
 

 

نکات مهم دستورالعمل ها و ضوابط مرتبط با اشتغال با 
 اشتغال ییو مانع زدا دیاز تول یبانیپشت کردیرو

 دفتر اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور

 

در  ییداشتن کد فعال مددجو ینیاز خدمات حوزه اشتغال و کارآفر یبهره مند یمالک مددجو بودن فرد برا -١

  باشد.یم یستیسازمان بهز یرسم یاطالعات یبانکها

 ،یاجتماع یتخصص یهااشتغال در حوزه طیافراد تحت پوشش واجد شرا هیارائه خدمات اشتغال به کل-۲

 باشد:یمزیر بشرح  یریشگیو پ یتوانبخش

 معلوالن قابل بازتوان -

 زنان سرپرست خانوار -

 قابل بازتوان ریغ تیمعلول یفرد دارا میق ایسرپرست  -

 اشتغال طیفرزندان مستقل واجد شرا -

مشروط به ثبت اطالعات در  یحوزه تخصص صیبه تشخ بیو افراد در معرض آس یاجتماع دگانید بیآس -

 سازمان یاطالعات یبانکها ایسامانه ارمغان و 

 سازمان یاطالعات یمشروط به ثبت اطالعات در سامانه ارمغان با بانکها ادیاعت افتگانیبهبود  -

عضو معلول قابل  ۲حداقل  یدارا یو خانوارها یبازتوان رقابلیمعلول غ کیحداقل  یدارا یدر مورد خانوارها -۳

از  گرید یکیبه  التیتسه یباشد اعطا ریبگ یمستمر ای ریکه سرپرست خانوار ، حقوق بگ یبازتوان در صورت

نامه میاشتغال با اخذ ق طیشرط دارا بودن شرا هخانوار پدر، مادر، خواهر، برادر ، همسر و فرزند ب کیدرجه  یاعضا

 فرد معلول بالمانع است .

نامه میبا ارائه ق باشندیم التیاخذ تسه یسرپرست مرتبط با معلول غیر قابل بازتوان که متقاض ریافراد غ یبرا -۴

بطور  یینامه از مراجع قضا یو با ارائه معرف شانیا یهانهیهز نیمستمر و تام یبر نگهدار دیاکبا حضانت با ت

  باشد.یم انعاشتغال بال م طیدر صورت داشتن شرا کباری یهمزمان برا

 نیبراساس آخر التیمتناسب با مدت زمان پرداخت تسه ستیبایحضانت م اینامه می: مدت زمان اعتبار قتبصره

  باشد. یمصوبه بانک مرکز
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نفر مددجو به شرط انعقاد قرارداد  ۴۰حداکثر  یبرا یبراساس مصوبه بانک مرکز ییکارفرما التیپرداخت تسه -۵

تعهد  نیهمچن و مهیماه حقوق و دستمزد و ب کیتابع قانون طبق ضوابط و مقررات مربوطه با پرداخت حداقل 

 یمطابق مصوبه بانک مرکز شتغالا التیفرد مددجو در طول مدت بازپرداخت تسه یریبر بکارگ یمبن یمحضر

کارفرما و کارگر و تعهد نامه مذکور به  نیمابیدر خصوص مبلغ و مدت بازپرداخت و ارائه نسخه قرارداد ف

  باشد.یبال مانع م یستیبهز

 تهیکم اریتومان در اخت ونیلیم ۲۵۰تا سقف  یبانک التینامه تسه یو صدور معرف دییتا،ی: بررس کی تبصره

در  ستیبایتومان( م اردیلیم ۲) یاشتغال شهرستان بوده و باالتر از مبلغ فوق الذکر تا سقف مصوب بانک مرکز

ن بالمانع شهرستا یستیتوسط بهز امهنی، صدور معرف بیاشتغال استان مطرح و در صورت تصو یتخصص تهیکم

  باشد.یم

شهرستان و  یستیبهز سیرئ ایتوسط کارشناس اشتغال  ییکارفرما التیتسه یقبل از اعطا دیبازد : دو تبصره

در  بیشهرستان و سپس ارسال پرونده بمنظور تصو یستیاشتغال بهز یتخصص تهیارائه گزارش مربوطه در کم

  باشد.یم یاشتغال استان الزام یتخصص تهیکم

اشتغال استان برابر  یتخصص تهیدر کم بیپس از تصو ییکارفرما یبانک التینامه تسهیصدور معرفسه: تبصره

 باشد.یشهرستان بالمانع م یستیاداره بهز سی( توسط رئ۵بند  کیتبصره 

 

شده به کارفرما توسط کارشناس اشتغال شهرستان  یمعرف انیاشتغال بکار مددجو تیاز وضع دیگزارش بازد -۶

به کارفرما و پس از آن هر سه  التیتسه یماه پس از اعطا کیشهرستان بصورت حداکثر  یستیاداره بهز سیبا رئ

 است. یاز اشتغال بکار افراد تحت پوشش طبق قانون کار الزام نانیبمنظور حصول اطم کباریماه 

 

که در سنوات گذشته برابر تعداد ، سقف و مبلغ  یانیبه آن دسته از کارفرما ییکارفرما التیپرداخت تسه -۷

مصوبه  نیتا سقف آخر رویتعداد ن شیبهره مند شده اند در صورت افزا یبانک التیاز تسه ییکارفرما التیتسه

و پرداخت حقوق و  یدر اقساط بانک یاب، خوش حس یقبل انیمشروط به اشتغال فعال مددجو یبانک مرکز هیابالغ

  باشد. یشده بالمانع م یریکار به افراد به کارگ مطابق قانون یایمزا

 

در چند مرحله مشروط بر آنکه مبلغ کل  یجمع ریکارفرما بصورت غ کیبه  ییکارفرما التی: پرداخت تسه تبصره

 باشد.ینباشد بالمانع م یاز سقف مصوبه بانک مرکز شیکارفرما ب یدر تمام مراحل برا التیتسه
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کارخانجات ) باشندیمستقل م یحقوق تیشخص یکه دارا یانیپرداخت هرگونه خدمات اشتغال به کارفرما -۸

 و...( منوط به : هاموسسات شرکت

 یآدرس و کدپستمهر، یداراء ( در سربرگ،حق امضا ی)فرد دارا یحقوق تیبا شخص یالف: ارائه مکاتبه رسم

 راتییتغ نیمسئول برابر آخر ایمقام مجاز جهت امضاء یو شماره و بررس خیتارق،یدق

 ایاصل  رات،ییتغ نی( با آخر یثبت در روزنامه رسم یکارفرما )آگه تیبر فعال یمبن ی: ارائه مستندات قانونب

،وزارت بهداشت،  یستیصالح مانند بهز یذ یاز نهادها تیپروانه فعال ای یبرابر با اصل شده پروانه بهره بردار یکپ

 مربوطه ، صنعت ، معدن تجارت و .... یها هیاصناف، اتحاد

 یمکاتبه رسم یکارفرما ط یحقوق تیبنام شخص ی: ارائه شماره حساب بانکج

  باشد.یمقدور نم یموافقت اصول ایموقت  یمجوزها یبه افراد دارا التی: پرداخت تسهتبصره

 

 لیاز قب یآنها دچار حوادث یکه طرح خود اشتغال یاشتغال مجدد به افراد تحت پوشش التیپرداخت تسه -۹

افراد  نیمجدد به ا التیپرداخت تسهند،یارائه نما یو مستندات قانون دهیسرقت و... گردزلزله،،یآتش سوز،لیس

 باشد.یبالمانع م

 

 رندهیافراد وام گ هیشور کلک یستیهدف تحت پوشش سازمان بهز یهاخاص گروه طیبا توجه به شرا -١۰

تا در صورت فوت وام  ندیعمر مانده بدهکار نما مهیاشتغال خود در قالب ب التینمودن تسه مهیتوانند به بیم

 یپرداخت اقساط از سو نیضامن وبازماندگان  یبرا دیجد بیآس جادیو ا یاز مشکالت احتمال یریو جلوگ رندهیگ

  گر پرداخت گردد. مهیشرکت ب

خروج از  ندیفرا ستیبا یگردد و م یمددجو نم یموجب قطع مستمر ییو کارفرما یپرداخت وام خوداشتغال -١١

حوزه  یتوانمندساز یهاستیها و چک لبرابر دستورالعمل یتخصص یمستمر توسط حوزه ها تیچرخه حما

 .ردیمربوطه صورت پذ

 

کارفرما مکلف به قرارداد منعقده، یموجه و بر مبنا لیکارفرما بنا به دال یصورت لغو قرارداد مددجو از سودر  -١۲

 یمددجو یبرا یو تمام تعهدات قبل باشدیشهرستان م یستیبهز یسازمان با هماهنگ یمددجو عیسر ینیگریجا

کارفرما و قطع  هیعل یبه اقدام حقوق مجاز یستیمددجو با بهز صورتنیا ریشده پابرجاست در غ یمعرف دیجد

 باشد.یاشتغال استان م تهیاز کارفرما بر اساس مصوبه کم تیحما
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 یمتناسب با مبلغ وام برا قهیبعنوان وث یافتیدر التیدرصد تسه ١۲۵برابر  یضمانت نامه بانک ایسفته چک، -١۳

حسن انجام تعهدات از طرف  یکارفرما برا یاز سو ینامه محضرتعهد وستیبه پ یستیکارفرما بمنظور ارائه به بهز

اشتغال  تهیدر کم دییاشتغال شهرستان و تا تهیمنوع و برآورد سند ضمانت بعهده ک نییو تع یکارفرما الزام

 باشد.ی( م ۵بند  کیشده در تبصره  نییاستان )برابر سقف تع

)وزارت  یمهارت یهانامه یمراجع صدور گواه ریسا ایکشور  یاحرفه یاز سازمان فن ینامه مهارت یارائه گواه -١۴

مدرک  ای( ی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ی،وزارت جهاد کشاورز یدست عیو صنا یگردشگر،یفرهنگ راثیم

 یدانشگاه علمکشور، یاحرفه یاعم از دانشگاه فن یمهارت یهااز دانشگاه سانسیو ل پلمیفوق د یلیتحص

 یو کاردانش برا یا هحرف یفن یلیتحص یاز وزارت آموزش و پرورش در رشته ها یرسم پلمیبا مدرک د یکاربرد

 باشد.یمطابق مجوز بالمانع م یشغل نهیدر زم التیمحسوب و پرداخت تسه یجامعه هدف بعنوان مجوز شغل

 دهینگرد یسازآماده یبوده و صرفا موفق به گذراندن دوره ها یمجوز شغل یکه افراد دارا ی: در صورت کی تبصره

مشروط  التیبه بانک بمنظور اخذ تسه یمعرف یبرا یشغل یو با ارائه مدارک فوق بعنوان پرونده موقت آماده ساز

کسب و  یمربوطه تا قبل از راه انداز یشغل یساز دهآما ندیفرا لیتکم یحوزه مربوطه برا دییبه تعهد مددجو و تا

  است. یکار الزام

توسط  یشغل یآماده ساز ندیفرا لیاشتغال به افراد فوق الذکر، منوط به تکمخدمات  ریدو : ارائه سا تبصره

 باشد.یم یتخصص یهاحوزه

 ییارتقاء کارا ارانهیو  یامهیب یهاو مشوق یبانک التیمند شده از تسهبهره انیهدف و کارفرما یهاگروه -١۵

موارد را در اسرع وقت به واحد ،تیرسته فعال رییتغ ایمحل کسب و کار و  ایمکان کارگاه  رییمکلفند در صورت تغ

 .ندینما یرسانشهرستانها اطالع یستیاشتغال ادارات بهز

،  جهیاز زمان ثبت درخواست تا حصول نت ییو کارفرما یخوداشتغال التیتسه انیمتقاض یهادرخواست هیکل -١۶

 گردد. فیتکل نییتع یمیهفته تقو ۲در  ستیبایحداکثر م

 ییفرماشیخو مهیسوابق ب یدارا انیطرح اشتغال به مددجو یاشتغال بمنظور راه انداز التیپرداخت تسه -١۷

شده داشته به  جادهیشغل ا تیمبرم بمنظور حفظ و تثب ازین ایمشروط بر آن که وام اشتغال فعال نداشته و 

  باشد.یاشتغال شهرستان بالمانع م تهیکم صیتشخ

مشروط بر  یستیاز سازمان بهز تیپروانه فعال یدارا یدولت ریبه موسسات و مراکز غ التیپرداخت تسه -١۸

پرداخت  تیو ضوابط مربوطه بالمانع و در اولو یاجتماع نیکار و تام نیسازمان بر اساس قوان یمددجو یریبکارگ

 باشند.یمعلوالن م ییکاراارتقاء نهیهزو کمک یامهیب یهاو مشوق ییاشتغالزا التیتسه
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از حقوق افراد  تیبرابر قانون حما نی( به معلولییفرما شیو خو یی)کارفرما یا مهیب یهاپرداخت مشوق -١۹

معلول  ریساله شامل افراد غ ۵ یزمان تیساله بوده و محدود ۵ یزمان تی( فاقد محدود١۳ماده ) تیمعلول یدارا

 باشد.یتحت پوشش م

شهرستانها بوده و در صورت  یستیاشتغال بهز تهیمصوبه کم یدارا ستیبایم یبانک یهانامهیمعرف هیکل -۲۰

 نیموضوع توسط معاون نیو ا دهیاشتغال تخلف محسوب گرد تهیبدون مصوبه کم ینامه بانکیصدور هرگونه معرف

قرار گرفته و در صورت  یابیو ارزها مورد نظارت شهرستان یستیاز بهز دیدر بازد یاستان و کارشناسان اشتغال

 گردد.یوجود تخلف موارد گزارش م

بار توسط  کیشهرستانها و هر ماه  یستیدر سطح ادارات بهز ستیبایم کباریاشتغال هر دو هفته  تهی: کمتبصره

 یستیاداره بهز سیرئ ایمعاون استان و  صیاستانها برگزار و بنا به ضرورت و به تشخ یستیادارات کل بهز

 باشد.یم لیفوق العاده قابل تشک تهدف بصور یهادر ارائه خدمت به گروه عیو تسر لیشهرستان بمنظور تسه

 

دسته از مراکز و کشور و آن یستیمجوز از سازمان بهز یاشتغال دارا هیریموسسات خ تیاستفاده از ظرف -۲١

هدف سازمان  یهااشتغال گروه لیتحت نظارت که در اهداف اساسنامه آنها موضوع تسه یردولتیموسسات غ

با  یاندازراه ندیفرا یو راهبر یکپرونده اشتغال بان لیتشک ندیفرا، تیهدا،یذکر شده باشد بمنظور مشاوره شغل

 تهیکم بیبا تصو ینیکارآفر کردیبا ارزش با رو نیتام رهیزنج تیریقرار دادن مد تیتوسعه کسب و کار با در اولو

 اشتغال بالمانع است.

 گریو د التیمند شده از خدمات اشتغال اعم از تسهو اشتغال افراد بهره یتوانمندساز تیدرج گزارش وضع -۲۲

 در پرونده مددجو ثبت گردد. یمددگار حوزه تخصص قیاز طر ستیبایها ممشوق

 

قل در حدا یخود اشتغال یهاطرح یتوسط کارشناسان اشتغال شهرستان برا ییاشتغالزا یهااز طرح دیبازد -۲۳

توسط  کباریحداقل هر سه ماه  ییکارفرما یطرحها ی( و برا هیاول یها دیبدون احتساب بازد کباریسال 

 یو ثبت گزارشات الزام هدف یاشتغال گروهها ییآزما یکارشناسان اشتغال شهرستان مربوطه بمنظور راست

  باشد.یم

 سیرئ ایشده توسط کارشناس اشتغال  یمعرف انیاشتغال بکار مددجو تیاز وضع دی: گزارش بازده تبصر

بار بمنظور  کیبه کارفرما و پس از آن هر سه ماه  التیتسه یماه پس از اعطا کیشهرستان بصورت حداکثر 

  است. یطبق قانون کار الزام انیاز اشتغال بکار مددجو نانیحصول اطم
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و  یبانیبا معاونت محترم پشت یو نظارت توسط معاونت مربوطه و هماهنگ دیبازد یبرنامه زمانبند نیتدو -۲۴

 گریو د لهینق لهیوس نیمنسجم در سطح شهرستان بمنظور تام یزیدر سطح استانها و برنامه ر یمنابع انسان

 ییکارفرما ی)خصوصا طرح ها ییشتغالزاا یدفتر اشتغال ، طرح ها یتهایو نظارت از فعال دیبازد یامکانات برا

 باشد.یم یو ضرور یحوزه ها الزام گرید یتوسط کارشناس اشتغال استان با همکار

 

 انیاشتغال مددجو یداریکه موجب پا یاشتغال در صورت یهاو مشوق یبانک التیپرداخت همزمان تسه -۲۵

 باشد.یبالمانع م یاستان براساس اعتبارات ابالغ ایاشتغال شهرستان  تهیکم صیگردد با تشخ

 

و  یمراکز مشاوره شغل،یدولتریغ یابیمراکز کار قیهدف از طر یهاگروه یبرا ییاشتغالزا تیاستفاده از ظرف -۲۶

 استیر یورافن یمعاونت علم ای یکار و رفاه اجتماعمجوز از وزارت تعاون، یدارا یو مراکز نوآور ینیکارآفر

  باشد.یم ها بالمانعو مراکز رشد دانشگاه یجمهور

 

هدف  یاشتغال گروهها یدر راستا یو خصوص یدولت یهاها،قراردادها و ... با بخشنامهتفاهم هیمفاد کل -۲۷

 باشد.یامر بعهده استان م نیا تیو مسئول دهیو سپس منعقد گرد دهیاستان رس یدفتر حقوق دییبه تا ستیبایم

اخذ  یبرا ینامه بانک یصدور معرف اریاخت ضینسبت به تفو تیفور دیبا ق ستیبایکل استانها م رانیمد -۲۸

 .ندیشهرستانها اقدام نما یستیادارات بهز یبا روسا رانیبه مد یخوداشتغال التیتسه

 

 شیبا توجه به افزا،ییکارفرما التیتسه یاعطا یشهرستانها برا یستینامه توسط ادارات بهز یصدور معرف -۲۹

اشتغال  تهیاز کم هیدییو اخذ تا یپس از بررس ستیبایم یبانک مرکز هیبر اساس ابالغ ییکارفرما التیمبلغ تسه

 یستیتوسط ادارات بهز یینامه کارفرمایمعرفو در صورت صدور  ردی( صورت پذ ۵بند  کیاستان )برابر تبصره 

معاون و  دیموضوع در بازد نیو ا دهیاشتغال استان تخلف محسوب گرد تهیشهرستان قبل از اخذ مصوبه کم

 .ردیگقرار یابیکارشناسان اشتغال مورد نظارت و ارز

بخشنامه  نیبر اساس ابالغ آخر ییو کارفرما یخود اشتغال یبانک التیتسه یاعطا ینامه برا یصدور معرف -۳۰

اداره  سیبر عهده رئ یاطالعات ، ارتباطات و تحول ادار یمرکز فناور یاز سو اریاخت ضیقابل تفو فیوظا

 باشد. یشهرستان م یستیبهز
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ثبت و ارسال به بانک  یکیو بصورت الکترون یادار ونیاتوماس قیاز طر ستیبایم ینامه هایمعرف هیکل -۳١

 دد.گر یگانیشهرستان و درج سوابق در پرونده فرد با یستیممهور به مهر اداره بهز

اعتبارات  عیتوزها،غال اعم از بخشنامه و دستورالعملاشت یندهایمراحل و فرا هیمستندات در کل هیکل -۳۲

آمار اشتغال، یهاتهیکم،یو خود اشتغال ییکارفرما التیتسهن،یمعلول ییکارا،ارتقاءیامهیب یهادر مشوق انهیسال

و  یکیالکترون یهالیدر قالب فا یاسناد مال ماننده ستیبایم رندهیافراد خدمت گ یهاستیو ارقام و ل

 ینگهدار،یسال توسط کارشناسان جمع بند انیو در پا رهیدر سطح شهرستان و استان ذخ یکیزیف یهایگانیبا

  و قابل دسترس باشند.

موسسات  یمعاون هماهنگ سیبعنوان رئ رکلیاستان شامل مد ینیاشتغال و کارآفر یهاتهیکم بیترک -۳۳

 یاجتماع یتوانبخش یو منابع انسان یبانیپشت نیو اشتغال نائب رئیس أمعاون یمردم یمشارکتها،یردولتیغ

 ریاشتغال بعنوان دب مسئولبعنوان عضو و کارشناس  یحراست و فناور،یبازرس نیمسئول ای سیارئ یریشگیپ

  گردد. یم لیمتناظر در سطح شهرستان تشک بیاشتغال شهرستان با ترک تهیدر استان و کم تهیکم

 

 کباریو در سطح شهرستانها هر دو هفته  کباریاشتغال در سطح استان بصورت هر ماه  یهاتهیکم یبرگزار -۳۴

 یهاطرح یهادر خواست نیو همچن یدانیم دیبازد یاست گزارشها یو ضرور لیبصورت مستمر تشک ستیبایم

بصورت مستمر در هر جلسه  ییو کارفرما ییکارا،ارتقاءیامهیب یهاه مشوقمربوط ب گزارشاتر یو سا ییکارفرما

مستقر در واحد اشتغال شهرستان و استان  تهیکم رخانهیو مصوبات مربوطه در دب دهیگرد فیتکل نییو تع یبررس

 .گردد یو نگهدار یریگیبصورت مرتب پ

 

در  یانمندسازتو یهاتهیکم دییدر صورت تا ییتوانا یسال دارا ۵۰ یبه افراد باال التیپرداخت تسه -۳۵

  باشد.یاشتغال شهرستان بالمانع م تهیکم دییبا تا یو اجتماع یتوانبخش یمعاونتها

 باشد. شتریسال ب ۶۰از  ستیباینم التیتسه افتیدر انی: حداکثر سن متقاضتبصره

 

را از واحد  ییمددجو دییاستعالم و تا ستیبایحوزه اشتغال م...و  مهیبالت،یقبل از هرگونه پرداخت تسه -۳۶

 .دینما افتیکاربران سامانه مربوطه در ایمربوطه 
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نبوده  یکی ییکه محل کار با محل پرونده مددجو یخدمات حوزه اشتغال به افراد گریو د التیپرداخت تسه -۳۷

ت و سقم اطالعات صح هیدییطرح پس از تا یاندازتوسط استان محل راه دیمقصد و مبدا و بازد نیب یبا هماهنگ

 باشد.یبالمانع م ییمددجو وندهارائه خدمات اشتغال توسط شهرستان محل استقرار پرمحل کسب و کار،

 

در محل امن  ستیبایم ییفرمارکا یهامربوط به طرح یبانک یهانامهضمانت ایچک وهرگونه سفته، -۳۸

بعهده  دهیاسناد اخذ گرد یحفظ و نگهدار تیاز موضوع مطلع و مسئول ستیبایراست اداره مو ح ینگهدار

  باشد.یطرف قرارداد م کیشهرستان بعنوان  یستیاداره بهز سیرئ

شهرستان  یستیقرارداد دراداره بهز خیتار انیتا پا ستیبایم یبانک ینامه هامستندات و ضمانت هی: کلتبصره

 کی یط،نیو پس از اتمام مهلت قرارداد و تعهدات طرف دهیو حفاظت گرد ینگهدار التیمحل پرداخت تسه

 گردد. لیوشهرستان مدارک مربوط ابطال و تح یستیبهز ریمد ای سیصورتجلسه توسط رئ

 

اشتغال اعم  یتیخدمات حما یبانک اطالعات نیشهرستان مکلف است نسبت به تدو یستیواحد اشتغال بهز -۳۹

 یبررس انهیاقدام نموده و آن را بصورت ماه رندهیخدمت گ یبر اساس کد مل ییو کارا یا مهیب،یبانک التیاز تسه

پس از  زیاستان ارسال و واحد اشتغال استان ن الماهانه به واحد اشتغ یزمان ینموده و در بازه ها یو بروز رسان

ستاد اشتغال  یرا بر اساس فرمت ارسال رندگانیخدمت گ یبانک اطالعات ستیبا یاطالعات شهرستانها م عیتجم

  .ندیارسال نما رندهیخدمت گ یکدمل تیبا محور کباریهر سه ماه  یکشور در بازه زمان ینیو کارآفر

اداره  سیبعهده کارشناس اشتغال شهرستان ارئ یو ارسال یصحت و سقم اطالعات ثبت تیمسئول:تبصره

 باشد.یکل استان م ریشهرستان کارشناس مسئول اشتغال استان / معاون و مد یستیبهز

 

از  یاستعالم کتب قیاز طر یبخشنامه برحسب ضرورت در موارد فرا استان نیا قیهر گونه ابهام در مصاد -۴۰

موارد  یاشتغال استان برا تهیدر کم یریگ میو تصم یکشور و بررس یستیسازمان بهز ینیستاد اشتغال و کارآفر

  اقدام گردد. یو شهرستان یاستان

 کشور یستیسازمان بهز ینیاشتغال و کارآفر دفتر

 ١۴۰۰ماه  بهشتیارد                                                                                                   
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