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ًبسٍسصاى ثشای حضَس دس دٍسُ ًبسٍسصی حذٍد ّ313ضاس تَهبى دسیبكت هی ًٌٌذ ٍ هطوَل ثیوِ هسئَلیت هذًی هی
ضًَذ .دس اداهِ جضئیبت ثیطتشی اص عشح ًبسٍسصی دٍلت هی خَاًیذ
جسییاتی از شرایط ثبت وام در سایت کاريرزی

دٍلت اهذام ثِ ساُ اًذاصی سبیت ًبسٍس صی ٍصاست ًبس ًشدُ ًِ ثش اسبس آى هشاس است كبسؽ التحصیالت عجن ضشایظ خبظ
ٍ تَاكوی ًِ ثیي دٍلت ٍ ًبسكشهبیبى اتلبم هی اكتذ دٍسُ ّبی ًبسٍسصی سا عی ًٌٌذ ٍ ثشای ٍسٍد ثِ ثبصاس ًبس هْیب ضًَذ .

ثٌب ثش ایي گضاسش ایي عشح ضوي آهَصش ًیشٍی ًبسی هبّش هی تَاًذ ثِ ًبّص آهبس ثبالی ثیٌبسی دس ثیي كبسؽ
التحصیالى ًوي ًٌذ ٍ اسبسب جبهؼِ ّذف ایي عشح ّویي هطش ّستٌذ .یؼٌی ًسبًی ًِ ثِ تبصگی كبسؽ التحصیل ضذُ
اًذ ٍ صهبى صیبدی اص اخز هذسى آى ّب ًوی گزسد.
ٍصاست ًبس سكبُ ٍ تبهیي اجتوبػی اص آؿبس سسوی عشح ًبسٍسصی اص تیشهبُ خجش داد ٍ گلتً:بسٍسصاى ثشای حضَس دس دٍسُ
ًبسٍسصی حذٍد ّ313ضاس تَهبى دسیبكت هی ًٌٌذ ٍ هطوَل ثیوِ هسئَلیت هذًی هی ضًَذ.
ٍ ثب ثیبى ایٌٌِ تب ًٌَى ثیص اص ّ 63ضاس ًلش دس سبیت ًبسٍسصی ًبم ًَیسی ًشدُ اًذ
ّ:وضهبى ًَضص ضذُ ثٌگبُ ّبی اهتصبدی ٍ ًبسكشهبیبًی ًِ ػالهوٌذ ثِ پزیشش ًبسٍسصاى ّستٌذ ّن ًبم ًَیسی ًٌٌذ ٍ
ثب تطٌل ّبی ًبسكشهبیی ،صٌؼتی ٍ دستگبُ ّبی هشتجظ ثب ایٌْب دس حبل سایضًی ّستین تب ثتَاًین حذاًخش پزیشش سا ثشای
ًبسٍسصاى ایجبد ًٌٌذ.
پس اص ایٌٌِ ًبسٍسص دٍسُ ً بسٍسصی سا عی ًٌذ اگش تَسظ ًبسكشهب جزة ٍ هطـَل ثِ ًبس سسوی ضَد دٍلت ثشای هذت 2
سبل سْن ًبسكشهب سا دس ثحج ثیوِ تأهیي اجتوبػی پشداخت هی ًٌذ.
دس عشح ًبسٍسصی ،اكشاد تحصیلٌشدُ ٍ جَیبی ًبس ثب حضَس دس دٍسُ ّبی آهَصش هْبستی ثب هحیظ ٍاهؼی ًست ٍ ًبس آضٌب
هی ضًَذ.
ٍ ّوِ كبسؽ التحصیالى ثیٌبس ٍ جَاًبى جَیبی ًبس ثب حجت ًبم دس ایي عشح ،هطوَل ثیوِ حَادث ضذُ ٍ یي سَم حذاهل
دستوضد ثِ آًْب پشداخت هی ضَد.
ثش ایي اسبس جَاًبى جَیبی ًبس ،كبسؽ التحصیالى داًطگبّی ٍ هتوبضیبى ضـل هی تَاًٌذ اص اهشٍص ثب هشاجؼِ ثِ سبهبًِ
 https://karvarzi.mcls.gov.ir/Default.aspxهشاحل حجت ًبم خَد سا دًجبل ًٌٌذ.

برای ثبت وام در سایت کاريرزی يزارت کار احراز شرایط زیر السامی است:
الق -حذاًخش  23سبل سي ثشای هوغغ تحصیلی ًبسداًی 25 ،سبل ثشای هوغغ تحصیلی ًبسضٌبسی 28 ،سبل ثشای هوغغ
تحصیلی ًبسضٌبسی اسضذ ٍ  32سبل ثشای هوغغ تحصیلی دًتشی.
تجصشُ : 1ثِ حذاًخش سي داًص آهَختگبى داًطگبّی جَیبی ًبس رًَسی ًِ دٍسُ خذهت ًظبم ٍظیلِ سا گزساًذُ اًذ دٍ
سبل اضبكِ هی ضَد.
تجصشُ :2داًص آهَختِ داًطگبّی ًِ ثِ هذت  3هبُ یب ثیطتش سَاثن ثیوْبی (تبهیي اجتوبػی ٍ یب خذهبت ًطَسی) داسد،
اص ضوَل ایي عشح خبسد هی ثبضذ.
ة – حجت ًبم دس سبهبًِ ًبسٍسصی.
دً -وتش اص  3سبل اص تبسیخ اخز هذسى داًطگبّی سپشی ضذُ ثبضذ.
د -داسا ثَدى ًبست پبیبى خذهت یب هؼبكیت ثشای هتوبضیبى رًَس.
ُ -ػذم سبثوِ ضشًت دس دٍسُ ًبسٍسصی.
ٍ -سپشی ضذى حذاهل سِ هبُ اص حجت ًبم دس هشًض ًبسیبثی ٍ هطبٍسُ ضـلی.
تجصشًُ:بسٍسصاًی ًِ ًوتش اص دٍ هبُ اص ضشٍع دٍسُ ،اًصشاف ًتجی خَد سا اػالم ًوبیٌذ ،یب ثش اسبس ثٌذّبی ة ،د ٍ د
هبدُ 13دٍسُ ًبسٍسصی آًْب هغغ گشدد ،ثشای یٌجبس اص هَضَع ثٌذ (ُ ) هستخٌی هی ثبضٌذ.
ًٍ -بسٍسص هَظق است دس عَل دٍسُ ًبسٍسصی ًسجت ثِ گزساًذى دٍسُ آهَصضی" آهبدگی ضـلی" اص عشین سبصهبى آهَصش
كٌی ٍ حشكْبی ًطَس ٍ اخز گَاّیٌبهِ هشثَعِ ،اهذام ًوبیذ.

آمًزش تصًیری ثبت وام در سایت کاريرزی ديلت:
 -1سٍی گضیٌِ حجت ًبم ًلیي ًٌیذ.

 -2ثؼذ اص هغبلؼِ تَاكن ًبهِ تبییذ سا ثضًیذ.

 -3هطخصبت خَد سا ٍاسد ًٌیذ ٍ گضیٌِ حجت ًبم سا ثضًیذ.

 -4حجت ًبم اٍلیِ ضوب اًجبم ضذُ ٍ ثب اًتخبة گضیٌِ ّبی سوت ساست ثِ تشتیت اعالػبت هَسد ًیبص سا ٍاسد ًٌیذ.

 -5دس ثخص هطخصبت َّیتی اعالػبت اٍلیِ ٍاسد ضذُ سا تٌویل ًٌیذ ٍ رخیشُ سا ثضًیذ.

 -6دس ایي هسوت تحصیالت خَد سا ٍاسد ًٌیذ ٍ رخیشُ سا ثضًیذ.

 -7اعالػبت هشثَط ثِ آدسس هحل سًٌَتتبى سا دس ایي ثخص ٍاسد ًٌیذ.

 -8دس ایي هسوت ػالین ٍ هْبستْبی هَسد ًظش ثشای اًتخبة ضـل سا ٍاسد ًٌیذ.

 -9دس ایي ثخص هی تَاًیذ اص پیبم ّبیی ًِ دس آیٌذُ ثشای ضوب اسسبل هی ضَد هغلغ ضَیذ.

 -13اص ایي ثخص هی تَاًیذ دسخَاست ّب یب سَاالتتبى سا ثشای سبهبًِ اسسبل ًٌیذ.

 -11ایي هشحلِ پبیبًی ًبس ضوب است ٍ هذاسى ٍ گَاّی ًبهِ ٍ هذاسى ضٌبسبیی سا اص ایٌجب ثبسگزاسی ًٌیذ.

پس اص حجت ًبم ثب ساُ اًذاصی سبهبًِ اص عشین پیبم ٍ پیبهي هشاحل ثؼذ ثِ ًبسٍسصاى اعالع سسبًی هیضَد.
مىابع مالی طرح کاريرزی از کجا تامیه می شًد؟
هْوتشیي هٌبثغ اجشای عشح ،ثَدجِ سٌَاتی دستگبّْبی هجشی ،ثَدجِ استبًْب ،دسآهذّبی ًبضی اص هبًَى ّذكوٌذ سبصی
یبساًِ ّب ٍ سدیق ّبی هتلشهِ ثَدجًِ ،وٌْبی ثالػَض هشدهی ،سبصهبًْبی حوبیتی ،هَسسبت خیشیِ ٍ ًْبدّبی ػوَهی
ؿیش دٍلتی ٍ هٌبثغ اضتـبلضایی دٍلت است ًِ ثِ تصَیت ضَسای ػبلی اضتـبل هی سسذ.
مدت ،میسان ي وحًٌ پرداخت کمک َسیىٍ طرح کاريرزی
عَل دٍسُ ًبسٍسصی حذاهل  6هبُ ٍ حذاًخش  12هبُ ثشای ّش ًبسٍسص ثش اسبس استبًذاسد ّبی هصَة آهَصضی هْبست
تؼییي هی ضَد.هذت آهَصش دس ّش هبُ  143سبػت  ،سبػبت آهَصش دس ّش سٍص حذاهل  ٍ 6حذاًخش  8سبػت تؼییي هی
ضَد.
سبصهبى آهَصش كٌی ٍ حشكِ ای ًطَس هَظق است ظشف هذت یي هبُ پس اص تصَیت ایي آییي ًبهِ ًسجت ثِ تْیِ
استبًذاسد ّبی آهَصضی اهذام ٍ هشاتت سا ثِ ًحَ هوتضی ثِ اعالع دستگبّْبی هجشی ٍ ًبظش استبًی ٍ سبیش اكشاد ٍ
ًْبدّبی ریشثظ ثشسبًذ.
ًوي ّضیٌِ عشح ًبسٍسصی هبّیبًِ دس سبل  1394هؼبدل چْبس هیلیَى سیبل تؼییي ضذُ ًِ  73دسصذ ایي هجلؾ تَسظ
ٍاحذ پزیشًذُ ٍ  33دسصذ ثبهیوبًذُ تَسظ دستگبُ هجشی ثِ ًبسٍسص پشداخت هی ضَد.هیضاى ًوي ّضیٌِ ًبسٍسصی ّوِ
سبلِ تَسظ ثبالتشیي هوبم دستگبُ ًبظش تؼییي ٍجْت اجشا اثالؽ هی ضَد.
ٍاحذُ پزیشًذُ هٌلق است هبّبًِ ثش اسبس سبػبت آهَصش عی ضذُ ًبسٍسص ًسجت ثِ ٍاسیض سْن خَد ثِ حسبة ًبسٍسص
اهذام ًٌذ.سْن دستگبُ هجشی پس اص ٍاسیض سْن ٍاحذ پزیشًذُ ثِ حسبة ًبسٍسص ٍاسیض هی ضَد.
پشداخت ًوي ّضیٌِ سْن دستگبُ هجشی ٍ ٍاحذپزیشًذُ هشثَط ثِ آخشیي هبُ دٍسُ ًبسٍسصی هٌَط ثِ اسائِ گَاّیٌبهِ
هجَلی ًبسٍسص دس آصهَى سبصهبى آهَصش كٌی ٍ حشكِ ای ثِ دستگبُ هجشی خَاّذ ثَد.

