
 

 

 

 

 تالیجیاقتصاد د ژهیعضو کارگروه و رانیوز ۱۴۰۱/۰۹/۰۲مورخ  ۱۶۰۶۳۲مصوبه شماره 

 کشور تالیجی( فعال در حوزه اقتصاد دیلنسرهایاز آزادکاران )فر تیحما نامهنییآ

 

 یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ییو دارا یوزارت امور اقتصاد –اطالعات  یوزارت ارتباطات و فناور

وزارت تعاون،  یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق –وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت اطالعات  –

نت معاو – مسلح سازمان برنامه و بودجه کشور یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت – یکار و رفاه اجتماع

سازمان صدا  – رانیا یاسالم یجمهور یجمهور بانک مرکز سییر انیو اقتصاد دانش بن یفناور ،یعلم

 رانیا یاسالم یجمهور یمایو س

 یمهورج یو هشتم قانون اساس یو س کصدیبه استناد اصل  تالیجیاقتصاد د ژهیعضـو کارگروه و رانیوز

و اصالح  ۱۴۰۰/۱۰/۱۱هــــــ مورخ  ۱۲۳۳۱۳/  ۵۹۳۶۹نامه شماره  بیتصو تیو با رعا رانیا یاسالم

 بیتصو ریز رحکشور را به ش تالیجیاز آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد د تینامه حما نییآن، آ یبعد

 :کردند

 کشور تالیجیاز آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد د تینامه حما نییآ

 :روند یمشروح مربوط به کار م یدر معان رینامه، اصطالحات ز نییآ نیدر ا -۱ ماده

مورخ  ۵۹۳۶۹/۱۲۳۳۱۳نامه شماره  بیموضـوع تصو تالیجیاقتصاد د ژهی: کارگروه وژهیکارگروه و -۱

 .آن یو اصالح بعد ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

 .یخدمات کشور تیری( قانون مد۵موضوع ماده ) ییاجرا ی: دستگاههاییاجرا یدستگاه ها -۲

روژه و به شکل پ ستین یمجموعه خاص ایکه در استخدام شرکت  یقیحق تی(: شخصرلنسیآزادکار )فر -۳

 مختلف در داخل و خارج  یکارفرماها یدر داخل کشور برا یو پاره وقت و به صورت حق الزحمه ا یا



 

 

 

 

 تالیجید یکسب و کارها یو راهبر یاطالعات و ارتباطات و توسعه فن یتوسعه فناور نهیاز کشور در زم

 .کند یکار م

مات از خد یمندآزادکاران و بهره یو اعتبارسنج تیکه به منظور ثبت، عضو یاطالعات گاهی: پاگاهیپا -۴

 .شودیم جادینامه ا نییآ نیا یتیحما

 یوزارت ارتباطات و فناور یکشور موظف است با همکار یا انهیرا یسازمان نظام صنف -۲ ماده

جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه  سییر انید دانش بنو اقتصا یفناور ،یاطالعات، معاونت علم

 خیتار زسه ماه ا یط یفعاالن حوزه آزادکار یمهارتها یو ارتقا یتیبستر حما جادیو به منظور ا یاجتماع

افراد  یاعتبارسنج یثبت اطالعات آزادکاران اقدام نموده و مجر گاهیپا جادینامه، نسبت به ا نییآ نیابالغ ا

 .ماده است نیا( ۱طبق دستورالعمل موضوع تبصره ) گاهیپا

دستورالعمل  ن،یو حقوق طرف یکار یقراردادها تیمنصفانه بودن و شفاف تیبه منظور رعا -۱ تبصره

ـط توس نیقوان تیبا رعا گاهیافراد عضـو پا یو اعتبار سنج ینرم افزار یو سکوها گاهینظارت بر پا

 یها تخانهکشور، وزار یاانهیرا یسازمان نظام صنف یبا همکاراطالعات  یوزارت ارتباطات و فناور

و اقتصاد دانش  یفناور ،یو معاونت علم یاطالعات، فرهنگ و ارشاد اسالم ،یتعاون، کار و رفاه اجتماع

 .شودیاطالعات ابالغ م یارتباطات و فناور ریو توسط وز نیجمهور تدو سیرئ انیبن

 یتیو حما یتوانند از خدمات اعتبارسنج یم یارائه خدمات آزادکار ینرم افزار یسکوها هیکل -۲ تبصره

 .ندیبرخوردار شده و در چهارچوب دستورالعمل فوق تبادل داده و اطالعات نما گاهیپا

در سـطح معامالت کوچک و متوسـط  یحرفه ا ایخدمات مشاوره  افتیدر یبرا ییاجرا یدستگاهها -۳ ماده

/  ۱۹۳۵۴۲نامه شماره  بیخدمات مشاوره موضـوع تصو دینامه خر نییآ( ۲۴ماده ) تیتوانند با رعا یم

 گاهیشده در پا یافراد اعتبارسنج یآن از توانمند یو اصالحات بعد ۱۳۸۸/۱۰/۱ک مورخ  ۴۲۹۸۶ت 

 .ندیاقدام نما یتخصص یتهایفعال یاستفاده کرده و نسبت به عقد قرارداد و برون سپار

 



 

 

 

ده و به بالمانع بو گاهیشده در پا یاعتبارسنج یقیبا افراد حق ییاجرا یگاههاانعقاد قرارداد دست – تبصره

 .شوندیم رفتهیدولت پذ یکیدر سامانه تدارکات الکترون یکننده خدمات کارشناس نیعنوان تأم

 ،ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یمکلف است با همکار رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز -۴ ماده

مقررات  ران،یجمهور و سازمان توسعه تجارت ا سیرئ انیو اقتصاد دانش بن یفناور ،یمعاونت علم

 و منطقه یکشورها تیرا با اولو گاهیشـده در پا یاشخاص اعتبار سنج یو ارز یمربوط به مبادالت مال

 .دیو ابالغ نما نیتدو نیقوان تینامه با رعا نییآ نیابالغ ا خیظرف سه ماه از تار هیهمسا

 نینامه تضم نییآ( ۴موضوع ماده ) یهاتوانند عالوه بر ضمانت یم گاهیآزادکاران عضو پا -۵ ماده

ـ مورخ  ۱۲۳۴۰۲/  ۵۰۶۵۹نامه شماره  بیموضـوع تصو یمعامالت دولت و اصالحات  ۱۳۹۴/۹/۲۲هـــــ

 .ندیارائه نما زی( را نیکیالکترون حا  یآن، سفته )ترج یبعد

 یاعطا یبرا یعامل مجاز اسـت سـازوکار یهابانک یبا همکار ییو شکوفا یصندوق نوآور -۶ ماده

از  تیجهت حما باشندیاز صندوق مزبور م التیتسه افتیکه مشمول در یآزادکار یبه سکوها التیتسه

 .دیو اجرا نما یطراح گاه،یشده در پا یاشخاص اعتبارسنج

 نینسبت به تدو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یبا همکار یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع -۷ ماده

 .دیاقدام نما یاجتماع نیسازمان تأم قیآن از طر یآزادکاران و اجرا یاجتماع نیتأم مهیدستورالعمل ب

پرسرعت  نترنتیبه ا یدسترس یهارساختیاطالعات موظف است ز یوزارت ارتباطات و فناور -۸ ماده

 .دیرا فراهم نما گاهیشده در پا یمناسب افراد اعتبارسنج یبا سطح دسترس داریو پا

 انیو اقتصاد دانش بن یفناور ،یمعاونت علم یبا همکار یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع -۹ مـاده

و با استفاده از  یو فناور قاتیاطالعات و علوم، تحق یارتباطات و فناور یهاجمهور و وزارتخانه سییر

 ،یابیبازار ،یقراردادو به منظور ارائه خدمات مشـــاوره امور  یآزادکار یفرم هاو سکو )پلت تیظرف

لم و ع ی( در پارک هالنسری)فر یخدمت آزادکار زیم جادینسبت به ا نیقوان تیبا رعا ،یا مهیو ب یحقوق

 نامه اقدام نییآ نیابالغ ا خیمرتبط ظرف سه ماه از تار یهامکان ریسا ایو  یکشـور مراکز نوآور یفنار

 .دینما



 

 

 

تعاون، کار  یوزارتخـانـه هـا یاطالعات موظف اسـت با همکار یوزارت ارتباطات و فناور -۱۰ مـاده

ر جمهو سییر انیو اقتصاد دانش بن یفناور ،یو معاونت علم یو فرهنگ و ارشـاد اسـالم یو رفاه اجتماع

با  مرتبط یهاتهرش النیفارغ التحص ازیمورد ن یکوتاه مدت تخصص یمهارت یدوره ها ینسبت به طراح

  یاهتیشده با استفاده از ظرف یطراح یحوزه اقدام کند. دوره ها نی( و فعاالن اتالیجی)د یاقتصـاد رقوم

 

 

بخش  یو مراکز آموزش تخصص یو کاربرد یکشور، دانشگاه جامع علم یاو حرفه یسازمان آموزش فن

 .خواهد شد ییاجرا یردولتیغ

 انیو اقتصاد دانش بن یفناور ،یمعاونت علم یاطالعات با همکار یوزارت ارتباطات و فناور – تبصره

 دوره یمرب تیترب یبرا ینامه برنامه ا نییآ نیابالغ ا خیجمهور موظف اسـت ظرف دو ماه از تار سییر

 قیرا از طرآن  و نی( تدوتالیجی)د یمذکور و مشـاور کسب و کار در حوزه اقتصـاد رقوم یمهارت یها

 .دیاطالعات اجرا نما یاز جمله پژوهشگاه ارتباطات و فناور طیصالح و واجد شرا یمراجع ذ

 .است دهیرس یجمهور استیمقام محترم ر دییبه تأ ۱۴۰۱/۹/۱ خیدر تار نامهبیتصو نیا


