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 باسمه تعالی

  سانآوری آامتیازقابلیت های با برگی خ 

 برگی های شغل عناوین خُبراساس 

 مدیر روابط عمومی
 

 

 

 

 

  

  .ضروری استمربوطه عملی در فرآیند حضور و کار برای کسب امتیاز در ردیف های مهارتی، ارائه مستنداتی دال بر حداقل یک بار تجربه :  ها الف( مهارت

 از یکصد امتیازقف س ساده ترین شیوه مستندسازی مهارتی برگیعنوان خُ ردیف

 3 ارائه گواهی اشتغال در هر سمت مدیریتی  کارکنان  تیریمدتجربه  1

 2 ارائه احکام انتصاب در انجمن های غیردولتی مرتبط با شغل  ای حرفه یاو انجمن هجوامع  مسئولیت پذیری در 2

 2 مربوطه.   جدول مکملتکمیل  یشغلدر حوزه خاص ارتباطی و استفاده از شبکه  جادیا 3

 2   تکمیل فرم مربوطه و ارائه احکام یا تقدیرنامه پیاده سازی بموقع یک پروژه با هزینه قابل قبول 4

 2 باالی سه صفحه با هر رده نمونه مکاتبه سازمانی  سه  یامور ادار انجامو  یسینوگزارش 5

 2 ارائه نمونه کار – ICDLگانه 7های تسلط به مهارت ICDLی. میزان مهارت حرفه ای ا انهیرا سواد 6

 2 معرفی چند مورد –تکمیل برگه مربوطه   یارو بهره برداری از آن در امور ک داریروابط پا جادیا 7

 5/1 گواهی تدریس یا ایراد سخنرانی   کنفرانسی، تدریس و سخنران 8

 5/1 تکمیل فرم مربوطه.   یپرور نیهمکاران و جانش آموزش 9

 1 گزارش بازخورد رسانه ای نشست خبری  یخبر و انجام چند نشست یساز آماده 10

 1 گواهی معتبر زبان، دانشجوی دکتری یا فارغ التحصیل ارشد  یالملل نیب زبانکیبه  توانایی گفتگو 11

 1 تجربه حضور و همکاری موثر در تولید و انتشار رسانه جمعی )مکتوب یا مجازی( یرسانه ها تیریمد 12

 0.66 احکامتکمیل برگه مربوطه و  یشغل دادیروبرگزاری در  موثر مشارکت 13

 0.66 رسانه ها مندرج در تحلیل  ارائه نمونه مقاله، یادداشت یا یسیو سرمقاله نو مقاله 14

 0.66 پروژه نظرسنجی علمی به روش کمی یا کیفیمشارکت در  نظرسنجیافکارسنجی و  15

 23 جمع 
 19 گواهینامه مورد نیاز برای اخذمهارتی امتیاز حداقل 

 تعداد خُبرگی ها

  شایستگی ها دانش ها مهارت ها
 جمع حرفه ای عمومی مکمل ضروری مکمل ضروری

21 10 20 14 2 5 68 

 استکافی امتیاز  یکصدامتیاز از  40 تنها کسب  ESCO اروپاییو نشان گواهینامه اولین سطح از برای کسب 
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 های آموزش کارگاهی موسسات آموزشی معتبر ضروری است.برای کسب امتیاز در ردیف های دانش، ارائه مستنداتی دال بر حضور در دوره:  ها ( دانش ب

 امتیازف سق دانشی برگیعنوان خُ ردیف

 1 ارتباطات یو مبان اصول 1

 2 یروابط عموم یو مبان اصول 2

 5/1 یافکار عموم ساخت 3

 1 یاجتماع تیو مسئول یحرفه ا اخالق 5

 1 یراستارینگارش، امال و و نییآ 6

 5/1  یرسانه ا سواد 7

 1 مراسم یسازمانده 8

 1 ی شناس مردمو  جامعه شناسی 9

 2 یشناس مخاطب 10

 1 مطبوعات و رسانه ها قانون 11

 1   (یمیت ی)همکار  یکار گروه یها وهیش 12

 1 پروژه تیریمد 13

 2 یرسم فاتیتشر 14

 1 )امور حراستی و هشداردهی( و اخذ مجوز یقانون ایفای وظائف 15

 18 جمع 

 18 مورد نیاز برای اخذ گواهینامهدانشی امتیاز حداقل 

   

 

  های عمومیشایستگی (ج

 صادرکننده مدرک سال فارغ التحصیلی و گرایش رشته تحصیلی مقطع

    کارشناسی

 

 سال   1 (بط عمومیحوزه روادر مدیریتی تجربه صرفًا ) کامالً مرتبط با شغل یکار سابقه

 سال   2 ( ر حوزه روابط عمومیدگونه تجربه هر  )    مرتبط با شغل نسبتاً یکار سابقه

 


