری اصطالح در که داردمی نگه

 .گویندمی

 و1 سنین) سوم تا نخستین مرحله از که ابریشم کرم زندگی از دورانی به: جوان رمک .13

 .گویندمی جوان کرم مرحله اصطالحاَ کشد،می طول( 3 و2

 معروف لغبا کرم مرحله نام به ابریشم کرم زندگی پنجم و چهارم مرحله: بالغ کرم .14

 .است

 .گویندمی تلنبار را بالغ بخصوص کرم ابریشم کرم پرورش محل: تلنبار .15

 هتج توت درخت برگ همراه به را ابریشم کرم که مخصوصی هایسینی به: خوانچه .16

 .گویندمی خوانچه اصطالح در دهند می قرار آن درون پرورش

 .شودمی اطالق پیله درداخل پروانگی و الروی مرحله حدفاصل به: شفیره .17

 برداشته یعیطب شرایط در نوغاندار و زنده آن درون شفیره که است ای پیله: تر پیله .18

 .باشد

 هک رسیده رطوبتی به مناسب دمای تحت که ایپیله از است عبارت: خشک پیله .19

 .باشد درصد 40 تر پیله به آن وزنی نسبت
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 بهداشتی فنی ضوابط :دوم فصل

 دهخانوا منزل محوطه) مسکونی فضای در باید ابریشم کرم پرورش محل -3 ماده

 .باشد( روستایی

 عنوان به تفعالی نوع یک متقاضی صرفا تواند می روستائی خانواده اعضای یا عضو: تبصره

 .باشد خود مسکونی فضای در خانگی مشاغل

 فراهم ابریشم رمک پرورش واحد برای باید توت درختان به آسان دسترسی امکان -4 ماده

 .باشد

 و ودخانهر قنات، نهر، چشمه، به نباید حدها،وا گونه این فاضالب خروجی هایراه -5هماد

 .شود منتهی روستا ارتباطی و دسترسی های راه نیز و آبی منابع دیگر

 مینتا بر عالوه که شود گرفته نظر در نحوی به باید زمین مساحت حداقل -6 ماده

 هتج الزم فضای (،1 جدول )طبق ابریشم کرم پرورش بستر / جایگاه جهت الزم مساحت

 .باشد فراهم نیاز، مورد تاسیسات سایر و انهبرگخ

 به جعبه کی ازاء به ابریشم کرم پرورش بستر/ جایگاه برای الزم مساحت حداقل -7 ماده

  شودمی تعیین و محاسبه 1 جدول شرح

 به ابریشم پرورش کرم )بستر( جایگاه جهت شده گرفته نظر در مساحت حداقل :1 جدول

 یک جعبه ازاء

 

 اولین ارتفاع بستر، چندین در طبقانی صورت به ابریشم کرم پرورش صورت در  1:تبصره

 بستر متر، عرض سانتی50 طبقات بین فاصله متر، سانتی 30 زمین کف از بستر
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 نظافت امور انجام که صورتی پرورش به جایگاه طول با متناسب طول و متر 1.5پرورش

 .باشد انجام قابل ولتسه به بهداشتی شرایط در ...و پرورش بستر و جایگاه

 و مختلف هوای و آب به بسته هاسالن ارتفاع و عرض و طول کلی طور به 2 : تبصره

 حرارتی شدید تغییرات از جلوگیری و مناسب تهویه تأمین منظور به پرورش سیستم

 .باشدمی متفاوت

 5 یخانگ مشاغل قالب در )نوغانداری( ابریشم کرم پرورش واحد ظرفیت حداکثر -8 ماده

 .باشدمی ابریشم کرم جعبه

 .باشدمی نوغان تخم عدد 22000 تا 20000 شامل ابریشم کرم جعبه هر  1 :یادآوری

 وتت درخت برگ و شاخه کیلوگرم 800 نوغان تخم جعبه یک هر تغذیه برای 2 :یادآوری

 .باشدمی نیاز مورد

 غلمشا قالب رد )نوغانداری( ابریشم کرم پرورش واحدهای بهداشتی حریم -9 ماده

 روستا حدودهم داخل در دام به وابسته صنایع و دامی سایر اماکن با نیز و یکدیگر با خانگی

 لحاظ روستایی( هادی طرح دوره در آن آتی گسترش و روستا موجود بافت )شامل

 .شودنمی

 در زیر موارد رعایت محیطی، زیست و بهداشتی مخاطرات کاهش منظور به -10ماده

 :است الزامی ابریشم کرم پرورش محل طراحی

 جغرافیایی شرایط در که شود طراحی صورتی به باید ابریشم کرم پرورش محل (1

 لکنتر قابل آن در پرورش دوره طول در مناسب تهویه و رطوبت دما، متفاوت،

 .باشد

 پرندگان، نفوذ از که شوند ساخته نحوی به باید ابریشم کرم پرورش محل (2

 .شود جلوگیری داخل زنبور( به و ه)مورچ حشرات جوندگان،

 .باشد ضدعفونی قابل و فرج و خلل بدون صاف، باید خارجی و داخلی سطوح (3

 جهت مناسب بندیعایق دارای بایستمی پرورش هایسالن سقف و دیوارها (4

 .باشند انرژی رفتن هدر از جلوگیری
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 شوی کف سمت به مناسب شیب دارای ،فرج و خلل بدون باید هاسالن کف (5

 .باشد کردن ضدعفونی و شستشو قابل و فاضالب

 از جلوگیری منظور )به بیرونی محوطه زمین سطح از تأسیسات و هاسالن کف (6

 ارقر باالتر باید مترسانتی 40 حداقل مناسب( بندی شیب و رطوبت و آب نفوذ

 .شود جلوگیری رطوبت و آب نفوذ از بایستی تمهیداتی ایجاد با یا و گیرد

 رتیصو )در منطقه در موجود محلی مصالح از توانمی هاهزینه کاهش منظور به :تبصره

 .نمود استفاده ،شود( رعایت دستورالعمل این در مندرج بهداشتی و فنی اصول که

 برگ دنکر خرد و نگهداری جهت برگخانه دارای باید ابریشم کرم پرورش واحد  11 :ماده

 .باشد ابریشم کرم تغذیه منظور به توت

 ایبر الزم فضای بر عالوه که شود محاسبه میزانی به باید برگخانه مساحت :رهتبص

 برگ نکرد خرد عملیات انجام امکان (،غذادهی نوبت دو حداقل مقدار )به برگ نگهداری

 ایگاهج مساحت هشتم یک نیاز، مورد مساحت حداقل .باشد فراهم نیز بهداشتی شرایط در

 .باشدمی پرورش

 رارت،ح تأمین منظور به فنی تأسیسات دارای باید ابریشم کرم رورشپ واحد 12 : ماده

 یا دستی ورتص به بتوان باید تأسیسات این از استفاده با .باشد نیاز مورد رطوبت و برودت

 تمام در را مسال و گرم هوای و کنترل و تأمین را نیاز مورد برودت و حرارت رطوبت، اتومات

 های هدستگا به نیاز سریع تهویه جهت همچنین .دنمو عتوزی یکنواخت طور به سالن طول

 .باشدمی مکش مناسب

 به وجهبات خانگی مشاغل عنوان به )نوغانداری( ابریشم کرم پرورش واحدهای در :تبصره

 ولیدت برای معمولی کننده گرم وسایل از توانمی )تلنبار( پرورش سالن حجم بودن کم

 .نمود تأمین را الزم رطوبت اریبخ روی آب ظرف دادن قرار با و گرما

 سرد آب دارای روشویی به مجهز ( )رختکن تعویض لباس جایگاه گرفتن نظر در 13 : ماده

 پس و قبل هادست ضدعفونی و شستشو برای کننده ضدعفونی و کننده پاك مواد ،گرم و

 .است ضروری کار، از
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 به ابریشم کرم شپرور محل به ورودی محل در ضدعفونی تشتک/ حوضچه 14 : ماده

 .نمود تعبیه باید هاکفش ضدعفونی منظور

 با پرورش هایسینی :قبیل از الزم تجهیزات و امکانات سایر تامین :15 ماده

 کاغذهای برگ، حمل های سبد سینی، انتقال هایچرخ چهار متر،سانتی180*90ابعاد

 مس جهت توری چهپار بستر، کردن تمیز هایتوری پارافینی، کاغذ پرورش، بستر سطح

 تحرار بستر، ضایعات آوری جمع جهت الزم وسایل دستی، پاشگرد یا بستر روی پاشی

 .است ضروری ......و فرمالین شده، سرند و نرم آهک ماسک، دستکش، سنج، رطوبت و سنج

 بهداشتی مجوز صدور :سوم فصل

 :دشو می انجام زير اقدامات تاسیس، بهداشتی مجوز صدور براي 16 : ماده

 .شهرستان( )مدیریت استان کشاورزی جهاد سازمان از نامه معرفی ارائه .1

 عنوان هب )نوغانداری( ابریشم کرم پرورش واحد تاسیس بهداشتی مجوز درخواست ارائه .2

 ییشناسا مدارك همراه به متقاضی سوی از شهرستان دامپزشکی شبکه به خانگی مشاغل

 اههمر به واحد جانمائی نقشه و احداث محل یوکروک ملی( کارت و شناسنامه )تصویر

 .مالکیت مدارك

 نقشه مراهه به متقاضی به نظر مورد موارد اعالم و مربوط فرم تکمیل محل، از بازدید .3

 اجرا جهت تاییدی

 مپزشکیدا شبکه سوی از تاییدی نقشه برابر واحد احداث بر مبنی متقاضی رسمی تعهد .4

 شهرستان

 ماهه شش اعتبار با شهرستان دامپزشکی شبکه تاسیس توسط تیبهداش مجوز صدور .5

 :شود می انجام زير اقدامات برداري، بهره بهداشتی مجوز صدور براي 17 : ماده

 )نوغانداری( ابریشم کرم پرورش واحد برداریبهره بهداشتی مجوز صدور درخواست ارائه .1

 .متقاضی سوی از شهرستان دامپزشکی شبکه به خانگی مشاغل عنوان به
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 .صادره تاسیس بهداشتی مجوز اصل ارائه .2

 نقشه و غیابال دستورالعمل با واحد انطباق بررسی و مربوط فرم تکمیل ،محل از بازدید .3

 .تایید

 از یابالغ های دستورالعمل و مقررات و ضوابط رعایت بر مبنی متقاضی رسمی تعهد .4

 شهرستان کیدامپزش شبکه/ استان دامپزشکی کل اداره سوی

 رستانشه دامپزشکی شبکه توسط ساله یک اعتبار با برداری بهره بهداشتی مجوز صدور.5

 به طمنو روستاها در خانگی مشاغل عنوان به برداریبهره بهداشتی مجوز صدور :تبصره

 پرورش هایواحد بهداشتی نظارت منظور به مربوط دهستان برای روستا دامپزشک تعیین

 در ودموج خانگی مشاغل عنوان به نظر مورد واحدهای سایر و انداری()نوغ ابریشم کرم

 .بود خواهد روستا/ دهستان

 بهداشتی نظارت :چهارم فصل

 عنوان به )نوغانداری( ابریشم کرم پرورش واحدهای بهداشتی نظارت مسئولیت 18 : ماده

 .باشدمی روستا دامپزشک عهده بر خانگی مشاغل

 دامپزشک نفر یک دامی، واحد هزار ده حداکثر یا دهستان 6 هر رحداکث ازاء به 19 : ماده

 .شودمی گرفته نظر در روستا

 کل هادار به شده ارائه بندیزمان برنامه اساس بر است موظف روستا دامپزشک :تبصره

 زا که محلی )در دهستان یک مرکز در هفته هر در روز یک حداقل استان، دامپزشکی

 شود ود(، مستقرش می تامین دهیاری سوی

 :است زير شرح به روستا دامپزشك وظايف شرح 20 : ماده

 و کنترل و پیشگیری هایبرنامه و ایقرنطینه -بهداشتی های دستورالعمل اجرای (1

 کیدامپزش سازمان سوی از ابالغی هایاساس دستورالعمل بر هابیماری مراقبت

 انگیخ مشاغل عنوان به ()نوغانداری ابریشم کرم پرورش هایواحد کلیه در کشور
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 /کل اداره هب بیماری بروز موارد موقع به و سریع گزارش و واحدها از ادواری بازدید (2

 با همبارز و بهداشت دفتر سوی از ضوابط اعالمی وفق شهرستان دامپزشکی شبکه

 ابریشم کرم و زنبورعسل طیور، هایبیماری

 ضدعفونی جهت بمناس کننده ضدعفونی مواد تامین پیگیری و پیشنهاد (3

 تهیه همچنین و نظر مورد هایقسمت سایر و ابریشم کرم پرورش هایجایگاه

 شمابری کرم با نحوی به که افرادی کلیه جهت ....و دستکش مناسب، کار لباس

 .دارند کار سرو

 در المللبین امور و قرنطینه دفتر سوی از ابالغی هایدستورالعمل و ضوابط اعمال (4

 ابریشم کرم خروج و ورود و نقل و خصوص حمل

 هایواحد از هریک در برداریبهره نحوه و ظرفیت رعایت و بهداشتی بازرسی (5

 )نوغانداری( ابریشم کرم پرورش

 هاجایگاه ضدعفونی و ابریشم کرم پرورش هایواحد بهداشتی بازرسی (6

 اصول و ایحرفه و فردی بهداشت رعایت جهت کارگران و کارکنان و افراد آموزش (7

  یفن
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 بندي و عرضه قارچ خوراكیپرورش، جمع آوري،  بسته

 وراکی خبندی و عرضه قارچ آوری، بستهپرورش، جمععنوان شغل:    -1

 رضه به بازارعپرورش قارچ خوراکی و  تعريف شغل:  -2

 هاي شغلی مورد نیاز:هرست توانايیف  -3

     الف:توانایی جسمی 

   ب: توانایی تخصصی 

 توانایی بازاریابی :ج

 ماهر و نیمه ماهرمیزان مهارت مورد نیاز:    -4

 ؟ بله آيا اين شغل نیازمند گذراندن دوره آموزشی می باشد -5

 -ت ساع 90 اعت (س-حد اقل مدت دوره آموزشی مورد نیاز: )سطح -6

 مقدماتی

 فوق دیپلم  د اقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:ح -7

 ها )در صورت گذراندن دوره مهارتی( لیه رشتهک رشته تحصیلی مرتبط: -8

 سال  2 حداقل سابقه كار مرتبط و مورد نیاز: -9

 معلول )گفتاری( –سالم   انی مورد نیاز:وضعیت جسم -10

به علت نوسانات قیمت  د شغل:داقل اعتبارات مورد نیاز براي ايجاح -11

 .باشدبازار استعالم به تاریخ روز مورد نیاز می

 واد اولیه و ابزار كار مورد نیاز شغل:م -12
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 وییکیل 5کمپوست آماده، خاك پوششی، کیسه پالستیکی  :مواد اولیه شامل 

 چاقو(...ابزارشامل: کولر، بخاری، دستگاه رطوبت ساز )مانند دستگاه بخور و  ، 

 برای برداشت قارچ، وسایل و مواد شستشوی سالن 

 متر 3×5×3متر مربع با ابعاد  15 ورد نیاز:حداقل فضاي م -13

ها و مناطقی ستان: اهاي مناسب براي اين شغلها و شهرستاناستان -14

  .که دارای آب و هوای سرد و مرطوب یا نیمه مرطوب هستند

 : شهر و روستا )مناطق محروم(لیتسب براي انجام فعامحل منا -15

منازل  وع منزلی كه انجام فعالیت در آن مناسب يا امكان پذير است:ن -16

 غیر آپارتمانی

 :  مكانات مورد نیاز براي انجام شغل در واحد مسكونیا -17

 کشی(کشی، غیر لولهآب)لوله تلفن، برق،

o های آب توضیح: آب مورد استفاده باید از نظر کیفی باید ویژگی

ت آن آشامیدنی را داشته باشد و در صورت استفاده از آب چاه کیفی

 .شدده باباید مورد آزمایش قرار گرفته و به تأیید سازمان ذیربط رسی

o ارات تذکر: سازمان جهادکشاورزی باید هماهنگی های الزم را با اد

ال برق، آب و گاز منطقه ای استان به عمل آورد تا نسبت به اعم

 .دپذیر شاورزی برای اینگونه تولیدکنندگان اقدام الزم صورتتعرفه ک

یری های خانگی، توجیه پذزیرا در غیر اینصورت و با اعمال تعرفه

  .اقتصادی موردنظر را نخواهد داشت

 : برق، گازصرفی براي شغلمنوع سوخت  -18
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 هاي انجام كار:استاندارد -19

 رایط اوم شو نیاز به کنترل مد  کار: با توجه به ماهیت کار پرورش قارچ ساعت

کار  تعیین دقیق ساعت محیط اعم از شرایط پرورش و کنترل آفات و بیماری

ارت ل و نظپذیر نبوده و در هر دوره پرورش قارچ دو ماهه باید کار کنترامکان

  .بطور مداوم انجام گیرد

  ی م یرزایمنی: نکات ایمنی که باید توسط تولید کننده رعایت گردد به شرح

 باشد:

o زا با بخاریدقت کافی به منظور عدم تماس مواد آتش 

o های مناسب برای عایق کردن سالن استفاده از عایق 

o  الزام وجود کپسول آتش نشانی برای واحد ها 

  :موارد بهداشتی مورد نیاز عبارتند از:بهداشت 

o و دمپایی تمیز و مخصوص سالن پرورش قارچ  استفاده از لباس کار

ها را پوشیده و ننده باید قبل از ورود به سالن پرورش قارچ آن)تولید ک

ها ها در سایر محیطها را درآورده و از آنقبل از خروج از سالن آن

  .استفاده نکند(

o  وی رها بوسیله توری و به منظور جلوگیری از ورود حشرات روی پنجره

 .درب ورودی بوسیله پرده پالستیکی پوشیده شود

o های زرد استفاده ارزه با حشرات موجود در سالن از بر چسببه منظور مب

    .شود

o ضایعات قارچ بالفاصله از محیط خارج گردد.   

o نی پس از اتمام هر دوره پرورش سالن تولید بوسیله فرمالین ضد عفو

 .شود

o حد  ت دراستفاده از فرمالین و هر ماده ضد عفونی دیگر باید از نظر غلظ

های بیش از استفاده بیش از اندازه و غلظت .شداستانداردهای مجاز با

 .مقادیر استاندارد برای تولید کننده مشکل ایجاد خواهد نمود

o  و همچنین افزایش جلوگیری از افزایش حشرات در محیط به منظور

شود که از مواد اولیه مرغوب و بویژه خاك عملکرد محصول پیشنهاد می
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توریزه شده است، استفاده پوششی وارداتی و یا خاك پوششی که پاس

 .گردد

 هاي حمايتی و نظارتی شغل: سازمان -20

 لیه د اوحمایتی: اقدامات حمایتی شامل آموزش، بازاریابی وفروش و تهیه موا

  .باید توسط پشتیبان انجام گردد

 لید  ه تونظارتی: اقدامات نظارتی بر بهداشت، کیفیت کار و ایمنی طی هر دور

 .ان انجام گیردنیز باید توسط پشتیب

o  حمایت در قالب پرداخت تسهیالت و نظارت بر وظایف 1توضیح :

 انجام ،پشتیبان، توسط مرجع صادر کننده مجوز فعالیت پشتیبان

 .گرددمی

o  ابعه تبار توسط ادارات  2: نظارت بر بهداشت سالن ساالنه 2توضیح

  .استانی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی نیز انجام گیرد

 کشاورزی استان سازمان جهاد دستگاه صادر كننده مجوز: -21

ولویت ساماندهی تولید کنندگان بدون مجوز موجود در ابا توجه به  -1تذکر 

های تولید ومشاغل استان، حداکثر ظرفیت تولید در نظر گرفته شده  برای خوشه

  .باشدتن می 10000خانگی، تا پایان برنامه پنجم توسعه در کل کشور 

چ : سازمان جهادکشاورزی موظف است در صدور مجوز مشاغل خانگی قار2ذکرت

ا رخوراکی در استان، سقف تعیین شده برای توسعه قارچ خوراکی در استان 

 .مطابق برنامه پنجم توسعه رعایت نماید

 ه چه مجوز هايی نیاز دارد و مدارک مورد نیاز آنها چیست ؟ب -22

 ان کارت شناسایی برای تولید کنندگ 

  مجوز فعالیت برای پشتیبان 

 ز کی اتاییدیه معاینه پزشکی و سالمت شاغالن در محل تولید قارچ خورا

 ادارات تابعه استانی وزارت بهداشت
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  :مدارك مورد نیاز برای صدور کارت شناسایی تولیدکننده 

o ون با توجه به این که اولویت اول ساماندهی تولیدکنندگان بد

باشد، کارت مذکور برای یمجوز موجود در استان م

ته تولیدکنندگان قارچ خوراکی که از فعالیت آنها دو سال گذش

ت کار کپی :گردد و مدارك مورد نیاز عبارتست ازباشد صادر می

 وملی و شناسنامه تولید کننده، کپی سند مالکیت محل تولید 

 تاییدیه سابقه تولید قارچ 

لیت پشتیبان رسیده و مسئوکلیه موارد مذکور بایستی به تأیید :توجه

 .باشدصحت و سقم آن با نامبرده می

 مدارك مورد نیاز برای صدور مجوز پشتیبان:  

 مدارك مربوط به ثبت شرکت 

  گواهینامه طی دوره تئوری و عملی پرورش قارچ  از مراکز معتبر 

  سند مالکیت و یا اجاره نامه محل استقرار شرکت 

  های پشتیبان در ها و درآمدبرآورد هزینهارائه برنامه عملیاتی فعالیت و

 قالب طرح 

 

 :راحل و مدارک مورد نیاز دريافت مجوزم -23

 مراحل انجام کار:
 کنندگان کوچک و بدون مجوز استان توسط سازمان جهاد شناسایی تولید

 کشاورزی استان و در اولویت بعدی بررسی درخواست متقاضیان جدید

 ها نندگان و پشتیباندریافت و بررسی مدارك تولیدک 

   صدور مجوز برای پشتیبان 

  برگزاری جلسه با تولیدکنندگان و پشتیبانان تعیین شده 

 کنندگان و تعیین پشتیبان برای هر خوشه بندی تولیدخوشه 
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  تهیه پرونده برای هر یک از تولیدکنندگان عضو خوشه شامل )مشخصات

ابقه دیه ستولید ساالنه، تأییتولید کننده، کپی سند مالکیت، تأییدیه میزان 

 تولید قارچ(

 های تولید کنندگان خوشهبررسی پرونده 

 کننده عضو خوشهصدور کارت شناسایی برای هر تولید 

 هاي هدف محصوالت: بازار  -24

های بار، واحدها، مراکز عرضه غذاهای آماده، میادین میوه و ترهسوپر مارکت 

 ح شهرستان و استان مربوطه تولید و فرآوری مواد غذایی در سط

 :قابلیت صادرات  -25

این محصول درصورت وجود بازار برای صادرات به دو صورت قابل صدور 

 باشد:می

 دار که استانداردهای کیفی محصول، مورد پذیرش کشور خریدر صورتی :تازه

 .باشد

 ا ببندی شده وکنسرو )مخلوط این محصول بصورت بلنچ، بسته :فرآوری شده

 .باشدر مواد غذایی( قابل صدور میسای

 (: بلهماهانه –فتگی ه -يا شغل نیاز به بازرسی دارد؟ )دوره ايآ-26

ن، الف: در این شغل در شروع هر یک از مراحل پرورش شامل )پرکردن سال

رار قمورد بازرسی پشتیبان برداشت و تخلیه(سالن باید  دهی، هوادهی،خاك

  .یاز به تولید کننده ارائه گرددهای فنی مورد نگرفته و مشاوره

 بار در هر سال مورد 2های تولید و کارگران وضعیت بهداشتی سالن ب:

   .بازدید و تأیید کارشناسان بهداشت قرار گیرد

 - رايط مورد نیاز شغل:شساير  -27
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 "هان دارويیتولید كننده گیا"                                          

  تولید کننده گیاهان دارویی  عنوان شغل: -1

 عبارتست از کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی   :تعريف شغل  -2

  گذراندن دوره آموزشی مربوطه  هاي شغلی مورد نیاز:فهرست توانايی -3

 نیمه ماهر  میزان مهارت مورد نیاز: -4

 باشد؟آيا اين شغل نیازمند گذرادن دوره آموزشی می -5

ه ، داشت و برداشت نیازمند گذراندن یک دورهای صحیح کاشتله جهت روشب

 .باشندمی

 ساعت36 :طح(س -حداقل مدت دوره آموزشی مورد نیاز )ساعت -6

 سیکل حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز: -7

  رزیهای دانشگاهی کشاوهنرستان کشاورزی و کلیه رشته رشته تحصیلی مرتبط: -8

ف های مختلیک سال فعالیت در زمینه د نیاز:حداقل سابق كار مرتبط و مور -9

 کشاورزی

 ضعیت جسمانی مورد نیاز براي انجام شغل:و -10

     سالم  -1

 ، گفتاری، شنوایی، حرکتیمعلول جسمی -2

به علت نوسانات قیمت بازار  داقل اعتبارات مورد نیاز براي ايجاد شغل:ح -11  

 .باشداستعالم به تاریخ روز مورد نیاز می

 واد اولیه و ابزار كار مورد نیاز شغل:م -12  

 ابزار و ادوات مورد نیاز کاشت، داشت و برداشت 

  کود دامی 
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ل، متر مربع برای انبار و نگهداری و فرآوری محصو 20 یاز:نحداقل فضاي مورد  -13

 متر مربع برای کاشت گیاهان دارویی  500

 هاکلیه استان  ين شغل:ي اهاي مناسب براها و شهرستاناستان  -14    

روستا و شهرهای کم جمعیت )در   حل مناسب براي انجام فعالیت:م -15       

ها ه شهرلودگی هوا کشت گیاهان دارویی در محدودآ شهرهای بزرگ و پر جمعیت به دلیل

 .گردند(توصیه نمی

 پذير است؟وع منزلی كه انجام فعالت در آن مناسب يا امكانن  -16      

 های معمولی روستایی دارای محوطه حیاط هخان 

 اغه( محل استقرار عشایرز -لونکآ -پرک -سایر )چادر 

 مكانات مورد نیاز براي انجام شغل در واحد مسكونی:ا  -17     

   برق )تک فاز، سه فاز(*

   تلفن )یک خط(*

 کشی(کشی، غیر لولهآب )لوله*

 گازوییل -گاز -برقوع سوخت مصرفی براي شغل: ن -18      

 نداردهاي انجام كار:استا -19     

 ساعت کار در شبانه روز 4ساعت کار:  

 .باشدایمنی: رعایت کلیه مسائل ایمنی ضروری می

عایت ربهداشت: بهداشت با توجه به اینکه گیاهان دارویی مصرف انسانی دارد 

 .کلیه مسایل بهداشتی ضروری است
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 :ی شغلهاي حمايتی و نظارتسازمان -20     

 رزی،حمایت آموزشی: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان جهاد کشاو -

 ای سازمان آموزش فنی و حرفه

 های عامل، صندوق مهر امام رضاحمایت تسهیالتی: بانک  -

  های مرتبط بازرگانیاز طریق سازمان :های بازاریابی و تهیه مواد اولیهحمایت  -

 کیپزش جتماعی، وزارت بهداشت  درمان و آموزشوزارت کار و امور ا :نظارتی -

 سازمان جهاد کشاورزی استان  اه صادر كننده مجوز:دستگ -21     

 ه چه مجوزهايی نیاز دارد و مدارک مورد نیاز آنها چیست؟ب -22     

ه، االنسمدارك و مستندات مالکیت یا اجاره نامه   ،مجوز کار )داشتن دیپلم -

 ارائه کارت ملی(

 راحل و مدارک مورد نیاز دريافت مجوز:م -23     

 هامراجعه به مدیریت یا سازمان جهاد کشاورزی استان

 ارائه مدارك اداری الزم

 اخذ مجوز از مدیریت یا سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه

 :دف محصوالتبازارهاي ه -24     

ین در اهای تولیدی و صادراتی فعال بازارهای محلی، صنف عطاران، شرکت

  زمینه

 دارد   :ادرات محصوالتقابلیت ص -25     

ظارت به صورت ن ماهانه( -فتگیه -اييا شغل نیاز به بازرسی دارد؟ )دورهآ -26     

 .ای انجام شوددوره
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 اير شرايط مورد نیاز شغل: س -27     

بررسی شرایط اولیه کشت و فرآوری توسط مدیریت جهادکشاورزی 

 شهرستان
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 تولید سیر در حیاط منازل  عنوان شغل: -1

 :تعريف شغل -2

خوری و همچنین کاشت، داشت، برداشت محصول سیر برای عرضه تازه

 خشک کردن آن جهت عرضه سیر خشک

 هاي شغلی مورد نیاز:فهرست توانايی -3

 ت، داشت و برداشت سیرآشنایی با مراحل کاش

 های نگهداری سیر در فواصل مختلفآشنایی با روش

 نیمه ماهر  میزان مهارت مورد نیاز: -4

 بله  باشد؟آيا اين شغل نیازمند گذراندن دوره آموزشی می -5

 :طح(س -حداقل مدت دوره آموزشی مورد نیاز )ساعت -6

 ساعت( 2اشت و داشت و نکات ضروری و بهداشتی )ک -الف

 ساعت( 4آوری و نگهداری آن )جمع -ب

 سواد خواندن و نوشتن  حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز: -7

 لوم تجربیع -ار و دانشک -هنرستان کشاورزی  رشته تحصیلی مرتبط: -8

 ستایک دوره کشت، سابقه کار کافی   حداقل سابق كار مرتبط و مورد نیاز: -9

 ام شغل:ضعیت جسمانی مورد نیاز براي انجو -10

  سالم  -

  معلول حرکتی،گفتاری و شنوایی -
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قیمت بازار  به علت نوسانات  حداقل اعتبارات مورد نیاز براي ايجاد شغل: -11

 .باشداستعالم به تاریخ روز مورد نیاز می

 واد اولیه و ابزار كار مورد نیاز شغل:م  -12

 صرفیمزینه آب بذر، کود شیمیایی، کود حیوانی، سم در صورت نیاز، کارگر و ه

 متر مربع 500تا   یاز:حداقل فضاي مورد ن -13

 هالیه استانک  هاي مناسب براي اين شغل:ها و شهرستاناستان  -14

 شهر و روستا  ناسب براي انجام فعالیت:ممحل  -15

 پذير است؟وع منزلی كه انجام فعالت در آن مناسب يا امكانن  -16

 های معمولی شهری و خانه های معمولی روستاییحیاط خانه 

 سایر: مراکز استقرار فصلی عشایر ایران 

کشی، غیر آب )لوله  مكانات مورد نیاز براي انجام شغل در واحد مسكونی:ا  -17

 کشی(لوله

 - رفی براي شغل:نوع سوخت مص -18

 نجام كار:ااستانداردهاي  -19

 ای ده ساعتساعت کار:  هفته

 مربوط به استفاده از لوازم کاررعایت نکات ایمنی  :ایمنی

 نکات بهداشتی خاص ندارد  :بهداشت

 هاي حمايتی و نظارتی شغل:سازمان -20

 وها، سازمان آموزش فنی حمایت آموزشی:  سازمان جهاد کشاورزی استان

 حرفه ای 
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 ها سازمان میادین شهرداری :حمایت بازاریابی و فروش 

 ندوق مهر امام رضاهای عامل و صحمایت تسهیالتی: بانک 

 ایمنی( -یفیت کارک -نظارت: )بهداشتی 

 توسط سازمان جهاد کشاورزی استان

 سازمان جهاد کشاورزی استان  ننده مجوز:دستگاه صادر ك -21

 ه چه مجوزهايی نیاز دارد و مدارک مورد نیاز آنها چیست؟ب -22

 اخذ گواهی آموزشی مورد نظر

 ارائه طرح توجیهی  مراجعه به مراکز خدمات کشاورزی و

 راحل و مدارک مورد نیاز دريافت مجوز:م -23

مدرك  -ارت ملیشناسامه و ک -سند ملکی یا اجاره نامه ساالنه خانه مسکونی

 رح توجیهی و اعالم وجود آب سالمارائه ط  –های دریافتی گواهی -تحصیلی

  الت:بازارهاي هدف محصو -24

 هاسوپر مارکت  هاش شهرداریمراکز فرو      هامغازه     هاخانواده

 .فعالً ندارد  حصوالت:قابلیت صادرات م -25

یازی به بازرسی ن   ماهانه( -فتگیه -اييا شغل نیاز به بازرسی دارد؟ )دورهآ -26

 ندارد

 -يط مورد نیاز شغل: ساير شرا -27
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 تولید کننــده بـذر پـیــاز   :نوان شغلع -1

 تعريف شغل:  -2

نند تولید بذور با کیفیت در محصول پیاز که سال اول بذور پر محصول ما

و در سال دوم  شودشود و سوخ برداشت میسوئیت اسپانیش کشت می

د های بعد هر سال تولیشود و در سالها کشت و از آنها بذرگیری میسوخ

 .گیردبذر انجام می

 هرست توانايی هاي شغلی مورد نیاز:ف -3

       داشتن سابقه تولید بذر پیاز 

 داشتن امکانات آبی، خاکی و ماشین آالت

 – 2رجه د -پیشرفته ( و ) نیمه ماهر – 1رجه د –میزان مهارت ) ماهر  -4

 ماهر  :  مقدماتی (

 ه بل  باشد ؟يا اين شغل نیازمند گذراندن دوره آموزشی میآ -5

 ساعت 48:  سطح ( –داقل مدت دوره آموزشی مورد نیاز ) ساعت ح -6

 دیپلم  درک تحصیلی مورد نیاز:محداقل  -7

های تان کشاورزی و فارغ التحصیالن دانشگاهی رشتههنرس  رشته تحصیلی مرتبط: -8

 کشاورزی 

 ــک  سال ی  كار مرتبط و مورد نیاز: حداقل سابقه  -9
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 اي انجام شغل:د نیاز بروضعیت جسمانی مور -10

                                       سالم                

 گفتاری –شنوایی  –حرکتی –معلول: جسمی 

تعالم به علت نوسانات قیمت بازار اس داقل اعتبارات مورد نیاز براي ايجاد شغل:ح -11

 .باشدبه تاریخ روز مورد نیاز می

 مورد نیاز شغل: زار كارمواد اولیه و اب -12

، آب ت کردزمینی که بتوان فاصله ایزوالسیون را رعای :به عوامل و منابع تولید نظیر

 .نیاز است ..مطمئن،  ماشین آالت کشاورزی،  سمپاشی و

 دویســت  متر مربع  یاز:حداقل فضاي مورد ن -13

 زنجانهای خراسان و استان  هاي مناسب براي اين شغل:ها و شهرستاناستان -14

شهر و :   شهر و روستا ( -روستا -حل مناسب براي انجام فعالیت )شهرم -15

 روستا

 پذير است؟ وع منزلی كه انجام فعالیت در آن مناسب يا امكانن -16

 های معمولی روستایی  و حیاط خانه های معمولی شهری حیاط  خانه

 :مكانات مورد نیاز براي انجام شغل در واحد مسكونیا -17

 کشی( کشی، غیر لولهآب )لوله      رق تک فاز ب

 گازوئیل -گاز -برق  :ی براي شغلنوع سوخت مصرف -18

 نجام كار ااستانداردهاي  -19

 ساعت کار در شبانه روز 10هفته ای  :ساعت کار

 رعایت نکات ایمنی در استفاده از ابزارآالت :ایمنی 
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 مشکل خاص بهداشتی ندارد  :بهداشت

 :هاي حمايتی و نظارتی شغلسازمان -20

 ای، سازمان جهاد کشاورزیسازمان آموزش فنی و حرفه :حمایت آموزشی

 استان 

 صندوق مهر امام رضا )ع(  –های عاملحمایت تسهیالتی، بانک

اون های، سازمان تعسازمان میادین شهرداری  :حمایت بازاریابی و فروش

 روستایی

  :ایمنی(،نظارتی)بهداشتی،کیفیت کار

 .گیردنظارت فنی بر تولید توسط جهاد کشاورزی صورت می

 هاسازمان جهاد کشاورزی استان  ننده مجوز:دستگاه صادر ك -21

 ه چه مجوزهايی نیاز دارد و مدارک مورد نیاز آنها چیست؟ب -22

 هالنر و مجوز پیمانکاری تولید بذر پیاز از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذ

 افت مجوز:ورد نیاز دريمراحل و مدارک م -23

ل ارائه مدارك الزم به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان و طی سایر مراح

بازدید زمین از طرف کارشناس موسسه   –اداری )درخواست تولید بذر

یید ها و مرکز تحقیقات کشاورزی و تاتحقیقات ثبت گواهی یا نماینده آن

  –تآماده سازی کاش  –مابین پیمانکار و موسسهعقد قرارداد فی  –مزرعه

 بندی تحت نظارت موسسه(فرآوری و بسته  –برداشت  –داشت

 عمدتا در استان   :تبازارهاي هدف محصوال -24

  .باشدها امکان پذیر میبه سایر استان  :والتقابلیت صادرات محص -25

  ایبله دوره:  ماهانه (  –هفتگی  –يا شغل نیاز به بازرسی دارد ) دوره ايآ -26
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 -  :ورد نیاز شغلمساير شرايط  -27
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 تولید کننــده  زعفران   عنوان شغل:-1

 :تعريف شغل -2

ان را با آوری و نگهداری محصول زعفرتمامی امور مربوط به کاشت، داشت، برداشت، جمع

یاط منازل و حها و اراضی بالاستفاده الم زعفران در زمیندهد )پیاز ساصول فنی انجام می

 5ز ابرداری از آن نیز برای مدت بیش شود و بهرهبار کشت میمحیط زندگی برای یک

شتغال و ویژه برای زنان و کودکان و افراد کهنسال ایجاد ااین شغل به ،باشدسال می

 کند( یی میزادرآمد

 ورد نیاز:هاي شغلی مفهرست توانايی -3

 توانایی کاشت زعفران

 دهی و تغذیه زعفران توانایی آبیاری و کود 

 های زعفرا نتوانایی مبارزه و کنترل آفات و بیماری

  توانایی چیدن و استحصال، خشک کردن اولیه و نگهداری محصول زعفران

 نیمه ماهر  میزان مهارت مورد نیاز: -4

 بله  باشد؟آموزشی میيا اين شغل نیازمند گذراندن دوره آ-5

 یک سطح دوره آموزش   :طح(س -حداقل مدت دوره آموزشی مورد نیاز )ساعت -6

 سواد خواندن و نوشتن  حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز: -7

کلیه فارغ  –فارغ التحصیالن هنرستان کشاورزی  رشته تحصیلی مرتبط: -8

 التحصیالن دانشگاهی رشته های کشاورزی

 یک دوره کشت   كار مرتبط و مورد نیاز: حداقل سابق -9
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    وضعیت جسمانی مورد نیاز براي انجام شغل: -10

 شنوایی،گفتاری :معلول   سالم

تعالم به علت نوسانات قیمت بازار اس داقل اعتبارات مورد نیاز براي ايجاد شغل:ح -11

  .باشدبه تاریخ روز مورد نیاز می

 ز شغل: مواد اولیه و ابزار كار مورد نیا -12

 ادوات وابزار خاك ورزی، کاشت، برداشت

 کشی سطح کشت پیاز زعفران سله 

 های هرز و کود دهی دفع علف 

 کودهای حیوانی پوسیده بقدر کافی برای تقویت زمین 

 وجود حداقل یکصـــد متر زمین برای کاشت   :حداقل فضاي مورد نیاز   -13

 اين شغل:هاي مناسب براي ها و شهرستاناستان -14

 -های )تربت حیدریهویژه شهرستانراسان رضوی بهخ -1به ترتیب اولویت: 

ویژه راسان جنوبی بهخ  -2 و سایر شهرهای استان( –گناباد -کاشمر

 سایر شهرهای استانو -قائن –های بیرجند شهرستان

  .های استان خراسان شمالیشهر -3 

 ستاشهر و رو  محل مناسب براي انجام فعالیت: -15

 پذير است؟نوع منزلی كه انجام فعالت در آن مناسب يا امكان -16

 شهری و  های معمولی روستاییخانه

غیر  ،کشیآب )لوله  امكانات مورد نیاز براي انجام شغل در واحد مسكونی: -17

 برق - کشی(لوله

 گازوئیل -گاز :نوع سوخت مصرفی براي شغل -18



 

 

 ی کسب و کارو فرصت ها هادستور العمل ،قوانین مشاغل خانگیآشنایی با طرح 

 
 

101 

 

 نجام كار:ااستانداردهاي  -19

صبح  30/9عت کار:  برداشت زعفران معموال از بعد از اذان صبح تا حدود  سا

 د موقع انجام شوروز باید برداشت به 25گیرد و حداقل در مدت صورت می

 ایمنی: مشکل خاصی ندارد 

 عایتربهداشت: بایدتا جای ممکن، نظافت و بهداشت الزم در هنگام برداشت 

  .شود

 ظارتی شغل:هاي حمايتی و نسازمان  -20

 ای، سازمان جهاد کشاورزیسازمان آموزش فنی و حرفه :حمایت آموزشی

 استان 

 ندوق مهر امام رضا )ع(ص -های عامل حمایت تسهیالتی، بانک

های های، فروشگاهحمایت بازاریابی و فروش:  سازمان میادین شهرداری

 ای رفاه و شهروندزنجیره

  :ایمنی(،نظارتی)بهداشتی،کیفیت کار

 .نظارت فنی بر تولید توسط جهاد کشاورزی صورت می گیرد

 هاسازمان جهاد کشاورزی استان  ننده مجوز:دستگاه صادر ك -21

 - به چه مجوزهايی نیاز دارد و مدارک مورد نیاز آنها چیست؟ -22

 مراحل و مدارک مورد نیاز دريافت مجوز: -23

ر ها و طی نمودن ساینارائه مدارك الزم به مدیریت جهادکشاورزی شهرستا

 مراحل اداری

 داخلی وخارجی   بازارهاي هدف محصوالت: -24

 قابلیت صادرات محصوالت: بله -25

  دوره ای –بله  :  ماهانه( -هفتگی -ايآيا شغل نیاز به بازرسی دارد؟ )دوره -26
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 :   نداردساير شرايط مورد نیاز شغل -27
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 زراعی محصوالت بندی درجه و بندی بسته  :شغل عنوان -1

 :شغل تعريف -2

 پیاز، بادمجان، خیار،) شامل زراعی محصوالت انواع بندیبسته و بندیدرجه سورتینگ،

 مختلف اوزان در بندیو بسته( غیره و زمینی سیب

 :دنیازمور شغلی هاي توانايی فهرست -3

 -مرغوب یفیتک با زراعی محصوالت انواع تهیه در توانایی -فروش و بازاریابی در توانایی

 مختلف اوزان بندی دربسته در توانایی

 ماهر ترجیحاً:  نیاز مورد مهارت میزان -4

 ؟ باشد می آموزشی دوره گذران نیازمند شغل اين آيا-5

 زراعی محصوالت بندیستهب و سورتینگ و نگهداری هایروش و اصول – بله

 - ساعت 12  ؟(  سطح – ساعت)  نیاز مورد آموزشی دوره مدت حداقل -6

 مقدماتی

 دیپلم  :موردنیاز تحصیلی مدرک حداقل -7

 :مرتبط تحصیلی رشته -8

 التحصیالن غفار – کشاورزی هایهنرستان - غذایی صنایع رشته با متناسب اولویت با

 کشاورزی هایرشته تمام

 ندارد نیاز:  نیاز مورد و مرتبط كار سابقه داقلح -9
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   :شغل انجام براي موردنیاز جسمانی وضعیت -10

 (گفتاری-شنوایی  –جسمی) معلول  المس

زار استعالم به علت نوسانات قیمت با :شغل ايجاد براي موردنیاز اعتبارات حداقل -11

 .باشدبه تاریخ روز مورد نیاز می

 :شغل موردنیاز كار ابزار و اولیه مواد -12

 و بندی، ترازبسته جهت مناسب و مرغوب کیفیت با زراعی محصوالت انواع: اولیه مواد

 – نایلونی هایبندیبسته شامل زراعی محصوالت هایبندیبسته انواع  -توزین جهت

 .( ...و ای کیسه و توری

  مربع متر 50-70  :نیاز مورد فضاي حداقل -13

 :شغل اين براي مناسب هايتانشهرس و هااستان -14

 قیمت و کیفیت با اولیه مواد وجود با متناسب ایران هایشهرستان و هااستان تمام در

 مناسب

 شهر و روستا  :فعالیت انجام براي مناسب محل -15

 ؟ است پذيرامكان يا مناسب آن در فعالیت انجام كه منزلی نوع -16

 آپارتمانی هایخانه –شهری عمولیم هایخانه –روستایی معمولی هایخانه

 یک تلفن -فاز تک برق   :مسكونی واحد در شغل انجام براي نیاز مورد امكانات -17

 کشیلوله آب -خط

 برق  :شغل براي مصرفی سوخت نوع – 18

 :كار انجام استانداردهاي -19

 روز شبانه در کار ساعت 8: کار ساعت 
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 دتولی در ایمنی مسائل رعایت و کار نحی در فردی ایمنی مسائل رعایت :ایمنی 

 غذایی محصوالت

 نداشت نفر، هر برای بهداشت کارت داشتن و فردی بهداشت کامل رعایت: بهداشت 

  حمام و توالت بهداشتی هایسرویس

 غذایی مواد بندیبسته در بهداشتی اصول دقیق رعایت 

 :شغل نظارتی و حمايتی هايسازمان -20

 (اولیه مواد تهیه  -فروش و بازاریابی  -سهیالتت  -آموزشی: )حمایتی

 ایحرفه و فنی آموزش سازمان – هااستان کشاورزی جهاد سازمان :آموزشی حمایت

 و بازرگانی وزارت -هافروشگاه - هاشهرداری میادین سازمان: فروش و بازاریابی حمایت

 روستایی سازمان تعاون -صنایع وزارت

 (ع) رضا امام مهر صندق و عامل هایبانک :تسهیالتی حمایت

 لمحصو بهداشتی عرضه بر بهداشت وزارت (ایمنی -کار کیفیت -بهداشتی) :نظارتی

 .کندمی نظارت

 .دارد نظارت کار ایمنی کیفیت بر کار وزارت

 .غذایی وادم استاندارد الزامات برقراری بر نظارت: صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه

 هااستان کشاورزی جهاد سازمان  :مجوز كننده صادر دستگاه -21

 ؟ چیست هاآن مورد نیاز مدارک و دارد نیاز مجوزهايی چه به -22

 بهداشت وزارت از مجوز -جهادکشاورزی وزارت از تاسیس جواز

 :مجوز دريافت موردنیاز مدارک و مراحل -23
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 اركمد ئهارا) اداری مراحل وطی هااستان کشاورزی جهاد مدیریت به مدارك ارائه 

 جهادکشاورزی وزارت به فعالیت شرح و فعالیت مورد ملک همراه مشخصاتبه شخصی

 (.......و تاسیس جواز صدور جهت

 محلی و استانی داخل بازارهای عمدتاً  :محصوالت هدف بازارهاي -24

 نوع و یغذای مواد بندی بسته اصول دقیق رعایت با  :محصوالت صادرات قابلیت -25

 بندی بسته

 ماهیانه -بلی  :دارد بازرسی به نیاز شغل آيا -26

 - :شغل نیاز مورد شرايط ساير -27



 

 

 ی کسب و کارو فرصت ها هادستور العمل ،قوانین مشاغل خانگیآشنایی با طرح 

 
 

107 

 

                              

  بندی کشمشپاك کردن و بسته  :شغل عنوان -1

 :شغل تعريف -2

های تمیز و در بسته واد خارجی از کشمش جدافرآیندی که در طی آن سنگریزه، شن و م

 .گیردمیرو قابل مصرف قرا

 :مورد نیاز شغلی هايتوانايی فهرست -3

ل موثر بندی آن، توانایی تشخیص عوامتوانایی جداکردن مواد خارجی از کشمش و بسته

 محیط کار )عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی(

 ماهر ترجیحاً  :نیاز مورد مهارت میزان -4

 خیر  ؟ باشدمی آموزشی دوره گذران نیازمند شغل اين آيا-5

 ؟(  سطح – ساعت)  نیاز مورد آموزشی دوره مدت حداقل -6

 .ز استشود یک دوره آموزشی یک روزه موردنیابندی آن با دستگاه انجام میاگر بسته

 سیکل  :مورد نیاز تحصیلی مدرک حداقل -7

 :مرتبط تحصیلی رشته -8

 التحصیالنارغف – کشاورزی هاین هنرستا - غذایی صنایع رشته با متناسب لویتاو با

 کشاورزی هایرشته تمام

 ندارد یازن  :نیاز مورد و مرتبط كار سابقه حداقل -9
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    :شغل انجام براي موردنیاز جسمانی وضعیت -10

 (گفتاری -شنوایی -جسمی) معلول   المس

 :شغل ايجاد براي موردنیاز اعتبارات حداقل -11

 .باشدبه علت نوسانات قیمت بازار استعالم به تاریخ روز مورد نیاز می

 :شغل موردنیاز كار ابزار و اولیه مواد -12

میز و های پالستیکی یا مقوایی بهداشتی، کامالً تبندی به بستهدستگاه دوخت جهت بسته

بنـدی ت بسـتهنفـر جهـ 1-2نفر برای پاك کـردن کشـمش، و  1 .قابل مصرف نیاز است

 .کشمش موردنیاز است

  مربع متر 50-70  :نیاز مورد فضاي حداقل -13

 :شغل اين براي مناسب هايشهرستان و هااستان -14

 قیمت و کیفیت با اولیه مواد وجود با متناسب ایران هایشهرستان و هااستان تمام در

 مناسب

 شهر و روستا  :فعالیت انجام براي مناسب محل -15

 ؟ است پذير امكان يا مناسب آن در فعالیت انجام كه منزلی نوع -16

 آپارتمانی هایخانه -شهری معمولی هایخانه -روستایی معمولی هایخانه

 یک تلفن -فاز تک برق  :مسكونی واحد در شغل انجام براي نیاز مورد امكانات -17

 کشیلوله آب -خط

 برق  :شغل براي مصرفی سوخت نوع -18
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 :كار انجام نداردهاياستا -19

 روز شبانه در کار ساعت 8 :کار ساعت 

 دتولی در ایمنی مسائل رعایت و کار حین در فردی ایمنی مسائل رعایت :ایمنی 

 غذایی محصوالت

 نداشت نفر، هر برای بهداشت کارت داشتن و فردی بهداشت کامل رعایت: بهداشت 

  حمام و توالت بهداشتی هایسرویس

 غذایی مواد بندیبسته در بهداشتی صولا دقیق رعایت 

 :شغل نظارتی و حمايتی هايسازمان -20

 (اولیه مواد تهیه  -فروش و بیبازاریا  -تسهیالت  -آموزشی: )حمایتی

 ایحرفه و فنی آموزش سازمان – هااستان کشاورزی جهاد سازمان :آموزشی حمایت

 و بازرگانی وزارت -هافروشگاه – اهشهرداری میادین سازمان: فروش و بازاریابی حمایت

 روستایی سازمان تعاون -صنایع وزارت

 – بهداشتی: )نظارتی (ع) رضا امام مهر صندق و عامل هایبانک :تسهیالتی حمایت

 (ایمنی – کار کیفیت

 کیفیت بر کار وزارت  کندمی نظارت محصول بهداشتی عرضه بر بهداشت وزارت

 دارد نظارت کار ایمنی

 غذایی وادم استاندارد الزامات برقراری بر نظارت: صنعتی تحقیقات و تاندارداس موسسه

 :مجوز كننده صادر دستگاه -21

 اجتماعیرفاه کارو -تعاوناداره 
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 ؟ چیست آنها موردنیاز مدارک و دارد نیاز مجوزهايی چه به -22

 بهداشت وزارت از مجوز    جهادکشاورزی وزارت از تاسیس جواز

 :مجوز دريافت مورد نیاز دارکم و مراحل -23

ارائه  های اعالم شده( ثبت درخواست،مراجعه متقاضی به سامانه مشاغل خانگی )رشته

 شناسه، ارائه مدارك )مجوزبهداشتی ( و سایر مراحل

 محلی و استانی داخل بازارهای عمدتاً:  محصوالت هدف بازارهاي -24

 نوع و غذایی مواد بندیبسته صولا دقیق رعایت با  :محصوالت صادرات قابلیت -25

 بندیبسته

 هفتگی -بلی  :دارد بازرسی به نیاز شغل آيا -26

 :شغل نیاز مورد شرايط ساير -27

باتوجه به ستاره داربودن مجوزهاي مشاغل خانگی صنايع غذايی، مجوزمشاغل *

 .باشدخانگی منوط به اخذتائیديه بهداشتی می
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 تهیه و تولید مربا  :شغل عنوان -1

ایش بریکس، انواع مربا )فرآیندی که طی پخت ماده اولیه و افز تولید :شغل تعريف -2

 .(گرددبندی میتولید و بسته

 :مورد نیاز شغلی هايتوانايی فهرست -3

فـراهم  -3تخصـص الزم در زمینـه تولیـد اشـتن د -2محل تولید ماده اولیـه  نزدیکی -1

 وانایی در بازاریابی و فروش محصولت -4نمودن شرایط مناسب جهت تولید 

 ماهر ترجیحاً:   نیاز مورد مهارت میزان -4

  بله  ؟ باشد می آموزشی دوره گذران نیازمند شغل اين آيا-5

 ؟(  سطح – ساعت)  نیاز مورد آموزشی دوره مدت حداقل -6

ولید تآشنایی با فرآیندهای حرارتی و پاستوریزاسیون و اصول بهداشتی خطوط  :ساعت 38

                                   مواد غذایی 

 سیکل  :موردنیاز تحصیلی مدرک حداقل -7

 :مرتبط تحصیلی رشته -8

 التحصیالن فارغ  -کشاورزی هاین هنرستا  -غذایی صنایع رشته با متناسب اولویت با

 کشاورزی هایرشته تمام

 سال 2  :نیاز مورد و مرتبط كار سابقه حداقل -9
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    :شغل انجام براي موردنیاز جسمانی وضعیت -10

 (گفتاری -شنوایی -جسمی) معلول  المس

 :شغل ايجاد براي مورد نیاز اعتبارات حداقل -11

 .باشدبه علت نوسانات قیمت بازار استعالم به تاریخ روز مورد نیاز می

 :شغل مورد نیاز كار ابزار و اولیه مواد -12

نـی هــای مجــاز  افزود  -3شــکر   -2(  ...ت ومـاده اولیــه جهـت تهیــه مربـا )میــوه جـا -

 -آپـارات پخـت  -های مورد نیاز تولید خانگی ) ظروف مورد نیاز جهـت شستشـو دستگاه

 (بندی پاستوریزاسیون و بسته

  مربع متر 70  :نیاز مورد فضاي حداقل -13

 :شغل اين براي مناسب هايشهرستان و هااستان -14

 قیمت و کیفیت با اولیه مواد وجود با متناسب ایران هایشهرستان و هااستان تمام در

 مناسب

 شهر و روستا  :فعالیت انجام براي مناسب محل -15

 ؟ است پذير امكان يا مناسب آن در فعالیت انجام كه منزلی نوع -16

 آپارتمانی هایانهخ  -شهری معمولی هایخانه  -روستایی معمولی هایخانه

 یک تلفن -فاز تک برق   :مسكونی واحد در شغل انجام براي نیاز مورد امكانات -17

 کشی لوله آب -خط

 برق   :شغل براي مصرفی سوخت نوع -18
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 :كار انجام استانداردهاي -19

 روز شبانه در کار ساعت 8 :کار ساعت -

 ولیدت در ایمنی مسائل رعایت و کار حین در فردی ایمنی لمسائ رعایت:ایمنی -

 غذایی محصوالت

 نفر، هر برای بهداشت کارت داشتن و فردی بهداشت کامل رعایت: بهداشت -

 در بهداشتی اصول دقیق رعایت حمام توالت و بهداشتی هایسرویس داشتن

 غذایی مواد بندیبسته

 :شغل نظارتی و حمايتی هايسازمان -20

 (اولیه مواد تهیه – فروش و بازاریابی – تسهیالت – آموزشی: )تیحمای

 یا حرفه و فنی آموزش سازمان – هااستان کشاورزی جهاد سازمان :آموزشی حمایت

 و بازرگانی وزارت -هافروشگاه – هاشهرداری میادین زمان سا: فروش و بی بازاریا حمایت

 روستایی سازمان تعاون -صنایع وزارت

 (ع) رضا امام مهر صندق و عامل هایبانک :هیالتیتس حمایت

  (ایمنی -کار کیفیت -بهداشتی: )نظارتی

 کیفیت بر کار وزارت  میکند نظارت محصول بهداشتی عرضه بر بهداشت وزارت

 دارد نظارت کار ایمنی

 غذایی وادم استاندارد الزامات برقراری بر نظارت: صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه

 اداره کار و اموراجتماعی  :مجوز كننده صادر تگاهدس -21

 ؟ چیست آنها مورد نیاز مدارک و دارد نیاز مجوزهايی چه به -22

 بهداشت وزارت از مجوز -جهادکشاورزی وزارت از تاسیس جواز -
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 :مجوز دريافت موردنیاز مدارک و مراحل -23

 شخصی ركمدا ارائه) اداری مراحل وطی هااستان کشاورزی جهاد مدیریت به مدارك ارائه

 دورص جهت جهادکشاورزی وزارت به فعالیت شرح و فعالیت مورد ملک همراه مشخصاتبه

 (.......و تاسیس جواز

 محلی و استانی داخل بازارهای عمدتاً  :محصوالت هدف بازارهاي -24

 نوع و غذایی مواد بندیبسته اصول دقیق رعایت با  :محصوالت صادرات قابلیت -25

 بندیبسته

 هفتگی – بلی :دارد بازرسی به نیاز شغل آيا -26

 :شغل نیاز مورد شرايط ساير -27

مجوزمشاغل  ،باتوجه به ستاره داربودن مجوزهاي مشاغل خانگی صنايع غذايی*

 .خانگی منوط به اخذتائیديه بهداشتی می باشد



 

 

 ی کسب و کارو فرصت ها هادستور العمل ،قوانین مشاغل خانگیآشنایی با طرح 
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 بندی انواع ربتولید و بسته  :شغل عنوان -1

ال رب و های سالم و قابل استحصتولید بهداشتی رب از انواع میوه  :شغل تعريف -2

 بسته بندی آن

  :مورد نیاز شغلی هايتوانايی فهرست -3

 آورده الی کافی برایدارا بودن بنیه م -برخورداری از سالمت کامل جسمی و روانی 

 اشتن انگیزه و عالقه به تولید ربد -شخصی 

  ماهر و آشنا به تولید انواع رب  :نیاز مورد مهارت میزان -4

 بله  ؟ باشد می آموزشی دوره گذراندن نیازمند شغل اين آيا-5

ساعت نظری  50  ؟(  سطح – ساعت)  نیاز مورد آموزشی دوره مدت حداقل -6

 وعملی

 سیکل  :موردنیاز تحصیلی مدرک حداقل -7

 :مرتبط تحصیلی رشته -8

 تمام التحصیالنفارغ -کشاورزی هایهنرستان - غذایی صنایع رشته با متناسب اولویت با

 کشاورزی هایرشته

 یک سال  :نیاز مورد و مرتبط كار سابقه حداقل -9

 – جسمی) معلول - سالم - :شغل انجام براي مورد نیاز جسمانی وضعیت -10

 (گفتاری -شنوایی

 



 

 

 ی کسب و کارو فرصت ها هادستور العمل ،قوانین مشاغل خانگیآشنایی با طرح 
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 :شغل ايجاد براي مورد نیاز اعتبارات حداقل -11

 .باشدبه علت نوسانات قیمت بازار استعالم به تاریخ روز مورد نیاز می

ش ، آلوچه، انار ترمواد اولیه: گوجه فرنگی  :شغل مورد نیاز كار ابزار و اولیه مواد -12

بندی، بسته گاز، دیگ، پرکن دستی، ظروفو ابزار کار: وسائل تولید رب شامل: اجاق  ..و

 بندیدربند دستگاه بسته

  مربع متر 70  :نیاز مورد فضاي حداقل -13

 :شغل اين براي مناسب هايشهرستان و هااستان -14

 قیمت و فیتکی با اولیه مواد وجود با متناسب ایران هایشهرستان و هااستان تمام در   

 مناسب

 شهر و روستا  :فعالیت جامان براي مناسب محل -15

 ؟ است پذيرامكان يا مناسب آن در فعالیت انجام كه منزلی نوع -16

 آپارتمانی هایخانه -شهری معمولی هایخانه -روستایی معمولی هایخانه  

 تلفن -زفا تک برق     :مسكونی واحد در شغل انجام براي نیاز مورد امكانات -17

 کشیلوله آب -خط یک

 برق  :شغل براي مصرفی سوخت نوع -18

 :كار انجام استانداردهاي -19

 روز شبانه در کار ساعت 8: کار ساعت 

 دتولی در ایمنی مسائل رعایت و کار حین در فردی ایمنی مسائل رعایت :ایمنی 

 غذایی محصوالت



 

 

 ی کسب و کارو فرصت ها هادستور العمل ،قوانین مشاغل خانگیآشنایی با طرح 
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 نداشت نفر، هر برای بهداشت کارت داشتن و فردی بهداشت کامل رعایت: بهداشت-

  حمام وتوالت هداشتیب هایسرویس

 غذایی مواد بندیبسته در بهداشتی اصول دقیق رعایت-

 :شغل نظارتی و حمايتی هايسازمان -20

 (اولیه مواد یهته  -فروش و بازاریابی  -تسهیالت  -آموزشی: )حمایتی

 ایحرفه و فنی آموزش سازمان  -هااستان کشاورزی جهاد سازمان :آموزشی حمایت

 و ازرگانیب وزارت -هافروشگاه -هاشهرداری میادین سازمان: فروش و یبازاریاب حمایت

 روستایی سازمان تعاون –صنایع وزارت

 (ع) رضا امام مهر صندق و عامل هایبانک :تسهیالتی حمایت

 (ایمنی -کار کیفیت -بهداشتی: )نظارتی

 یمنیا برکیفیت کار وزارت کندمی نظارت محصول بهداشتی عرضه بر بهداشت وزارت

 دارد نظارت کار

 غذایی وادم استاندارد الزامات برقراری بر نظارت: صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه

 اعیاداره کارو اموراجتم  :مجوز كننده صادر دستگاه -21

 ؟ چیست آنها موردنیاز مدارک و دارد نیاز مجوزهايی چه به -22

 بهداشت رتوزا از مجوز  -جهادکشاورزی وزارت از تاسیس جواز -

 :مجوز دريافت موردنیاز مدارک و مراحل -23

ئه ت، ارامراجعه متقاضی به سامانه مشاغل خانگی )رشته های اعالم شده( ثبت درخواس 

 شناسه، ارائه مدارك )مجوزبهداشتی( وسایرمراحل

 محلی و استانی داخل بازارهای عمدتاً  :محصوالت هدف بازارهاي -24



 

 

 ی کسب و کارو فرصت ها هادستور العمل ،قوانین مشاغل خانگیآشنایی با طرح 
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 نوع و غذایی مواد بندیتهبس اصول دقیق رعایت با  :تمحصوال صادرات قابلیت -25

 بندیبسته

 هفتگی -بلی  :دارد بازرسی به نیاز شغل آيا -26

 :شغل نیاز مورد شرايط ساير -27

مجوزمشاغل  ،باتوجه به ستاره داربودن مجوزهاي مشاغل خانگی صنايع غذايی*

 .خانگی منوط به اخذتائیديه بهداشتی می باشد

 



 

 

 ی کسب و کارو فرصت ها هادستور العمل ،قوانین مشاغل خانگیآشنایی با طرح 
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 جاتجات وشوریبندی ترشیتولیدوبسته  :شغل عنوان -1

یر تولید ایی است که طی فرآیند تخمفرآورده :فرآورده های تخمیری  :شغل تعريف -2

 .گرددمی

 :موردنیاز شغلی هايتوانايی فهرست -3

  -لیدناسب جهت تومایجاد فضای   -دسترسی به مواد اولیه  -وشتوانایی در بازاریابی و فر

 داشتن تجربه الزم و تخصص 

 ماهر ترجیحاً  :نیاز مورد مهارت میزان -4

 ؟ باشدمی آموزشی دوره گذراندن نیازمند شغل اين آيا-5

د تولی وبله، آشنایی با اصول بهداشت تولید مواد غذایی، آشنایی با فرآیند تخمیر 

  تخمیری                تمحصوال

 ساعت 36   ؟(  سطح – ساعت)  نیاز مورد آموزشی دوره مدت حداقل -6

 سیکل   :موردنیاز تحصیلی مدرک حداقل -7

 :مرتبط تحصیلی رشته -8

 یالنالتحص فارغ  -کشاورزی هایهنرستان  -غذایی صنایع رشته با متناسب اولویت با

 کشاورزی هایرشته تمام

 سال 2  :نیاز مورد و مرتبط كار بقهسا حداقل -9

 – جسمی) معلول - مسال -  :شغل انجام براي موردنیاز جسمانی وضعیت-10

 (گفتاری–شنوایی



 

 

 ی کسب و کارو فرصت ها هادستور العمل ،قوانین مشاغل خانگیآشنایی با طرح 
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 :شغل ايجاد براي مورد نیاز اعتبارات حداقل -11

 .باشدبه علت نوسانات قیمت بازار استعالم به تاریخ روز مورد نیاز می

 :شغل نیاز مورد كار ابزار و اولیه مواد -12

جات( سرکه، ظروف استیل جهت جات جهت ترشی، صیفیماده اولیه تولید )سبزی

طوبت گیری دما، تنظیم رشستشو، مکان مناسب جهت طی فرآیند تخمیر، ابزار اندازه

  زنیبندی، لیبلمحیط، پاستوریزاتور، بلنچر، دستگاه بسته

  مربع متر 70  :نیاز مورد فضاي حداقل -13

 :شغل اين براي مناسب هايشهرستان و هاناستا -14

 قیمت و کیفیت با اولیه مواد وجود با متناسب ایران هایشهرستان و هااستان تمام در

 مناسب

 شهر و روستا   :فعالیت انجام براي مناسب محل -15

 ؟ است پذيرامكان يا مناسب آن در فعالیت انجام كه منزلی نوع -16

 آپارتمانی هایخانه -شهری معمولی هایخانه  -روستایی معمولی هایخانه

 یک تلفن -فاز تک برق   :مسكونی واحد در شغل انجام براي نیاز مورد امكانات -17

 کشیلوله آب -خط

 برق   :شغل براي مصرفی سوخت نوع -18

 :كار انجام استانداردهاي -19

 روز شبانه در کار ساعت 8: کار ساعت

 تولید در ایمنی مسائل رعایت و کار حین در فردی یایمن مسائل رعایت :ایمنی 

 غذایی محصوالت



 

 

 ی کسب و کارو فرصت ها هادستور العمل ،قوانین مشاغل خانگیآشنایی با طرح 
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 نداشت نفر، هر برای بهداشت کارت داشتن و فردی بهداشت کامل رعایت: بهداشت 

  حمام توالت و بهداشتی هایسرویس

 غذایی مواد بندیبسته در بهداشتی اصول دقیق رعایت 

 :شغل نظارتی و حمايتی سازمانهاي -20

 (اولیه مواد تهیه  -فروش و بیبازاریا  -تسهیالت  -آموزشی): حمایتی

 ای حرفه و فنی آموزش سازمان  -هااستان کشاورزی جهاد سازمان :آموزشی حمایت

 و بازرگانی وزارت -هاه فروشگا - هاشهرداری میادین سازمان: فروش و بازاریابی حمایت

 روستایی سازمان تعاون - صنایع وزارت

 (ع) رضا امام مهر صندق و عامل هایبانک :تیتسهیال حمایت

 (ایمنی  -کار کیفیت -بهداشتی: )نظارتی

 ایمنی کیفیت بر کار وزارت کندمی نظارت محصول بهداشتی عرضه بر بهداشت وزارت

 دارد نظارت کار

 غذایی وادم استاندارد الزامات برقراری بر نظارت: صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه

 اداره کار و اموراجتماعی :مجوز كننده صادر دستگاه -21

 ؟ چیست آنها موردنیاز مدارک و دارد نیاز مجوزهايی چه به -22

 بهداشت زارتو از مجوز  -جهادکشاورزی وزارت از تاسیس جواز 

 :مجوز دريافت مورد نیاز مدارک و مراحل -23

ارائه  ت درخواست،مراجعه متقاضی به سامانه مشاغل خانگی )رشته های اعالم شده( ثب

 شناسه، ارائه مدارك )مجوز بهداشتی( وسایر مراحل

 محلی و استانی داخل بازارهای عمدتاً :محصوالت هدف بازارهاي -24



 

 

 ی کسب و کارو فرصت ها هادستور العمل ،قوانین مشاغل خانگیآشنایی با طرح 
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 نوع و غذایی مواد بندیبسته اصول دقیق رعایت با :محصوالت صادرات قابلیت -25

 بندیبسته

 هفتگی  -بلی :دارد بازرسی به نیاز شغل آيا -26

 - :شغل نیاز مورد شرايط ساير -27

*باتوجه به ستاره داربودن مجوزهاي مشاغل خانگی صنايع غذايی، مجوزمشاغل 

 باشد.خانگی منوط به اخذتائیديه بهداشتی می

 



 

 

 ی کسب و کارو فرصت ها هادستور العمل ،قوانین مشاغل خانگیآشنایی با طرح 
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 (کردن خشک و کردن جات)پاكسبزی بندی بسته و فرآوری  :شغل عنوان -1

 :شغل تعريف -2

 بندی سبزی پاكجات شامل فرآیند خشک کردن، پودر سبزیجات، بستهفرآوری سبزی

 شده

 :موردنیاز شغلی هايتوانايی فهرست -3

 در توانایی -جاتپاك کردن وخشک کردن سبزی در توانایی -فروش و بازاریابی در توانایی

 مختلف اوزان بندی دربسته

 ماهر ترجیحاً  :نیاز مورد مهارت میزان -4

 بله  ؟ باشد می آموزشی دوره گذران نیازمند شغل اين آيا-5

 ،ساعت نظری 12  ؟(  سطح – ساعت)  نیاز مورد آموزشی دوره مدت حداقل -6

 ساعت عملی 12

 سیکل  :موردنیاز تحصیلی مدرک حداقل -7

 :بطمرت تحصیلی رشته -8

 التحصیالن رغفا – کشاورزی هاین هنرستا - غذایی صنایع رشته با متناسب اولویت با

 کشاورزی هایرشته تمام

 یک سال  :نیاز مورد و مرتبط كار سابقه حداقل -9

 – جسمی) معلول - سالم -  :شغل انجام براي مورد نیاز جسمانی وضعیت -10

 (گفتاری–شنوایی



 

 

 ی کسب و کارو فرصت ها هادستور العمل ،قوانین مشاغل خانگیآشنایی با طرح 
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 :شغل ايجاد براي یازمورد ن اعتبارات حداقل -11

 .باشدبه علت نوسانات قیمت بازار استعالم به تاریخ روز مورد نیاز می

 :شغل موردنیاز كار ابزار و اولیه مواد -12

، جات، نوار نقاله جهت انتقال، آسیاب جهت تولید محصوالت پودریخشک کن سبزی

  جاتبندی )معمولی( و شستشوی سبزیدستگاه بسته

  مربع متر 70  :نیاز مورد يفضا حداقل -13

 :شغل اين براي مناسب هايشهرستان و هااستان -14

 قیمت و کیفیت با اولیه مواد وجود با متناسب ایران هایشهرستان و هااستان تمام در

 مناسب

 شهر و روستا  :فعالیت انجام براي مناسب محل -15

 ؟ است پذيرامكان يا مناسب آن در فعالیت انجام كه منزلی نوع -16

 آپارتمانی هایخانه -شهری معمولی هایخانه -روستایی معمولی هایخانه

 یک تلفن -فاز تک برق   :مسكونی واحد در شغل انجام براي نیاز مورد امكانات -17

 کشی لوله آب -خط

 برق  :شغل براي مصرفی سوخت نوع -18

 :كار انجام استانداردهاي -19

 روز بانهش در کار ساعت 8: کار ساعت 

 دتولی در ایمنی مسائل رعایت و کار حین در فردی ایمنی مسائل رعایت :ایمنی 

 غذایی محصوالت



 

 

 ی کسب و کارو فرصت ها هادستور العمل ،قوانین مشاغل خانگیآشنایی با طرح 
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 نداشت نفر، هر برای بهداشت کارت داشتن و فردی بهداشت کامل رعایت: بهداشت 

  حمام توالت و بهداشتی هایسرویس

 غذایی مواد بندیبسته در بهداشتی اصول دقیق رعایت 

 :شغل نظارتی و حمايتی هايسازمان -20

 (اولیه دموا تهیه  -فروش و بازاریابی -تسهیالت -آموزشی: )حمایتی

 ایحرفه و فنی آموزش سازمان -هااستان کشاورزی جهاد سازمان :آموزشی حمایت

 و رگانیباز وزارت –هافروشگاه– هاشهرداری میادین سازمان :فروش و بازاریابی حمایت

 روستایی ان تعاونسازم – صنایع وزارت

 (ع) رضا امام مهر صندق و عامل هایبانک :تسهیالتی حمایت

 (ایمنی – کار کیفیت – بهداشتی: )نظارتی

 کندمی نظارت محصول بهداشتی عرضه بر بهداشت وزارت

 دارد نظارت کار ایمنی کیفیت بر کار وزارت

 غذایی وادم ستانداردا الزامات برقراری بر نظارت: صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه

 اداره کار و اموراجتماعی  :مجوز كننده صادر دستگاه -21

 ؟ چیست آنها مورد نیاز مدارک و دارد نیاز مجوزهايی چه به -22

 بهداشت وزارت از مجوز  –جهادکشاورزی وزارت از تاسیس جواز

 :مجوز دريافت مورد نیاز مدارک و مراحل -23

ئه ، ارال خانگی )رشته های اعالم شده( ثبت درخواستمراجعه متقاضی به سامانه مشاغ

 شناسه، ارائه مدارك )مجوزبهداشتی ( وسایرمراحل



 

 

 ی کسب و کارو فرصت ها هادستور العمل ،قوانین مشاغل خانگیآشنایی با طرح 
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 محلی و استانی داخل بازارهای عمدتاً  :محصوالت هدف بازارهاي -24

 نوع و غذایی مواد بندیبسته اصول دقیق رعایت با  :محصوالت صادرات قابلیت -25

 بندیبسته

 هفتگی -بلی  :دارد بازرسی به نیاز شغل آيا -26

 :شغل نیاز مورد شرايط ساير -27

*باتوجه به ستاره داربودن مجوزهاي مشاغل خانگی صنايع غذايی، مجوزمشاغل 

 .خانگی منوط به اخذتائیديه بهداشتی می باشد
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و فرآوري و بسته بندي انواع میوه هاي خشك، برگه ها، غـالت، حبـوبات 
 خشكبـار

  
ها، غـالت، حبـوبات و ، برگههای خشکبندی انواع میوهفرآوری و بسته  عنوان شغل: -1

   خشکبـار

 تعريف شغل: -2

ار تولیدی غـالت، حبـوبات و خشکبـ ،هاهای خشک، برگهتوان انواع میوهدر این حرفه می

 .رضه نمودبازار مصرف عبندی و به های با اوزان مختلف بستهدر سطح استان را در بسته

   هاي شغلی مورد نیاز:فهرست توانائی -3

 بندیهای بستهوانایی کار با ماشینت  وانایی شناخت بازارت

 -2رجهد -یمه ماهرپیشرفته(و)ن -1رجهد  -میزان مهارت مورد نیاز:)ماهر -4

 نیمه ماهر   مقدماتی(:

 بلی ؟باشدآيا اين شغل نیازمند گذراندن دوره آموزشی می -5

سطح مقدماتی از آموزش  طح(:س -حداقل مدت دوره آموزشی مورد نیاز )ساعت -6

 .را نیاز دارد

 خواندن و نوشتن حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز: -7

های نهای کشاورزی و هنرستافارغ التحصیالن کلیه رشته :رشته تحصیلی مرتبط -8

 کشاورزی

 ـــه مــاهس حداقل سابقه كار مرتبط و مورد نیاز: -9
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  وضعیت جسمانی مورد نیاز براي انجام شغل: -10

 گفتاری -شنوایی -حرکتی -جسمی :معلول  سالم  

الم ازار استعبه علت نوسانات قیمت ب حداقل اعتبارات مورد نیاز براي ايجاد شغل: -11

 .باشدبه تاریخ روز مورد نیاز می

 مواد اولیه وابزار كار مورد نیاز شغل: -12

ظیـر: ها، غـالت، حبـوبات و خشکبــار، و ابزارآالتـی نهای خشک، برگهمیوهانواع  -

 بندی وزنیترازوی دقیق دیجیتالی، دستگاه بسته میز دست چین،

 مترمربع 40 حداقل فضاي مورد نیاز: -13

 تمام شهرهای کشور هاي مناسب براي اين شغل:استان ها وشهرستان -14

 شهر و روستا هرو روستا(:ش  -روستا  -)شهر محل مناسب براي انجام فعالیت -15

 پذير است؟نوع منزلی كه انجام فعالیت در آن مناسب يا امكان -16

 -هـای معمـولی شـهریانـهخ -های معمولی روستاییخانه –واحد مسکونی آپارتمانی

 محل های استقرار عشایر

 امكا نات مورد نیاز براي انجام شغل در واحد مسكونی: -17

 -کشـی(غیـر لولـه-کشـیآب)لولـه -چندخط(-لفن)یک خطت -ه فاز(س-ازبرق)تک ف

 اینترنت    -آشپزخانه

  نوع سوخت مصرفی براي شغل: -18 

     سایر  نفت و  -گازوئیل -گاز -برق 

 استانداردهاي انجام كار: -19

 ساعت در شبانه روز   6ساعت کار: 

 لوازم کار ایمنی: رعایت کلیه نکات ایمنی مربوط به استفاده از 
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 بهداشت: رعایت کامل بهداشت فردی 

 :هاي حمايتی و نظارتی شغلسازمان -20

 ها حمایت آموزشی: سازمان جهاد کشاورزی استان

 ،ایهـای زنجیـرهفروشـگاه  ،هـا حمایت بازاریابی و فروش: سازمان میادین شهرداری

 سازمان تعاون روستائی

 مهر امام رضا)ع(های عامل و صندق بانک :حمایت تسهیالتی

 نظارتی )نظارت بهداشتی، کیفیت کار و ایمنی(:

 کند  سازمان جهادکشاورزی نظارت می

 ها سازمان جهاد کشاورزی استان :مجوز  دستگاه صادر كننده -21

ارت اخذ مجوز وز به چه مجوزهايی نیاز دارد و مدارک مورد نیاز آنها چیست؟ -22

 بهداشت

 یاز دريافت مجوز:مراحل و مدارک مورد ن -23

ن سایر ها و طی نمودارائه مدارك مورد نیاز به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان

 .مراحل اداری الزم

ها و تانهای محلی، بازارهای روستایی، شهرسبازارچه  :بازارهاي هدف محصوالت -24

 شهرهای اطراف 

 قابلیت صادرات محصوالت: -25

بندی مناسب، ول، نکات بهداشتی و بستهدر صورت رعایت شرایط استاندارد محص

 .قابلیت صادرات دارد

 ماهانه(-فتگیه-آيا شغل نیاز به بازرسی دارد؟)دوره اي -26

 بصورت ماهانه توسط سازمان جهادکشاورزی و وزارت بهداشت
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 - ساير شرايط مورد نیاز شغل:  -27
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    و ...، عدس شه هاي گندم، ماآوري و بسته بندي انواع جوانرف

 ....های گندم، ماش، عدس وبندی انواع جوانهفرآوری و بسته :عنوان شغل -1

 هابندی انواع جوانهبسته :تعريف شغل -2

ی بندی، توانایوانایی الزم در فرآوری و بستهت :نیاز هاي شغلی موردفهرست توانايی -3

 یابی و فروشدر بازار

 درجه – ماهر نیمه) و( پیشرفته – 1 درجه –مورد نیاز )ماهرمیزان مهارت  -4

 ماهر :(مقدماتی – 2

 بله ن دوره آموزشی می باشد ؟ندیازمند گذراآيا اين شغل ن -5

 12 ساعت تئوری، 24 ؟( سطح – داقل مدت دوره آموزشی مورد نیاز )ساعتح -6

 عملی ساعت

 سیکل :تحصیلی موردنیاز حداقل مدرک -7

 با اولویت صنایع غذایی :یلی مرتبطرشته تحص -8

 یکسال :ازحداقل سابقه كار مرتبط و مورد نی -9

 راي انجام شغل:بنیاز  وضعیت جسمانی مورد -10

   سالم

  (لیتیمعلو چند –گفتاری –روانی –بینایی –شنوایی –حرکتی –جسمی –)ذهنیمعلول
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 ت بازاربه علت نوسانات قیم :حداقل اعتبارات موردنیاز براي ايجاد شغل -11

 .باشداستعالم به تاریخ روز مورد نیاز می

 واد اولیه و ابزار كار موردنیاز شغل:م -12

بندی ، سلفون و ظروف بستهیکبندی ساده )معمولی( پرس پالستدستگاه بسته

 مناسب

 متر مربع 45-50 یاز:حداقل فضاي مورد ن -13

های دارای قابلیت ستانکلیه ا :هاي مناسب براي اين شغلها و شهرستاناستان -14

 کشت سبزیجات

 (روستا و شهر –اروست –)شهر ناسب براي انجام فعالیت:ممحل  -15

 ای در شهرکاشت بصورت زمین زراعی در روستا، کاشت گلخانه

 پذير است؟وع منزلی كه انجام فعالیت در آن مناسب يا امكانن -16

  (شهری معمولی هایخانه –های معمولی روستاییهای غیر آپارتمانی )خانهخانه

 -تلفن -فازبرق تک  :مكانات مورد نیاز براي انجام شغل در واحد مسكونیا -17

 اینترنت -آشپزخانه -کشیلوله آب

 گاز -برق :شغل براي مصرفی سوخت نوع -18

 :جام كاراستانداردهاي ان -19

 خانگی ماهیت لحاظ به نامحدودساعت کار: 
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 و بهداشت وزارت موازین -کار حین بهداشت و ایمنی مسائل رعایتایمنی:  

 جهادکشاورزی

 بهداشت: 

 :زمانهاي حمايتی و نظارتی شغلسا -20

 (اولیه مواد تهیه –فروش و بازاریابی –تسهیالت –حمایتی: )آموزشی

 ،وزارت جهادکشاورزی در زمینه مشاوره و تسهیالت

 (ایمنی –کار کیفیت –نظارتی: )بهداشتی

 جهادکشاورزی وزارت وزش پزشکی،وزارت بهداشت و آم

 جواز –وزارت جهاد کشاورزی )کارت شناسایی ننده مجوز:دستگاه صادر ك -21

 (تاسیس

 مجوز تولید، جواز ه چه مجوزهايی نیاز دارد و مدارک موردنیاز آنها چیست؟ب -22

 تاسیس

 از دريافت مجوز:نی مراحل و مدارک مورد -23

الیت، های آموزشی، مدارك مالکیت ملک مورد فعههای دال بر گذراندن دورگواهینامه

 مدارك شخصی )کارت شناسایی(

 بازارهای محلی :محصوالت هدف بازارهاي -24 

 حصوالت:قابلیت صادرات م -25

 بندی مناسببا رعایت دقیق مسائل بهداشتی و کیفی و بسته
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 اهانهم – بلی (:ماهانه –هفتگی –يا شغل نیاز به بازرسی دارد )دوره ايآ -26

 - :ورد نیاز شغلمساير شرايط  -27
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 وخانگیسنتی پزي  شیرينی

 خانگی وسنتی پزی شیرینیعنوان شغل:  -1

 ر هر منطقهجات سنتی و محلی دتولید شیرینیتعريف شغل: -2

هیه تآموزش مقدماتی قنادی یا آموزش  نیاز:هاي شغلی مورد فهرست توانايی -3

 جات محلیشیرینی

 نیمه ماهر   میزان مهارت مورد نیاز: -4

 بله ؟باشدآيا اين شغل نیازمند گذراندن دوره آموزشی می -5

 ساعت30 طح(:س -حداقل مدت دوره آموزشی مورد نیاز )ساعت -6

 سیکل حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز: -7

یع درصورت امکان صنا)ترجیحا مرتبط با صنایع غذاییمرتبط:  رشته تحصیلی -8

 (غذایی

 ماه 24حداقل سابق كار مرتبط و مورد نیاز:  -9

 سالم ضعیت جسمانی مورد نیاز براي انجام شغل:و -10

الم ازار استعبه علت نوسانات قیمت ب حداقل اعتبارات مورد نیاز براي ايجاد شغل: -11

 .باشدمیبه تاریخ روز مورد نیاز 
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 واد اولیه و ابزار كار مورد نیاز شغل: م -12

  –گیررخمی  –(فر)ابزار کار...بندی ومواد بسته  –تخم مرغ –روغن –شکر –آرد –آب

                                    بالست چیلر –هود –قالب تهیه شیرینی -میکسر  –آوری آرد و شکرمخزن جمع

 متر مربع 70حداقل  یاز:حداقل فضاي مورد ن -13

 هاها وشهرستانتمام استان هاي مناسب براي اين شغل:ها و شهرستاناستان  -14 

 شهر و روستا ناسب براي انجام فعالیت:ممحل  -15

های خانه پذير است؟ت در آن مناسب يا امكانیه انجام فعالكنوع منزلی   -16

 شهریو  معمولی روستایی

 اي انجام شغل در واحد مسكونی:ز برامكانات مورد نیا  -17

 گاز -آشپزخانه -تلفن یک خط  -برق تک فاز -(کشیآب )لوله

 برق -گاز رفی براي شغل:نوع سوخت مص -18

 نجام كار:ااستانداردهاي  -19

 ساعت کار:  نامحدود -

            ایمنی: رعایت دقیق مسائل ایمنی در محیط کار و ایمنی در حین کار    -

 ضوابط بهداشتی الزم از سوی وزارت بهداشت بهداشت: دارای -

 هاي حمايتی و نظارتی شغل:سازمان -20

 ت، درمان وآموزش پزشکیوزارت بهداش -حمایت آموزشی: وزارت جهادکشاورزی -

 ندوق مهر امام رضا )ع(ص -های عاملحمایت تسهیالتی، بانک -
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 تاییازمان تعاون روسس -نادانق -هاحمایت بازاریابی و فروش: اتحادیه -

 نظارتی: )بهداشتی، کیفیت کار، ایمنی( -

                                               تماییموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی )درصورت لزوم( وزارت کار واموراج -

 هاسازمان جهاد کشاورزی استان ننده مجوز:دستگاه صادر ك -21

 یاز آنها چیست؟ه چه مجوزهايی نیاز دارد و مدارک مورد نب -22

سه استاندارد )در صورت مجوز از موس -رت بهداشتمجوز از وزا -مجوز فعالیت -

 لزوم(

 راحل و مدارک مورد نیاز دريافت مجوز:م -23

ائیدیه ت  -سوابق کاری  -ارائه مدارك الزم نظیر: مدارك شناسایی و تحصیلی -

 سالمت و طی سایر مراحل اداری                  

 ارجی )جهت صادرات( های داخلی و خبازارچه :ي هدف محصوالتبازارها -24

بندی مناسب و سطح کیفی در صورت دارابودن بسته :والتقابلیت صادرات محص -25

   باال

 ماهیانه –لیب ماهانه(  -فتگیه  -اي)دوره غل نیاز به بازرسی دارد؟شآيا  -26

 - مورد نیاز شغل: ساير شرايط -27
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وري شیرآخدمات جمع                 

 خدمات جمع آوری شیرعنوان شغل:  -1

ه مراکز بهای صنعتی و تحویل آوری شیر از رروستائیان ودامداریجمع تعريف شغل: -2

 آوری شیر بزرگتر ویا کارخانجات             جمع

  :های زیر نیاز استبه توانائی هاي شغلی مورد نیاز:فهرست توانايی -3

اکز در مر آشنایی با ماشین آالت مورد استفاده –آشنایی باشیر خام و شرایط تولید آن

  آشنایی با آزمایشات اولیه شیر خام –اغل ومحیطبهداشت مش -آوری شیرجمع

 ماهر میزان مهارت مورد نیاز: -4

 بله باشد؟آيا اين شغل نیازمند گذراندن دوره آموزشی می

 ساعت 8-16 طح(:س -دت دوره آموزشی مورد نیاز )ساعتحداقل م

 سیکلحداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز: 

 - رشته تحصیلی مرتبط:

 ماه 3 كار مرتبط و مورد نیاز: هحداقل سابق -9

 سالم ضعیت جسمانی مورد نیاز براي انجام شغل:و -10

الم زار استعیمت بابه علت نوسانات ق حداقل اعتبارات مورد نیاز براي ايجاد شغل: -11

 .باشدبه تاریخ روز مورد نیاز می



 

 

 ی کسب و کارو فرصت ها هادستور العمل ،قوانین مشاغل خانگیآشنایی با طرح 

 
 

139 

 

 : واد اولیه و ابزار كار مورد نیاز شغلم -12

م اامکانات انج -ترازو –امکانات جابجایی و دریافت شیر خام –تانکر شیرخام –شیر دوش

لباس کار  –عفونی وشستشومواد ضد –یرخامش -آزمایشات ابتدایی برروی شیر خام

 وچکمه مناسب

 مربعمتر 50حداقل حداقل فضاي مورد نیاز: -13

 های کشور کثر استاندر ا هاي مناسب براي اين شغل:ها و شهرستاناستان -14

 روستا و حاشیه شهرهای کوچک ناسب براي انجام فعالیت:ممحل  -15

منازل معمولی  پذير است؟وع منزلی كه انجام فعالت در آن مناسب يا امكانن -16

 یشهری وروستای

 مكانات مورد نیاز براي انجام شغل در واحد مسكونی:ا -17

 آشپزخانه -تلفن یک خط -برق تک فاز -کشی(غیر لوله ،کشیآب )لوله

 گاز رفی براي شغل:نوع سوخت مص -18

 نجام كار:ااستانداردهاي  -19

 ساعت کار: بدون محدودیت 

ت بهداشت، درمان موازین وزار  -رعایت مسائل ایمنی بهداشت حین کار :ایمنی 

 وآموزش پزشکی

بهداشت: رعایت مسائل اصول بهداشت تولید مطابق باموازین وزارت بهداشت،  

 درمان وآموزش پزشکی
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 هاي حمايتی و نظارتی شغل:سازمان -20

     حمایت آموزشی: وزارت جهادکشاورزی

 صندوق مهر امام رضا )ع( –های عاملبانک :حمایت تسهیالتی 

 وزارت بازرگانی :ابی و فروشحمایت بازاری 

 ارتی)بهداشتی،کیفیت کار، ایمنی(ظن

 امور اجتمایی     وزارت کار و -زشکی کیفیتیسازمان دامپ -وزارت جهاد کشاورزی

 هاسازمان جهاد کشاورزی استان ننده مجوز:دستگاه صادر ك -21

 ه چه مجوزهايی نیاز دارد و مدارک مورد نیاز آنها چیست؟ب -22

تایید  -ستانداردامجوز موسسه  -هداشتبمجوز وزارت  -جواز تاسیس -لیتمجوزفعا 

 صالحیت انجام شغل 

 راحل و مدارک مورد نیاز دريافت مجوز:م -23

امل کالمت سارائه مدارك الزم: مدارك شناسایی، مدارك تحصیلی و سوابق سابق، تاییدیه 

 جسمی و روحی

 بنی  واحدهای صنایع ل  :تبازارهاي هدف محصوال -24

  - رات محصوالت:   قابلیت صاد -25

 ماهانه  -لهب ماهانه( -فتگیه -اييا شغل نیاز به بازرسی دارد؟ )دورهآ -26

 - مورد نیاز شغل: ساير شرايط -27
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                  "تولید و بسته بندي كودهاي ارگانیك    "

 رگانیک ابندی کودهای تولید و بسته  عنوان شغل:  -1

  :تعريف شغل -2

ده استفا مچنینتولید کننده کودهای ارگانیک )آلی( با استفاده از فضوالت دام و طیور و ه

 شده خانگیاز زباله تفکیک

بندی کودهای آشنایی با روش تولید و بسته هرست توانايی هاي شغلی موردنیاز:ف -3

 ارگانیک 

 ه ماهر نیمد نیاز: میزان مهارت مور -4

 بلهباشد ؟ يا اين شغل نیازمند گذراندن دوره آموزشی میآ -5

ساعت عملی  6سطح( ؟  –داقل مدت دوره آموزشی مورد نیاز )ساعت ح -6

 )عمومی(

 خواندن و نوشتنل مدرک تحصیلی مورد نیاز: حداق -7

های های کشاورزی و هنرستانتحصیالن کلیه رشتهفارغ ال :رشته تحصیلی مرتبط -8

 شاورزیک

  .نیاز به سابقه کار ندارد  :داقل سابقه كار مرتبط و مورد نیازح -9

  :ضعیت جسمانی موردنیاز براي انجام شغل و -10

 گفتاری(   –معلول )شنوایی - سالم            -
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 :داقل اعتبارات موردنیاز براي ايجاد شغلح -11

 .باشدنیاز میبه علت نوسانات قیمت بازار استعالم به تاریخ روز مورد 

تر بالهفضوالت دام و طیور )پسماندهای ز  واد اولیه و ابزار كار مورد نیاز شغل:م -12

 خانگی( 

 :زحداقل فضاي مورد نیا -13

متر انبار مواد اولیه  25بندی و تولید متر بسته 20متر فضای تولید )غیر سرپوشیده(  30

 شامل انواع ضایعات مورد مصرف 

 ناطق کشور کلیه م :هاي مناسب براي اين شغلهرستانها و شاستان -14

حیاط  :شهر و روستا( –روستا –حل مناسب براي انجام فعالیت )شهرم -15

 های دراختیار عشایر محوطه -هاخانه

 پذير است ؟وع منزلی كه انجام فعالیت در آن مناسب يا امكانن -16

  های معمولی روستاییخانه

   های حاشیه شهرهاخانه

 های استقرار عشایر حلم

 تلفن  یک -برق تک فاز :مكانات مورد نیاز براي انجام شغل در واحد مسكونی ا -17

 کشی آب  لوله -خط

 گاز  - برق   - :نوع سوخت مصرفی براي شغل -18
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 :استانداردهاي انجام كار -19

د اولیه و ساعت در روز جهت رسیدگی به فرآیند تولید، اضافه کردن موا 2 اعت کار:س -

 جداسازی محصول

 ایمنی: کنترل درجه حرارت محیط  -

 ایت شرایط کنترل بیماری های مشترك انسان و  دام بهداشت: رع -

 :هاي حمايتی و نظارتی شغلسازمان -20

 تهیه مواد اولیه(  –بازاریابی و فروش –تسهیالت –حمایتی: )آموزشی

 ای نی و حرفهسازمان ف –حمایت آموزشی: سازمان جهاد کشاورزی

زم الفرهنگ سازی  -هاسازمان شهرداری –حمایت بازاریابی: سازمان جهاد کشاورزی

 توسط صدا و سیما 

 های عامل و صندوق مهر امام رضا )ع(حمایت تسهیالتی: بانک

 ایمنی(  –کیفیت کار –نظارتی: )بهداشتی

 .وزارت بهداشت بر کیفیت و عرضه آن نظارت دارد

ظارت های مشترك انسان و  دام  نبر رعایت شرایط کنترل بیماریسازمان دامپزشکی 

 .نمایدمی

 ها سازمان جهاد کشاورزی استانكننده مجوز:  دستگاه صادر -21
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 ه چه مجوزهايی نیاز دارد و مدارک مورد نیاز آنها چیست ؟ب -22

 استعالم از محیط زیست –استعالم از وزارت بهداشت –مجوز دامپزشکی

 و مدارک مورد نیاز دريافت مجوز:مراحل  -23

 -بهداشت ستعالم از وزارتاارائه پاسخ  -ارائه مدارك مورد نیاز به سازمان جهاد کشاورزی

 ارائه پاسخ استعالم از محیط زیست

 ،ت باغا ،گلخانه ها ،تولید کنندگان گل و گیاه زینتی صوالت:بازارهاي هدف مح -24 

 فضای سبز شهرداریها

 دارد  ات محصوالت:قابلیت صادر -25

زشکی ماهانه از طریق اداره بهداشت و دامپ –بلی :ل نیاز به بازرسی داردآيا شغ -26

 سازمان جهاد کشاورزی 

 سازی الزم توسط صدا و سیمافرهنگ :ورد نیاز شغلمساير شرايط  -27

  



 

 

 ی کسب و کارو فرصت ها هادستور العمل ،قوانین مشاغل خانگیآشنایی با طرح 

 
 

145 

 

موم و كندو زنبور عسللید تو                    

 تولید موم و کندو زنبور عسل عنوان شغل: -1

های کندوی زنبور ستفاده از شانهدار موم جهت اهای عاجتهیه ورق تعريف شغل: -2

  عسل 

 هاي شغلی موردنیاز:فهرست توانايی -3

دار موم و اجتولید ورق عآشنایی با زنبورداری و استخراج موم از عسل همچنین آشنایی با 

 شانه

–2 هدرج –ماهر نیمه) و( پیشرفته –1 درجه –)ماهر ازمیزان مهارت مورد نی -4

 نیمه ماهر  :(مقدماتی 

 بله   زشی می باشد؟يا اين شغل نیازمند گذران دوره آموآ -5

 زهیک دوره سه رو؟  (  سطح – نیاز ) ساعت وزشی موردحداقل مدت دوره آم -6

 شتنسواد خواندن و نو  درک تحصیلی موردنیاز:حداقل م -7

 -  رشته تحصیلی مرتبط: -8

بقه مرتبط و یا حداقل حداقل یکسال سا   ل سابقه كار مرتبط و مورد نیاز:حداق -9

 الذکرانجام آموزش فوق

 

 

http://jobs1400.blogfa.com/post/29
http://jobs1400.blogfa.com/post/29
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 :راي انجام شغلبنیاز  وضعیت جسمانی مورد -10

 چند ،گفتاری ،روانی ،یبینای ،شنوایی ،حرکتی ،جسمی ،)ذهنیمعلول-2   سالم-1

  (معلولیتی

به علت نوسانات قیمت بازار   :یاز براي ايجاد شغلن حداقل اعتبارات مورد -11

 .باشداستعالم به تاریخ روز مورد نیاز می

صافی ،مشعل،آب،اکستراکتور، گونی نیاز شغل: ولیه و ابزار كار موردمواد ا -12

روف ظ،اراتیا نفت( دستگاه کنترل کننده حرگاز استیل یا لعابی(، سوخت )،)آلومینیومی

 مناسب جهت ذوب کردن موم

 متر مربع 30-40 :زحداقل فضاي مورد نیا -13

 :هاي مناسب براي اين شغلها و شهرستاناستان -14

بور های دارای آب و هوای معتدل و کوهستانی مستعد پرورش زنها و شهرستاناستان

 عسل

 روستا (روستا و شهر –روستا –)شهر :لیتراي انجام فعامحل مناسب ب -15

واحد   پذير است ؟وع منزلی كه انجام فعالیت در آن مناسب يا امكانن -16 

 مسکونی آپارتمانی

ایر س (های معمولی شهریخانه –های معمولی روستاییآپارتمانی )خانهخانه های غیر

 (زاغه –آلونک –کپر –)چادر
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 : شغل در واحد مسكونی نات مورد نیاز براي انجامامكا -17

، آشپزخانه، کشی(غیر لوله ،کشی)لولهآب، تلفن)یک خط، چند خط(، تک فاز، سه فاز()برق

 اینترنت

 سایر -نفت -ازوئیلگ -گاز -برق :نوع سوخت مصرفی براي شغل -18

 :جام كاراستانداردهاي ان -19

 حدودیتی ندارد بسته به میزان مواد اولیه داردساعت کار: م -

د کپسول یمنی: مطابق قانون وزارت کار، آشنا بودن با نحوه اطفاء حریق، وجوا -

 نشانی در محل کارآتش

 تهداشت: مطابق بهداشت محیط و حرفه ای، وجود دستگاه کنترل کننده میزان حرارب -

 :هاي حمايتی و نظارتی شغلسازمان -20

 ه مواردکلی(اولیه مواد تهیه –فروش و بازاریابی –تسهیالت –حمایتی: )آموزشی

 کلیه موارد(ایمنی - کار کیفیت - نظارتی: )بهداشتی

جواز  -وزارت جهاد کشاورزی )کارت شناسایی   ننده مجوز:دستگاه صادر ك -21

 تاسیس(

مجوز مشاغل  ؟نیاز آنها چیست ه چه مجوزهايی نیاز دارد و مدارک موردب -22

 خانگی
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 :راحل و مدارک موردنیاز دريافت مجوزم -23

م از بازدید کارشناس مربوطه از محل، استعال ،کشاورزی درخواست متقاضی به جهاد

 بهداشت محیط، صدور مجوز مشاغل خانگی

 الت:بازارهاي هدف محصو -24

 ،های گیاهیسازی، داروخانههای داروهای موم آجدار، کارخانههای تهیه ورقهکارخانه

 سازیهای رنگرزی و شمعکارگاه

 وجود دارد :درات محصوالتقابلیت صا -25

 رنظ از –بلی :(ماهانه –هفتگی –يا شغل نیاز به بازرسی دارد )دوره ايآ -26

 ایحرفه و محیط بهداشت

 مورد نیاز شغل: ساير شرايط -27

ه تهیه مواد های مجاور اقدام بدار باشد و در صورت لزوم از زنبورستانشاغل، خود زنبور

رای مجوز محصول ذکر گردد تولید شده به روش سنتی و دابندی بر روی بسته .اولیه کند

 .مشاغل خانگی
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"ابريشم كشی خانگی    "                  

 کشی خانگیابریشم عنوان شغل: -1

، الیاف نخ ابریشم فعالیتی است که با استفاده از پیله کرم ابریشم تعريف شغل:  -2

 .آیدبصورت خام بدست می

 هاي شغلی مورد نیاز:رست توانايیفه -3

تولید الیاف   –کشیمهارت دراستفاده از دستگاه ابریشم  –کشیتهیه دستگاه ابریشم

 ابریشم ونخ ابریشم خام

میزی ارنگ  –یابی وفروش ابریشم خامبازار –های تابیده شده ابریشمبندی نخبسته

  ابریشم درصورت نیاز

 ماهر    -1درجه  میزان مهارت مورد نیاز: -4

 بلیباشد؟آيا اين شغل نیازمند گذراندن دوره آموزشی می -5

 وماهر  1ح درجه درسط،ساعت 16 سطح(: -آموزشی مورد نیاز )ساعت -6

 خواندن ونوشتن  حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز: -7

شته رفارغ التحصیالن  –های کشاورزی هنرستان رشته تحصیلی مرتبط: -8

 کشاورزی 

 نیازی نیست     و مورد نیاز:حداقل سابق كار مرتبط  -9

 جسمانی مورد نیاز براي انجام شغل:   وضعیت  -10

 شنوایی، گفتاریمعلول: جسمی،    الم س

قیمت بازار  به علت نوسانات حداقل اعتبارات مورد نیاز براي ايجاد شغل: -11

 .باشداستعالم به تاریخ روز مورد نیاز می

 شغل:واد اولیه و ابزار كار مورد نیاز م -12

 –کارگاهی با ابعاد کوچک تا متوسط –کشی کارگاهیدستگاه ابریشم –پیله خشک

  هواکش
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 ربع مترم12متر تا   10حداقل فضاي مورد نیاز: -13

 ل:هاي مناسب براي اين شغها و شهرستاناستان  -14

 های شمال کشور ها مخصوصا استانها و شهرستانکلیه استان

 روستا وحاشیه شهرها  فعالیت: محل مناسب براي انجام -15 

 پذير است؟وع منزلی كه انجام فعالت در آن مناسب يا امكانن  -16

 های استقرار عشایر محل -شهرها و های معمولی حاشیه روستاهاخانه

           کشی آب لوله   مكانات مورد نیاز براي انجام شغل در واحد مسكونی:ا  -17

 برق تک فاز، سه فاز 

 گازوییل،گاز ،موتور برق   وع سوخت مصرفی براي شغل: ن -18

 ي انجام كار:استانداردها -19

امل ایمنی ایمنی: رعایت اصول ک             ساعت کار  8ساعت کار در شبانه روز 

 درکار ابزار آالت 

 بهداشت: رعایت نکات  بهداشتی در کار با پیله کرم ابریشم    

 رتی شغل:هاي حمايتی و نظاسازمان -20

 هیه مواد اولیه( ت -ازاریابی و فروشب -سهیالتت -حمایتی: )آموزشی

 ازمان فنی و حرفه ای س -حمایت آموزشی: سازمان جهاد کشاورزی

زی الزم سارهنگف -هاازمان شهرداریس -حمایت بازاریابی: سازمان جهاد کشاورزی

 سازمان -توسط صدا و سیما

 تعاونی روستایی

 )ع(های عامل و صندوق مهر امام رضابانکحمایت تسهیالتی: 

 .نمایندشاورزی  نظارت می( سازمان جهادکایمنی -کار کیفیت -)بهداشتینظارتی: 

 هاسازمان جهاد کشاورزی استان   كننده مجوز: دستگاه صادر -21
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 ه چه مجوزهايی نیاز دارد و مدارک مورد نیاز آنها چیست؟ب -22

 -زارت صنایعواستعالم از  -ها جهت اخذ پروانهاستانمجوز از معاونت تولیدات دامی 

 استعالم از وزارت بهداشت

 استعالم از سازمان محیط زیست   -

 راحل و مدارک مورد نیاز دريافت مجوز:م -23

سخ ها وطی مراحل اداری وارائه پاارائه مدارك مدیریت جهاد کشاورزی استان

تعالم وزارت بهداشت  ارائه پا سخ اسرائه پاسخ استعالم ا -استعالم از محیط زیست

 ادارات کل صنایع 

صنایع  -افیصنایع قالیب -بازار داخلی ابریشم :والتبازارهاي هدف محص -24

 دستی و سایر  

برای مصارف داخلی صنایع باال دستی )نخ  ت محصوالت:قابلیت صادرا -25

 (رچه بافی و نساجیپا -رش ابریشمف -ابریشم

 ماهانه   -لیب ماهانه( -فتگیه -اي)دوره ارد؟بازرسی د آيا شغل نیاز به -26

 -ر شرايط مورد نیاز شغل: ساي -27
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" پروار بندي بره "  

 پروار بندی بره :شغل عنوان -1

 راسی 150،100،50،30هایپرواربندی بره در ظرفیت :شغل تعريف -2

 :موردنیاز شغلی هايتوانايی فهرست -3

فروش  وازاریابی ب در توانایی -تامین علوفه مورد نیاز و با کیفیت -در پرورش دام توانایی

 محصوالت دامی اعم از دام زنده و گوشت قرمز 

 ماهر ترجیحاً :نیاز مورد مهارت میزان -4

 ؟ باشدمی آموزشی دوره گذراندن نیازمند شغل اين آيا -5

بط بهداشتی اصول و ضوا  -پرورش دام سنگین و نگهداری هایروش و اصول -بله

 های سنگینصول و ضوابط بهداشتی داما  -واحدهای دامی

 قدماتیم - ساعت 72 ؟( سطح – ساعت) نیاز مورد آموزشی دوره مدت حداقل -6

 ابتدایی :موردنیاز تحصیلی مدرک حداقل -7

 :مرتبط تحصیلی رشته -8

 تمام التحصیالن ارغف -کشاورزی هایهنرستان  -امور دامی رشته با متناسب اولویت با

 دامپروری هایرشته

 ندارد نیاز :نیاز مورد و مرتبط كار سابقه حداقل -9

  :شغل انجام براي مورد نیاز جسمانی وضعیت -10

 (گفتاری–شنوایی) معلول     المس
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ستعالم ازار ابه علت نوسانات قیمت ب :شغل ايجاد براي مورد نیاز اعتبارات حداقل -11

 .باشدبه تاریخ روز مورد نیاز می

 تره کنسان -لوفهع  -پرواریبره :اولیه مواد :شغل مورد نیاز كار ابزار و اولیه مواد -12

و غیر  72مربع، مسقف  متر  250کل زمین مورد نیاز  :نیاز مورد فضاي حداقل -13

 متر مربع 50مسقف 

 :شغل اين براي مناسب هايشهرستان و هااستان -14

 مناسب یمتق و کیفیت با اولیه مواد وجود با متناسب های تابعه استانشهرستان تمام در

  سطح مناطق روستایی :فعالیت انجام براي مناسب محل -15

 ؟ است پذير امكان يا مناسب آن در فعالیت انجام كه منزلی نوع -16

 های کوچک روستایی همجوار منازل مسکونی روستاییدامداری

 یک تلفن -فاز تک برق :مسكونی واحد در شغل انجام براي نیاز مورد امكانات -17

 کشیلوله آب -خط

 برق :شغل براي مصرفی سوخت نوع - 18

 :كار انجام استانداردهاي -19

 بصورت مداوم در طول روز: کار ساعت -

 ولیدت در ایمنی مسائل رعایت و کار حین در فردی ایمنی مسائل رعایت :ایمنی -

 دامی صوالتمح

 -امحم توالت و بهداشتی هایسرویس داشتن فردی، بهداشت کامل رعایت: بهداشت -

 های دامپزشکیبهداشت دام براساس دستورالعمل اصول دقیق رعایت

 



 

 

 ی کسب و کارو فرصت ها هادستور العمل ،قوانین مشاغل خانگیآشنایی با طرح 

 
 

154 

 

 :شغل نظارتی و حمايتی هايسازمان -20

 (اولیه مواد تهیه – فروش و بازاریابی – تسهیالت – )آموزشی: حمایتی

 اناداره کل دامپزشکی است -استان کشاورزی جهاد ازمانس :آموزشی حمایت

ن میادی -روستایی ازمان تعاونس -بازرگانی وزارت -هافروشگاه :فروش و بازاریابی حمایت

 عرضه دام بخش خصوصی وشهرداری

 کارآفرینی امید صندق و عامل هایبانک :تسهیالتی حمایت

 (ایمنی –کار کیفیت –بهداشتی) :نظارتی

و  نموده دامپزشکی بر روند پرورش، کشتار و عرضه محصوالت خام دامی نظارتاداره کل 

 کندمی نظارت محصول مراکز عرضه بر بهداشت وزارت

 هاشهرستان کشاورزی جهاد مدیریت  :مجوز كننده صادر دستگاه -21

 چیست؟ آنها موردنیاز مدارک و دارد نیاز مجوزهايی چه به -22

های ی کوچک روستایی از مدیریت جهادکشاورزی شهرستانبرداری دامدارپروانه بهره

 پروانه بهداشتی از اداره کل دامپزشکی استان – تابعه

 :مجوز دريافت مورد نیاز مدارک و مراحل -23

 اركمد ارائه) اداری مراحل و طی شهرستان کشاورزی جهاد مدیریت به مدارك ارائه

نیاد مجوز دامپزشکی و تاییدیه ب فعالیت، ارائه مورد ملک همراه مشخصاتبه شخصی

  برداری(پروانه بهره صدور جهت مسکن

 محلی و استانی داخل بازارهای عمدتاً :محصوالت هدف بازارهاي -24
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 :محصوالت صادرات قابلیت -25

های ها و استانصادرات دام زنده و محصوالت تولیدی اعم از گوشت قرمز به شهرستان

 همجوار

به تناسب نیاز  در ابتدای فعالیت و پس از آن –بلی :دارد بازرسی به نیاز شغل آيا -26

 بصورت متناوب

 .ندارد :شغل نیاز مورد شرايط ساير -27
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" بز داشتی "  

 پرورش بز داشتی :شغل عنوان -1

 راسی 90،50،30،15هایپرورش  بز داشتی در ظرفیت :شغل تعريف -2

 :موردنیاز شغلی هايیتواناي فهرست -3

فروش  زاریابی وبا در توانایی –تامین علوفه مورد نیاز و با کیفیت –در پرورش دام توانایی

 محصوالت دامی اعم دام زنده، گوشت قرمز و شیر

 ماهر ترجیحاً :نیاز مورد مهارت میزان -4

 ؟ باشدمی آموزشی دوره گذراندن نیازمند شغل اين آيا -5

ول و ضوابط بهداشتی واحدهای صا  -پرورش دام سبک و نگهداری هایروش و اصول  -بله

 کاصول و ضوابط بهداشتی دامهای سب -دامی

 قدماتیم - ساعت 52 ؟( سطح – ساعت) نیاز مورد آموزشی دوره مدت حداقل -6

 ابتدایی :موردنیاز تحصیلی مدرک حداقل -7

 :مرتبط تحصیلی رشته -8

 تمام النالتحصی فارغ  –کشاورزی هایهنرستان  –دامی امور رشته با متناسب اولویت با

 دامپروری هایرشته

 ندارد نیاز :نیاز مورد و مرتبط كار سابقه حداقل -9

  :شغل انجام براي موردنیاز جسمانی وضعیت -10

 (گفتاری–شنوایی) معلول   المس
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ر استعالم زابه علت نوسانات قیمت با :شغل ايجاد براي موردنیاز اعتبارات حداقل -11

 .باشدبه تاریخ روز مورد نیاز می

 کنسانتره  -علوفه -بز داشتی: اولیه مواد :شغل موردنیاز كار ابزار و اولیه مواد -12

و غیر  35مربع، مسقف  متر 100کل زمین مورد نیاز  :نیاز مورد فضاي حداقل -13

 متر مربع 20مسقف 

 :شغل اين براي مناسب هايشهرستان و هااستان -14

 مناسب یمتق و کیفیت با اولیه مواد وجود با متناسب های تابعه استانشهرستان تمام در

  سطح مناطق روستایی :فعالیت انجام براي مناسب محل -15

 ؟ است پذيرامكان يا مناسب آن در فعالیت انجام كه منزلی نوع -16

 های کوچک روستایی همجوار منازل مسکونی روستاییدامداری

 یک تلفن -فاز تک برق :مسكونی واحد در شغل انجام براي نیاز مورد اناتامك -17

 کشی لوله آب -خط

 برق :شغل براي مصرفی سوخت نوع – 18

 :كار انجام استانداردهاي -19

 بصورت مداوم در طول روز: کار ساعت -

 ولیدت در ایمنی مسائل رعایت و کار حین در فردی ایمنی مسائل رعایت :ایمنی -

 دامی تمحصوال

 -امحم توالت و بهداشتی هایسرویس داشتن فردی، بهداشت کامل رعایت: بهداشت -

 های دامپزشکیبهداشت دام براساس دستورالعمل اصول دقیق رعایت
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 :شغل نظارتی و حمايتی هايسازمان -20

 (اولیه وادم تهیه -فروش و بازاریابی -تسهیالت -آموزشی: )حمایتی

 اناداره کل دامپزشکی است -استان کشاورزی جهاد سازمان :آموزشی حمایت

ن میادی -روستایی ازمان تعاونس -بازرگانی وزارت -هافروشگاه: فروش و بازاریابی حمایت

 شهرداری عرضه دام بخش خصوصی و

 کارآفرینی امید صندق و عامل هایبانک :تسهیالتی حمایت

 (ایمنی –کار کیفیت –بهداشتی) :نظارتی

ه و نمود شکی بر روند پرورش، کشتار و عرضه محصوالت خام دامی نظارتاداره کل دامپز

 کندمی نظارت محصول مراکز عرضه بر بهداشت وزارت

 هاشهرستان کشاورزی جهاد مدیریت  :مجوز كننده صادر دستگاه -21

 چیست؟ آنها مورد نیاز مدارک و دارد نیاز مجوزهايی چه به -22

های چک روستایی از مدیریت جهادکشاورزی شهرستانبرداری دامداری کوپروانه بهره

 پروانه بهداشتی از اداره کل دامپزشکی استان –تابعه

 :مجوز دريافت موردنیاز مدارک و مراحل -23

 اركمد ارائه) اداری مراحل و طی شهرستان کشاورزی جهاد مدیریت به مدارك ارائه

نیاد امپزشکی و تاییدیه بفعالیت، ارائه مجوز د مورد ملک همراه مشخصاتبه شخصی

  برداری(پروانه بهره صدور جهت مسکن

 محلی و استانی داخل بازارهای عمدتاً :محصوالت هدف بازارهاي -24
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 :محصوالت صادرات قابلیت  -25

ها و صادرات دام زنده و محصوالت تولیدی اعم از گوشت قرمز و شیر به شهرستان

 های همجواراستان

ت و پس از آن به تناسب در ابتدای فعالی  -بلی  :دارد بازرسی به نیاز شغل آيا -26

 نیاز بصورت متناوب

 .ندارد :شغل نیاز مورد شرايط ساير -27
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" پرورش گاو شیری دو رگ "  

  پرورش گاو شیری دو رگ   :شغل عنوان -1

 راس 15،10،5های در ظرفیت پرورش گاو شیری دو رگ :شغل تعريف -2

 :موردنیاز شغلی هاي توانايی فهرست -3

فروش  ازاریابی وب در توانایی  –تامین علوفه مورد نیاز و با کیفیت  –در پرورش دام توانایی

 محصوالت دامی اعم گوشت قرمز و شیر خام

 ماهر ترجیحاً :نیاز مورد مهارت میزان -4

 ؟ شدبامی آموزشی دوره گذراندن نیازمند شغل اين آيا -5

ط بهداشتی اصول و ضواب -پرورش دام سنگین و نگهداری هایروش و اصول  –بله

 های سنگینصول و ضوابط بهداشتی داما -واحدهای دامی

 دماتیمق - ساعت 44؟( سطح –ساعت)  نیاز مورد آموزشی دوره مدت حداقل -6

 ابتدایی :موردنیاز تحصیلی مدرک حداقل -7

 :مرتبط تحصیلی رشته -8

 تمام یالنالتحص فارغ  –کشاورزی هایهنرستان -امور دامی رشته با متناسب لویتاو با

 دامپروری هایرشته

 ندارد نیاز :نیاز مورد و مرتبط كار سابقه حداقل -9

  :شغل انجام براي مورد نیاز جسمانی وضعیت -10

 (گفتاری –شنوایی) معلول   المس
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ازار استعالم به علت نوسانات قیمت ب :شغل ايجاد براي مورد نیاز اعتبارات حداقل -11

 .باشدبه تاریخ روز مورد نیاز می

 -کنسانتره  -علوفه -گاو شیری :اولیه مواد  :شغل موردنیاز كار ابزار و اولیه مواد -12

 شیر سرد کن -شیر دوش -دارو

 36ف و غیر مسق 65متر مربع، مسقف  200کل زمین  :نیاز مورد فضاي حداقل -13

 متر مربع

 :شغل اين براي مناسب هايشهرستان و هااستان -14

 مناسب یمتق و کیفیت با اولیه مواد وجود با متناسب های تابعه استانشهرستان تمام در

  سطح مناطق روستایی  :فعالیت انجام براي مناسب محل -15

 ؟ است پذير امكان يا مناسب آن در فعالیت انجام كه منزلی نوع -16

 ک روستایی همجوار منازل مسکونی روستاییهای کوچدامداری

 یک تلفن -فاز تک برق :مسكونی واحد در شغل انجام براي نیاز مورد امكانات -17

 کشیلوله آب -خط

 برق :شغل براي مصرفی سوخت نوع - 18

 :كار انجام استانداردهاي -19

 بصورت مداوم در طول روز :کار ساعت 

 دتولی در ایمنی مسائل رعایت و کار حین در فردی ایمنی مسائل رعایت :ایمنی 

 دامی محصوالت

 -حمام توالت و بهداشتی هایسرویس داشتن فردی، بهداشت کامل رعایت: بهداشت 

 های دامپزشکیبهداشت دام براساس دستورالعمل اصول دقیق رعایت
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 :شغل نظارتی و حمايتی هايسازمان -20

 (اولیه مواد تهیه –وشفر و بازاریابی –تسهیالت –آموزشی: )حمایتی

 اداره کل دامپزشکی استان –استان کشاورزی جهاد سازمان :آموزشی حمایت

  –تاییروس سازمان تعاون  -بازرگانی وزارت –هافروشگاه :فروش و بی بازاریا حمایت

 میادین عرضه دام بخش خصوصی وشهرداری

 کارآفرینی امید صندق و عامل هایبانک :تسهیالتی حمایت

 (ایمنی –کار کیفیت –بهداشتی: )نظارتی

ه و نمود اداره کل دامپزشکی بر روند پرورش، کشتار و عرضه محصوالت خام دامی نظارت

 کندمی نظارت محصول مراکز عرضه بر بهداشت وزارت

 هاشهرستان کشاورزی مدیریت جهاد :مجوز كننده صادر دستگاه -21

 ؟ چیست آنها ازمورد نی مدارک و دارد نیاز مجوزهايی چه به -22

های نبرداری دامداری کوچک روستایی از مدیریت جهادکشاورزی شهرستاپروانه بهره 

 روانه بهداشتی از اداره کل دامپزشکی استانپ -تابعه

 :مجوز دريافت موردنیاز مدارک و مراحل -23

 داركم ارائه) اداری مراحل و طی شهرستان کشاورزی جهاد مدیریت به مدارك ارائه 

نیاد فعالیت، ارائه مجوز دامپزشکی و تاییدیه ب مورد ملک همراه مشخصاتبه یشخص

  برداری(پروانه بهره صدور جهت مسکن

 محلی و استانی داخل بازارهای عمدتاً  :محصوالت هدف بازارهاي -24
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 :محصوالت صادرات قابلیت -25

های و استان هاصادرات دام زنده و محصوالت تولیدی اعم از شیر خام به شهرستان

 همجوار

ز آن به تناسب نیاز در ابتدای فعالیت و پس ا -بلی :دارد بازرسی به نیاز شغل آيا -26

 بصورت متناوب

 ندارد :شغل نیاز مورد شرايط ساير -27
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" پروار بندي گوساله دو رگ "  

 بندی گوساله دو رگپروار :شغل عنوان -1

   راس45و 30،20،10های  بندی گوساله دو رگ در ظرفیتپروار :شغل تعريف -2

 :موردنیاز شغلی هاي توانايی فهرست -3

فروش  زاریابی وبا در توانایی –تامین علوفه مورد نیاز و با کیفیت –در پرورش دام توانایی

 محصوالت دامی اعم از گوشت قرمز 

 ماهر ترجیحاً :نیاز مورد مهارت میزان -4

 ؟ باشد می آموزشی دوره گذران نیازمند شغل ناي آيا -5

 اصول و ضوابط بهداشتی -پرورش دام سنگین و نگهداری هایروش و اصول –بله

 های سنگینصول و ضوابط بهداشتی داما -واحدهای دامی

 ماتیمقد - ساعت 60؟( سطح –ساعت) نیاز مورد آموزشی دوره مدت حداقل -6

 ابتدایی :موردنیاز تحصیلی مدرک حداقل -7

 :مرتبط تحصیلی رشته -8

 تمام یالنالتحص فارغ  –کشاورزی هایهنرستان -امور دامی رشته با متناسب اولویت با

 دامپروری هایرشته

 ندارد نیاز :نیاز مورد و مرتبط كار سابقه حداقل -9

  :شغل انجام براي موردنیاز جسمانی وضعیت -10

 (گفتاری –شنوایی) معلول   المس
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ازار استعالم به علت نوسانات قیمت ب :شغل ايجاد براي مورد نیاز اعتبارات حداقل -11

 .باشدبه تاریخ روز مورد نیاز می

 -علوفه -واریگوساله نر پر :اولیه مواد :شغل موردنیاز كار ابزار و اولیه مواد -12

 دارو -کنسانتره 

 22ر مسقف و غی 51سقف م -متر مربع 140کل زمین  :نیاز مورد فضاي حداقل -13

 متر مربع

 :شغل اين براي مناسب هايشهرستان و هااستان -14

 مناسب یمتق و کیفیت با اولیه مواد وجود با متناسب های تابعه استانشهرستان تمام در

  سطح مناطق روستایی :فعالیت انجام براي مناسب محل -15

 ؟ تاس پذير امكان يا مناسب آن در فعالیت انجام كه منزلی نوع -16

 های کوچک روستایی همجوار منازل مسکونی روستاییدامداری

 یک تلفن -فاز تک برق :مسكونی واحد در شغل انجام براي نیاز مورد امكانات -17

 کشی لوله آب -خط

 برق :شغل براي مصرفی سوخت نوع  - 18

 :كار انجام استانداردهاي -19

 بصورت مداوم در طول روز: کار ساعت

 محصوالت تولید در ایمنی مسائل رعایت و کار حین در فردی ایمنی سائلم رعایت :ایمنی

 دامی

 - حمام توالت و بهداشتی سرویسهای داشتن فردی، بهداشت کامل رعایت: بهداشت

 های دامپزشکیبهداشت دام براساس دستورالعمل اصول دقیق رعایت
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 :شغل نظارتی و حمايتی هايسازمان -20

 (اولیه مواد تهیه –فروش و بازاریابی –تتسهیال –آموزشی: )حمایتی

 اداره کل دامپزشکی استان  –استان کشاورزی جهاد سازمان :آموزشی حمایت

  –تاییروس سازمان تعاون  -بازرگانی وزارت –هافروشگاه: فروش و بی بازاریا حمایت

 شهرداری میادین عرضه دام بخش خصوصی و

 رآفرینی امیدکا صندق و عامل هایبانک :تسهیالتی حمایت

 (ایمنی –کار کیفیت –بهداشتی: )نظارتی

ه و نمود اداره کل دامپزشکی بر روند پرورش، کشتار و عرضه محصوالت خام دامی نظارت

 کندمی نظارت محصول مراکز عرضه بر بهداشت وزارت

 هاشهرستان کشاورزی مدیریت جهاد  :مجوز كننده صادر دستگاه -21

 ؟ چیست آنها مورد نیاز مدارک و دارد نیاز مجوزهايی چه به -22

های برداری دامداری کوچک روستایی از مدیریت جهادکشاورزی شهرستانپروانه بهره

 پروانه بهداشتی از اداره کل دامپزشکی استان – تابعه

 :مجوز دريافت مورد نیاز مدارک و مراحل -23

 اركمد ارائه) اریاد مراحل و طی شهرستان کشاورزی جهاد مدیریت به مدارك ارائه

نیاد فعالیت، ارائه مجوز دامپزشکی و تاییدیه ب مورد ملک همراه مشخصاتبه شخصی

  برداری(پروانه بهره صدور جهت مسکن

 محلی و استانی داخل بازارهای عمدتاً  :محصوالت هدف بازارهاي -24
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 :محصوالت صادرات قابلیت -25

های ها و استانوشت قرمز  به شهرستانصادرات دام زنده و محصوالت تولیدی اعم از گ

 همجوار

ن به تناسب نیاز در ابتدای فعالیت و پس از آ  –بلی :دارد بازرسی به نیاز شغل آيا -26

 بصورت متناوب

 ندارد :شغل نیاز مورد شرايط ساير -27
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" گوسفند داشتی "  

 گوسفند داشتی  :شغل عنوان -1

 راسی 90،50،30،15های  پرورش گوسفند داشتی در ظرفیت  :شغل تعريف -2

 :موردنیاز شغلی هاي توانايی فهرست -3

فروش  زاریابی وبا در توانایی –تامین علوفه مورد نیاز و با کیفیت –در پرورش دام توانایی

 گوشت قرمز و شیر ،محصوالت دامی اعم دام زنده

 هرما ترجیحاً :نیاز مورد مهارت میزان -4

 ؟ باشد می آموزشی دوره گذران نیازمند شغل اين آيا -5

بط بهداشتی واحدهای اصول و ضوا  -پرورش دام سبک و نگهداری روشهای و اصول –بله

 های سبکوابط بهداشتی داماصول و ض -دامی

 قدماتیم - ساعت 52 ؟( سطح – ساعت) نیاز مورد آموزشی دوره مدت حداقل -6

 ابتدایی :موردنیاز تحصیلی مدرک حداقل -7

 :مرتبط تحصیلی رشته -8

 تمام یالنالتحص فارغ –کشاورزی هاین هنرستا -امور دامی رشته با متناسب اولویت با

 دامپروری های رشته

 ندارد نیاز :نیاز مورد و مرتبط كار سابقه حداقل -9

  :شغل انجام براي موردنیاز جسمانی وضعیت -10

 (گفتاری –شنوایی) معلول   المس
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 :شغل ايجاد براي مورد نیاز اعتبارات حداقل -11

 .باشدبه علت نوسانات قیمت بازار استعالم به تاریخ روز مورد نیاز می

 کنسانتره  -علوفه -میش پرواری :اولیه مواد :شغل مورد نیاز كار ابزار و اولیه مواد -12

غیر  و 35ف مربع، مسق متر 100کل زمین مورد نیاز  :نیاز مورد فضاي حداقل -13

 متر مربع 20مسقف 

 :شغل اين براي مناسب هايشهرستان و هااستان -14

 مناسب یمتق و کیفیت با اولیه مواد وجود با متناسب های تابعه استانشهرستان تمام در

  سطح مناطق روستایی  :فعالیت انجام براي مناسب محل -15

 است؟ پذيرانامك يا مناسب آن در فعالیت انجام كه منزلی نوع -16

 های کوچک روستایی همجوار منازل مسکونی روستاییدامداری

 یک تلفن -فاز تک برق :مسكونی واحد در شغل انجام براي نیاز مورد امكانات -17

 کشی لوله آب -خط

 برق :شغل براي مصرفی سوخت نوع -18

 :كار انجام استانداردهاي -19

 بصورت مداوم در طول روز: کار ساعت

 محصوالت تولید در ایمنی مسائل رعایت و کار حین در فردی ایمنی مسائل رعایت :ایمنی

 دامی

 - حمام توالت و بهداشتی هایسرویس داشتن ،فردی بهداشت کامل رعایت  :بهداشت

 های دامپزشکیبهداشت دام براساس دستورالعمل اصول دقیق رعایت
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 :شغل نظارتی و حمايتی هايسازمان -20

 (اولیه مواد تهیه  –فروش و بازاریابی  –تسهیالت –یآموزش: )حمایتی

 اداره کل دامپزشکی استان –استان کشاورزی جهاد سازمان :آموزشی حمایت

 –ستایی رو سازمان تعاون -بازرگانی وزارت – هافروشگاه :فروش و بازاریابی حمایت

 شهرداری میادین عرضه دام بخش خصوصی و

 کارآفرینی امید صندق و عامل هایبانک :تسهیالتی حمایت

 (ایمنی  –کار کیفیت  –بهداشتی) :نظارتی

ه و نمود اداره کل دامپزشکی بر روند پرورش، کشتار و عرضه محصوالت خام دامی نظارت

 کندمی نظارت محصول مراکز عرضه بر بهداشت وزارت

 هاشهرستان کشاورزی جهاد مدیریت  :مجوز كننده صادر دستگاه -21

 ؟ چیست آنها مورد نیاز مدارک و دارد نیاز زهايیمجو چه به -22

های ستانبرداری دامداری کوچک روستایی از مدیریت جهادکشاورزی شهرپروانه بهره -

 پروانه بهداشتی از اداره کل دامپزشکی استان –تابعه

 :مجوز دريافت مورد نیاز مدارک و مراحل -23

 اركمد ارائه) اداری مراحل طی و شهرستان کشاورزی جهاد مدیریت به مدارك ارائه

 یاد مسکنفعالیت، ارائه مجوز دامپزشکی و تاییدیه بن مورد ملک بهمراه مشخصات شخصی

  پروانه بهره برداری( صدور جهت

 محلی و استانی داخل بازارهای عمدتاً   :محصوالت هدف بازارهاي -24
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 :محصوالت صادرات قابلیت -25

ها و دی اعم از گوشت قرمز و شیر به شهرستانصادرات دام زنده و محصوالت تولی

 های همجواراستان

به تناسب نیاز  در ابتدای فعالیت و پس از آن –بلی :دارد بازرسی به نیاز شغل آيا -26

 بصورت متناوب

 ندارد  :شغل نیاز مورد شرايط ساير -27
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"پرورش زنبور عسل  "  

 رورش زنبور عسل پ  :شغل عنوان -1

 کلنی 40پرورش  زنبور عسل با حداقل   :شغل تعريف -2

 :موردنیاز شغلی هاي توانايی فهرست -3

، تغذیه دهی، جایگزینی ملکهتوانایی در عملیات بچه  –در پرورش زنبور عسل توانایی

بازاریابی و فروش محصوالت زنبور عسل اعم عسل،  رد توانایی -های زنبور عسلکلنی

 ه، ژل رویال و بره بوم گرد

 ماهر ترجیحاً :نیاز مورد مهارت میزان -4

 باشد؟ می آموزشی دوره گذران نیازمند شغل اين آيا -5

بط بهداشتی اصول و ضوا  -پرورش زنبور عسل و نگهداری هایروش و اصول – بله

ما، نوز های زنبور عسل اعم از کنه واروا،صول مبارزه با بیماریا  -های زنبور عسلکلنی

 لوك و پروانه موم خوار

 مقدماتی -ساعت 72 ؟( سطح –ساعت) نیاز مورد آموزشی دوره مدت حداقل -6

 ابتدایی :موردنیاز تحصیلی مدرک حداقل -7

 :مرتبط تحصیلی رشته -8

 تمام یالنالتحص فارغ  –کشاورزی هایهنرستان -امور دامی رشته با متناسب اولویت با

 دامپروری هایرشته

 ندارد نیاز :نیاز مورد و مرتبط كار سابقه حداقل -9
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  :شغل انجام براي مورد نیاز جسمانی وضعیت -10

 (گفتاری–شنوایی –) معلول   المس

 :شغل ايجاد براي مورد نیاز اعتبارات حداقل -11

 .باشدبه علت نوسانات قیمت بازار استعالم به تاریخ روز مورد نیاز می

 :شغل مورد نیاز ركا ابزار و اولیه مواد -12

هت جرازو تاستراکتور،  -کندوهای زنبور عسل محتوی ملکه و زنبورهای کارگر :اولیه مواد

 داری،توزین محصوالت، لباس مخصوص زنبورداری، دستکش، دستگاه دودزا، جعبه زنبور

 طبق، شکر 

 - :نیاز مورد فضاي حداقل -13

 :شغل اين براي مناسب هايشهرستان و هااستان -14

اسب و مناطق با پوشش گیاهی من وجود با متناسب های تابعه استانشهرستان تمام در

 مناسب قیمت و کیفیت با اولیه مواد

رای و مناطق حاصلخیز و مناطق دا روستا :فعالیت انجام براي مناسب محل -15

 پوشش گیاهی مناسب

  - ؟ است پذيرامكان يا مناسب آن در فعالیت انجام كه منزلی نوع -16

 - :مسكونی واحد در شغل انجام براي نیاز مورد امكانات -17

  -  :شغل براي مصرفی سوخت نوع – 18
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 :كار انجام استانداردهاي -19

  بصورت مداوم در طول روز: کار ساعت

  ایمنی مسائل رعایت و کار حین در فردی ایمنی مسائل رعایت :ایمنی

فاصله  رعایت ،نفر هر برای بهداشت رتکا داشتن و فردی بهداشت کامل رعایت: بهداشت

 در داشتیبه اصول دقیق رعایت، متر1000کلنی  100های مجاور به ازای هر با زنبورستان

 محصوالت تولیدی بندی بسته

 :شغل نظارتی و حمايتی هايسازمان -20

 (اولیه مواد تهیه –فروش و بازاریابی –تسهیالت –آموزشی: )حمایتی

 اداره کل دامپزشکی استان  –استان کشاورزی جهاد سازمان :آموزشی حمایت

 -نبورداراناتحادیه ز  –روستایی سازمان تعاون -هافروشگاه: فروش و بازاریابی حمایت

 شتیبان زنبور عسلپ -تعاونی زنبورداران

 کارآفرینی امید صندق و عامل هایبانک :تسهیالتی حمایت

 (ایمنی –کار کیفیت –بهداشتی: )نظارتی

 کندمی نظارت محصول بهداشتی عرضه بر بهداشت وزارت

 غذایی وادم استاندارد الزامات برقراری بر نظارت: صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه

 هاشهرستان کشاورزی جهاد مدیریت   :مجوز كننده صادر دستگاه -21

 ؟ چیست آنها مورد نیاز مدارک و دارد نیاز مجوزهايی چه به -22

 ثبت مشخصات در سامانه امارگیری سراسری زنبور عسل  –اریدفترچه زنبورد  
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 :مجوز دريافت موردنیاز مدارک و مراحل -23

 اركمد ارائه) اداری مراحل و طی شهرستان کشاورزی جهاد مدیریت به مدارك ارائه

های زنبور عسل، ثبت مشخصات در سامانه آمارگیری همراه تعداد کلنیبه شخصی

 داری داران جهت صدور دفترچه زنبورعرفی به اتحادیه زنبورم  –سراسری زنبور عسل

 محلی و استانی داخل بازارهای عمدتاً :محصوالت هدف بازارهاي -24

 :محصوالت صادرات قابلیت -25

ها و نصادرات محصوالت تولیدی اعم از عسل، ژل رویال، گرده و بره موم به شهرستا

 جوارهای هماستان

 بندیبسته نوع و غذایی مواد بندیستهب اصول دقیق رعایت با

به تناسب نیاز  در ابتدای فعالیت و پس از آن –بلی :دارد بازرسی به نیاز شغل آيا -26

 بصورت متناوب

 ندارد :شغل نیاز مورد شرايط ساير -27
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"پرورش ماهیان زینتی  "  

 زینتی ماهیان پرورش :شغل عنوان -1

 هایندازهاو فروش ماهی در  خرید بچه ماهی و یا ماهی مولد و پرورش :شغل تعريف -2

 مختلف 

 :موردنیاز شغلی هايتوانايی فهرست -3

 و بیبازاریا در واناییت -مولد ماهی یا توانایی و مهارت در امر پرورش و خرید بچه ماهی

  فروش

 ماهر :نیاز مورد مهارت میزان -4

 ؟ باشدمی آموزشی دوره اندنگذر نیازمند شغل اين آيا -5

 در دو مرحله مقدماتی و پیشرفته زینتی پرورش ماهیان اصول –بله

      مقدماتی   ساعت 12 ؟( سطح – ساعت) نیاز مورد آموزشی دوره مدت حداقل -6

 ساعت پیشرفته24

 سیکل  :موردنیاز تحصیلی مدرک حداقل -7

 :مرتبط تحصیلی رشته -8

ی و دیگر های علوم داماولویت بعدی با رشته و در –شیالت هرشت با متناسب اولویت با

 های مرتبطهای دانشگاهی و دارندگان گواهیرشته

 سال سابقه کار1 :نیاز مورد و مرتبط كار سابقه حداقل -9

  :شغل انجام براي موردنیاز جسمانی وضعیت -10

 (گفتاری –شنوایی) معلول   المس
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 :شغل ايجاد ايبر موردن ياز اعتبارات حداقل -11

 .باشدبه علت نوسانات قیمت بازار استعالم به تاریخ روز مورد نیاز می

 :شغل موردنیاز كار ابزار و اولیه مواد -12

 رقب ژنراتور - 150kwالکترپمپ -خوراك ماهی  -غذایی ومکمل دارو  -ماهی بچه

 ریومکواآ -پمپ هوا – تور -آب کیفیت گیریاندازه وسایل - چوك سا -اضطراری

  مربعمتر 50   :نیاز مورد فضاي حداقل -13

 :شغل اين براي مناسب هايشهرستان و هااستان -14

اسب میزان آب و شرایط خاص من با متناسب ایران هایشهرستان و هااستان تمام در

 میباشد

 و شهر روستا :فعالیت انجام براي مناسب محل -15

 هایخانه ؟ است پذيرامكان يا ناسبم آن در فعالیت انجام كه منزلی نوع -16

 های شهریو خانه روستایی معمولی

 یک تلفن -فاز تک برق :مسكونی واحد در شغل انجام براي نیاز مورد امكانات -17

 کشی شدهآب لوله -خط

 گاز -ئیلگازو -برق :شغل براي مصرفی سوخت نوع - 18

 :كار انجام استانداردهاي -19

 روز شبانه در رکا ساعت 14 :کار ساعت -

 نگام پرورشه در ایمنی مسائل رعایت و کار حین در فردی ایمنی مسائل رعایت :ایمنی -

درزمان تولید و بعد  بهداشتی اصول دقیق رعایت فردی، بهداشت کامل رعایت: بهداشت -

 .حمام وتوالت بهداشتی هایسرویس داشتن تولید،
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 :شغل نظارتی و حمايتی هايسازمان -20

 (فروش و بازاریابی –تسهیالت –آموزشی: )یحمایت

  استان کشاورزی جهاد سازمان :آموزشی حمایت

گذاران خصوصی جهت رمایهس  -سازمان جهاد کشاورزی :فروش و بازاریابی حمایت

 هافروشگاه  -صادرات

 کارآفرین امید صندق و عامل هایبانک :تسهیالتی حمایت

 (یایمن –محصول کیفیت –بهداشتی: )نظارتی

 .کندمی نظارت محصول بهداشتی برمسائل سازمان دامپزشکی

 .شیالت بر کیفیت وکمیت نظارت مستمر دارد

 دارد نظارت کار ایمنی کیفیت بر کار وزارت

 مانساز -ها سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان :مجوز كننده صادر دستگاه -21

 هااستان کشاورزی جهاد

 ؟ چیست آنها مورد نیاز مدارک و ددار نیاز مجوزهايی چه به -22

 مان هاو استعالم های مربو طه از دیگر ساز استانها کشاورزی مهندسی نظام سازمان

 :مجوز دريافت مورد نیاز مدارک و مراحل -23

 یکپ و اصل)شخصی مدارك روستایی، خانه سند یا قولنامه  زمین سند آب، پروانه

 دمور ملک مشخصات همراهبه شخصی داركم ارائه خدمت پایان ملی، کارت شناسنامه

 ازجو صدور جهت هااستان کشاورزی مهندسی نظام سازمان به فعالیت شرح و فعالیت

 ...(و تاسیس

 ی.ادار مراحل وطی استان ها کشاورزی مهندسی نظام سازمان به مدارك ارائه -
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رات به محلی و صاد و استانی داخل بازارهای عمدتاًذ:محصوالت هدف بازارهاي -24

 های دیگرکشور

 و نگهداری صحیح پرورش اصول دقیق رعایت باذ:محصوالت صادرات قابلیت -25

 ماهیانه –بلی :دارد بازرسی به نیاز شغل آيا -26

 - :شغل نیاز مورد شرايط ساير -27
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" پرورش ماهیان سرد آبی "  

  آبی سرد و ماهیان پرورش :شغل عنوان -1

 بازاری  و فروش ماهی در اوزان خرید بچه ماهی و پرورش :شغل تعريف -2

 :موردنیاز شغلی هاي توانايی فهرست -3

 یومتریبانه، محاسبه میزان غذای مورد نیاز روز ،توانایی مدیریت بهداشتی و پرورش ماهی

  فروش و بازاریابی در و توانایی

 ماهر :نیاز مورد مهارت میزان -4

 ؟ باشدمی آموزشی دوره گذراندن نیازمند غلش اين آيا -5

 پرورش ماهیان سرد آبی در دو مرحله مقدماتی و پیشرفته اصول – بله

      مقدماتی      ساعت12؟( سطح –ساعت) نیاز مورد آموزشی دوره مدت حداقل -6

 ساعت پیشرفته24

 ابتدایی :موردنیاز تحصیلی مدرک حداقل -7

 :مرتبط تحصیلی رشته -8

 یهای علوم دامو در اولویت بعدی با رشته –شیالت رشته با متناسب ولویتا با

 سال سابقه کار2 :نیاز مورد و مرتبط كار سابقه حداقل -9

  :شغل انجام براي موردنیاز جسمانی وضعیت -10

 (گفتاری–شنوایی) معلول     المس
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 :شغل ايجاد براي مورد نیاز اعتبارات حداقل -11

 .باشدت بازار استعالم به تاریخ روز مورد نیاز میبه علت نوسانات قیم

 :شغل موردنیاز كار ابزار و اولیه مواد -12

 -آال زلق خوراك -غذایی ومکمل ارود -متحرك تنی نیم باسکول -ماهی بچه

 سا -ضطراریا برق ژنراتور -لوی پدل هوادهی پمپ -فیلتر درام -150kwالکترپمپ

 رقم بند دستی ،ماهیگیری تور -آب کیفیت گیری اندازه وسایل –چوك

  مربعمتر 150-600 :نیاز مورد فضاي حداقل -13

 :شغل اين براي مناسب هايشهرستان و هااستان -14

اسب میزان آب و شرایط خاص من با متناسب ایران هایشهرستان و هااستان تمام در

 باشدمی

  روستا :فعالیت انجام براي مناسب محل -15

 هایخانه است؟ پذيرامكان يا مناسب آن در فعالیت انجام كه منزلی نوع -16

  روستایی معمولی

 یک لفنت -برق سه فاز :مسكونی واحد در شغل انجام براي نیاز مورد امكانات -17

 خط

 گازوئیل -برق :شغل براي مصرفی سوخت نوع -18

 :كار انجام استانداردهاي -19

 روز شبانه در کار ساعت 24 :کار ساعت

 پرورش هنگام در ایمنی مسائل رعایت و کار حین در فردی ایمنی مسائل رعایت :نیایم
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و بعد  درزمان تولید بهداشتی اصول دقیق رعایت فردی، بهداشت کامل رعایت: بهداشت

 .حمام و توالت بهداشتی هایسرویس داشتن تولید،

 :شغل نظارتی و حمايتی هايسازمان -20

 (فروش و بازاریابی  -تسهیالت  -آموزشی: )حمایتی

  استان کشاورزی جهاد سازمان :آموزشی حمایت

– هاشهرداری میادین مانز سا -سازمان جهاد کشاورزی :فروش و بازاریابی حمایت

 هافروشگاه

 کارآفرین امید صندق و عامل هایبانک :تسهیالتی حمایت

 (ایمنی  -محصول کیفیت -بهداشتی) :نظارتی

 .کندمی نظارت محصول بهداشتی عرضه بر سازمان دامپزشکی

 .شیالت بر کیفیت محصول نظارت مستمر دارد

 دارد نظارت کار ایمنی کیفیت بر کار وزارت

 :مجوز كننده صادر دستگاه -21

 هااستان کشاورزی جهاد سازمان -هاسازمان نظام مهندسی کشاورزی استان

 ؟ ستچی آنها مورد نیاز مدارک و دارد نیاز مجوزهايی چه به -22

 هانهای مربوطه از دیگر سازماو استعالم هااستان کشاورزی مهندسی نظام سازمان

 :مجوز دريافت مورد نیاز مدارک و مراحل -23

لیتر در ثانیه، سند زمین کشاورزی، قولنامه یا سند خانه  1پروانه آب با دبی حداقل 

 مدارك ارائه، مت(روستایی، مدارك شخصی)اصل و کپی شناسنامه کارت ملی، پایان خد

 شخصی مدارك ارائه)  اداری مراحل وطی هااستان کشاورزی مهندسی نظام سازمان به
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 کشاورزی مهندسی نظام سازمان به فعالیت شرح و فعالیت مورد ملک همراه مشخصاتبه

        .....و تاسیس جواز صدور جهت هااستان

رات به محلی و صاد و استانی داخل بازارهای عمدتاً :محصوالت هدف بازارهاي -24

 های دیگرکشور

 :محصوالت صادرات قابلیت -25

 صول بندی و  رعایت موارد کیفیتی مح بسته و نوع بندیبسته اصول دقیق رعایت با

 ماهیانه -بلی :دارد بازرسی به نیاز شغل آيا -26

 - :شغل نیاز مورد شرايط ساير -27
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"دگان زينتی پرورش پرن "  

 پرورش پرندگان زینتی  :شغل عنوان -1

 قطعه 600و  400، 200های در ظرفیت پرورش پرندگان زینتی :شغل تعريف -2

 :مورد نیاز شغلی هايتوانايی فهرست -3

های ها و انگلاریتوانایی در پرورش و تکثیر پرندگان کوچک جثّه، توانایی در مقابله با بیم

 ها و بازارهای عرضه مستقیم رکت در نمایشگاهپرندگان، توانایی ش

 ماهر و نیمه ماهر :نیاز مورد مهارت میزان -4

 هایروش و اصول  -بله باشد؟می آموزشی دوره گذراندن نیازمند شغل اين آيا -5

 پرورش پرندگان زینتی و نگهداری

 یمقدمات -ساعت 72  ؟ (سطح -ساعت) نیاز مورد آموزشی دوره مدت حداقل -6

 ابتدایی :موردنیاز تحصیلی مدرک حداقل -7

 :مرتبط تحصیلی رشته -8

  –رزیکشاو هایفارغ التحصیالن هنرستان  –اولویت با فارغ التحصیالن پرورش طیور

 علوم دامی های رشته تمام التحصیالن فارغ

 ندارد نیاز :نیاز مورد و مرتبط كار سابقه حداقل -9

 سالم :شغل انجام يبرا مورد نیاز جسمانی وضعیت -10

 :شغل ايجاد براي مورد نیاز اعتبارات حداقل -11

 .باشدبه علت نوسانات قیمت بازار استعالم به تاریخ روز مورد نیاز می
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همراه تجهیزات  قفس پرورش به :اولیه مواد :شغل موردنیاز كار ابزار و اولیه مواد -12

 پرنده ،مورد نیاز آن

  مربع متر 20 :نیاز مورد فضاي حداقل -13

  :شغل اين براي مناسب هايشهرستان و هااستان -14

 قیمت و کیفیت با اولیه مواد وجود با متناسب ایران هایشهرستان و هااستان تمام در

 مناسب

 ستاهاهای بسته و داخل شهرها و رودر محیط :فعالیت انجام براي مناسب محل -15

 ؟ است پذير امكان يا اسبمن آن در فعالیت انجام كه منزلی نوع -16

 ...منازل و های مستقل، پارکینگدر منازل مسکونی ویالیی)آپارتمان مناسب نیست(، مغازه

 :مسكونی واحد در شغل انجام براي نیاز مورد امكانات -17

ناسب مراهه محل پرورش باید به لحاظ بهداشتی مورد تأیید بوده و قابل شستشو باشد، آب

 ...از سرو صدا و رفت و آمد دائم افراد باشد ودور هداشته باشد، ب

 گاز یا نفت سفید :شغل براي مصرفی سوخت نوع -18

 روز شبانه در کار ساعت 4 :کار ساعت :كار انجام استانداردهاي -19

  محصوالت تولید در ایمنی مسائل رعایت و کار حین در فردی ایمنی مسائل رعایت :ایمنی

اصول  رعایت نفر، هر برای بهداشت کارت داشتن و فردی بهداشت کامل رعایت: بهداشت

 ای برای ورود و خروج افراد و پرندگانقرنطینه

 :شغل نظارتی و حمايتی هايسازمان -20

 (اولیه مواد تهیه –فروش و بازاریابی –تسهیالت –آموزشی: )حمایتی
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 ایهحرف و فنی آموزش سازمان -هااستان کشاورزی جهاد سازمان :آموزشی حمایت

 –های پرندگانه فروشگا –هاشهرداری میادین سازمان: فروش و بازاریابی حمایت

 های عرضه مستقیم پرندگاننمایشگاه

 های اعتباریصندوق و عامل هایبانک :تسهیالتی حمایت

 (ایمنی –کار کیفیت –بهداشتی: )نظارتی

ل ارت و کنترهای پرورش و عرضه پرندگان نظها بر مکانشبکه دامپزشکی شهرستان

 .خواهد داشت

 دارد نظارت کار ایمنی کیفیت بر کار وزارت

 :مجوز كننده صادر دستگاه -21

 سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

 ؟ چیست آنها موردنیاز مدارک و دارد نیاز مجوزهايی چه به -22

 –ستان(اان )سازمان نظام مهندسی کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی است از تاسیس جواز

 سازمان دامپزشکی استان از مجوز

 :مجوز دريافت موردنیاز مدارک و مراحل -23

محل مورد  و بازدید اولیه از هااستان کشاورزی جهاد سازمان درخواست کتبی به ارائه 

اه همربه شخصی مدارك ارائه) اداری مراحل درخواست، در صورت تأیید اولیه طی

 .تاسیس جواز صدور جهت فعالیت( مورد ملک مشخصات

ار های محلی و باز و استانی داخل بازارهای عمدتاً :محصوالت هدف بازارهاي -24

 عمده عرضه پرندگان زینتی

 ایبهداشتی و قرنطینه اصول دقیق رعایت با :محصوالت صادرات قابلیت -25
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 هماهیان -بلی :دارد بازرسی به نیاز شغل آيا -26

حت تهای تولید و قرار گرفتن تشکیل زنجیره :شغل نیاز مورد شرايط ساير -27

 حمایت پشتیبانان این فعالیت


