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 باسمه تعالی

 قَد جَعَلَ اهلل لِکُلِّ شَیءٍ قَدراً

 پای خود    بایستیم  رد  افق جهانی   روی 

 ESCO  اطالعات شغلی  براساس  مدل بومی استاندارد  اروپایی شرح

(European classification of Skills, Competences, Occupations and Qualifications) 
 

 

PUBLIC RELATIONS MANAGER 

 مدیر روابط عمومی

 
 

 Alternative label نیگزیجا هایواژه

 \public information coordinator\ publicity manager مدیر بازاریابی و ارتباطات ،مدیر تبلیغات
marketing and communications manager 

 corporate affairs manager \ public information مدیر اطالعات عمومی، مشاور روابط عمومی، مدیر روابط رسانه

manager\ media relations manager 

 public relations specialist متخصص روابط عمومی

 

Public relations managers strive to convey and maintain a desired image or reputation of a company, individual, 

governmental institution, or organization in general to the public and stakeholders at large. They use all sorts of media 

and events to promote the positive image of products, humanitarian causes or organizations. They attempt to ensure that 

all public communications portray clients the way they want to be perceived. 

نفعان ذینزد  ،یا نهادشرکت، سازمان فرد، یک از اعتبار و اعتماد به کلی  یمدیران روابط عمومی تالش می کنند تصویر و شهرت

تصویر ایجاد و تثبیت از رسانه ها و رویدادها برای همچنین . آنها حفظ و ارتقا دهندایجاد نموده یا آن را اصلی و عموم جامعه، 

مشتریان ، نیازها و عالیق ارتباطات عمومیدر قالب تالش می کنند و استفاده ، سازمان خدمات و عملکردمحصوالت،  ی ازمثبت

 .کرده و به درون سازمان منعکس کنندرا درک 
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 ESCOشایستگی اولیه برای دریافت نشان 

 گانه در حد نُرمال()حواس پنجتندرستی جسمانی  1

 )انواع هوش در حد نُرمال(سالمت روحی  2

 شغل ضروریهای آموزش در عناویندوره  یا طیبا شغل های مرتبط در یکی از رشتهکارشناسی  تحصیالت 3

 در این حوزه یا سه بار انجام موفق فرآیندهای شغلی سه سال سابقه کارحداقل  4

 آزمایی مدارکراستی سنجی یاطی مراحل مهارت 5

 

 خبرگی ها

 مکملدانش های  ضروریدانش های  مکملمهارت های  ضروریمهارت های 

20 10 20 14 

 

Essential skills and competences 

  ر تجربه انجام صحیح هر یک از این موارد الزامی است()حداقل یک با ضروریهای مهارت 

1. manage staff / follow company standards / build a network of contacts with suppliers /evaluate performance of 

organizational collaborators   / supervise crew / motivate staff to reach sales targets   / recruit employees/confer with 

event staff/monitor event activities/supervise event staff / conduct educational activities  / provide visitor information 

/ inform visitors at tour sites   / manage tourist groups / transport visitors / coordinate operational activities /oversee all 

travel arrangements /use global distribution system   / manage Online content / escort visitors to places of interest / 

implement strategic planning /  apply strategic thinking/coordinate events/organize event participants registration 

  کارکنانو رهبری  مدیریت 

ایجاد هماهنگی گروهی یا انفرادی برای به حداکثر رساندن کارایی اثربخش اتخاذ تصمیم صحیح و بهنگام در جهت تحقق اهداف از جمله؛ 

ها و نیز استخدام کارکنان جدید نیز شناسایی نیروی فاقد انگیزه یا مهارت کافی، طرد آن ،و همسویی عملکردها در جهت تحقق اهداف

و ارزیابی نتایج عملکرد کارکنان با توجه به نقش آنان در  ایگاه شغلی و بر اساس اصول و قوانین شرکت یا نهاد متبوعبا در نظر گرفتن ج

کاال یا  به حداکثر رساندن کارایی همچنین نظارت بر فعالیت کارکنان برای اطمینان از تداوم فعالیت ها در کنار نظارت بر شبکه توزیع

کارکنان  یاتیو عمل ییاجرا هاییتو مسئول هایتفعال یساززمانهمشت الزامات حقوقی و توقع مشتریان. خدمات به مشتریان با نظردا

و اطمینان از اجرای  گیردمی قرار مورداستفاده شدهابالغبه اهداف مشخص و  یدنرس یبرا ا  منابع سازمان صرف ینکهاز ا یناناطم یبرا

وظائف و فرایندها بر اساس برنامه، ارائه خدمات موثر و رضایت بخش و بکارگیری سیستم رایانه ای یا سیستم تبادل اطالعات آنالین در 

ایت های مرتبط با هر برنامه نظیر هدنظارت موثر بر فعالیتارائه خدمات و نظارت بر محتوای برخط )آنالین( مجموعه تحت مسئولیت. 

توزیع بولتن و بروشور  باآوری، تدوین و ارائه مناسب اطالعات موردنیاز به ذی نفعان موقع و جمعبرای انتقال ایمن و بهونقل عوامل حمل

 ها و روابط مثبت در گروه.یا ارائه فایل های صوتی و تصویری، راهنمایی و توجیهات حضوری برای جلب همکاری و تضمین پویایی برنامه

http://data.europa.eu/esco/skill/43858b92-51d2-4e9d-9d92-a694924add4d
http://data.europa.eu/esco/skill/43858b92-51d2-4e9d-9d92-a694924add4d
http://data.europa.eu/esco/skill/a571791c-50aa-40d1-ba82-b3f1f4185426
http://data.europa.eu/esco/skill/720a8d7e-8ec8-4a1c-a37b-729ab67d5540
http://data.europa.eu/esco/skill/2111dff8-f830-46ad-80ce-7885893b3134
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2. Analyses external factors of companies /  Perform market research \ Draw conclusions from market research results\ 

meet expectations of target audience\ Recommend market-related measures/ Forecast occupancy demand/ Schedule 

shifts 

 یا مطالعه بازار سازمان برآورد شرایط محیطی

جمع آوری، ارزیابی و تدوین اطالعات در خصوص اهداف و برنامه های فعاالن اصلی بازار یک محصول یا خدمات خاص 

تحقیق و همچنین نیازها، عالئق و سالئق مشتریان به منظور تسهیل توسعه بلندمدت کسب و کار و نیز شناسایی روند بازار و 

 مصرف کنندگانپیمانان، همسایر بازیگران، رقبا و کت مانند رفتار و سالئق تجزیه و تحلیل عوامل بیرونی موثر بر فعالیت شر

برای تعیین  روندهای اقتصادیپیش بینی تغییرات و و  و وضعیت سیاسی ، توزیع قدرتدر بازارشرکت موقعیت  همچنین

همچنین ارائه راهبردها و توصیه های کوتاه مدت و میان مدت نیز شناسایی بازارهای بالقوه  .شانس تحقق اهداف و ارائه راهبرد

 و هدف های سرمایه گذاری.

3. Analyze internal factors of companies /  Analyze problems for opportunities / Forecast organizational risks 

 برآورد وضعیت داخلی سازمان

، سازمانی، راهبردها فرهنگسازمان ازجمله داخلی موثر بر شرایط رسمی و غیررسمی عوامل مختلف تجزیه و تحلیل تحقیق و 

میزان انطباق ساختار برای احصاء نقاط قوت و ضعف و و منابع  محصوالتساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی، ذی نفعان، 

 .پیشنهاد راهبردهای بهبود فرآیندبا اهداف برای 

4. perform public relations / Build community relations/liaise with local authorities / Manage development of 

promotional material / Manage media services department / Manage online communications / Manage visual 

communications 

 ها(ها، سندیکاها و اتحادیه)انجمنای در جوامع و نهادهای حرفهپذیری مسئولیت 

مشارکت موثر و قبول مسئولیت برقراری روابط محکم و بلندمدت با اعضای جوامع  و نهادهای مربوط به حرفه روابط عمومی و 

ای به نحوی که با و حرفهکسب اعتبار اجتماعی نیز و و تجربه خود و دیگران های آنان در جهت افزایش آگاهی در فعالیت

 مدیریت توزیع اطالعات بین افراد، مهارت خود را در ایجاد رابطه گروهی با دیگران نشان دهد.  ی وارتباطات سازمان ایجاد

5. Give live presentation \ Conduct public presentation\ Rhetoric  \ Teach university class   

 و تدریسکنفرانس  ،سخنرانی

، نتایج تحقیق ،ایده، موضوع که در آن یکشفاهی با هدف توجیه و آموزش ارائه سخنرانی یا انجام چند تدریس دانشگاهی یا 

به نحوی مستدل، جذاب، شیوا و کوتاه و با مخاطبان  برایکار نشان داده شده و یا قطعه مرتبط با محصول جدید، خدمات 

 می شود.توضیح داده کمک اطالعات مفید )نمودارها و...( 
6. Develop media strategy 

 برای یک سازمان راهبرد رسانه ایتدوین 

، با توجه به ویژگی شودارسال باید گروههای هدف برای هر یک از نوع محتوایی که  در تعییناستراتژی  یک ارائهطراحی و 

محتوا مورد استفاده قرار می گیرد  انتقال پیام وو رسانه ای که برای )تغییر نگرش یا رفتار( مورد انتظار هدف  ،های مخاطب

 بندی اهداف و مخاطبان و ارزیابی بازخوردها.اولویتو نیز تقسیم و 

http://data.europa.eu/esco/skill/ce5b1446-b5e3-4f05-a5ac-83f2ee142a44
http://data.europa.eu/esco/skill/91816e1a-d026-4d21-9b1c-59ca5cf488de
http://data.europa.eu/esco/skill/6e16f998-7648-4ed0-8232-1b03722d1a53
http://data.europa.eu/esco/skill/6e16f998-7648-4ed0-8232-1b03722d1a53
http://data.europa.eu/esco/skill/1c08d63d-1c5e-4b9b-ad3e-f7ba7debb2d1
http://data.europa.eu/esco/skill/1c08d63d-1c5e-4b9b-ad3e-f7ba7debb2d1
http://data.europa.eu/esco/skill/7edc05fe-378b-4c9e-bbb2-e5a29c5a845f
http://data.europa.eu/esco/skill/28f98c7e-b89c-4b4d-ae0a-0c5a6328992e
http://data.europa.eu/esco/skill/28f98c7e-b89c-4b4d-ae0a-0c5a6328992e
http://data.europa.eu/esco/skill/2839f191-cd94-49a9-ac16-46018066b8b2
http://data.europa.eu/esco/skill/2839f191-cd94-49a9-ac16-46018066b8b2
http://data.europa.eu/esco/skill/81e812e6-cf9e-4166-9b3c-b0b8492fe354
http://data.europa.eu/esco/skill/81e812e6-cf9e-4166-9b3c-b0b8492fe354
http://data.europa.eu/esco/skill/81e812e6-cf9e-4166-9b3c-b0b8492fe354
http://data.europa.eu/esco/skill/8de195a5-ffd6-4d99-aee8-9ec4a24dbafa
http://data.europa.eu/esco/skill/8de195a5-ffd6-4d99-aee8-9ec4a24dbafa
http://data.europa.eu/esco/skill/52e3507b-1cad-409f-9146-3c5e2afe7df9
http://data.europa.eu/esco/skill/52e3507b-1cad-409f-9146-3c5e2afe7df9
http://data.europa.eu/esco/skill/50b96d21-f2eb-4f35-a8d3-77eee15ef51f
http://data.europa.eu/esco/skill/50b96d21-f2eb-4f35-a8d3-77eee15ef51f
http://data.europa.eu/esco/skill/50b96d21-f2eb-4f35-a8d3-77eee15ef51f
http://data.europa.eu/esco/skill/c2d48b3a-1f91-4442-8f18-6c43a589737b
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7. Use different communication channels / Distribute local information materials   / Develop professional network \ Use 

different communication channels / Carry out forum moderation /  Establish relationship with the media  

 در حوزه شغلی ی خاص برای ارتباطتوسعه و استفاده از شبکه ا یجاد،ا

ها یا اطالعات، گذاری ایدهاشتراکو به  تولید باهدف و تصویریصوتی مکتوب، ارتباطی  هایاستفاده از انواع شبکه ایجاد و توانایی

برقراری ارتباط با افراد مرتبط با یک  نیز آوری اطالعات و ارائه آن به مشتریان )تدوین بانک اطالعاتی(جمع هشدار و فراخوان.

شبکه حرفه ای خودساخته و فعال نگه یک در تداوم آن حفظ ارتباط و  ،زمینه حرفه ای، پیدا کردن زمینه مشترک همکاری

دیگر سیستم های  نظارت بر فعالیت های ارتباطی تحت وب یااز جمله؛ داشتن آن و استفاده از آن برای کسب سود طرفینی. 

اصول قانونی همچنین  و یقوانین رفتار اهداف انجمن،مطابق با ارتباطی، ارزیابی اینکه آیا محتوای  ویک انجمن  در حث و گفتگوب

 با تیم های خبری. پاسخگویی موثر و کارهمچنین خیر؟  هست آزادی گفتگو

8. Organize press conferences\ Perform interviews / Work closely with news teams 

 خبری نشست و انجام چندآماده سازی 

یا خبری برای گروهی از روزنامه نگاران و خبرنگاران رسانه برای اعالم یک خبر جدید رسمی  نشستیک و برگزاری سازماندهی 

تایید محتوا و  بررسی و نیزالمللی بااهمیت در سطوح سازمانی، استانی، ملی یا بین به سواالت آنان در یک موضوع خاص پاسخ

 .برای پاسخگویی به ابهامات متن یک مصاحبه همچنین در دسترس اصحاب رسانه بودن

9. Integrate strategic foundation in daily performance / Translate strategy into operation / Impalement strategic planning/ 

Apply strategic thinking/ Direct event administrative details 

 پیاده سازی و تحقق اهداف یک برنامه یا پروژه با هزینه قابل قبول

قالب یک برنامه یا پروژه با تنظیم دقیق در و اهداف کالن و عملیاتی  ها ارزش پیگیری اهداف سازمان اعم از ماموریت، چشم انداز،

 .خود و نیروهای تابعه نیز بسیج منابع با کاربرد موثر دانش کسب و کار در فرصت های موجود موقعیت شغلی ها وعملکرد

10.  Negotiation and bargaining  / Apply diplomatic principles   / Represent the organization 

 یک سازماننمایندگی مذاکره موفق و ایفای صحیح و کامل وظایف 

 و ی مختلف، سازمان ها و نهادهاهادولتنمایندگان  اب)رسمی و غیررسمی( هدفمند و از قبل برنامه ریزی شده انجام مذاکرات 

وکالت و وظائف ابالغی در  ، در چارچوب قانون و قواعدبه عنوان نماینده موسسه، شرکت یا سازمانتسهیل فرایندهای سازش، 

 .از حقوق، منافع، اعتبار و شئونات کشور، سازمان یا شرکت متبوع و تامین آنحفاظت  جهت  دفاع و

11.  Handle customer complaints/ Identify clients' needs /  Measure customer feedback/ Manage the customer experience/ 

Arrange event needs 

 نیازسنجی و رسیدگی به شکایاتطراحی فرایند 

ی که به امنظور شناخت بموقع حوزهو مدیریت شکایات آنان بهبالقوه و بالفعل ای برای نظرسنجی از مشتریان طراحی فرآیند ساختاریافته

استفاده از ه و برخورد جذبی دوستانهمچنین  و نارضایتی کمک و رسیدگی فوری یا امکانات و خدماتی خاص نیازمند است و رفع نگرانی

  .مطابق با استانداردها و قراردادطرفین منافع دریافت دیدگاهها جهت تامین خواسته مشتری و و سواالت مناسب به منظور شناسایی انتظارات 

  

http://data.europa.eu/esco/skill/f6d294f4-db62-4fc5-a7b8-778e5071c112
http://data.europa.eu/esco/skill/f6d294f4-db62-4fc5-a7b8-778e5071c112
http://data.europa.eu/esco/skill/7053c54a-994e-4b87-865d-a520b5c401c7
http://data.europa.eu/esco/skill/6543eef3-d05e-4e97-a7dc-379398a1a798
http://data.europa.eu/esco/skill/6543eef3-d05e-4e97-a7dc-379398a1a798
http://data.europa.eu/esco/skill/089bab26-a854-40fb-8c04-5be4f693315a
http://data.europa.eu/esco/skill/707e9935-d3e3-4d5a-b07d-60916081de15
http://data.europa.eu/esco/skill/1a4fdd0e-2cbe-4b77-aa6e-e46efc181b76
http://data.europa.eu/esco/skill/1a4fdd0e-2cbe-4b77-aa6e-e46efc181b76
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12.  Speak different languages 

 زبان بین المللییک هب توانایی گفتگو

 زبان بین المللی( در حوزه شغلی)یکخارجی  ساده حضوری و شفاهی با اتباعامکان برقراری ارتباط و مفاهمه 

13.  Perform clerical duties   / Maintain incident reporting records /Present reports /  Write a report/ Maintain event 

records/ Document safety actions 

 نویسی و انجام امور اداریگزارش

ایجاد سازوکاری برای ثبت و ضبط جزئیات رده و نیروهای تحت امر و نیز همانجام مکاتبه رسمی و اداری با مقامات باالتر، 

و انعکاس آن به مراجع ذی ربط قانونی یا ذی نفعان  رخ دهد کارغیرمعمول که ممکن است در طول روتین یا رویدادهای 

 سازمانی و بایگانی و نگهداری اسناد مربوطه.

14.  Delegate activities /Succession/ find a replacement for manager /  Train employees 

 همکاران زیرمجموعه و جانشین پروری آموزش

همچنین واگذاری وظائف به عوامل  شغل یکاحراز بالقوه و بالفعل عوامل زیرمجموعه و داوطلبان  و همکارانغیررسمی ولی موثر آموزش 

اهمیت آن وظایف به نحوی که اطمینان توانایی، سطح آمادگی، شایستگی و توقعات آنان همچنین نوع فعالیت و زیرمجموعه با نظرداشت 

 حاصل کند؛ فرد یا افراد مذکور به طور کامل درک کرده اند که طی چه زمانی؟ و چگونه؟ چه کاری را باید انجام دهند.

15.  Advise on public relations 

 برای سازمان  روابط عمومی دوین راهبردت

میزان بودجه و نیروی انسانی مورد نیاز برای تحقق  قوانین، انداز، اهداف کالن و اهداف عملیاتی به همراه پیش بینیتعیین چشم

مخاطبان هدف و انتقال مناسب  سازمان های دولتی، عمومی یا خصوصی انتفاعی یا غیرانتفاعی در زمینه ارتباط موثر بادر آنها 

 استراتژی ها. و تعیین مدیریت روابط عمومی همچنیناطالعات 

16.  Participate in events 

  ها و نمایشگاهها(شغلی )همایش یدادهایروبرگزاری در موثر  مشارکت

در سطوح  مرتبط با حوزه شغلیو نمایشگاه های  های علمیو گردهمایی ، سمپوزیومهمایش هابرگزاری  درحضور و مشارکت موثر و فعال 

ها و هیات علمی، گذاری، مدیریت بخشی از امور اجرایی، اداره پنلالمللی در قالب عضویت در شورای سیاستسازمانی، استانی، ملی و بین

 کاالها خدمات وکاری در تولید یا توزیع همو مذاکره در مورد کاال یا کسب ایده جدید  به منظور ترویججذب حامیان مالی، غرفه داری و...  

. 

17.  Advise on public image\ Define brand identity 

 برای یک شخصیت، سازمان، مکان، کاال یا خدمات خاص )برند( تصویر عمومی پیشنهاد یک

یک با ذکر ویژگی ها و دالیل مطلوبیت آن در داخل و خارج محیط یا کشور مورد نظر و ارائه مشاوره به یک نام تجاری  معرفی

شیوه ای که مردم به  بهشخصیت خود مورد نحوه ارائه اعم از سیاستمدار، هنرمند، بازرگان، فعال اجتماعی یا... در مشتری 

 به دست آورد. خاصیا مخاطبان  یعمومدر افکاربیشترین نفوذ را 

 

http://data.europa.eu/esco/skill/c0156cdb-8587-4278-89e0-075d83e3140b
http://data.europa.eu/esco/skill/c0156cdb-8587-4278-89e0-075d83e3140b
http://data.europa.eu/esco/skill/4707bc7a-e7e7-48e5-8dc5-49ec60fbae90
http://data.europa.eu/esco/skill/2691f4d8-d090-423f-afd7-9e721f562e8d
http://data.europa.eu/esco/skill/d952e003-b5af-4a8a-9d32-921d34dc4907
http://data.europa.eu/esco/skill/d952e003-b5af-4a8a-9d32-921d34dc4907
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18.  Have computer literacy  (ICDL) 

 ( ICDL)مهارت حرفه ای در   سواد رایانه ای

تاییدکننده  شود،یشناخته منیز  ICDL یالمللنیبکه با عنوان  ECDL ای سطح تسلط برای کار با رایانه ییاروپا نامهیگواه

 تاکنونکه  برنامهاین در اما تایید مهارت حرفه ای و پیشرفته  .است انهیاز مهارت کار با را سطح پایه و مقدماتی بهره مندی

باید به صورت آزمون عملی یا ارائه نمونه کار در  ،دادهقرار پوشش  تحت کشور 14۸زبان مختلف در  41نفر را با  ونیلیمصدها 

 گردد.توانایی تبادل اطالعات در فضای ایمن، احراز میو ( Word, Excel, Access, Powerpointچند مهارت اصلی )

19.  Compile content /  Prepare presentation material /  Develop promotional tools /  Ensure information transparency /  

Manage creative department 

  نامه، دستورالعمل و...(ی شغلی )بخشنامه، نظاممحتواتولید 

 بخشنامه، دستورالعمل، ان،یمجر نیب روابط میتنظ و ندیفرآ کی نهیبه یاجرا یبرا مختلف یتیریمد یها کیتکن از استفاده با

 . دینما ابالغ رمجموعهیز کارکنان به نموده نیتدو و هیته... و نامه نظام

20.  Build business relationships /  Guarantee customer satisfaction /  Maintain working relationships   /  Maintain 

relationship with suppliers /  Disseminate internal communications /  Ensure cross- Department cooperation / 

Coordinate marketing plan actions 

  آن در امور شغلی ایجاد روابط شخصی پایدار و بهره برداری از

مانند تامین های مختلف مرتبط با حوزه کاری افراد مسئول در بخش ها و سازمان بارابطه مثبت و بلندمدت و حفظ برقراری 

مشتریان و سایر بازیگران حوزه شغلی از طریق صداقت در اطالع رسانی به آنها از  ،کنندگان، توزیع کنندگان، سهامداران

خواسته دیگر و  ی اطالعاتینیازهابموقع و دقیق رفع  و مدیریتانتظارات وضعیت سازمان یا موسسه و اهداف آن و پیش بینی 

 به سازمان. مشتری  رضایت و وفاداری قانونی مشتریان برای جلبهای 

Optional skills and competences  

  مکملمهارت 
21.  Develop public relations strategies /  Develop communications strategies 

 سازمانروابط عمومی های ساختاری ظرفیت توسعه

برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای یک استراتژی جدید در روابط عمومی یک سازمان از بازتعریف اهداف، پیشنهاد ابزارهای ارتباطاتی 

شرکای جدید و تجدید نظر در حجم و نوع تبادل اطالعات بین ذی نفعان همراه با تغییرات ساختاری و توسعه نو، برقراری ارتباط با 

 کمی و کیفی نیروی انسانی.

22.  Draft press releases /  Editorial standards /  Create editorial board /  Participate in editorial meetings /  Manage content 

development projects 

 مقاله و سرمقاله نویسی

 و انتشار از طریق خاصمخاطبان افکارعمومی یا  تهیه مقاله، سرمقاله یا یادداشت تحلیلی/ موضوعی برایجمع آوری اطالعات و 

 یک رسانه.

http://data.europa.eu/esco/skill/96a67da1-881f-4d09-927e-ac75fcff4d93
http://data.europa.eu/esco/skill/1ba59ce0-7fec-434b-8d5c-9b275250a26c
http://data.europa.eu/esco/skill/66fda9e5-f9f7-4342-b4f1-23355bcdd0b9
http://data.europa.eu/esco/skill/3a876d1c-3dd5-45ed-9a27-47cdbee46ce7
http://data.europa.eu/esco/skill/80458486-d231-48c8-b4ae-665c454772a5
http://data.europa.eu/esco/skill/1f6eac42-e5aa-4fa7-a75d-a4eea12c618e
http://data.europa.eu/esco/skill/1f6eac42-e5aa-4fa7-a75d-a4eea12c618e
http://data.europa.eu/esco/skill/b216d9a2-7d4e-4312-8d05-e375f4ab44d8
http://data.europa.eu/esco/skill/b216d9a2-7d4e-4312-8d05-e375f4ab44d8
http://data.europa.eu/esco/skill/90398aca-82b7-4f56-8e0f-814d949162b4
http://data.europa.eu/esco/skill/c606cb12-9c63-4d2d-a58a-934b1dd3a0a8
http://data.europa.eu/esco/skill/c606cb12-9c63-4d2d-a58a-934b1dd3a0a8
http://data.europa.eu/esco/skill/3c834f6e-523a-49ee-8ed1-e073e28ae6fe
http://data.europa.eu/esco/skill/7800332c-a8eb-4792-8d72-50d509616154
http://data.europa.eu/esco/skill/7800332c-a8eb-4792-8d72-50d509616154
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23.  Social media management /  Media planning /  Social media management /  Publishing strategy /  Manage media 

services department /  Create media schedule /  Create media plan /  Integrate content into output media /  Perforate 

printed media /  Social media marketing techniques /  Apply social media marketing /  Develop media strategy /  

Outdoor advertising /  Printing media 

 رسانهتجربه عملی مدیریت 

یک و اجرای استراتژی هایی که با هدف مدیریت ا همچنین برنامه ریزی هآشنایی با ساختار و روش کار رسانه کار عملی و 

 طراحی شده است.مخاطبان در خصوص موضوعی خاص سازی برای تصویر و اجتماعی رسانه

24.  Assist in the practical actions for developing marketing campaigns \ Coordinate advertising campaigns/ Monitor 

media industry research figures\ Perform media outlets research 

 های تبلیغاتی (کمپینهدایت هم پایی )

های زمانی، تعیین هدف اصلی و دورهمانند  الزم استها و اقداماتی که برای اجرای یک کمپین تمام تالشاز کمک و پشتیبانی 

خرید و تامین مایحتاج  تبلیغ کنندگان،برگزاری نشست تخصصی با صاحب یا حامی اصلی کمپین و جلسات آشنایی با ظرفیت 

؛ از طریق ترویج یک محصول یا خدمات اقدامات معطوف بهسازماندهی برای فعاالن و ایجاد انگیزه و هدایت عوامل اجرایی و 

بروزرسانی  پیام،بسته های  رادیویی، مکتوب و دیجیتالی، مبادلهتبلیغات تلویزیونی،  متون و محتوای نظارت بر تولیدپایش و 

 .رسانه های مختلفکمک  و حجم مورد انتظار از مخاطبان هر بخش با ارقام توزیع

25.  Brainstorm ideas / Develop creative ideas   / Seek innovation in current practices /  Create solutions to problems/ 

Measure customer feedback 

 خلق یا توسعه ایده خالقانه )حل مساله(

 گیری ازبهره وخالقیت همراه با جایگزین  نوآورانهراهکارهای بهتر و ارزانتر و پیشنهاد ایده های ارائه  روش ها وجستجو برای بهبود 

بندی لویتریزی، اوحل سریع و ارزان مشکالتی که از قبل برنامه و کارکسب و پاسخ به مشکالت مربوط به  در جهتفناوری های جدید 

ایجابی و فرصت(، میزان دربرگیری  -همراه با تعیین نوع مساله )سلبی و تهدید و مورد اهتمام نبوده اند )نوپدید(  دهی نشدهو سازمان

از طریق مطالعات میدانی یا فرآیندهایی چون توفان فرآیندها رفع نقاط ضعف  مساله یا نیز حل جغرافیایی و تاثیر برکارآمدی و

 مغزی.

26.   Perform fundraising activities   / Present a cause 

 جمع آوری کمک مالیتجربه مشارکت در فرآیند انگیزه بخشی و 

گذاری، تعاونی، عمرانی و...( و برقراری ارتباط )خیریه، سرمایه غیرانتفاعی المنفعهیافتن حامیان بالقوه برای یک موضوع عام

در مذاکره برای  (استفاده از مناسبت ها و انگیزه های خاص))حضوری، مجازی، تبلیغاتی و...( نیز بهره گیری از رویکرد اقناع 

 .از موضوع عام المنفعهحمایت مالی رای بآنان به شیوه شفاف و قانونی  متقاعد کردن

27.  Build international relations / establish communication with foreign cultures 

 )تبادل کاال، خدمات، دانش یا تجربه با نهادهای فرا مرزی( روابط بین المللیتجربه 

مستقر در کشورهای مختلف ای مرتبط با شغل یا نهادهای فرا مرزی حرفهایجاد ارتباطات مثبت و هم افزا با سازمان های بین المللی 

تبادل اطالعات به معنای تالش برای کیفیت محصوالت و خدمات یا خرید و فروش آنها نیز یا بهینه سازی تبادل دانش و تجربه برای 

http://data.europa.eu/esco/skill/5303169c-75d6-4751-9136-a4b88343388c
http://data.europa.eu/esco/skill/526a0eaa-2bee-4e80-989f-cb36f9fbee47
http://data.europa.eu/esco/skill/526a0eaa-2bee-4e80-989f-cb36f9fbee47
http://data.europa.eu/esco/skill/14d133af-6662-490e-9716-a4cc1e26676a
http://data.europa.eu/esco/skill/14d133af-6662-490e-9716-a4cc1e26676a
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اعضای آن جامعه و راه های تاثیرگذاری بر درک کدها و نمادهای فرهنگی جامعه ای که سازمان متبوع در آن فعالیت و کار می کند و 

 .نخبگان و گروه های مرجع آنایجاد ارتباط مثبت و هم افزا با 

28.  Approve advertising campaign\ examine advertisement layout / evaluate advertising campaign / monitor political 

campaigns  / monitor political conflicts 

 (کمپین) هم پایییک ارزیابی ت سیاسی یا تجربه مسئولیت نظارت بر یک رقاب

در یک کمپین هزینه و اثربخشی تجربه ایفای مسئولیت ناظر رسمی، داور یا بازرس در یک رقابت انتخاباتی یا ایفای نقش ارزیاب 

بررسی حرفه ای همه مطالب تبلیغاتی مانند برگه ها، وب  ازجمله؛ بر اساس قوانین یا مدل نظارتی و ارزیابی علمی تبلیغاتی 

و نیازهای  صاحب یا حامی اصلی کمپینسایت ها، تیزر تلویزیونی و تبلیغات روزنامه برای اطمینان از انطباق آنها با استراتژی 

اثربخشی آن پس از اجرا و ارزیابی میزان مپین کبازخورد عملکرد اخذ و بررسی  و روش توزیع درستیمشتری همچنین تأیید 

میزان رعایت  از جمله مطالعات افکارسنجی وسیاسی  کمپینیک  مستمر بر روش های اعمال شده در نظارت .اهدافدر تحقق 

بین احزاب احزاب یا اختالفات سیاسی در درون گسترش  بررسی احتمالتامین مالی کمپین، روش های تبلیغاتی و در  مقررات

 دولت و امنیت عمومی.ملی، اقتدار  تواندر فعالیت کمپین یا اختالفات دولت همچنین شناسایی تاثیر  و یسیاس

29.  Advise on communication strategies 

 برای یک سازمان ارتباطی تدوین راهبرد

نمایندگی شعب برنامه های ارتباطی داخلی و خارجی و ساختارها و در ارتباط با به شرکت ها و سازمان ها ارائه خدمات مشاوره ای 

و اطمینان از اینکه  یارتباطوضعیت بهبود ی در جهت پیشنهادات و و دولت الکترونیکآنالین  نظام اتوماسیونآنها، از جمله 

با تدوین   می رسد و سواالت آنها پاسخ داده می شودو مخاطبان ذی ربط همه کارکنان شکلی دقیق و امن به اطالعات مهم به 

پایداری »همچنین معیارهایی برای « نظارت و ارزیابی»، «مذاکره و توافق»، «ترغیب»، «اطالع رسانی»اصول یا راهبردهایی برای 

 «.نظام بازخورد»و « ارزش های سازمان»و « طبانمخا»با تعیین دقیق « پایداری برنامه»و « قوانین

30. Investigation research methods / opinion poll / conduct public surveys 

  تجربه مشارکت در یک فرایند افکارسنجی، نظرسنجی یا آمارگیری

مستقیم یا غیرمستقیم  مخاطب به شکل جامعهپرس و جو از مشارکت موثر در فرآیند طراحی سواالت هدفمند کمی یا کیفی باز یا بسته و 

 .افزارهای آماری پیشرفتهها و نرمتحلیل و آنالیز نتایج حاصله با استفاده از روشو پس از تایید روایی و پایایی 

 

 

 

 

 

 

 

http://data.europa.eu/esco/skill/6457122e-5eed-4817-9f67-c3edb607fef6
http://data.europa.eu/esco/skill/6457122e-5eed-4817-9f67-c3edb607fef6
http://data.europa.eu/esco/skill/e1964543-0312-4deb-8cba-aa07f3fb0904
http://data.europa.eu/esco/skill/e1964543-0312-4deb-8cba-aa07f3fb0904
http://data.europa.eu/esco/skill/e1964543-0312-4deb-8cba-aa07f3fb0904
http://data.europa.eu/esco/skill/786378b4-6661-4f51-b03c-3006a2bc2d62
http://data.europa.eu/esco/skill/786378b4-6661-4f51-b03c-3006a2bc2d62
http://data.europa.eu/esco/skill/69f36674-440a-4fa0-89f9-1b70172ebb9d
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Essential Knowledge 

 های آموزشی برای هر یک از این موارد الزامی است()حداقل یک بار حضور در دوره  ضروری های دانش 

1. communication principles 

 اصول و مبانی ارتباطات

حفظ برقراری ارتباط،  فردی و گروهی با هدفارتباطات  حوزه های مختلفدر کلی و نظریه ها مجموعه ای از اصول آشنایی با 

 است.و قطع ارتباط  و احترام به مداخله دیگران و مدیریت ارتباط، شنیدن نظر مخالف

2. public relations 

 روابط عمومیاصول و مبانی 

 د در میان همکاران، ذینفعان و کل جامعه.شرکت یا فرنهاد، یک از مدیریت تمام جنبه های تصویر و ادراک 

3. forming of public opinion 

 افکار عمومی ساخت

. عناصری که در افکار ماست می شود که مطلوب متوجهبه سوی چیزی  عامه و عقاید ، احساساتفرایندی که در آن ادراکات

 ت، فرایندهای روانشناختی و ... کنند مانند فریم اطالعاعمومی نقش مهمی ایفا می 

4. Strategic planning 

 راهبردیبرنامه ریزی 

کالن   چشم انداز، ارزش ها و اهداف، عناصری که پایه و اساس یک سازمان را تعیین می کند، نظیر مأموریتتعیین و ترسیم 

 پیش بینی مجموعه ای از اقدامات برای تحقق آن در یک زمان بندی روشن و با هزینه مشخص. همچنین

5. shape corporate culture /show an exemplary leading role in an organization /follow ethical of conduct / Professional 

ethics / corporate social responsibility 

 و مسئولیت اجتماعی ای اخالق حرفه

، ارزش ها، باورها و نمادهابیشتر  و تقویت به منظور شکل دادن )منشور اخالقی( تعریف و معرفی عناصر فرهنگ سازمانی

که الهام بخش سازگار است و نیز  انجام کنش ها و واکنش های رفتاری و گفتاری به طوری که  سازمانیی که با اهداف رفتارها

تعامل با همکاران، مشتریان، کارفرمایان و تامین کنندگان همچنین ارائه و پیروی قرار گیرد. همچنین  در الگو برداریهمکاران 

مسئولیت اقتصادی نسبت نظیر مدیریت فرآیندهای کسب و کار  و المللیملی و بین شدهپذیرفتهاصول  بر اساسخدمات  کاال و 

جامعه، قانون و منافع ملی مانند نسبت به های نوشته و نانوشته درازمدت مسئولیت همراه با نظرداشت تعهدات و به سهامداران 

 .ه نحوی معقول )پیش بینی پذیر( و اخالقیبسرمایه های فرهنگی و تاریخی  و حفاظت از محیط زیست

6. apply grammar and spelling rules \ proofread text\ Grammar 

 آیین نگارش، امال و ویراستاری

http://data.europa.eu/esco/skill/5330b70e-16f5-43a7-a6de-18fd6a4bd063
http://data.europa.eu/esco/skill/9194696f-8a5a-4f7b-bf8a-a680da41c320
http://data.europa.eu/esco/skill/949ced5f-7536-4614-ac60-563ffc91a2f2
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آنها  ، در تدوین متن ترکیب جمالت، عبارات و کلمات در هر زبان و ساختارمربوط به مجموعه ای از قوانین ضمن آشنایی با 

و گویا تنظیم شده و فاقد اشتباهات تایپی و امالیی است و ل کند که عبارات جامع و مانع و رسا اعمال و اطمینان حاصرا 

  انتشار مناسب است.ارسال به مخاطب یا حتوا برای م

7.  Media literacy /   Types of media 

 سواد رسانه ای 

بر پایه درک  ...(های گوناگون )چاپی، صوتی، فیلم/ویدیویی، اینترنتی وتحلیل، ارزیابی، و خلق پیام در شکلتوانایی دسترسی، 

گیرد و تأثیر این فنونی که از سوی تولیدکنندگان رسانه مورد استفاده قرار می و های جمعیآگاهانه و انتقادی از ماهیت رسانه

 انند سواد رایانه ای، دارای انواعی از مهارت ها و سطوح مختلفی از تسلط است. سواد رسانه ای به م فنون بر فرد و جامعه.

8. Contract law/ law of obligation / handle tour contract details / manage contracts 

 تعهدات حقوقیها و قرارداد

، از خدمات ایدر مورد مبادله کاالها  نیطرف نیب یکتب یتوافقنامه هاحاکم بر وضع  یقانون یها هیرو آشنایی با مبانی حقوقی و

 .و رفع اختالف خاتمه دادنشرایط و  یقراردادخاص  یها تیو مسئولجمله تعهدات 
9. Labor law    / Employment law 

 و استخدام قانون کار

ن یانهمچنین قو و دولت یکارگر یها هیکارکنان، اتحاد ان،یکارفرما نیرابطه ب مین مربوط به تنظنیاوقآشنایی با اصول و مبانی 

در برابر یکدیگر مطابق چارچوب  انیکارکنان و کارفرماو مسئولیت متقابل  حاکم بر شرایط بکارگیری نیروی کار، حقوق

 های کار و محیط کاری.یقانونی تنظیم شده و ویژگ هایقرارداد

10.  Arrange special events 

 مراسمسازماندهی 

از میهمانان ویژه و عادی همچنین اجرای منظم  جمعی پذیراییفرآیندهای دعوت، استقبال و سازماندهی آشنایی با نحوه 

 فرهنگ و شئونات مربوطه.ا، همایش ها، جشن ها و مهمانی ها با رعایت قوانین، رانس هرویدادهای ویژه مانند کنف برنامه

11.  Study human societies / Anthropology   / Sociology 

 یمردم شناس و  جامعه شناسی

قومیت،  رفتار و پویایی گروهی، روندها و تأثیرات اجتماعی، مهاجرت انسانی، یی در موردداده ها لیو تحل هیو تجز یآور جمع

واکنش نشان  رییچگونه به تغدلیل و منشاء رفتار جمعی انسانها چیست؟  نکهیا یبه منظور بررسفرهنگ و تاریخ و ریشه آن 

 ؟دیآ یوجود مه ب یفرهنگ حرکت ؟ ورندیگ یقرار ماعمال آن قدرت در محل  یها ستمیچگونه س ؟دهند یم

 

 

 

http://data.europa.eu/esco/skill/89c1d71c-f443-4e60-a7c3-f824ecb10597
http://data.europa.eu/esco/skill/89c1d71c-f443-4e60-a7c3-f824ecb10597
http://data.europa.eu/esco/skill/92721092-fe7c-4689-96bd-4f02385bc0e7
http://data.europa.eu/esco/skill/92721092-fe7c-4689-96bd-4f02385bc0e7
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12.  Analyses the comments of select audiences 

 مخاطب شناسی

های عالئق اعضای یک جامعه هدف برای تعیین و انتخاب راهبردها، ابزارها و شیوهها و ها، اولویتمطالعه علمی منافع، ارزش

سازمان و مصرف کاال و خدمات یک ارتباط موثر با آنان در جهت حداکثرسازی اعتماد، همدلی و همراهی مشارالیهم با اهداف 

  .در حد انتظارآن تولیدی 

13.  Study human societies / Anthropology 

 یفرهنگ یبرنامه ها یابیارز

ی، مذهبی، آموزش عمومی، هنر تیفعال وبرنامه میزان اثربخشی فعالیت نهادهای فرهنگی یا یک  یابیبه ارز کمکیا  یابیارز

  فیلم، تبلیغات، پیام، رسانه و...
14.  Press law/  Media law 

 قانون مطبوعات و رسانه ها

در تمامی محصوالت رسانه ای و صنعت سرگرمی  پیام های اطالعاتی و تحلیلیتولید و نشر مجموعه قوانین مرتبط با صدور مجوز 

خش، تبلیغ، سانسور و خدمات آنالین، همچنین حقوق و تکالیف در زمینه های پآزادی بیان  مربوط به و فعالیت های نظارتی

 مربوطه.

15.  Teamwork principles 

 شیوه های کار گروهی    

 و کسانیمشارکت با هدف مشخص،  کیبه  یابیدست درگروه متعهد یک در یک تیم یا افراد  یهمکارآشنایی با شیوه های 

 یکدیگرهای ظرفیتاستفاده موثر از برای ایده و اطالعات  آزادمکان تبادل ا

16.  Control financial resources / Control of expenses/ Synthesis financial information / manage budgets /  Handle 

financial transactions / Manage account department 

  مدیریت مصرف بودجهو  کنترل منابع مالی

حرکت در چارچوب اهداف، وظائف و ها( و منابع مالی برای تضمین و کنترل صرف بودجه )هزینهریزی، نظارت برنامه

های وری و نیز جمع آوری، تایید و بازبینی اطالعات مالی از بخش دستورالعمل های ابالغی، افزایش کارایی و ارتقای بهره

 .بودجه تخصیصی هدفمند و گزارش دهی در مورد مصرف مختلف برای تولید سندجدید )بیالن( یا برنامه های یکپارچه مالی

17.   Perform project management 

 پروژه تیریمد

پروژه  کمورد انتظار از ی یفیککمی و  جینتا زمان و... برای کسببودجه،  ،یمنابع مختلف، مانند منابع انسان یزیبرنامه ر

 .مشخصبندی زمان با هزینه و بودجه تعیین شده و به هدف  یابیدست یبرا آن شرفتیپ پایشو  ، اجرای برنامهخاص

 

 

http://data.europa.eu/esco/skill/7e251454-2496-4f09-99fe-3da59bc4c10a
http://data.europa.eu/esco/skill/7e251454-2496-4f09-99fe-3da59bc4c10a
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18.  Inspect table settings/ perform costume settings/ prepare ceremonial locations/ Perform government ceremonies 

 اصول تشریفات رسمی

صحیح  قرارگرفتنبرای اطمینان از مذاکره و غذا  وضعیت سالن و محل مراسم و میزکنترل آگاهی از اصول تشریفات رسمی و 

 پرچم و ظروف همچنین آراستگی رسمی محیط و لباس و رفتار میزبانان.همه وسائل از جمله 

19.  Security regulations   / Liaise with security authorities /  liaise with politicians  

 مجوزها )امور حراستی و هشداردهی( ایفای وظائف قانونی و اخذ

ی در سطح سازمانی و ملی به نحوی که در منیو ا تیامن تیریمربوط به مد یها استیو س یقانون وظائفمجموعه مقررات، آشنایی با 

خصوص رویدادهای موقع و به طور موثری در به  ها و نهادهای رسمی مسئول،یا سایر سازمان سیپلدفاتر  ابارتباط از طریق مواقع لزوم 

 رسانی نماید. و اطالع هادواکنش نشان دائص قابل سوءاستفاده توسط سارقان یا خرابکاران نق ضدامنیتی، تعقیب مجرمان یا

20.  Apply social media marketing/ collaborate in the development of marketing strategies / oversee the printing of 

touristic publications / plan digital marketing / select optimal distribution channel 

  بازاریابی دیجیتال ت و تبلیغا

 ، اینستاگرام و...توییتر، استفاده از ترافیک وب سایت رسانه های اجتماعی فیس بوکمانند استراتژی بازاریابی دیجیتال  تدوین

ایل و شبکه های اجتماعی و شناسایی فناوری های موببا  کارکسب و کار، ایجاد وب سایت و مرتبط با اوقات فراغت یا برای اهداف 

بازار  لیو تحل هیتجز یکار با متخصصان براتوزیع امکانات، اطالعات و خدمات برای مشتریان. بهترین کانال ممکن برای یا ایجاد 

 منطبق با اهداف شرکت. یدرآمد مال یداریو پا

Optional Knowledge 

  مکملدانش 
21.  Manage cultural facility 

 یفرهنگ تیریمد

ها و هماهنگ کردن  تیفعال یسازمانده ،تولید یا ارائه کاالی فرهنگی اتیعملو نظارت صحیح یک  تیریمدآشنایی با چگونگی 

 . و تلفیق مالحظات اقتصادی، فرهنگی و قانون کسب و کار یفرهنگارائه خدمات مرکز  کیمختلف  بخش هایکارکنان 

22.  Manage processes 

 ندهایفرآ تیریمد

 و رضایت ازهایبرآوردن نافزایش کارایی و اثربخشی سازمانی و با هدف  ی کاریندهایکنترل و بهبود فرا ،یریاندازه گ ف،یتعرزبا

 .بنگاه و تحقق اهداف آن  سوددر کنار  یمشتر
23.  Intellectual property law 

 قانون مالکیت معنوی

موضوع آن شیء معین )دهد میبه وی انسان را هر های فکری و ابتکاری از فعالیت اقتصادی وریکه حق بهره حقوقیآشنایی با 

حق تاجران و  سرقفلی حقوق بر مشتری مانند و مالکیت ادبی و هنری حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری یا (مادی نیست

http://data.europa.eu/esco/skill/cd74c564-57af-4aa2-b775-13e7609ffca1
http://data.europa.eu/esco/skill/64e09849-a7db-4d6b-a932-66264420eb97
http://data.europa.eu/esco/skill/b679ef35-eebf-4da8-8e45-fee6841c3214
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D9%81%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D9%81%D9%84%DB%8C
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های فکری از انواع مالکیت مالکیت تجارتی و صنعتی معروف به اسرار تجاری و صنعتی و عالئم تجارتی صنعتگران نسبت به نام،

 .است

24.  Political science /  Political campaigning 

 علوم سیاسی

رفتار و فعالیت سیاسی، و نظریات مربوط به تاثیرگذاری بر مردم و کسب قدرت  سیستم های حکومتی، روش شناسی تحلیل

 به شیوه های قانونی و ساختار و کارکرد نهادهای حکومتی، احزاب سیاسی ، رقابت ها و فرآیندهای سیاسی.

25.  Writing style guides 

 های تدوین و نگارش متن سبک

تنظیم یک متن از قبیل رسمی، عاطفی، خبری، تحلیلی و... همچنین کاربردها و اهداف در استفاده از هر انواع مختلف آشنایی با 

 برای علوم فیزیکی و... CSEبرای روزنامه نگاری، سبک  APبرای علوم اجتماعی، سبک  ASAو سبک  APAسبک یک و نیز 

26.  Phytosociology   / Assess character 

 روانشناسی و تیپ شناسی شخصیتی

به یک موضوع، وضعیت یا رویداد خاص، واکنش شفاهی بندی روانی به دلیل باورهای ارزشی یا طبقهارزیابی اینکه چگونه یک فرد 

فرد ای که از منظر روانشناسی، و دسته یک شخص بسته به گروهبا پیامدهای رفتار همچنین شناخت  نشان می دهد. رفتارییا 

 دارد.به آن تعلق مخاطب 
27.  Marketing principles/ Sales strategies /  Content marketing strategy 

 فروش هایو استراتژی بازاریابی

کنندگان و محصوالت یا مدیریت ارتباط بین مصرف روندها و چارچوب های کلی حاکم برمشتری و با رفتار  آشنایی با اصول

افزایش فروش و بهبود تکنیک از جمله محصوالت و خدمات اطالعاتی و محتوایی و چگونگی استفاده از روش های موثر بر خدمات 

 از قبیل تبلیغات و تخفیفات. جذبهای 

28.  Cognitive psychology 

 روانشناسی شناختی

 .مسئله، خالقیت و تفکرشناخت فرآیندهای ذهنی انسان مانند توجه، حافظه، استفاده از زبان، ادراک، حل 
29.  Competition law 

 قانون رقابت

شرکت ها و سازمان ها حفظ  یضدرقابت یرفتارها میبازار را با تنظی بودن رقابتاساس که  یقانونآشنایی با مجموعه سازوکارهای 

 کند. یم
30.  Monitor national economy 

 اقتصاد ملی تحوالت

و موسسات مالی آن مانند بانک ها و موسسات اعتباری، بورس و... و تهیه برآورد و مطالعه روندها در اقتصاد بازار یک کشور 

 راهبردهای دوره ای.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://data.europa.eu/esco/skill/309bc48b-2899-4396-9242-efc26c0e1aee
http://data.europa.eu/esco/skill/119acb15-fff5-4475-80fe-d7de24023909
http://data.europa.eu/esco/skill/119acb15-fff5-4475-80fe-d7de24023909
http://data.europa.eu/esco/skill/e33f2942-c4e7-4cfa-8b5a-4e068ab5b1aa
http://data.europa.eu/esco/skill/b0560439-14eb-41d1-aa53-1938efc24123
http://data.europa.eu/esco/skill/b0560439-14eb-41d1-aa53-1938efc24123
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31.  Tax legislation /  Value-added tax law 

 یاتیمال نیقوان

بر واردات،  اتیخاص مانند مالو نافذ بر فعالیت اقتصادی در یک بخش منطقه  کیدر حال اجرا در  یاتیمال نیقوانآشنایی کامل با 

 ... و بر فروش، مالیات ارزش افزوده  اتیمال
32.  Advertising techniques 

 تکنیک های تبلیغاتی

که برای رسیدن به این هدف مورد  یرسانه های شناسایی برای متقاعدکردن یا تشویق مخاطبان و استراتژی های ارتباطی مناسب

 استفاده قرار می گیرند.

33.  Business strategy concepts 

 استراتژی کسب و کار

یک بنگاه که توسط مدیران  یگرایش های اصلی و اهدافها، رویکردها و سیاستاصطالحات مربوط به طراحی و اجرای آشنایی با 

 .شودمیگرفته محیط قواعد و شرایط قانونی و فرهنی رقابت و فضای ، در اختیار با توجه به منابعبرای توسعه فعالیت 

34.  Analyses goal progress 

 هدف شرفتیپ ارزیابی

 باقی ماندهمهلت با توجه به هزینه و امکانات صرف شده و  یبه اهداف سازمان دنیرسکار و روند  شرفتیمراحل پ لیو تحل هیتجز

 .مقررتا زمان 

http://data.europa.eu/esco/skill/aba1f05b-f312-47d8-be71-7c574134de8f
http://data.europa.eu/esco/skill/bd698bbe-7003-4508-b422-46c2ff4d5e95

