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 طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

  طرح ملی توسعه مشاغل خانگیراهنمای ثبت نام متقاضیان در 

 : طرح در متقاضی حضور شرایط

  سال 1۱ سن حداقل .1

  نام ثبت محل استان بومی .2

  وقت تمام اشتغال عدم .3

 ثبت در منعی دارند یی، بیمه روستایی و بیمه عشایریفرما خویش بیمه که افرادی) کارفرمایی بیمه نداشتن .4

 (.ندارند نام

 

 طرح متقاضیان برای طرح یهامزیت اهم

 مهارتی مدرک به متقاضی نیاز عدم .1

 فرد های توانمندی و عالئق اساس بر شغل انتخاب .2

 طرح به ورود از قبل متقاضی استعدادسنجی و ارزیابی .3

 مهارتی مدت کوتاه های آموزش و مشاوره قالب در متقاضیان توانمندسازی .4

 معطوف به تولید و توسعه کسب و کار ،ارائه آموزش کاربردی اثربخش .5

 دستی باال بنگاههای و پیشرانان طریق از خانگی محصوالت فروش برای متقاضیان بازار به اتصال .6

 آن مبنای بر تولید و بازار نیاز با متقاضی شدن آشنا .7

 محصوالت برندسازی و استاندارد تولید جهت متقاضی به کمک .۱

 ملی و استانی محلی، صورت به موقت و فصلی هایبازارچه برپایی طریق از محصوالت فروش به کمک .9

  آنها بندی بسته قالب در خانگی مشاغل محصوالت کیفیت ارتقاء .11

 فروش و تولید هایبرنامه تنظیم به کمک .11

 مجازی فضای در متعدد های فروشگاه ایجاد جهت در آموزشی وبینارهای برگزاری .12

 اینترنتی فروش هایپلتفرم طریق از خدمات و محصوالت بازار توسعه به کمک .13

 با تعرفه مقرون به صرفه  اینترنتی بازارهای مکان در ینترنتیا های فروشگاه ایجاد .14

 خانگی محصوالت کردن دار شناسنامه .15

 وی شدن پیشران به کمک و پیشران های ویژگی دارای متقاضیان شناسایی .16
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 شوید  inhb.irوارد سامانه . 1

روی فراخوان ثبت نام متقاضیان طرح ملی . 2

استان کلیک کنید 11توسعه مشاغل خانگی در   

 راهنمای فرآیند ثبت نام متقاضیان

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی   

 www.inhb.ir 
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در صورت دارا بودن شرایط متقاضی . 1

 نسبت به ادامه ثبت نام اقدام کنید
 کنیدروی گزینه ثبت نام متقاضی کلیک . 2

نیددر پایان روی گزینه ثبت نام کلیک ک. 4  

این  در صورتی که قبال ثبت نام کرده اید از

 قسمت وارد حساب کاربری خود شوید

در صورتی که ثبت نام انجام نداده اید در این . 1

ییدخانوادگی، شماره تماس را ثبت نماقسمت نام، نام   

رمز عبور دلخواه خود را در این قسمت وارد کنید و . 2

 مجددا آن را تکرار نمایید

 در صورت داشتن رایانامه )ایمیل( در این قسمت وارد. 1

دکنید در غیر این صورت الزامی نیست و خالی بگذاری  
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 در این قسمت بایستی تلفن همراه خود را تایید کنید. 

روی گزینه ارسال کد کلیک نمایید تا کد شش رقمی به تلفن 

 همراهتان پیامک شود

  در این قسمت کد شش رقمی ارسال شده  را وارد کنید. 1

 سپس روی گزینه تایید کد کلیک کنید. 2
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 تلفن همراه خود را مشاهده می کنید در این قسمت پیغام تایید

 این قسمت مشخصات فردی خود را تکمیل نماییددر . 1

کدملی، تاریخ تولد، جنسیت، . 2

 وضعیت تاهل را وارد کنید

در صورتی که سرپرست خانوار . 1

هستید گزینه بلی و در غیر این صورت 

 گزینه خیر را انتخاب کنید

پس از تکمیل موارد فوق، . 4

 اطالعات خود را ثبت کنید
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در این قسمت اطالعات تکمیلی خود . 1

 را وارد کنید

در این قسمت مشخصات تکمیلی . 2

 خود را وارد کنید

 در پایان اطالعات خود را ثبت نمایید. 1

در این قسمت اطالعات تماس خود . 1

 را تکمیل کنید

در این قسمت تلفن همراه، تلفن . 2

 ثابت )همراه با کد شهرستان(، استان

، نشانی منزل و کد پستی و شهرستان

 را وارد نمایید

 پایان اطالعات خود را ثبت نماییددر . 1
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 تکمیل سوابق تحصیلی. 1

مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید . 2

 و اطالعات را ثبت نمایید

 تکمیل سوابق دانشگاهی. 1

 کلیک کنید دروی گزینه ثبت سابقه جدی. 2

ضروری  شغلیو  تخصصی، دانشگاهیپر کردن سابقه های 

 باشد ولی تاثیر زیادی در ارزیابی شما خواهد داشتنمی

 

http://31p.inhb.ir/applicant/education
http://31p.inhb.ir/applicant/education
http://31p.inhb.ir/applicant/professional
http://31p.inhb.ir/applicant/professional
http://31p.inhb.ir/applicant/primary-education
http://31p.inhb.ir/applicant/primary-education
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مقطع تحصیلی، رشته، گرایش، نوع . 1

دانشگاه، نام دانشگاه و سال اخذ 

 مدرک را تکمیل نمایید

 در پایان اطالعات خود را ثبت نمایید. 2

 تکمیل سوابق تخصصی. 1
 ثبت سابقه جدید کلیک کنیدروی گزینه . 2
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 در صورت داشتن مدرک تخصصی یا مهارتی نسبت به تکمیل این قسمت اقدام کنید

نام دوره، محل آموزش، مدت زمان، . 1

نمره، سال اخذ مدرک، موسسه گواهی 

 تکمیل نماییددهنده را 

 در پایان اطالعات خود را ثبت نمایید. 2

 تکمیل سوابق شغلی. 1
 روی گزینه ثبت سابقه جدید کلیک کنید. 2
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در صورت داشتن سابقه شغلی، . 1

عنوان شغل، نام محل قبلی، مدت 

زمان تصدی شغل، شماره بیمه، 

آدرس محل کار، تلفن محل کار و 

 دلیل پایان همکاری را تکمیل نمایید

 انتخاب اولویت شغلی الزامی است. 1
از لیست موجود اولویت شغلی را . 2

انتخاب نمایید و در پایان اطالعات را 

 ثبت کنید

 در پایان اطالعات خود را ثبت نمایید. 2
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 در این قسمت اولویت درخواستی شما ثبت می شود

در صورت انتخاب گزینه دیگر اولویت 

فعلی شما حذف می شود و گزینه 

 دیگری جایگزین می شود

 دریافت کد پیگیری . 1

تنها با دریافت کد پیگیری ثبت نام 

 شما نهایی می شود 

جهت  دریافت کد پیگیری روی این . 2

 گزینه کلیک نمایید
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مراحل نزد کد پیگیری خود را تا پایان 

 اه داریدگخود ن


