
 

 

 به نام خدا

 1 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  ضروریهای مهارت  1در بند  کسب امتیازبرای 

 مدیریت و رهبری کارکنان

 تاریخ                                        نام متقاضی:                                                                                                                  

 حوزه مسئولیت عنوان سمت مدیریتی سازمان متبوع ردیف
 (المللیاستانی، ملی، بین)

 سال
 انتصاب

 مدت

 به سال 

 تعداد نیروهای تابعه
 مستقیم و غیرمستقیم

 تعداد

 مدیران تابعه
 

 )احکام یا تقدیرنامه(مستند

 دارد/ندارد

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

 

 

 



 

 

 به نام خدا

 2 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  ضروریهای مهارت  2در بند  کسب امتیازبرای 

 برآورد شرایط محیطی سازمان یا مطالعه بازار

 تاریخ                                                                                                      نام متقاضی:                                                    

  تدوین و ارائهتاریخ  سازماننام  ردیف
 روز/ ماه/سال()

 میزان مشارکت

 (به درصد) شما
 توصیف رقبا

 (ارائه شده/نشده)

 پیمانانهمتوصیف 
 (ارائه شده/نشده)

 قق اهدافشانس تح
 (برآورد شده/نشده)

 راهبرد و تجویز
 (دارد / ندارد)

 مویدمدرک 
 (دارد / ندارد)

 

1 

...... 

....... 

... 

 

.......  /......... /   .........13 

      

 

2 

...... 

....... 

... 

 

.......  /......... /   .........13 

      

 

3 

...... 

....... 

... 

 

.......  /......... /   .........13 

      

 

 

 



 

 

 به نام خدا

 3 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  ضروری هایمهارت  2در بند  کسب امتیازبرای 

 برآورد وضعیت و ارتباطات داخلی سازمان 

 تاریخ                                        نام متقاضی:                                                                                                                  

  ارائه تاریخ  انسازمنام  ردیف
 روز/ ماه/سال()

 میزان مشارکت

 (به درصد) شما
 توزیعتوصیف 

 رسمی قدرت
 (ارائه شده/ نشده)

 توزیعتوصیف 

 رسمیگروههای غیر
 (ارائه شده/ نشده)

 تطابق ساختار
 با اهداف سازمان

 (برآورد شده/نشده)

 راهبرد و تجویز
 (دارد / ندارد)

 مویدمدرک 
 (دارد / ندارد)

 

1 

.. 

... 

... 

 

.......  /......... /   .........13 
      

 

2 

. 

. 

... 

 

.......  /......... /   .........13 
      

 

3 

. 

. 

... 

 

.......  /......... /   .........13 
      

 

 

 



 

 

 به نام خدا

 4 –مدارک  تنظیمبرگه 

 های ضروری شغل مدیریت روابط عمومیمهارت 4در بند  کسب امتیازبرای 

 ها و سندیکاها در حوزه شغلی(ای )انجمنمسئولیت پذیری در جوامع و نهادهای حرفه

 تاریخ                                                                                 نام متقاضی:                                                                         

 سطح فعالیت نهاد نام نهاد، انجمن یا سندیکا ردیف
 (المللیاستانی، ملی، بین)

 شما تمَسِ
 مدت مسئولیت

 اخیر( سال 10)حداکثر در 

 آدرس اینترنتی 

 یا شماره تلفن نهاد

 مدرک موید

 دارددارد/ن

   ......./  .......تا       ......./  .......از       1

   ......./  .......تا       ......./  .......از       2

   ......./  .......تا       ......./  .......از       3

   ......./  .......تا       ......./  .......از       4

   ......./  .......تا       ......./  .......از       5

   ......./  .......تا       ......./  .......از       6

 



 

 

 به نام خدا

 5 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  ضروریهای مهارت  5در بند  کسب امتیازبرای 

 سخنرانی، کنفرانس و تدریس در موضوعات مرتبط با شغل

 تاریخ                               ی:                                                                                                                           نام متقاض

 نوع ارائه موضوع ردیف
 (سخنرانی یا کارگاه و جزوه)

 زمان برگزاری

 مدت/ ماه /سال()

 محل برگزاری
 (سازمان - )شهر

 عمده مخاطبان
 )دانشجو، کارمند، مدیر(

 تعداد مخاطبان
 (بیشتر -نفر 50تا  20نفر،  20)تا 

 تازگی مطالب

 مالًجدید،کاتکراری، نسبتاًجدید

 مویدمدرک
 دارد / ندارد

      13.........   / ......... /ساعت .....   1

      13.........   / ......... /ساعت .....   2

      13.........   / ......... /ساعت .....   3

      13.........   / ......... /ساعت .....   4

      13.........   / ......... /ساعت .....   5

      13.........   / ......... /ساعت .....   6

 

 



 

 

 به نام خدا

 6 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  ضروریهای مهارت  6در بند  کسب امتیازبرای 

 تدوین راهبرد رسانه ای برای سازمان 

 تاریخ                                                                                                                               نام متقاضی:                           

  ارائه تاریخ  سازماننام  ردیف
 ماه/سال( /)

 میزان مشارکت

 (به درصد) شما
 بندیو اولویت تقسیم

 اهداف
 (دارد/ ندارد)

 بندییتو اولو تقسیم

 مخاطبان
 (دارد/ ندارد)

 بندیو اولویت تقسیم

 رسانه
 (دارد / ندارد)

 ارزیابی

 بازخورد
 دارد/ ندارد

 اجرا
 (شده / نشده)

 مدرک 
 (دارد/ ندارد)

1 ...... 

....... 

 

......... /   .........13 

       

2 ...... 

....... 

 

......... /   .........13 

       

3 ...... 

....... 

 

......... /   .........13 

       

 



 

 

 به نام خدا

 7 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  ضروریی هامهارت  7در بند  کسب امتیازبرای 

 ای خاص برای ارتباط در حوزه شغلیایجاد، توسعه و استفاده از شبکه

 تاریخ                                        نام متقاضی:                                                                                                                  

 شبکه و  بَستر ردیف

 مورد استفاده

 نوع رابطه   IDنام و 
 (تعاملی)کانال و یکسویه یا 

 موضوع 
 تحت پوششیا موضوعات 

 سال

 تاسیس 

 ترکیب مخاطبان
 عمومی یا اختصاصی

 تعداد اعضا
 

 حجم فعالیت

 )تعداد پیام در هفته(

1 
 

 

       

2 
 

 

       

3 
 

 

       

 
 

 



 

 

 به نام خدا

 8 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  ضروریهای مهارت  8در بند  کسب امتیازبرای 

 آماده سازی و انجام چند نشست خبری

 تاریخ                                                                نام متقاضی:                                                                                          

 مسئولیت مقام اصلی سازمان متبوع ردیف

 )مصاحبه شونده(
 مسئولیت شما  موضوع نشست

 
 مذاکرهزمان 

 مدت/ ماه /سال()

 سطح دربرگیری
 المللیاستانی، ملی، بین

 دارد/نداردمستندات 

 )گزارش بازخورد خبری(

   13.........   / ......... /ساعت .....     1

   13.........   / ......... /ساعت .....     2

   13.........   / ......... /ساعت .....     3

   13.........   / ......... /ساعت .....     4

   13.........   / ......... /ساعت .....     5

   13.........   / ......... /ساعت .....     6

 
 



 

 

 به نام خدا

 9 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  ضروریهای مهارت  9در بند  کسب امتیازبرای 

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

 تاریخ                                                                                                         نام متقاضی:                                                 

 موضوع سازماننام  ردیف

 برنامه یا پروژه

  اجرا تاریخ 
 ماه/سال( /)

 مسئولیت و
 شما میزان مشارکت

 (به درصد)

 حوزه جغرافیایی
 المللیاستانی/ملی/بین

 برای سازماننامهاهمیت بر

 بسیارمهم/ نسبتامهم

 مزیت مدیریت شما 
 حداقل هزینه/حداقل زمان

 مدرک 
 (دارد/ ندارد)

1 ...... 

.. 

. 

  

......... /   .........13 
     

2 ...... 

. 

. 

  

......... /   .........13 
     

3 ...... 

. 

. 

  

......... /   .........13 
     



 

 

 به نام خدا

 10 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  ضروریهای مهارت  10در بند  کسب امتیازبرای 

 سازمانای وظائف نمایندگی مذاکره و ایف

 تاریخ                                        نام متقاضی:                                                                                                                  

 مسئولیت شما  موضوع مذاکره سازمان طرف گفتگو سازمان متبوع ردیف

 در تیم مذاکره
 مذاکرهزمان 

 مدت/ ماه /سال()
 نتیجه حاصله
 عقد قرارداد جدید

 ارزیابی شما

 رصد موفقیتد

 دلیل اصلی موفقیت

 )اطالعات دقیق، طراحی مذاکره(

1     
    13.........   / ......... /ساعت .....

2     
    13.........   / ......... /ساعت .....

3     
    13.........   / ......... /ساعت .....

4     
    13.........   / ......... /ساعت .....

5     
    13.........   / ......... /ساعت .....

6     
    13.........   / ......... /ساعت .....

 

 



 

 

 به نام خدا

 11 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  ضروریهای مهارت  11در بند  کسب امتیازبرای 

 شکایات نیازسنجی و رسیدگی به 

 تاریخ                                        نام متقاضی:                                                                                                                  

 موضوع سازماننام  ردیف

 کایتشنیازسنجی یا 

 اهمیت برنامه
 برای سازمان

 بتا مهمبسیارمهم/ نس

 حوزه جغرافیایی

 سازمانی/استانی/ملی

 تاریخ  انجام  جامعه هدف
 ماه/سال( /)

مسئولیت و 
 میزان مشارکت

 (به درصد) شما

 نتایج ارزیابی
 منجر به تصمیم و تغییر

 عالی/خوب/متوسط

 مدرک 
)دارد/ 

 ندارد(

1 ...... 

....... 

    ......... /   .........13    

2 ...... 

....... 

    ......... /   .........13    

3 ...... 

....... 

    ......... /   .........13    

 

 

 



 

 

 به نام خدا

 12 –کمل مدارک برگه م

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  ضروریهای مهارت  12در بند  کسب امتیازبرای     

 یخ   تار                                                       توانایی گفتگو به یک زبان بین المللینام متقاضی:                                                                   

ر می توانید در این مهارت، گواهی گذراندن دروس دانشگاهی در مقطع ارشد یا دکتری طی پنج سال گذشته قابل قبول خواهد بود اما برای کسب امتیاز بیشت کسب امتیازبرای حداقل 

 دهیدعالوه بر تکمیل جدول ذیل، به سه سوال مندرج نیز پاسخ یا  هر مدارک معتبر زبان را ضمیمه فرمایید

 رشته تحصیلی: سال اخذ مدرک:   مدرک کارشناسی ارشد 1

 نمره مدرک:  سال اخذ مدرک:   مدرک معتبر آشنایی با زبان         2

 ید دارممومدرک               کمتر               بیشتر              در سال         یک بار       تجربه حضور و تردد به خارج کشور          3

 ممدرک موید دار              کم                         زیاد                 ارتباط کاری با اتباع خارجی           4

1. Please introduce yourself. 

. 

. 

. 

 

2. Please write a paragraph about importance of public relations. 

. 

. 

.. 

 

3. Please write a paragraph about your organization's public relations. 

. 

. 
                                                                                                                           Full Name  / Signature 



 

 

 به نام خدا

 13 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  ضروریهای مهارت  13 در بند کسب امتیازبرای 

 گزارش نویسی و انجام امور اداری 

 تاریخ                                        نام متقاضی:                                                                                                                  

 جایگاه سازمانی شما سازماننام  ردیف
 (فرستنده)

  تراز و سطح
 مکاتبه

 هدف از مکاتبه
 حجم متن (رسانی، درخواست، گزارش، ابالغ و...اطالع)

 (صفحه3باالی )

  تاریخ 
 روز/ ماه/سال()

 نامهتصویر 
 (دارد / ندارد)

  13.........   / ........./  .......  گزارش / درخواست به مقام باالتر   1

  13.........   / ........./  .......  گزارش / درخواست به مقام باالتر   2

  13.........   / ........./  .......  اطالع رسانی / هماهنگی ردهبه هم   3

  13.........   / ........./  .......  اطالع رسانی / هماهنگی ردهبه هم   4

  13.........   / ........./  .......  اخطار / تشویق / اطالع /ابالغ  به کارکنان تابعه   5

  13.........   / ........./  .......  ابالغ / اخطار / تشویق / اطالع به کارکنان تابعه   6

 



 

 

 به نام خدا

 14 –برگه مکمل مدارک 

 های ضروری شغل مدیریت روابط عمومیمهارت  14در بند  کسب امتیازبرای 

 و جانشین پروریزیرمجموعه موزش همکاران آ

 تاریخ                                        نام متقاضی:                                                                                                                  

 غیررسمیش عنوان آموز سال مسئولیت شما سازمان محل خدمت ردیف
 نوع آموزش

 (تخصصی -عمومی )
 کارمندشماره تلفن همراه  نام کارمند

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 
 

 



 

 

 به نام خدا

 15 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  ضروریهای مهارت  15در بند  کسب امتیازبرای 

 تدوین راهبرد برای روابط عمومی سازمان 

 تاریخ                                        نام متقاضی:                                                                                                                  

  ارائه  تاریخ سازماننام  ردیف
 ماه/سال( /)

 مشارکت میزان

 (به درصد) شما
 چشم انداز

 (دارد/ ندارد) 

 اهداف کالن
 (دارد/ ندارد) 

 اهداف عملیاتی
 (دارد / ندارد)

 بینی پیش

 بودجه
 دارد/ ندارد

 بینیپیش
 نیروی انسانی 

 دارد/ ندارد

 پیشنهاد
 تغییر مقررات 

 دارد/ ندارد

 نتیجه
 تصمیم)

 (و ابالغ

 تصویر 
 (دا/ ندا)

 

1 

...... 

....... 

 

......... /   .........13 

         

 

2 

...... 

....... 

 

......... /   .........13 

         

 

3 

...... 

....... 

 

......... /   .........13 

 

         

 



 

 

 به نام خدا

 16 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  ضروریهای مهارت  16در بند  کسب امتیازبرای 

 ها و نمایشگاهها(موثر در برگزاری رویدادهای شغلی )همایشمشارکت 

 تاریخ                                        نام متقاضی:                                                                                                                  

 زمان برگزاری ارکنندهنهاد اصلی برگز نام رویداد ردیف
 مدت/ ماه/سال()

 محل برگزاری
 )شهر(

 سطح رویداد
 المللی()استانی، ملی یا بین

 سِمَت شما در رویداد
 )سیاستگذار، مدیر اجرا، سخنران اصلی یا...(

مدرک 

 موید

     13.........   / ........./  روز .......   1

     13.........   / ........./  روز .......   2

     13.........   / ........./  روز .......   3

     13.........   / ........./  روز .......   4

     13.........   / ........./  روز .......   5

     13.........   / ........./  روز .......   6

     13.........   / ........./  روز .......   7

     13.........   / ........./  روز .......   8

     13.........   / ........./  روز .......   9

 



 

 

 به نام خدا

 17 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  ضروریهای مهارت  17در بند  کسب امتیازبرای 

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

 تاریخ                                        نام متقاضی:                                                                                                                  

 سوژه برند صاحب برند ردیف

 )شخص، کاال و...(

 هدف اصلی
 

 طبجامعه مخا
 

  ارائه  تاریخ
 ماه/سال( /)

 نتیجه حاصله

 

 متن
 طرح یا نتیجه

1 ...... 

....... 

   
......... /   .........13   

2 ...... 

....... 

   
......... /   .........13   

3 ...... 

....... 

   
......... /   .........13   

 
 



 

 

 به نام خدا

 18 – مهارتی برگه مکمل مدارک

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  ضروریهای مهارت  18در بند  کسب امتیاز برای

 ICDLای. میزان مهارت حرفه ای در سواد رایانه

 تاریخ                                        نام متقاضی:                                                                                                                  

 سطح مهارت عنوان مهارت ردیف
 ، ضعیفمتوسطعالی، 

 کار تولیدی تعداد
 (طی دو سال اخیر)

 مخاطب کار تولیدی
 یا سازمانشخصی، شرکت 

 مستندات   یدیکار تول عنوان

 دارد/ندارد

  Word  ی درقالب بند و شیرایو ،تایپ 1

 دهی( رفرنس و نویسی فهرست جمله از) 

     

 EXCEL در  یقالب بند و شیرایو جاد،یا 2

  

     

       Access  داده گاهیادر پ یقالب بند و جادیا 3

  Power Point  نمایشگر در یو قالب بند شیرایو جاد،یا 4

 

     

 ایمنو تبادل اطالعات در شرایط  کار با صفحات اینترنتی 5

 

     

 



 

 

 به نام خدا

 19 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  ضروریهای مهارت  19در بند  کسب امتیازرای ب

 نامه، دستورالعمل و...(  تولید محتوای شغلی )بخشنامه، نظام

 تاریخ                                        نام متقاضی:                                                                                                                  

 عنوان محتوا نام سازمان  ردیف

 

 نوع محتوا
 نامه، دستورالعملبخشنامه، نظام

 ابالغ کننده
 

 دربرگیری
 تعداد مخاطبان

  ارائه  تاریخ
 ماه/سال( /)

 میزان مشارکت شما

 درصد
 متن
 ابالغی

1 ...... 

....... 

    ......... /   .........13   

2 ...... 

....... 

    ......... /   .........13   

3 ...... 

....... 

    ......... /   .........13   

 
 



 

 

 به نام خدا

 20 –برگه مکمل مدارک 

 شغل مدیریت روابط عمومی ضروریهای مهارت  20در بند  کسب امتیازبرای 

 ر شغلیو بهره برداری از آن در اموپایدار  شخصیایجاد روابط 

 تاریخ                                        نام متقاضی:                                                                                                                  

 شرکت  یا سازماننام  ردیف

 محل خدمت شما
 همکار سازمان، شرکت یا موسسه مسئولیت شما

 باشد(محل خدمت همان سازمان بخشی داخلی از تواند )می

 موضوع 
 همکاری

 همکاری مدت

 حداقل سه سال

 یک نفرشماره تلفن همراه نام و 

 مطلع در سازمان طرف همکاری

1 ......      

2 .......      

3 .......      

4 ........      

5 ........      

6 ........      

 

 

 

 



 

 

 به نام خدا

 21 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  مکملهای مهارت  21در بند  کسب امتیازبرای 

 توسعه ظرفیت های ساختاری روابط عمومی سازمان  

 تاریخ                                                                                                نام متقاضی:                                                          

 عنوان ماموریت  نام سازمان  ردیف

 )اضافه یا کم شده(

 

 باالترین رده سازمانی

 )اضافه یا کم شده(

 تعداد نیرو
 )اضافه یا کم شده(

 

 نوع مشارکت شما

 طراحی، ابالغ، اجرا
  ابالغ  تاریخ

 ماه/سال( /)
 میزان مشارکت شما

 درصد
 متن
 ابالغی

1 ...... 

....... 

    ......... /   .........13   

2 ...... 

....... 

    ......... /   .........13   

3 ...... 

....... 

    ......... /   .........13   

 
 



 

 

 به نام خدا

 22 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  مکملهای مهارت  22در بند  امتیازکسب برای 

 مقاله و سرمقاله نویسی 

 تاریخ                                        نام متقاضی:                                                                                                                  

 موضوع عنوان مقاله یا تحلیل یفرد
 (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یا...)

 سطح مقاله
 ترویجی -پژوهشی 

 مخاطب اصلی
 

 نام رسانه
 (منتشرکننده)

 تاریخ  انتشار
 روز/ ماه/سال()

 مدرک
 )دارد / ندارد(

1      .......  /......... /   .........13  

2      .......  /......... /  ......... 13  

3      .......  /......... /   .........13  

4      .......  /......... /   .........13  

5      .......  /......... /   .........13  

6      .......  /......... /   .........13  

7      .......  /......... /   .........13  

8      .......  /......... /   .........13  

9      .......  /......... /   .........13  

 

 



 

 

 به نام خدا

 23 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  ضروریهای مهارت  23در بند  کسب امتیازبرای 

 تجربه عملی مدیریت رسانه 

 تاریخ                                                                                                       نام متقاضی:                                                   

 نوع رسانه رسانهنام  ردیف
 مجازی -مکتوب

 موضوع فعالیت
 سیاسی، اقتصادی ...

 دوره انتشار
 روزانه تا ساالنه

 جامعه هدف
 مخاطب اصلی

 تیراژ
 تعداد مخاطبان()

 نتشارمدت ا
 (به سال)

 سِمَت شما
 در نشریه

 مدرک 
 دارد/ ندارد()

1 ....         

2 ....         

3 ....         

4 ....         

5 ....         

6 ....         

 

 



 

 

 به نام خدا

 24 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  مکملهای مهارت  24در بند  متیازکسب ابرای 

 پایی )کمپین( تبلیغاتی تجربه هدایت یک هم

 تاریخ                                        نام متقاضی:                                                                                                                  

 سازمان حامی موضوع کمپین ردیف
 

 هدف اصلی
 تغییر نگرش و رفتار در ...

 جامعه هدف
 مخاطب اصلی

 شیوه 

 مورد استفاده

 

 زمان انجام
 (سال ... )

 سِمَت شما
 در کمپین

 مدرک 
 دارد/ ندارد()

1 . 

. 

. 

       

2 . 

. 

. 

       

3 . 

. 

. 

       

 



 

 

 به نام خدا

 25 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  مکملهای مهارت  25در بند  کسب امتیازبرای 

 خلق یا توسعه ایده خالقانه )حل مساله( 

 تاریخ                                                             نام متقاضی:                                                                                             

 عنوان مساله نام سازمان ردیف
 کشف شده

 

 نوع مساله
 تهدید یا فرصت

 دربرگیری
 سازمانی، استانی، ملی

 وزن مساله
 میزان تاثیر بر کارآمدی

 

 رویکرد حل مساله
 حداقل زمان/ حداقل هزینه

 نتیجه
 اجرا شده/نشده

  مدرک
 دارد/ ندارد()

 

1 

. 

. 

. 

       

 

2 

. 

. 

. 

       

 

3 

. 

. 

. 

       

 

 

 



 

 

 به نام خدا

 26 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  مکملهای مهارت  26در بند  کسب امتیازبرای 

 لی آوری کمک ماتجربه مشارکت در فرایند انگیزه بخشی و جمع

 تاریخ                                        نام متقاضی:                                                                                                                  

 موضوع نیازمند کمک سال ردیف

 سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و...

 جنس موضوع
 اری، تعاونی، عمرانی و...گذخیریه، سرمایه

 شیوه ارتباط
 حضوری، مجازی، تبلیغاتی و...

 رویکرد اقناع
 معنوی -مادی 

 سقف انتظار کمک
 میزان تاثیر بر کارآمدی

 

 درصد موفقیت
 

 مدرک 
 دارد/ ندارد()

 

1 

 . 

. 

. 

      

 

2 

 . 

. 

. 

      

 

3 

 . 

. 

. 

      

 

 

 



 

 

 خدا به نام

 27 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  مکملهای مهارت  27در بند  کسب امتیازبرای 

 (محصوالت و خدمات یساز نهیبه اه یتجربدانش و تبادل با نهادهای فرا مرزی برای  ارتباطتجربه روابط بین المللی )

 تاریخ                                                                                                              نام متقاضی:                                            

 سازمان متبوع ردیف

 یا روابط شخصی

 نام نهاد خارجی
 یا بین المللی

 هدف از ارتباط
 تبادل دانش، کاال یا خدمات

 سال شروع
 و مدت ارتباط

 نتیجه حاصله
 تاثیر بر کارآمدی میزان

 

 نقش شما

 در ارتباط
 

 مدرک 
 دارد/ ندارد()

 

1 

. 

. 

. 

      

 

2 

 

. 

. 

. 

      

 

3 

. 

. 

. 

      

 

 

 

 



 

 

 به نام خدا

 28 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  مکملهای مهارت  28در بند  کسب امتیازبرای 

 پایی )کمپین(ارت بر یک رقابت سیاسی و ارزیابی همتجربه مسئولیت نظ

 تاریخ                                        نام متقاضی:                                                                                                                  

 عنوان رقابت یا کمپین ردیف

 صییا روابط شخ

 زمان اجرا
 سال

 متقاضی ارزیابینام مقام یا نهاد 
 

 مدل ارزیابی
 ای/محصولاسنادی/وظیفه

 بررسی هزینه
 شده / نشده

 

 بررسی اثربخشی
 شده / نشده

 

 مسئولیت شما

 
 مدرک 

 دارد/ ندارد()

 

1 
. 

. 

. 

       

 

2 
. 

. 

. 

       

 

3 
. 

. 

. 

       

 
 



 

 

 ه نام خداب

 29 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  مکملهای مهارت  29در بند  کسب امتیازبرای 

 تجربه تدوین راهبرد ارتباطی برای یک سازمان

 تاریخ                                                   نام متقاضی:                                                                                                       

 تاریخ سازماننام  ردیف
 تدوین

 ماه/سال()

 راهبرد 

 اطالع رسانی

 )دارد / ندارد(

 راهبرد 

 ترغیب
 )دارد / ندارد(

 راهبرد 

 مذاکره و توافق

 )دارد / ندارد(

 راهبرد 

 نظارت و ارزیابی

 )دارد / ندارد(

 معیار

 پایداری قوانین

 )دارد / ندارد(

 معیار

 پایداری برنامه

 )دارد / ندارد(

 معرفی

 مخاطبان اصلی

 )دارد / ندارد(

 معرفی

 های سازمانارزش

 )دارد / ندارد(

 مدرک 
 )دارد / ندارد(

1 . 

. 

. 

 

........./ ...... 13 

         

2 . 

. 

. 

 

........./ ...... 13 

         

3 . 

. 

. 

 

........./ ...... 13 

         

 
 

 



 

 

 به نام خدا

 30 –برگه مکمل مدارک 

 « مدیریت روابط عمومی» شغل  مکملهای مهارت  30در بند  کسب امتیازبرای 

 یا آمار نظرسنجی ،تجربه مشارکت در یک فرایند افکارسنجی

 تاریخ                                                                                نام متقاضی:                                                                          

 

 انجام تاریخ موضوع نظرسنجی مجریسازمان  سازمان متقاضی ردیف
 ماه/سال()

 تایید

 روایی
 )دارد / ندارد(

 تایید

 پایایی
 )دارد / ندارد(

 شیوه
کمی، کیفی، 

 دلفی و...

 

 پرسشنامه
 دساختهاستاندارد/خو

 

 تکرار
 نوبه ای/موردی 

 مسئولیت

 شما
 مدرک 
 )دارد / ندارد(

 

1 

. 

. 

. 

   

........./ ...... 13 

       

 

2 

. 

. 

. 

   

........./ ...... 13 

       

 

3 

. 

. 

. 

   

........./ ...... 13 

       

 


