
 

 

 و متخصصین سازمانو  کشور ایحرفه و فنی آموزش سازمان آموزشی همکاری اجرایی تفاهمنامهدستورالعمل 

 سازمانو بازنشستگان برای مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و کارکنان  ایران مدیران
 

 سازمان همکاري آموزشی تفاهمنامه (5ماده  7و بند  3ماده  6و  5، 3،4، بندهاي 2از ماده 3، بند6، ماده1)ماده اجرايراستاي در 

به منظور تسریع و ، 1/10/99مورخ  30994/200/99به شماره ایران  مدیران و متخصصین سازمان باکشور  ايحرفهآموزش فنی و 

  گردد.به شرح زیر تعیین و ابالغ میاجرایی تفاهم نامه مشترک دستورالعمل هماهنگی 

 :تعاریف -1ماده

 روند:به کار می ذیلدر این دستورالعمل اصطالحات زیر در معانی 

  متخصصین و مدیران ایران: سازمان متخصصینالف: سازمان 

 کشور ايحرفه: سازمان آموزش فنی و ايحرفهفنی و  آموزش ج: سازمان

 استان ايحرفه: اداره کل آموزش فنی و ايحرفهد: اداره کل فنی و 

 ارائه به افراد ارتقاء مهارت و ایجاد منظور به مقررات و ضوابط اساس بر که است آموزشی هايواحد :آموزشی ثابت دولتی کزامر

 د. ننمایمی اقدام دولتی به صورت رایگان آموزشهاي

 آموزش ارائه به کشور نسبت ايحرفه و فنی آموزش سازمان مجوز با که است غیردولتی آموزشی واحد :آزاد ایحرفه و فنی آموزشگاه

اي آزاد مجوز آموزشگاههاي فنی و حرفه .می نماید اقدام مصوب هاي شهریه اخذ با سازمان استانداردهاي با اي مطابقحرفه و فنی هاي

 و فنی اداره آموزشگاههاي و تشکیل نحوه نامهآئین اجرایی آخرین دستورالعمل اي بر اساس ضوابط و شرایطتوسط سازمان فنی و حرفه

 اي صادر می شود.آزاد سازمان فنی و حرفه ايحرفه

یک شهرستان که در یک آزاد  فنی و حرفه ا ي مجموعه اي از آموزشگاه هاي صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد: انجمن

 رشته آموزشی فعالیت می کنند

 يفنی و حرفه ا مجموعه چند انجمن صنفی آموزشگاه هايشامل  :شهرستان/آزاد استان فنی و حرفه ای کانون آموزشگاه های

 آزاد یک شهرستان یا استان 

 دوره مشاوره، در تخفیفات و خدمات از مندي بهرهتوسط سازمان متخصصین به منظور  کارت هاي اعتباري که :تخصص کارت

 (3ماده  3)موضوع بند صادر می گردد.ثبت نام شدگان در لینکدین ایرانی براي و ...  بیمه، ، آموزشی هاي

فنی و  آموزش شخص حقیقی است که صالحیت و توانمندي الزم براي ارائه و تفهیم مطالب آموزشی مورد نظر سازمان مربی:

 .مشغول به کار می باشد و در مراکز آموزشی دولتی و آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد کنندگان را داشتهبه شرکت ايحرفه

 .نمایدمی شرکت مهارت فراگیري منظور به ايحرفه و فنی آموزش هايدوره از یکی در که شودمی اطالق شخصی به :آموزکار

 برايپس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون مربوط اي توسط سازمان فنی و حرفهمدرکی است که  :مهارت گواهينامه

 گردد.شرکت کننده صادر و اعطا می

 توسط مربی الزم امکانات و از تجهیزات با استفاده آموزشی استاندارد قالب در که عملی و نظري هايآموزش مجموعه به: آموزشی دوره

 .شودمی ارائه آموز مهارت به زمان مشخص یک در

 اجرا براي را شوزآم محدوده عملی، نظري، مانز مدت تفکیک به که مهارت هر شیوزآم هايلسرفص زا ايعهومجم :آموزشی استاندارد

 .نمایدمی مشخص شیابیزار و



 

 

به ( https://linkediniran.ir) کشور مدیران و مهارت صاحبان و متخصصین سراسري ارتباطی شبکه :سامانه لينکدین ایران

 که توسط سازمان متخصصین ارائه شده است. کشور درافراد ماهر و متخصص  اشتغال و کارها و کسب توسعهمنظور 

 شناسه جهت ورود و ثبت اطالعات در سامانه لینکدین که توسط سازمان متخصصین صادر می گردد. :لينکدین  کد کاربری

کارآموزان متقاضی در شرکت موعه اي از استانداردهاي آموزشی سخت و نرم که به منظور آماده سازي کارآموزان مج بسته آموزشی:

 و بر اساس نیاز کشور هدف تنظیم می گردد.توسط کمیته مشترک در دوره هاي اعزام به خارج از کشور 

و سازمان متخصصین  ترجیحا معاون آموزش  اداره کل استان،   کمیته اي متشکل از نماینده هاي تام االختیار  کميته راهبری مشترک:

 (5ماده  2)بند  .استبه منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجراي تفاهمنامه 

بر اساس مصوبات هیئت مدیره سازمان  کدینعبارت است از هزینه اي که جهت ثبت نام متقاضی در سامانه لین هزینه ثبت نام:

 افت می گردد.دری متخصصین ساالنه تعیین و

 عبارت است از هزینه اي که جهت صدور تخصص کارت و بهره مندي از خدمات آن دریافت می گردد. تخصص کارت:صدور هزینه 

 

 :های هدفه گرو  -2ماده
 گروه هاي هدف این تفاهم نامه عبارتند از:

. باشند می ای حرفه و فنی سازمان تایيد مورد مراکز از یکی در آموزشی دوره  طی حال در کارآموزانی شامل: کارآموزان -  1

 گواهينامه دریافت به موفق آزمون در شرکت و آموزشی های دوره طی با که افرادی یعنی مهارت گواهينامه دارندگان و

 .اند شده ای حرفه و فنی سازمان از مهارت

 فنی و حرفه اي بخش دولتی سازمانحق التدریس : شامل مربیان حق التدریس  مربیان -2

 سازمان فنی و حرفه اي مربیان و مدیران بازنشسته :بازنشستگان -3

 برگزیدگان المپیاد: افرادي که در مسابقات مهارت در سطح شهرستان، استان، ملی و بین المللی داراي کسب عنوان می باشند.  -4

 آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد.و کارکنان  مدیران، مربیان -5

 تابعهمدیران، کارشناسان، مربیان و سایر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در ادارات کل و مراکز  -6

 کارآفرینان برتر و مراکز تخصصی کسب و کار -7

 

 دستورالعمل: اهداف 3ماده 
 (3ماده 5)بند  یافتگان به منظور ایجاد ارتباط با بازار کار و تسهیل در امر اشتغال مهارت ثبت نام در سامانه لینکدین ایران -1

 ینه اعزام نیروي کار به خارج از کشورفراهم آوردن زم -2

 تفاهم نامه( 3ماده  6)بند در سامانه لینکدین شغلی و نیازسنجی آموزشیرهگیري و هدایت  -3

 (3ماده  4و3)بند به منظور بهره مندي از خدمات خصص کارت صدور ت -4

 

 :سامانه لینکدین ایرانثبت نام در و شرایط نحوه  -4ماده

 و هيچ مرکز دولتی یا آموزشگاه بوده کاماًل اختياریدریافت تخصص کارت توسط متقاضيان ثبت نام در سامانه لينکدین و 

 آزاد نمی بایست کارآموزان و جامعه هدف را نسبت به ثبت نام الزام نمایند. 

 لینکدین سراسري سامانه در کارت دارندگان پروفایل ایجاد و مشخصات و نام درج تفاهم نامه، 5ماده  7و بند  3ماده  5مطابق با بند 

 انجام می گیرد. 2به شرح ماده  فاز دو در هدف گروه مهارت، صاحبان و متخصصین بین ارتباطی شبکه ایجاد و شناسایی جهت ایران

 لینکدین ایران شامل مراحل ذیل می باشد:سامانه گام هاي ثبت نام در 

 

)متشکل از معاون آموزشی استان، نمایند سازمان  در کمیته راهبري مشترک منتخب تعیین مراکز آموزشی دولتی 

  متخصص(
 

 گام اول:

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبت نام در شبکه )هزینه ثبت نام / هزینه صدور تخصص کارت( بهره مندی از تخفیفات: شرایط  5ماده
ریال و هزینه صدور تخصص  000/160، 1400هیئت مدیره در سال شهریه ثبت نام در سامانه لینکدین ایران بر اساس مصوبه  -1

  ریال می باشد 000/500/3کارت 

آموزش فنی و حرفه اي کشور  سازمان مربیان و بازنشستگان کارکنان، براي هزینه ثبت نام  ،صورت گرفته توافقاتبا توجه به   -2

   می باشدرایگان 

 میباشد تخفیف %50 با بازنشستگان و مربیان کارکنان، براي  تخصص کارت هزینه گرفته، صورت توافقات به توجه با -3

 

 مزایای تخصص کارت شامل موارد ذیل می باشد: 

 حضور در رویدادها و تورهاي ملی و بین المللاستفاده از تخفیفات ویژه  -

 ارائه تخفیفات ویژه بیمه اي )انواع بیمه معتبر کشور( با گستره ملی -

 ، حرفه اي و مهارتیاز تخفیفات ویژه دوره هاي آموزشیاستفاده  -

 امکان بهره مندي از خدمات دانشگاهی داخل و خارج کشور -

کمیته راهبري ( حسب نظر منتخب شرکت در طرح ) مراکز آموزشی دولتی  مراکز منتخبصدور کد کاربري جهت 

 ثبت نام در شبکه لینکدینبه منظور  مشترک

می توانند در سامانه ثبت نام نمایند که در آزمون سنجش مهارت موفق به اخذ گواهینامه مهارت کاراموزانی  :1توجه

 شده باشند.

برگزیدگان مسابقات مهارت در صورت  بارگذاري تصویر گواهینامه مهارت در سامانه لینکدین الزامی می باشد. :2توجه

شتن گواهینامه مهارت الزم است تصویر لوح تقدیر یا نامه اي دال بر برگزیده بودن خود را در محل مربوطه بارگذاري ندا

 نمایند.
 

 :گام دوم

 

) مراکز آموزشی توسط واحدهای منتخب ثبت نام کارآموزان و دارندگان گواهینامه مهارت در شبکه لینکدین 

 در طرحو دریافت کد رهگیري به منظور فعالیت  دولتی

کانون  لینکدین مستقل   توجه: در صورت وجود کانون بازنشستگان کارکنان سازمان در سطح استان صدور کد کاربري

 با تصویب کمیته راهبري مشترک بالمانع است. ا ي بازنشستگی ه
 

 :سومگام 

 

 :چهارمگام  فعالیت متقاضی در سامانه به منظور فراهم آوردن زمینه اشتغال و کسب و کار مربوطه

 
 درخواست صدور تخصص کارت به منظور بهره مندي از مزایاي آن با واریز هزینه مربوطه

 با صدور تخصص کارت توسط سازمان متخصصین امکان بهره مندي از مزایاي مندرج فراهم خواهد شد. :1توجه

 تخصص کارت ویژه افرادي است که قبال در شبکه لینکدین ثبت نام کرده باشند  :2توجه

با تخب ناطالع رسانی و ثبت نام جهت بازنشستگان و برگزیدگان المپیادهاي مهارت توسط اداره کل یا مرکز م :3توجه

 تصویب کمیته راهبري مشترک بالمانع است.
 

 :پنجمگام 

 



 

 

 مشاوره صادرات و واردات اصناف و مشاغلارائه خدمات  -

 خدمات تخفیفی رفاهی و تفریحی سراسر کشور -

 مشاوره بازاریابی و فروش به متخصصین -

 مشاوره امور حقوقی به صورت گسترده -

 مشاوره کسب و کارهاي خرد و کالن -

 امکان استفاده از شبکه شتاب -

 

 در لینکدین و درخواست تخصص کارت نام مراکز آموزشی دولتی ثبت   :1جدول

  

  فی مابین سازمان متخصصین و  61مبلغ حق الزحمه پرداختی از محل شهریه ای دریافتی در قالب قرارداد ماده

 ادارات کل و با واریز وجه به حساب خزانه امکان پذیر خواهد بود 

 سایر موارد: 6ماده
با هماهنگی طرفین تفاهم نامه تهیه و  در صورت لزوم سایر موارد تفاهم نامه مشترک که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است -1

 به مناطق ابالغ خواهد شد.

 در صورتیکه اصل و ماهیت تفاهم نامه را تحت تاثیر قرار ندهد بالمانع است.با سازمان متخصصین  انجام توافقات استانی   -2
 

  حق الزحمه مراکز  سهم سازمان متخصصین  کاربری لینکدینکد

 مراکز شامل آموزش دولتی مراکز

سیار و... ، کارکنان، مربیان و  هاي و تیم شهري ثابت

 بازنشستگان سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور
  %50           %50   


