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 خبرگی ها

 دانش های مکمل ضروریدانش های  مهارت های مکمل ضروریمهارت های 

20 10 20 14 

 

 «مدیر روابط عمومی» برای شغل  خبرگی ها فهرست عناوین

 ها الف( مهارت

  یا برای کسب امتیاز در ردیف های مهارتی، ارائه مستنداتی دال بر حداقل یک بار تجربه عملی در هر فرآیند ضروری است و صرف ادعای توانایی

 طی دوره آموزشی کافی نخواهد بود. 

 ساده ترین شیوه مستندسازی عنوان خبرگی ردیف
مستنداتی 

 دارم

  ارائه گواهی اشتغال در سمت مدیریتی تکمیل فرم مربوطه.   عیکارکنان و شبکه توز تیریمد 1

  متن ارائه شده به مدیر سازمان ونتیجه حاصلهتکمیل فرم مربوطه.   یا مطالعه بازار سازمان یطیمح طیشرا برآورد 2

  نتیجه حاصله متن ارائه شده به مدیر سازمان وتکمیل فرم مربوطه.   سازمان یداخل و ارتباطات تیوضع برآورد 3

  تکمیل فرم مربوطه. و ارائه احکام مربوطه ای حرفه یاو انجمن هجوامع  مسئولیت پذیری در 4

  تکمیل فرم مربوطه. گواهی تدریس یا ایراد سخنرانی   کنفرانسی، تدریس و سخنران 5

  نتیجه حاصله سازمان ومتن ارائه شده به مدیر تکمیل فرم مربوطه.   ی برای سازمانراهبرد رسانه ا نیتدو 6

  تکمیل فرم مربوطه.   یارتباط  شغل یتوسعه و استفاده از شبکه خاص برا جاد،یا 7

  گزارش بازخورد رسانه ای نشست خبری تکمیل فرم مربوطه.   یخبر و انجام چند نشست یساز آماده 8

  تحقق اهداف   وماموریت  انجام بموقعگواهی تکمیل فرم مربوطه.  پیاده سازی بموقع یک برنامه یا پروژه با هزینه قابل قبول 9



 

 

 ساده ترین شیوه مستندسازی عنوان خبرگی ردیف
مستنداتی 

 دارم

  تکمیل فرم. قرارداد، تفاهم نامه یا موفقیت در فرآیند اقناعی رقابتی ایفای وظائف نمایندگی و  موفق مذاکره 10

  نیازسنجی آموزشی یا ...  اتیبه شکا یدگیو رس یازسنجین 11

  گواهی معتبر زبان، دانشجوی دکتری یا فارغ التحصیل ارشد مرتبط  یالملل نیب زبانکیبه  توانایی گفتگو 12

  باالی سه صفحه با هر رده نمونه مکاتبه سازمانی  سه  یامور ادار انجامو  یسینوگزارش 13

  تکمیل فرم مربوطه.   یپرور نیو جانشزیرمجموعه همکاران  آموزش 14

  شده جامع تدوین  برنامه متنتکمیل فرم مربوطه.  سازمان برای روابط عمومیراهبرد  نیتدو 15

  تکمیل برگه مربوطه )پنج سال اخیر( یشغل دادیروبرگزاری در  موثر مشارکت 16

  نتیجه حاصله متن ارائه شده به مدیر سازمان وتکمیل فرم مربوطه.   )برند( یعموم ریتصو کی شنهادیپ 17

   ICDLگانه 7های تسلط به مهارت ICDLی. میزان مهارت حرفه ای ا انهیرا سواد 18

  نمونه هایی از تولید محتوای مربوطه یا احکام حضور در تیم تدوین   و...(ی شغلی )بخشنامه، نظام نامه، دستورالعملمحتوا دیتول 19

  مربوطهتکمیل برگه   یارو بهره برداری از آن در امور ک داریروابط پا جادیا 20

    

  تکمیل برگه مربوطه یک سازمان یروابط عمومساختاری  یهاظرفیت توسعه 21

  رسانه ها مندرج در و تحلیل ارائه نمونه مقاله  تکمیل برگه. یسیو سرمقاله نو مقاله 22

  تکمیل برگه مربوطه. تجربه همکاری موثر در انتشار رسانه یاجتماع یرسانه ها تیریمد 23

  مشارکت در ساماندهی عملیات ترویج یک محصول، خدمت یا رفتار  یغاتیتبل ی( هانی)کمپ ییهم پا تیهدا 24

  یا رفع نقاط ضعفارزانتر شدن  ،پیشنهاد برای اثربخشیبرگه+ متن  )حل مساله( خالقانه دهیتوسعه ا ای خلق 25

  و متقاعدکردن آنان به حمایت مالیمشارکت فعال در یافتن حامیان  یکمک مال یو جمع آور یبخش زهیانگ 26

  و خدمت. محصول یساز نهیبه ه،تبادل تجرببرون مرزی برای  ارتباط یالملل نیب روابط 27

  ای یا ملیکمپین انتخاباتی حرفهتکمیل برگه، نظارت بر انتخابات یا  ی و ارزیابی کمپیناسیرقابت سیک بر  نظارتتجربه مسئولیت  28

  تصمیم متخذه در مورد آن و سازمانارائه شده به یک جامع  برنامه متن سازمان ها یبرا ارتباطیراهبرد  نیتدو 29

  مشارکت در برنامه یا پروژه نظرسنجی علمی به روش کمی یا کیفی و نظرسنجی افکارسنجی 30



 

 

 ها ( دانش ب

  ضروری استهای آموزش کارگاهی موسسات آموزشی معتبر حضور در دوره، ارائه مستنداتی دال بر دانشبرای کسب امتیاز در ردیف های. 

 عنوان خبرگی ردیف
 مستنداتی دارم

  ارتباطات یو مبان اصول 1

  یروابط عموم یو مبان اصول 2

  یافکار عموم ساخت 3

  یراهبرد یزیر برنامه 4

  یاجتماع تیو مسئول یحرفه ا اخالق 5

  یراستارینگارش، امال و و نییآ 6

   یرسانه ا سواد 7

  یو تعهدات حقوق قراردادها 8

  کار و استخدام قانون 9

  مراسم یسازمانده 10

  ی شناس مردمو  جامعه شناسی 11

  یشناس مخاطب 12

  یفرهنگ یبرنامه ها یابیارز 13

  مطبوعات و رسانه ها قانون 14

    (یمیت ی)همکار  یکار گروه یها وهیش 15

   مصرف بودجه تیریو مد یمنابع مال کنترل 16

  پروژه تیریمد 17

  یرسم فاتیتشر 18

  )امور حراستی و هشداردهی( و اخذ مجوز یقانون ایفای وظائف 19

  تالیجید یابیو بازار غاتیتبل 20

   



 

 

 عنوان خبرگی ردیف
 مستنداتی دارم

  یفرهنگ تیریمد 21

  ندهایفرآ تیریمد 22

  یمعنو تیمالک قانون 23

  یاسیس علوم 24

  یغاتیتبل یها کیتکن 25

  و نگارش متن نیتدو یها سبک 26

  یتیشخص یشناس پیو ت یروانشناس 27

  فروش یهایو استراتژ یابیبازار 28

  یشناخت یروانشناس 29

  رقابت قانون 30

  یاقتصاد مل تحوالت 31

  یاتیمال نیقوان 32

  کسب و کار یاستراتژ 33

  هدف شرفتیپ یابیارز 34

   

 ای عمومی و حرفه های( شایستگی ج

  ضروری استپایان تحصیالت مقاطع دانشگاهی در رشته مرتبط با شغل، ، ارائه مستندات شایستگیردیف اول برای کسب امتیاز در. 

  ضروری استنشانگر اشتغال در همان شغل،  ، ارائه مستنداتشایستگی دومردیف برای کسب امتیاز در. 

  ضروری استنشانگر ابتکاراتی نو در راستای توسعه شغلی، ، ارائه مستنداتی شایستگی سومردیف برای کسب امتیاز در. 

 مستنداتی دارم عنوان شایستگی ردیف

  مرتبط با شغل کیآکادم التیتحص 1

  کامالً  مرتبط با شغل یکار سابقه 2

  مورد( 5نشانگر توسعه شغلی )تا  رنامهینشان و تقد ،یگواه 3

 


