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 مرکز مشاوره سینا 
 

 71ماده  زی دانش آموختگان دانشگاهی موضوعروطرح کار

 م توسعه کشورشقانون برنامه پنج ساله ش

 14طرح معافیت بیمه کارفرمایی موضوع تبصره

 1396قانون بودجه سال

تبصره شوق بیمه کارفرمایی موضوع بند الف مطرح 

 جهدقانون بو 18

 رح یارانه دستمزدط

ماه می باشد که کارورز پس  3طرح کارورزی دوره مقدماتی به مدت 

ماهه در کارگاه از سوی دولت کمک هزینه دریافت  3ی دوره طاز 

می نماید وکارفرمایان در طول این دوره از قوانین کار وتامین 

 اجتماعی معاف می باشند.

یی که فارغ کارگاهها معافیت بیمه ای برای

دانشگاهی لیسانس و باالتر را جذب  التحصیالن

نمایند. بیمه سهم کارفرما از قبل جذب نیروی کار 

جدید از طریق معرفی به شعب تامین اجتماعی 

 ماه معاف می گردند. 24حداکتر بمدت 

درصد حق بیمه سهم  23مشوق بیمه ای وجهی معادل 

درصد سهم بیمه  3درصد حق بیمه +  20کارفرما)

ب هر نیروی کار جدید به بابت جذ از بیکاری( که

 ماه واریز خواهد شد 24ما حداکثر بمدت حساب کارفر

دستمزد  لدرصد حداق30پرداخت یارانه دستمزد معادل 

مصوب شورای عالی کار منوط به پرداخت حق بیمه و ارائه 

 لیست بیمه می باشد.

بیمه شده، صرفأ مجاز به  نفر شاغل 2واحد پذیرنده به ازای هر

 پذیرش یک نفر کارورز می باشد.

ر بیمه شمول این معافیت،به ازای هر دو نفکارگاه م

 کارشده،صرفأ مجاز به استخدام یک نفر نیروی 

 دارای مدک دانشگاهی هستند.

سال می باشد  38شرایط سنی برای کارجو حداکثر 

خدمت به حداکثر *برای کارجویان ذکور طول دوره .

 سن افزوده می شود*

 سال می باشد. 37شرایط سنی برای کارجو حداکثر

دارای مدرک کارشناسی و باالتر می  بیکاران داقل مدرک تحصیلی کارورزان ثبت نام شده،کارشناسی می باشدح

توانند در کارگاههای تولیدی وخدماتی استخدام 

 ومشمول معافیت های بیمه ای سهم کارفرما شوند

حصیلی نیروی کار جدید لیسانس، حداقل مدرک ت

 ن را شامل می شودآوباالتر از 

برای کارجویان ذکور طول دوره خدمت به حداکثر سن 

 افزوده می شود

سال سن در زمان ثبت نام برای فارغ  35حداکثر سال سن در زمان ثبت نام برای فارغ التحصیالن 35حداکثر 

 التحصیالن

ماه و  36سابقه بیمه نیروی کار جدید،در مجموع نباید 

 بیشتر داشته باشد

 آن راحداقل مدرک تحصیلی کارجویان دیپلم ، وباالتر از

 شامل می شود

سال قبل از ثبت نام در  2دانش اموخته دانشگاهی که درطول 

ماه یا بیشتر سوابق بیمه ای)تامین  3به مدت  سامانه کارورز،

 طرح خارج استاجتماعی یا خدمات کشوری( دارد، از شمول این 

سال 2طول  موختگان دانشگاهی که دردانش آ

ماه سوابق بیمه  3قبل از ثبت نام به مدت بیش از

 ای دارند،از شمول این مشوق خارج می باشند

کارگاه باید دارای مجوز بوده ودارای کد بیمه کارگاهی 

 می باشد

 5و دارای کد کارگاه باشدو هر کارگاه تا ی مجوزا)کارگاه( دار

بر میانگین نیروی کار موجود بیمه شده می تواند،کارجو برا

 جذب نماید.

موختگان دانشگاهی پسر باید دارای کارت آدانش  دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت برای متقاضیان ذکور

پایان خدمت ویا معافیت از خدمت نظام وظیفه 

 باشند

طرح مشوق بیمه ای  یحداکثر بهره مندی از مزایا

 ماه می باشد 24هر نیروی کار جدید به مدت برای

کارگاه در زمان اجرای طرح فعال بوده وکارجو را طبق دستور 

 العمل بکار گرفته باشد

کارورزان در طول دوره مقدماتی تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی 

 قرارخواهند گرفت.

حداکثر بهره مندی از مزایای طرح معافیت بیمه 

ماه می  24دید به مدت ای برای هر نیروی کار ج

 باشد

کارگاه و افرادی که ازسه ماه دوره مقدماتی کارورزی 

نیز میتوانند حداکثر برای هر کارورز استفاده کرده اند 

 مند شوند. ماه از مشوق بیمه ای بهره 21تا 

حداکثر بهره مندی از طرح یارانه دستمزد برای هر کارجو به 

 ماه می باشد 12مدت

کار جدیدبراساس نیروی کار مازاد بر تعداد نیروی   

بیشترین تعداد بیمه شدگان دوماه قبل از ثبت نام در 

 سامانه تعیین می گردد.

ن کمتر از یکسال آبنگاههای جدید التاسیس که از فعالیت 

نیز میتوانند،تعداد کل نیروهای بیمه شده را  باشدگذشته 

 وردار گردند.بعنوان کارجو بکار گرفته و از یارانه دستمزد برخ

 :رورزی به آدرسام کارورز وکارفرما در سامانه کاثبت ن
http://karvarzi.mcls.gov.ir 

ثبت نام کارورز وکارفرما در سامانه کاررورزی به 

 http://karvarzi.mcls.gov.ir:آدرس

 :ثبت نام در سامانه مشوق بیمه ای به آدرس
http://moshavegh.mcls.gov.ir 

 :سامانه یارانه دستمزد به آدرسثبت نام در 
http://pyd.mcls.gov.ir 


