
 

موضوع شیوه نامه بند  توسعه کسب و کارتایید و معرفی متقاضیان تسهیالت در رسته  نحوه شیوه نامه

  قانون بودجه 81الف تبصره 

 

 تعاریف -8ماده 

 می باشد. https://cita.maj.irمنظور سامانه یکپارچه تسهیالت اعتباری به آدرس  سامانه سیتا:

منظور مصادیق فعالیت هایی است که مطابق شیوه نامه ابالغی معاونت برنامه ریزی و  زمینه های اخذ تسهیالت:

این زمینه ها در سامانه سیتا ذیل رسته خدمات توسعه  گردند. اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی مشمول اخذ تسهیالت می

 کسب و کار تعریف شده اند.

سازمان کمیته ای متشکل از صاحب نظران حسب مورد، که نسبت به بررسی و تایید درخواستها در  کمیته تخصصی:

 تشکیل می گردد.نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 

 

 و شرایط اخذ تسهیالت زمینه ها -2ماده 

دسته  0، تسهیالت رسته توسعه کسب و کار به 8011قانون بودجه سال  81بر اساس شیوه نامه اجرایی بند )الف( تبصره 

 (آمده است 8عالیت های قابل درخواست در پیوست شماره مصادیق ف) .تقسیم می گرددبه شرح زیر کلی 

 

 راه اندازی محل فعالیت حرفه ای )مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی( -1

شخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال در صورت درخواست راه اندازی محل فعالیت حرفه ای، برای ا

 محل مورد درخواست، با ارائه مستندات زیر می توانند نسبت به اخذ تسهیالت اقدام نمایند. یا خرید اجاره

 پروانه اشتغال معتبر -

 اجاره نامه محل مورد درخواست -

 ثبت درخواست محل فعالیت حرفه ای در سامانه سانکا -

 تجهیز و توسعه محل فعالیت حرفه ای -2

همچنین مراکز کلینیک ها و داروخانه های گیاهپزشکی،  ،مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی

فنی و تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی می توانند برای تجهیز و توسعه محل فعالیت خود مطابق 

شیوه نامه درخواست تسهیالت خود را ثبت نمایند. برای تایید این درخواستها موارد زیر بایستی احراز و اخذ 

 گردد.

https://cita.maj.ir/


خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی یا مرکز فنی و تخصصی کشاورزی و منابع  مجوز مرکز -

و مجوز کلینیک یا داروخانه گیاهپزشکی در سامانه سماک، طبیعی غیردولتی بایستی در سامانه سانکا 

 ثبت شده باشد.

 پیش فاکتور خرید تجهیزات از فروشندگان معتبر ارائه گردد -

 اشتغالتوسعه کسب و کار و ایجاد  -3

مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی می  قالبمنظور از ایجاد اشتغال بکارگیری کارشناس در 

 باشد. برای تایید این درخواستها موارد زیر بایستی صورت گیرد:

 مجوز مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در سامانه سانکا ثبت شده باشد -

 سامانه سانکا ذیل مرکز تعریف شده باشندکارشناسان مربوطه در  -

تایید  مشاهده و استاننظام مهندسی قرارداد فیمابین مرکز و کارشناسان با حضور کارشناسان در محل  -

 گردد.

 و اشاعه دانش و فن آوری انتقال -4

اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و 
مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در صورت ارائه طرح که منجر به افزایش تولید، ارتقای 

د قراردادهای بهره وری یا کاهش هزینه های تولید گردد یا در صورت اجرای کشاورزی قراردادی یا عق

با تایید و معرفی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع سهم بری دانش از تولید، 

از تسهیالت مربوطه متناسب با هزینه های اشاعه دانش و فن آوری بهره مند می گردند. برای  طبیعی

 تایید درخواست این دسته از متقاضیان موارد زیر بایستی احراز و اخذ گردد
 غال معتبر از سازمانپروانه اشت -
 مستندات مربوط به طرح یا قرارداد -

این مستندات شامل؛ قرارداد سهم بری دانش از تولید با کشاورزان، قرارداد انتقال و اشاعه دانش و فن 
آوری با صاحب دانش، قراردادهای مشاوره با کشاورزان، طرح توجیهی که منجر به افزایش تولید یا 

 ذکر هزینه های مورد نیازبا کاهش هزینه های تولید گردد 

دادها یا طرح های ارائه شده در محل استان در کمیته ای متشکل از صاحب : الزم است قرار1تبصره

 نظران مرتبط، توسط متقاضی، ارائه و تبیین گردد. 

 در بررسی درخواستها، قراردادهای سهم بری دانش از تولید در اولویت تایید قرار می گیرد. :2تبصره

 

 توان افزایی ومهارت آموزی تسهیالت -5

مراکز فنی و تخصصی زیر که اقدام به پذیرش مهارت آموز یا ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای رایگان  -5-1

 می نمایند می توانند نسبت به اخذ تسهیالت اقدام نمایند، 



و منابع  یکشاورز یو مهارت اموز ییمراکز توان افزا ژهی)و گانیمهارت محور را یارائه آموزش ها -

  (یردولتیغ یعیطب

و منابع  یکشاورز یمراکز توسعه علوم و فنون کاربرد ژهی)و گانیمهارت محور را یه آموزش هاارائ -

 (یردولتیغ یعیطب

 یعیو منابع طب یکشاورز یمراکز توسعه کسب و کارها ژهی)و گانیرا -خدمات مشاوره کسب و کار  -

 (یردولتیغ

 گردد.برای تایید درخواست این مراکز شرایط زیر بایستی احراز و تایید 

 در سامانه سانکا ثبت شده باشد. فنی و تخصصی غیردولتی مربوطهمجوز مرکز  -

 یا گیرندگان خدمات مشاوره به سازمان استان معرفی و توسط سازمان احراز گردند مهارت آموزان -

می  انجام طرح های پژوهشیی، برای ردولتیغ یعیو منابع طب یکشاورز یکاربرد یکز پژوهشهاامر -5-2

توانند نسبت به اخذ تسهیالت درخواست خود را ارائه نمایند. برای تایید این درخواستها شرایط زیر بایستی 

 احراز و تایید گردد.

 مجوز مرکز پژوهشهای کاربدری کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در سامانه سانکا ثبت شده باشد. -

 ازارائه مستندات مربوط به طرح و هزینه های مورد نی -

در محل استان در کمیته ای متشکل از صاحب نظران مرتبط، توسط متقاضی، ارائه و تبصره: طرح مذکور 

 تبیین گردد.

در صورت نیاز می توانند درخواست  دریافت خدمات آموزشی و مهارتیاشخاص حقیقی برای  -5-3

 دد.تسهیالت نمایند. برای تایید این درخواستها موارد زیر بایستی احراز و تایید گر

 ثبت و متقاضی ثبت نام نموده باشد.دوره آموزشی یا مهارتی در سامانه جامع آموزش سازمان  -

 تضامین الزم مبنی بر پرداخت هزینه دوره توسط متقاضی به استان ارائه گردد. -

 

کار  متقاضیان اخذ تسهیالت می بایست درخواست خود را در سامانه سیتا در ذیل رسته خدمات توسعه کسب و -3ماده 

ثبت نمایند. سپس درخواست مربوطه از طریق سامانه به کارتابل سازمان نظام مهندسی استان ارجاع و پس از بررسی 

 ، درسامانه تایید به کارگروه استانی جهت تایید نهایی و معرفی به بانک ارجاع می گردند.2مدارک بر اساس مفاد ماده 

 

 کنترل و تایید درخواستهافرآیند  -4ماده 

 راستی آزمایی درخواستهای تسهیالت، برای کلیه درخواستهای اخذ تسهیالت به شیوه زیر عمل می شودبه منظور کنترل و 

 حضور متقاضی در محل سازمان نظام مهندسی استان جهت ارائه طرح و انجام مصاحبه -



در کمیته  سازمان استان می بایست با استفاده از نظرات صاحب نظران امر حسب موضوع، طرح ها را -

 تایید نمایند.سپس بررسی و  با حضور متقاضی تخصصی

پس از تایید استان یک جلسه مصاحبه به صورت مجازی با حضور متقاضی، رئیس یا نماینده رئیس  -

سازمان نظام مهندسی استان به مسئول مربوطه در سازمان مرکزی برگزار و در صورت موافقت، طرح در 

 ید و ارجاع می گردد.سامانه سیتا توسط استان تای

 

 نظارت -5ماده 

، الزم است سازمان نظام مراقبت و رهگیری اعتبارات پرداختی جهت اثربخشی در نقطه هدفبا توجه به لزوم 

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، تسهیالت دریافتی و اقدامات صورت گرفته متناسب با زمینه فعالیت پس از 

پایش و ثبت و ضبط نمایند و گزارشات دوره آن را به سازمان مرکزی و همچنین سازمان جهاد  را دریافت تسهیالت

 کشاورزی استان ارائه نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیوست: مصادیق فعالیت های قابل درخواست ذیل رسته توسعه کسب و کار

 

 مصادیق فعالیت ها جهت اخذ تسهیالت در سامانه سیتا در رسته توسعه کسب و کار مستند شیوه نامه 

الف(راه اندازی کسب و کار و 
 تولید اشتغال

ن کشاورزی و منابع طبییع و محیط زیست توسط مرکز راه اندازی کسب و   کار و ایجاد اشتغال مهندسی 
دولت    خدمات کشاورزی و منابع طبییع غی 

شیک ن  راه اندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال کلینیک های گیاهی 

شیک ن  راه اندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال داروخانه های گیاهی 

ن دفی  کار و محل 1-ب  ( تامی 
 فعالیت حرفه ای

ن کشاورزی و منابع طبییع ن دفی  کار و محل فعالیت حرفه ای مهندسی   تامی 

شیک( ن ات فتن و تخصیص )ویژه کلینیک های گیاهی  ن ن دفی  و خرید فن آوری و تجهی  ن یا تجهی   تامی 

شیک( ن ات فتن و تخصیص )ویژه داروخانه های گیاهی  ن ن دفی  و خرید فن آوری و تجهی  ن یا تجهی   تامی 

ن دفی  کار و محل 2 -ب  ( تجهی 
 فعالیت حرفه ای

ات فتن و تخصیص )ویژه مراکز فتن و تخصیص و خدمات کشاورزی و  ن ن دفی  و خرید فن آوری و تجهی  تجهی 
) دولت   منابع طبییع غی 

) دولت  ن واحد )ویژه مراکز توسعه علوم و فنون کاربردی کشاورزی و منابع طبییع غی   تجهی 

(توسعه واحد )وی دولت   ژه مراکز توسعه علوم و فنون کاربردی کشاورزی و منابع طبییع غی 

) دولت  ن واحد )ویژه مراکز مدیریت صادرات کشاورزی و منابع طبییع غی   تجهی 

) دولت  ن واحد )ویژه مراکز انتقال تکنولوژی های نوین کشاورزی و منابع طبییع غی   تجهی 

(توسعه واحد)ویژه مراکز انتقال تکنول دولت   وژی های نوین کشاورزی و منابع طبییع غی 

) دولت  ن واحد )ویژه مراکز توسعه کسب و کارهای کشاورزی و منابع طبییع غی   تجهی 

) دولت   توسعه واحد)ویژه مراکز توسعه کسب و کارهای کشاورزی و منابع طبییع غی 

) دولت  ن واحد )ویژه مرکز پژوهشهای کاربردی کشاورزی و منابع طبییع غی   تجهی 

ج( تسهیالت انتقال و اشاعه 
 دانش و فن آوری

 ارائه طرح منجر به افزایش تولید، بهره وری یا کاهش هزینه های تولید

 طبییع( عقد قرارداد انتقال و اشاعه دانش )با تایید سازمان نظام مهندیس کشاورزی و منابع

 عقد قرارداد سهم بری دانش از تولید )با تایید سازمان نظام مهندیس کشاورزی و منابع طبییع(
عقد قرارداد مشاوره موثر در افزایش بهره وری یا کاهش هزینه های تولید )با تایید سازمان نظام مهندیس  

 کشاورزی و منابع طبییع(
ژه مراکز انتقال تکنولوژی های نوین کشاورزی و منابع طبییع عمومیت بخشی و تجاری سازی تکنولوژی )وی

) دولت   غی 

) دولت   عمومیت بخشی و تجاری سازی پژوهش)ویژه مرکز پژوهشهای کاربردی کشاورزی و منابع طبییع غی 

) دولت   تسهیالت خرید در قالب کشت قراردادی )ویژه مراکز مدیریت صادرات کشاورزی و منابع طبییع غی 

د( تسهیالت توان افزایی و 
 مهارت آموزی

ارائه آموزش های مهارت محور رایگان )ویژه مراکز توان افزایی و مهارت اموزی کشاورزی و منابع طبییع 
) دولت   غی 

ارائه آموزش های مهارت محور رایگان )ویژه مراکز توسعه علوم و فنون کاربردی کشاورزی و منابع طبییع 
) دولت   غی 

( -شاوره کسب و کار خدمات م دولت   رایگان )ویژه مراکز توسعه کسب و کارهای کشاورزی و منابع طبییع غی 

) دولت  )ویژه مرکز پژوهشهای کاربردی کشاورزی و منابع طبییع غی   انجام طرح های پژوهشی

رزی و ارائه تسهیالت دریافت خدمات آموزیسی و مهاری  به اشخاص حقیق  در سازمان نظام مهندیس کشاو 
 منابع طبییع و مراکز وابسته به سازمان

 


