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 باسمه تعالی

 

کشور عضو، طرح جامعی را در دستور  22ش با هدف ساماندهی بازار کار و آموزش در اتحادیه اروپا از سه دهه پی

کار خود قرار داد که به دلیل فراملی بودن، پویایی و مشارکت دهها ملیون نفر در فرایندهای آن، هنوز هم یکی از 

گاه ن پشتوانه تجربی،  دانشموفق ترین برنامه های ساماندهی نظام آموزش و اشتغال در دنیاست. با بهره گیری از آ

پاریس که سه حوزه: روش شناسی پیشرفته، آینده پژوهی راهبردی و حٌکمرانی   MGUniversityبین المللی 

 ای با نام:را در دستور کار خود دارد، با طراحی و هدایت برنامه

  European Standard of Competences  

شود، در صدد است ضمن نامیده می  ESCOکه به اختصار« ای در استاندارد اروپاییهای حرفهشایستگی»  یا

گیری از این تجارب ارزشمند، در سازوکاری نو، روشمند و اقتضایی، الگویی استاندارد را به سایر مناطق جهان بهره

انسانی و علمی یکی از پیشتازان در اجرای این برنامه  معرفی کند.  خوشبختانه ایران به دلیل ظرفیت باالی منابع

 بین المللی است.

به عنوان مجری انحصاری این برنامه در ایران، تالش «  آور دانش و مهارت آیندهنشان» در این راستا؛ موسسه 

گو ل این الدارد با کمک نهادهای قانونی و مجامع علمی و صنفی، ضمن ایفای نقش به عنوان حلقه واسط در انتقا

 را فراهم نماید. « درخشش بیش از پیش نیروی ماهر ایرانی در عرصه ملی و بین المللی»و استاندارد، زمینه 

ا و ههمان طور که از اسم این برنامه پیداست، کارکرد این برنامه،  نه در طبقه بندی مشاغل یا رتبه بندی شرکت

 است.  یت و شایستگی نیروهای ماهر تعیین سطح دانش، مهارت، صالحسازمانها بلکه در 

 "در افق جهانی روی پای خود بایستیم"شعار اصلی ما این است که بیایید 

یعنی عالوه بر انطباق با مقتضیات ملی و محیطی همواره خود را با سنجه های بین المللی بسنجیم و برای ایفای 

 یک نقش جهانی و فراملی آماده باشیم.

 ESCOآشنایی با برنامه        
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 :شوندمیگروه اصلی تقسیم  5 این برنامه در مخاطبان

  التحصیالن مدارس و دانشگاههایا فارغدانش آموختگان کم مهارت ؛ اول 

 دانشیمعتبر فاقد مدارک و با تجربه  نیروی ماهر؛  ومد 

 ای دانش و مهارت کافی و شغل مناسبار؛ نیروهای کارامد دسوم 

 شایستهمتقاضی نیروی کارفرمایان ؛ مدیران و چهارم 

 های حرفه ای آموزشدهنده سات ارائه موس پنجم؛ 

ESCO  دبرنامه مشخص و مدون دار گروهها،این همه افزایی و هماهنگی و هموری بهرهارتقای  برای. 

پاریس طراحی و نظارت می شود. به    MGUکه توسط دانشگاه   ESCOسازو کار اجرایی استاندارد اروپایی

 «بدون نیاز به ارزیابی، مصاحبه و یک دوره پرهزینه آزمایشی»ایان کند تا کارفرمعنوان یک حلقه واسط کمک می

در بررسی ادعاهای مندرج در رزومه افراد، با اطمینان و سرعت بیشتری تصمیم بگیرند و قبل از تصمیم تا حد 

 زیادی مطمئن شوند که فرد مورد نظر برای آن شغل یا کار به چه میزان صالحیت دارد.

ی الیستی طوالنی از خبرگی های بروز شده توسط یک تیم ارزیاب حرفه ای و به گونهاین کار بر اساس چک 

انجام می پذیرد و نتیجه حاصله؛ گواهینامه بین المللی معتبری    MGUمند و شفاف با نظارت دانشگاه نظام

 میکند.نیاز فرد را از هر توضیح دیگری به مشتری یا کارفرما، بی  ESCO PASS CVاست که به همراه 

 ESCO  نردبانی اختصاصی برای هر فرد می سازد و در اختیار او قرار می دهد که برای باالرفتن از آن نیازی به

تهای ها و مهاربه مثابه عقابی بلندپرواز بر قدرت بالنیروی ماهر رقابت با هیچ فرد دیگری نیست و انتظار دارد 

 .  آن نشسته است رخت و سازمانی که برشاخه دبه نه  متکی باشدخود 

  تاکنون دهها نفر از کارشناسان و مدیران شایسته کشور، مطابق سطح شایستگی خودشان، موفق به دریافت یکی

در بهمن ماه  ESCOشدند و اولین همایش  MGUniversityای از دانشگاه  گواهینامه حرفه گانه 9از سطوح 

به صورت مجازی برگزار شد که ضمن « نی روابط عمومیاستانداردهای جها»گذشته در حوزه ارتباطات با عنوان 
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در آن مشارکت داشتند و شخصیت های علمی، سیاسی و سه هزار نفر بیش از  ایران ESCOهای معرفی برترین

 فرهنگی در آن به ایراد سخن پرداختند. 

 ی فرهنگی را جای خرسندی است که وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی هم اطالعات شغلی کسب و کارها

رغم مشکالت کرونا، در سال گذشته شهرداری تهران نیز ارزیابی انجام داده و و علی ESCOبر اساس استاندارد 

و سطح بندی میزان شایستگی بیش از یکصد مدیر و کارشناس متخصص خود را به این برنامه سپرد که نتیجه 

 گرفت. قرارحاصله مورد استقبال و تقدیر آنها 

 

 

 های تعدادی از دوستان فرهیخته از میان آور و تایید شایستگینه با پذیرش پیشنهاد موسسه نشانخوشبختا

عالوه بر مشاغل حوزه روابط   MGUniversityمدیران و فعاالن انجمن صنفی منابع انسانی توسط دانشگاه 

مدیران »در حوزه  این برنامهرای عمومی، بازاریابان، مدیران فروش، فعاالن حوزه رویداد و حوزه رسانه، سازوکار اج

 و« گُزینی در جذب و استخدام نیروبِه»تواند در هم فراهم شده و این کار می« مدیران آموزش»و « منابع انسانی

 موثر باشد.« اثربخشی در آموزش»و نیز « شایسته ساالری در انتصابات»

، در کنار عنوان شغلی، سطح و درجه م معرفی خودهنگای به محوزه روابط عموفعاالن  ؛امیدواریم در آینده نزدیک

، «تمهس روابط عمومیمن مدیر » تخصص را هم بتوانند به صورتی دقیق اعالم کنند. مثالً به جای گفتن اینکه

 بگویند:

 

هایی با چه اندازه از گستردگی و برای کار در سازمانبرای  فرد مورد نظرو مخاطب هم دریابد که با این عنوان، 

)شبیه درجات نظامی، مثالً؛ سرگرد در  .استیت چه تعداد از کارکنان، آمادهچه سطحی و برای هداریت در مدی

  نیروی زمینی(

 است.  ESCOسازوکاری که میتواند این ادعای شما را به درستی و با دقت باال تایید کند، برنامه 

 هستم« ایتک ستاره نقره»مدیر روابط عمومی با درجه صالحیت و شایستگی 

 

 میتوانیم هم یاری با و نیست ناشناخته الگوی یک ایران در ESCO دیگر امروز بنابراین

 ببریم بهره آموزش و اشتغال حوزه دو ساماندهی در استاندارد این از
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  برنامهESCO که بیش از آنکه هزینه  دبه شما هدیه میده ای آموزشی ردر پایان هر مرحله از ارزیابی، لیستی از نیازها

 .خواهد کردساز باشه، در جهت صرفه جویی در وقت، سرمایه و انرژی شما عمل 

 

کنان های فردی کارها، توسعه تواناییاین برنامه بر این باور است که بهترین راه خلق ارزش و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان

 تعدادهاست.یا همان مدیریت اس
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 ؟ ESCOچرا 

 دانشگاه روش شناسی و حکمرانی پاریس

 ESCOخدمات و محصوالت 

 ESCO CLUBباشگاه جهانی حرفه ای ها 

 ESCOفرایند ها در برنامه 

About ESCO Program 

 ESCOتیزرهای معرفی برنامه 

 کنید Ctrl+Clikبرای مشاهده تیزرها بر روی نام آن  
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 .سازمانی استتولید ارزش توسعه فردی و  ناظر بهبه طور همزمان   ESCOبرنامه گانه های دهارزش تقریبا تمامی
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 ،یفیک ،یکمّ هاییژگیدر و تیمطلوب یهاو شاخص اریمع زان،یم نییتع (؛Standardization) یاستانداردساز (1

 .آزمون و سنجش آن یراهها ی( و معرفروهای)کاالها، خدمات، ابزارها، ن زیچ کیکارکردها و محصوالت 

ها و تجربه رفتار تیمی و سازمانی است  که ها، مهارتای از دانشمندی از مجموعهبهره :(Competenceی )ستگیشا (2

 سازد.ی ایفای نقش موثر در توسعه شغلی را ممکن میتوانمندهای شخصیتی، در کنار صالحیت

 است شغل یک در موثر نقش ایفای برای الزم شخصیتی ویژگیهای از شاغل برخورداری: (competencyت )صالحی (3

 .گردد می احراز( ESCO TEST)  استاندارد روانشناختی های آزمون طریق از  که

 زیو ن اکتسابی اطالعات و ها: دانش، حاصل مطالعه، مشاهده، نوشتن و به خاطرسپردن داده(Knowledge) دانش  (4

و  «یو رانندگ ییراهنما»کتاب آموزش  یریادگی( است. مانند؛ یرواقعی)غ یو کارگاه یشیآن به صورت آزما نیتمر

و  یدر هر کالس آموزش مباحث نظر ضورح  ای یرانندگ نامهیدر کنار آموزگار مربوطه و اخذ گواه یرانندگ نیتمر

 .گرید یو فن یکارگاه آموزش مباحث عمل ای کیتئور

 ت،یکه حاصل ترب یگروه ای یبه صورت فرد یتجربه واقع کیدر  یشغل ندیفرا کیاز  یانجام بخش :(Skill) مهارت (5

 یروین کیبلکه  ستیقابل انتقال ن یمدت و اغلب ماندگار است. برخالف دانش، مهارت به راحت یو تکرار طوالن نیتمر

های مهارت تیمی و سازمانی شاخصنظارت کند.  گرید ردف یآموزمهارت ندیبه عنوان مشاور بر فرا تواندیماهر، تنها م

قای ارتدارد و منجر به  می، رابطه مستقفرد در یک تیم یا گروهعملکرد برتر افزا در کار گروهی، با هم رفتاربه عنوان 

 یه عملدال بر داشتن تجرب یارائه مستندات ؛در هر کار مهارتاثبات داشتن  یبرا. شودیم های جمعیکارایی در پروژه

 است. یضرور ندیفرآآن در فردی یا جمعی 

معموال  ی کهموفق توسعه شغل اتیعمل کیخالقانه دانش و مهارت در  قیتلف (Be selectedی )دگیبرگزی و سرامد  (6

 ،ییکاراخود را نشان می دهد. همچنین ثبت اختراع و ابتکار  ای رنامهینشان، تقد افتیدرو  یدگیدر قالب برگز

 کاربردی اصطالحات       
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 ای فروش ایراندمان  شیباالتر از حدانتظار در عملکرد. مثال؛ تجربه موفق در افزا جینتاکسب و بری راهگشایی، راه

 .مقرر زانیاز متر کوتاه یدر زمانو کمتر  نهیتحقق اهداف مهم با هز

-ها، مهارتهای شخصیتی، دانشآشنایی با عناوین و تعاریف صالحیت (؛Competenc literacy) سواد شایستگی (7

مورد نیاز هر شاغل برای ایفای صحیح و بموقع نقش ها در فرایندهای کاری و نیز مصادیق سرامدی و برگزیدگی  های

 در آن شغل به همراه روش های مستندسازی داشته ها و تدوین بهترین نمایش از رزومه کاری است.

 

 و  شودآغاز می تعیین سطحبرنامه با این در  همه فرآیندهای مشارکتESCO یک همکاری بلندمدت از  بتدایدر ا

-ای خود را صادقانه و شفاف، با استانداردهای بینهای حرفهخواهد تا بر ترازوی سنجش بایستیم و همه تواناییما می

 المللی محک بزنیم.

  افراد، که متناسب با نیازها برای ایفای نقش موثر در فرایندهای همان« ایتعیین سطح حرفه»و « سنجیشایستگی»در 

 عبارتند از :که تعریف کرده ، اصلی چهار دسته شاخصهای متعددی را برای آزمون ESCOشغل طراحی شده، 

 اختصاصی روانشناسی شخصیت )نگرشی و احساسی(های عمومی و : شامل ویژگی های صالحیتیک: سنجه

  کار.تلف های ضروری و مکمل برای تسلط بر ابعاد مخعناوین آموزشیا  های دانشی؛دو : سنجه

  خود. ی شغلینقش موثر در فرایندها ایفای برایافراد یا تجارب عملی  ی بالفعلهاشامل توانایی های مهارتی؛سه: سنجه

 .تیمیرفتار و سرامدی در برگزیدگی نیز ؛ شامل عناوین رفتار تعاملی هدفمند و کار آمدی سازمانیهای چهار: سنجه

 

 

 ESCO برنامه در فرایندها       
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  برنامه ESCO  گروه 3در را   «کارآمدی سازمانی»و « مهارتی»، «دانشی»، «صالحیتی:  »دسته 4ر ها در هکلیه سنجه: 

افراد براساس میزان امتیازی که در فرایند ارزیابی نزد هیات ژوری خاص آن  وکرده تقسیم بندی  عالیو    ایحرفه، پایه

 کند:و سه رنگ اصلی زیر سطح بندی می  گروه 11شغل کسب خواهند نمود، در 

 درصد امتیاز خبرگی های سطح پایه( 51)کمتر از ؛ افراد با صالحیت و شایستگی کمتر از حداقل مورد انتظار  اول

 (برنزی   تک ستاره)  9سطح  - پایه؛ افراد با صالحیت و شایستگی  دوم

   دو ستاره )   8سطح  - پایه؛ افراد با صالحیت و شایستگی  سوم  (برنزی

        سه ستاره)   7سطح  - پایهالحیت و شایستگی ؛ افراد با ص چهارم (برنزی

حرفه  کیدر حد خوب و مناسب در  هیو مهارت پا یاز کارشناس نامهیدارنده گواه برخورداری دهنده: نشانیسطح برنز

 ه( امور محولیو استان ی)مثالً تا سطوح شهر تواندیم یسازمان ای یفرد هایتیاست و در موقع یحوزه شغل ای

 به انجام رساند یرا به درست

تک ستاره )  6سطح  -ای پنجم ؛ افراد با صالحیت و شایستگی حرفه  ای(نقره

   ستاره )دو  5سطح  -ای ششم ؛ افراد با صالحیت و شایستگی حرفه (اینقره

  ستاره  سه)  1سطح  -ای هفتم ؛ افراد با صالحیت و شایستگی حرفه  ای(نقره

دهنده برخورداری دارنده گواهینامه از مهارت کامل و تخصص در یک حرفه یا حوزه شغلی است و در نشان ؛یسطح نقره ا

تواند )مثالً در سطح ملی( امور محوله را با صالحیت و کارآمدی باال به انجام های فردی یا سازمانی میموقعیت

 گری و کارآفرینی دارد.رساند و توان مربی

  تک ستاره )  3سطح  -الحیت و شایستگی عالی هشتم ؛ افراد با ص (طالیی

  ستاره دو)  2سطح   -نهــم ؛  افراد با صالحیت و شایستگی عالی  (طالیی

 ستاره )سه یکسطح  -دهـم ؛ افراد با صالحیت و شایستگی عالی  (طالیی

گذاری و وندها و تحوالت آن از طریق سیاستبرخورداری دارنده گواهینامه از امکان تاثیر بر ر دهندهنشان سطح طالیی:  

تواند سمت استادی و المللی است و میارائه و راهبری ابتکارات در امر توسعه شغلی و کار در حوزه فراملی و بین

  مدیریت کالن را برعهده داشته باشد.
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مهارت ها و شایستگی های »سهم  ،به هر میزان که سابقه و تجربه فرد بیشتر می شود  ESCOدر نظام طبقه بندی 

گی مهارت و شایست»برابر وزن نسبتا  در دارایی حرفه ای او نیز افزایش می یابد به نحوی که« با کار تیمی مرتبط

در سطوح سه گانه پایه  «ی شخصیتیدانش ها و صالحیت ها» مقایسه با وزن در   «های مرتبط با همکاری تیمی

 سیده و تا سه برابر در سطوح عالی ارتقا می یابد.به نسبت دو برابر در سطوح حرفه ای ر
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 توانند از طریق المللی میمند به افزایش سرمایه اجتماعی و درخشش در عرصه ملی و بینافراد عالقه

ضمن آشنایی با معیارهای اروپایی صالحیت و شایستگی در شغل و حرفه خود، از طریق  ESCOبرنامه 

شان، ، متناسب با سطح تخصص  MGUniversityهیات ژوری معتمد ارائه اطالعات و مستندات به 

 مند گردند. دریافت و از مزایای آن بهرهای با اعتبار بین المللی گواهینامه حرفه

 

  ایحرفه شایستگیگواهینامه تعیین سطحESCO   که به دو زبان انگلیسی یا فرانسه توسط دانشگاه

MGUniversity های المللی بوده و به ویژه در همه بنگاهرای اعتبار بینپاریس صادر می گردد، دا

اقتصادی و مؤسسات کاریابی و نیز مراجع علمی و قانونی اروپایی بدون نیاز به ترجمه یا تایید مرجع 

 دیگر، معتبر و قابل ارائه می باشد.

 

 

 حوزه اشتغال و آموزش هم  ای، مدرسان، مدیران و دیگر فعاالنبرای سطح بندی مراکز آموزش حرفه این برنامه

کارفرمایان متقاضی »و « نیروهای ماهر»های دیگری برای ارزیابی دارد. خوشبختانه مخاطبان این برنامه فقط سنجه

اری توانند در همکای و موسسات کاریابی هم میهای حرفهنیستند بلکه موسسات ارائه دهنده آموزش« نیروی شایسته

 های سنتی به متدهای نوین تغییر دهند.ود را از شیوهبا این برنامه، رویکردهای خ
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 ای و عالیها در سه سطح  پایه ، حرفهمجموع خُبرگی

 جمع سرآمدی و برگزیدگی هامهارت هادانش هاصالحیت عنوان

 مورد 205 مورد  21 مورد 06 مورد  75 مورد  83 تعداد

 طوح سه گانه برنامه شایستگی سنجیسهم خبرگی ها در س
 سرآمدی و برگزیدگی مهارت دانش صالحیت سطوح

 %5 %11 %35 %21 پایه

 %15 %51 %25 %11 حرفه ای

 %31 %51 %15 %5 عالی

 ها برای شغل مدیر روابط عمومیخبرگی 

 ESCOسنجی با استاندارد اروپایی   در برنامه  شایستگی

Public Relations Manager 

 
In European Standard of Competences 
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 ح پایهوالف( سط

 سطوح سه گانه برنزی() های سطوح پایهخُبرگی

 هایصالحیت عنوان
 پایه

 هایدانش
 پایه

 هایمهارت
 پایه

 دی و برگزیدگیسرام

 پایه
 جمع

 مورد 76 مورد 1 مورد 21 مورد 27 مورد 21 تعداد
 درصد 266 درصد 7 درصد 16 درصد 87 درصد 16 درصد امتیاز

 

 (ESCO TEST = تست شخصیتبا آزمون احراز )  های پایهصالحیت  -1
 

 درصد( 21های پایه )عناوین صالحیت

 یریپذ توافق 5 و اخالقی یوجدان 1 یشناسفهیوظ 3 ییگراجمع 2 یمیت کار 1

 ییگرابرون 10 هوش هیجانی 9 مندیهنر 8 یدرون نظم 7 لیتخقدرت  6

   یگشودگ 14 ی  سازگار 13 تواضع 12 ی  خودابراز 11

 

 های زیر از طریقمندی فرد از میزان قابل قبولی از ویژگیاحراز بهره  ESCO TEST  پذیردانجام می 

  های پایه دانش -2

 ها برای سطح پایهدانش ردیف ها برای سطح پایهدانش ردیف

 سواد شایستگی 9 جامعه شناسی یو مبان اصول 1

 یرسم فاتیتشر 11 ارتباطاتاصول و مبانی  2

 مراسم یسازمانده 11 یروابط عموم یو مبان اصول 3

 هامطبوعات و رسانه قانون 12 یارسانه سواد 1

 رسانه شناسی )وسائل ارتباط جمعی( 13 یفیو ک یکم قیروش تحق 5

 یافکار عموم ساخت 11 در روابط عمومی  یاحرفه اخالق 6

   (یمیت ی)همکار یکار گروه یهاوهیش 15 یراستاریو و نگارش نییآ 7

   خبرنویسینگارش رسمی و  8

 

 

 های آموزشی معتبر است.در آزمون دورهد موفقیت کسب امتیاز در عناوین دانشی، نیازمن

 که در جدول ریزنمرات فارغ التحصیالن وجود دارد.  نظیر عناوین دروس دانشگاهی

 
 موجود است.  NeshanAvar.comتعاریف کامل همه عناوین دانشی مذکور در بخش اطالعات مشاغل سایت  
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  )تجارب شخصی(   های پایهمهارت -3

  ی انجام شده توسط )یا با مشارکت( فرد طی یک سال گذشته است.ائه نمونه کار عملارکسب امتیاز در عناوین مهارتی، نیازمند 

 
 

 :پایه چند تعریف از عناوین مهارت

 ایجاد نیز و امر تحت نیروهای و همرده باالتر، مقامات با اداری و رسمی مکاتبه انجام:  اداری نویسیگزارش -1

 و دهد رخ کار طول در است ممکن که غیرمعمول یا روتین رویدادهای جزئیات ضبط و ثبت برای سازوکاری

 .مربوطه اسناد نگهداری و بایگانی و سازمانی نفعان ذی یا قانونی ربط ذی مراجع به آن انعکاس

 و سندیکاها ها، انجمن  با بلندمدت و محکم روابط : برقراری؛ای حرفه نهادهای و جوامع در پذیری مسئولیت -2

 در مسئولیت قبول و موثر مشارکت و عمومی روابط حرفه به مربوط نهادهای و  امعجو اعضای و اتحادیه ها

 به ای حرفه و اجتماعی اعتبار کسب نیز و دیگران و خود تجربه و آگاهی افزایش جهت در آنان های فعالیت

 یگروه رابطه دایجا در را خود مهارت افراد، بین اطالعات توزیع مدیریت و سازمانی ارتباطات ایجاد با که نحوی

 .دهد نشان دیگران با

 یهاشبکه انواع از استفاده و ایجاد توانایی:  شغلی حوزه در ارتباط برای خاص ایشبکه از استفاده و ایجاد -3

 .فراخوان و هشدار اطالعات، یا هاایده گذاریاشتراک به و تولید باهدف تصویری و صوتی مکتوب، ارتباطی

 یک با مرتبط افراد با ارتباط برقراری نیز( اطالعاتی بانک تدوین) مشتریان به نآ ارائه و اطالعات آوریجمع

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

 . طرفینی سود کسب برای آنو نظارت بر  استفاده و آن داشتننگه

 سطح پایه مهارتیخُبرگی  ردیف سطح پایه مهارتیخُبرگی  ردیف

 ((POWERPOINTای کار با )مهارت حرفه 2-ی اانهیرا سواد 2 ((WORDای کار با )مهارت حرفه 1-یا انهیرا سواد 1

 اداری یسینوگزارش 1 ((EXCELای کار با مهارت حرفه) 3-ی ا انهیرا سواد 3

 نگارش چند متن یا یک پیام پنهان 6 در رسانه  یسینوو یادداشت  خبر 5

 تجربه مدیریت کارکنان )در حد تیم یا بخش( 8 ای در رسانهتجربه کار حرفه 7

 در سال( فعال در یادگیری ) ساعت کالس 11 توانایی گفتگو به یک زبان بین المللی 9

 همکاری تیمی درازمدت 12 ثبات شغلی 11

 برگزاری رویداد ها )همایش، نمایشگاه و...(در  موثر مشارکت 11 مشارکت موثر در افکارسنجی و نظرسنجی 13

 توانایی رصد فضای مجازی 16 آماده سازی و برگزاری چند نشست خبری 15

 یشغلدر حوزه  ارتباط گروهیشبکه  جادیا 18 عضویت فعال در نهادهای حرفه ای یا اجتماعی 17

   یکمک مال یو جمع آور زهیانگبرانگیختن  19
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 واالتس طراحی فرآیند در موثر مشارکت:  آمارگیری یا نظرسنجی نجی،افکارس فرایند یک در مشارکت تجربه -4

 تایید از پس غیرمستقیم یا مستقیم شکل به مخاطب جامعه از جو و پرس و بسته یا باز کیفی یا کمی هدفمند

 .پیشرفته آماری افزارهای نرم و ها روش از استفاده با حاصله نتایج آنالیز و تحلیل و پایایی و روایی

 در فعال و موثر مشارکت و حضور ( :نمایشگاهها و همایش ها) شغلی رویدادهای برگزاری در موثر مشارکت -5

 سطوح در شغلی حوزه با مرتبط های نمایشگاه و علمی های گردهمایی و  سمپوزیوم ها، همایش برگزاری

 جرایی،ا امور از بخشی ریتمدی گذاری،سیاست شورای در عضویت قالب در المللیبین و ملی استانی، سازمانی،

 و جدید ایده کسب یا کاال ترویج منظور به...  و داری غرفه مالی، حامیان جذب علمی، هیات و هاپنل اداره

 . کاالها و خدمات توزیع یا تولید در همکاری مورد در مذاکره

 خیریه،) غیرانتفاعی عهالمنف عام موضوع یک برای بالقوه حامیان : یافتنمالی کمک آوریجمع و بخشی انگیزه -6

 ویکردر از گیری بهره نیز...( و تبلیغاتی مجازی، حضوری،) ارتباط برقراری و...( و عمرانی تعاونی، گذاری، سرمایه

 قانونی و شفاف شیوه به آنان سازیمتقاعد برای مذاکره در( خاص های انگیزه و ها مناسبت از استفاده) اقناع

 .المنفعه عام یموضوع از مالی حمایت برای
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 پایه -سرامدی و برگزیدگی   -1

 

 

 

 یبرا درصد51ها، دانش یبرا درصد15 ،یتیشخص یهاتیصالح یبرا درصد5بر اساس؛   ازاتیلف(  امتا

  شده است. میتقس یدگیو برگز یسرامد یبرا درصد31ها و مهارت

  ضروری است. برنزی                   ستارهتک نامهیگواه برای درخواست ،«پایه یهایخبرگ»از  ازیامت درصد45کسب 

  ضروری است.برنزی                      دوستاره نامهیگواه برای درخواست ،«پایه یهایخبرگ»از  ازیامت درصد 61کسب 

  است.ضروری برنزی                      ستارهسه نامهیگواه ، برای درخواست«پایه یهایخبرگ»از  ازیامت درصد75کسب 

یر زقسمت  سهبه  «مدیریتیهای خبرگی»های مشاغل، بندی کالسیک خبرگیعالوه بر تقسیمب( 

 :تقسیم شده است

 (ها و قواعد مربوطهکامالً مرتبط با فنون و ابزار کار و دستورالعملتوانایی ) فنی هایشایستگی 

 (فرایندهادهی سازمانو  در دیگران همکاریه انگیزو ایجاد  ارتباطتوانایی ) ارتباطی هایشایستگی 

 ( حل مساله و کشف و ریزی، برنامهوتحلیلتجزیهتوانایی ) ادراکیذهنی/ هایشایستگی 

رگی ها برای این رسته شغلی )مدیران عملیاتی( تالش شده، عناوین و میزان در بارم بندی عناوین خب

 در اولویت قرار گیرند.« انسانی»و « فنی»های امتیاز مهارت

 

 

 

 هیپا - یدگیو برگز یسرامد

 شغلی رده همین مهارتی عناوین از یکی در افتخار کسب 1

 شغلی رده همین دانشی عناوین از یکی در افتخار کسب 2
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 ایسطوح حرفهب ( 

 ای(نقرهسطوح سه گانه ) ای های حرفهخُبرگی

 هایصالحیت عنوان

 ایحرفه

 هایدانش

 ایحرفه

 هایمهارت

 ایحرفه

 برگزیدگی  سرامدی و

 حرفه ای
 جمع

 مورد 73 مورد 1 مورد 27 مورد 16 مورد 21 تعداد
 درصد 266 درصد 27 درصد 76 درصد 17 درصد 26 درصد امتیاز

 (ESCO TEST = با تست شخصیتآزمون احراز ) ایصالحیت حرفه -1

 درصد( 11ای )ها برای سطح حرفهصالحیت

 گر تیزبینمشاهده 1 شادمانی  3 مدیریت زمان 2 پذیر   آموزش 1

 مدیریت بحران    8 هوش ارتباطی   7 تاثیرگذار 6 مساله یابی 5

 پذیرانعطاف 12 اعتماد به نفس باال 11 پیگیر و پی جو 11 پرتحرک 9

     شجاع و جسور   11 وفادار     13

 های زیر از طریقمندی فرد از میزان قابل قبولی از ویژگیاحراز بهره  ESCO TEST  پذیردانجام می 

 

 ای  های حرفهدانش -2  

 سطح پایه خُبرگی دانشی ردیف سطح پایه خُبرگی دانشی ردیف

 منطقی اقناع و پاسخگویی فنون 2 عمومی روابط در اجتماعی مسئولیت 1

 )تحلیل تصاویر و زبان بدن(سواد بصری  1 یشناس مخاطب 3

 تالیجید یابیو بازار غاتیتبل 6 یمعنو تیمالک قانون 5

 تحلیل محتوای پیام 8 های نوین ارتباطیفناوری 7

 اصول و تکنیک ها در مدیریت بحران 11 ماموریت و ساختار سازمان متبوع 9

 سازی در سازمانهای تصمیمتکنیک 12 یفرهنگ یهابرنامه یابیارزمدیریت و  11

 ندهایفرآو ه پروژ تیریمد 11 و فروش یابیبازار یها کیو تکن هایاستراتژ 13

 مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی 16 تیشخص یشناس پیو ت یروانشناس 15

 رقابت قانون 18 بودجه تیریو مد یمنابع مال کنترل 17

 حراستی در امور یقانون وظائف 21  رعاملیپدافند غو  یهشداردهقواعد  19
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 ایهای حرفهمهارت -3

  ،سال گذشته است. سه ی انجام شده توسط )یا با مشارکت( فرد طی ارائه نمونه کار عملنیازمند کسب امتیاز در عناوین مهارتی 

 حرفه ایسطح  خُبرگی مهارتی ردیف حرفه ایسطح  خُبرگی مهارتی ردیف

 کنفرانسی، تدریس و سخنران 2 مقاله و سرمقاله نویسی 1

 جمعی )مکتوب یا مجازی( یسانه هار تیریمد 1 (حل مسالهکشف یا ) خالقانه دهیتوسعه ا ای خلق 3

 اجرای به موقع یک پروژه با هزینه قابل قبول 6 یالملل نیب زبانکیبه گفتگو  و مکاتبه کاری  5

  ...(و)بخشنامه، نظام نامه، دستورالعملی مدیریتی محتوا دیتول 8 شکایات به رسیدگی یا نیازسنجی 7

  میانی در حوزه ارتباطات تیریمد 11 موفق مذاکرهنمایندگی سازمان و   9

 (کمپین) ییپاهمی یا ارزیابی یک اسیبر رقابت س نظارت 12 یک سازمان ساختاری در یهاظرفیت توسعه 11

 گری()مربی یپرور نیجانشمشارکت در فرایند  11 نهاد های حرفه ای یا اجتماعیپذیری مسئولیت 13

 در توسعه دانش سازمانی مشارکت  16 پیشنهاد یک تصویر عمومی )برند( 15

 مشارکت در استاندارد سازی فرایند ها  18 مشارکت در هدفمند سازی سازمان 17

   ترویج تصمیم سازی مشارکتی ) نظام پیشنهادات( 19

 

 :ایحرفه چند تعریف از عناوین مهارت

 روابط در جدید تژیاسترا یک اجرای و هماهنگی ریزی، برنامه یک سازمان: ساختاری در یهاظرفیت توسعه -1

 تجدید و جدید شرکای با ارتباط برقراری نو، ارتباطاتی ابزارهای پیشنهاد اهداف، بازتعریف از سازمان یک عمومی

 ینیرو کیفی و کمی توسعه و ساختاری تغییرات با همراه نفعان ذی بین اطالعات تبادل نوع و حجم در نظر

 .انسانی

 ریزی برنامه قبل از و هدفمند( غیررسمی و رسمی) مذاکرات انجام: یایفای وظائف نمایندگو  موفق مذاکره -2

 ه،موسس نماینده عنوان به سازش، فرایندهای تسهیل و مختلف نهادهای و ها سازمان دولتها، نمایندگان با شده

 ،منافع حقوق، از حفاظت و دفاع جهت در ابالغی وظائف و وکالت قواعد و قانون چارچوب در سازمان، یا شرکت

 .آن تامین و متبوع شرکت یا سازمان کشور، شئونات و اعتبار

 و بالفعل و بالقوه مشتریان از نظرسنجی برای ایساختاریافته فرآیند طراحی: شکایات به رسیدگی و نیازسنجی -3

 یازمندن خاص خدماتی و امکانات یا فوری رسیدگی به که ایحوزه بموقع شناخت منظوربه آنان شکایات مدیریت

 ناساییش منظور به مناسب سواالت از استفاده و دوستانه جذبی برخورد همچنین نارضایتی و نگرانی رفع و تاس

-یف قرارداد و استانداردها با مطابق طرفین منافع تامین جهت دیدگاهها دریافت و مشتری خواسته و انتظارات

 .مابین
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قابت ر یک اجرای برای که اقداماتیرسمی در  همکاری: کمپین ارزیابی یا سیاسی رقابت مشارکت موثر در یک -4

 :نندمامسئولیت نظارت بر فرایندهای آن.  نیزو  است الزمعمومی  (کمپینپایی )همیا یک یا تجاری سیاسی 

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

 لمحصو یک ترویج به معطوف اقدامات سازماندهی و اجرایی عوامل هدایت و انگیزه ایجاد و فعاالن برای مایحتاج

 ارقام یبروزرسان پیام، های بسته مبادله ،یتبلیغات محتوای و متون تولید بر نظارت و پایش طریق؛ از خدمات یا

 .مختلف های رسانه کمک با بخش هر مخاطبان از انتظار مورد حجمتعیین  و توزیع

 و زیرمجموعه عوامل و همکاران موثر ولی غیررسمی آموزش :(گری مربی) پروری جانشین فرایند در مشارکت -5

 ،توانایی نظرداشت با زیرمجموعه عوامل به وظائف واگذاری همچنین شغل یک احراز بالفعل و بالقوه داوطلبان

 اصلح اطمینان که حوین به وظایف آن اهمیت و فعالیت نوع همچنین آنان توقعات و شایستگی آمادگی، سطح

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

 نهادپیش و ارزانتر و بهتر راهکارهای ارائه و ها روش بهبود برای جستجو :(مساله حل) خالقانه ایده توسعه یا خلق -6

 مشکالت به پاسخ جهت در جدید های فناوری از گیری  بهره و خالقیت با اههمر جایگزین نوآورانه های ایده

 و هنشد دهیسازمان و بندیاولویت ریزی،برنامه قبل از که مشکالتی ارزان و سریع حل و وکارکسب به مربوط

 رگیریدرب یزانم ،(فرصت و ایجابی - تهدید و سلبی) مساله نوع تعیین با همراه( نوپدید) اند نبوده اهتمام مورد

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

 .مغزی توفان چون

 برای لفمخت مدیریتی های تکنیک از استفاده با :...(و  دستورالعمل نامه، نظام بخشنامه،) مدیریتی محتوای تولید -7

 نموده تدوین و تهیه... و نامه نظام بخشنامه، دستورالعمل، مجریان، بین روابط تنظیم و آیندفر یک بهینه اجرای

 .نماید ابالغ زیرمجموعه کارکنان به
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 حرفه ای – سرامدی و برگزیدگی  -1

 

 

 

 

 

 

 

 یبرا درصد51، «هادانش» یبرا درصد25 ،«یتیشخص یهاتیصالح» یبرا درصد11بر اساس؛   ازاتیامت

   شده است. میتقس «یدگیو برگز یسرامد» یبرا درصد15و  «هامهارت»

  تک ستاره    نامهیگواه برای درخواست ،«پایه هایخبرگی» درصد21+ «یاحرفه یهایخبرگ»از  ازیتام درصد25کسب

 ضروری است.               ای         نقره

  دو ستاره  نامهیگواه برای درخواست ،«پایه هایخبرگی» درصد 91+ «یاحرفه یهایخبرگ»از  ازیامت درصد 51کسب

  ضروری است.                         اینقره

  سه ستاره  نامهیگواه برای درخواست ،«پایه هایخبرگی» درصد91+ « یاحرفه یهایخبرگ»از  ازیامت درصد75کسب

 .ضروری است.                      اینقره

یاز در بارم بندی عناوین خبرگی ها برای این رسته شغلی )مدیران میانی( تالش شده، عناوین و میزان امت

 در اولویت قرار گیرند.« انسانی»های مهارت

  

 ای حرفه – سرامدی و برگزیدگی 

 برگزیدگی در عناوین دانشی 1

 برگزیدگی در عناوین مهارتی 2

 سعه شغلی و کارآفرینیموفقیت در تو 3

 برگزیدگی ملی مرتبط با شغل 1

 برگزیدگی بین المللی مرتبط با شغل 5
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 ح عالیوج ( سط

 سطوح سه گانه طالیی() های عالی خُبرگی

 صالحیت عنوان
 عالی

 هایدانش
 عالی

 هایمهارت

 عالی

 سرامدی و برگزیدگی

 عالیسطح  
 جمع

 مورد 71 مورد 7 مورد 11 مورد 11 مورد 26 تعداد
 درصد 266 درصد 86 درصد 76 درصد 27 درصد 7 درصد امتیاز

 

 (ESCO TEST = با تست شخصیتآزمون احراز ) صالحیت عالی  -1

 
 درصد( 5های عالی )صالحیت

 آموزش دهنده 9    برنده شیخودپ 7 قدرت رهبری 1   مندنظامیق و دق 1

 یاجتماع-یرپذیتیمسئول 11    نوآورو   خالق 8 تاثیرگذار 5     گرلیتحل 2

       مساله حل 6 رای ثبات 3

 های زیر از طریقمندی فرد از میزان قابل قبولی از ویژگیاحراز بهره  ESCO TEST  پذیردانجام می 

 های عالی  دانش -2

 سطح عالی خُبرگی دانشی ردیف سطح عالی خُبرگی دانشی ردیف

 مدیریت تغییر و تحول سازمانی 12 تحلیل آماری 1

 اعد بازرسی و نظارت کالنقو 13 پژوهی راهبردیآینده 2

 مدیریت جلسات تصمیم گیری 11 یاقتصاد ملروندها در  3

 المللیپروتکل های بین 15 یملروندهای اجتماعی  و فرهنگی  1

 یالملل نیروندها در اقتصاد ب 16 روندهای فناورانه در ارتباطات 5

 بازاریابی بین المللی 17 براورد نویسی  6

 المللقواعد و حقوق بین 18 راهبرد نویسی 7

 ی و دیپلماسیاسیس علوم 19 گذاریمشیخط 8

 ارزیابی پیشرفت هدف 21 حکمرانی و مدیریت امورعمومی 9

 مدیریت موسسات فرهنگی و علمی 21 مدل های مدیریت راهبردی 11

 استراتژی های کسب و کار 22 یراهبرد یزیربرنامه 11
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 های عالیمهارت -3
 عالیسطح  مهارتیخُبرگی  ردیف عالیسطح  مهارتی خُبرگی ردیف

 جانبه در تصمیمات و مواضعتعهد به توسعه همه 12 مدیریت بهبود فرایندها و استانداردها 1

 در برگزاری همایش بین المللیموثر  مشارکت  13 های بزرگمدیریت موفق ارتباطات در سازمان 2

 کالن سیاستدوین یک تمشارکت در  11 روابط فعال بین المللی 3

 پذیر سازی سازمانبینی پیش 15 مدیریت موفق کمپین سیاسی یا تجاری 1

 توسعه شایستگی های کارکنانمشارکت موثر در  16 مدیریت موفق در بحران 5

 تولید و توسعه دانش سازمانیمدیریتِ  17 یالملل نیب زبانکتسلط به ی 6

 برآورد وضعیت و ارتباطات داخلی سازمان 18 ازمانجانشین پروری در س فرایندمدیریت  7

 برآورد شرایط محیطی سازمان یا مطالعه بازار 19 ای  تولید آثار نو برای توسعه دانش حرفه 8

 تدوین راهبرد رسانه ای برای سازمان 21 ایهای حرفهمدیریت جوامع و انجمن 9

 اطی برای یک سازمانتدوین راهبرد ارتب 21 مدیریت هدفمندسازی سازمان 11

 تدوین راهبرد برای روابط عمومی سازمان 22 مدیریت در برگزاری همایش ملی 11

 

 :های عالیچند تعریف از عناوین مهارت

یاسی رقابت س یک اجرای برای که اقدامات و فرایندهایی تمام از پشتیبانی و : مدیریتکمپین مدیریت و هدایت -1

 برگزاری زمانی، هایدوره و اصلی هدف تعیین مانند: است ی خاص الزمدر یک منطقه جغرافیای یا کمپین

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

 ولمحص یک ترویج به معطوف اقدامات سازماندهی و اجرایی عوامل هدایت و انگیزه ایجاد و فعاالن برای مایحتاج

 ی و...تبلیغات محتوای و متون تولید بر نظارت و پایش طریق؛ از خدمات یا

 روابط در جدید استراتژی یک اجرای و هماهنگی ریزی،برنامه یک سازمان: ساختاری در یهاظرفیت توسعه -2

 دیتجد و جدید شرکای با ارتباط برقراری نو، ارتباطاتی ابزارهای پیشنهاد اهداف، بازتعریف از سازمان عمومی

 وینیر کیفی و کمی توسعه و ساختاری تغییرات با همراه نفعان ذی بین اطالعات تبادل نوع و حجم در نظر

  .انسانی

 با ارتباط در ها سازمان و ها شرکت به ای مشاوره خدمات : ارائهسازمان عمومی روابط برای راهبرد تدوین -3

 دولت» امور مرتبط با جمله از آنها، دگینماین شعب و خارجی و داخلی ارتباطی های برنامه و ساختارها

 و قیقد شکلی به مهم اطالعات اینکه از اطمینان و ارتباطی وضعیت بهبود جهت در پیشنهاداتی و «الکترونیک

 یا اصول تدوین با .شود می داده پاسخ آنها سواالت و رسدمی ربط ذی مخاطبان و کارکنان همه به امن
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 برای معیارهایی همچنین «ارزیابی و نظارت» ،«توافق و مذاکره» ،«ترغیب» ،«رسانی اطالع» برای راهبردهایی

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

 ثرمو غیررسمی و رسمی مختلف عوامل تحلیل و تجزیه و : تحقیقسازمان داخلی ارتباطات و وضعیت برآورد -4

 عان،نف ذی سازی، تصمیم و گیری تصمیم ساختار راهبردها، سازمانی، فرهنگ ازجمله سازمان داخلی شرایط بر

 راهبردهای پیشنهاد برای اهداف با ساختار انطباق میزان و ضعف و قوت نقاط احصاء برای منابع و محصوالت

 .فرآیند بهبود

 و اهداف خصوص در اطالعات تدوین و ارزیابی آوری، : جمعبازار مطالعه یا سازمان محیطی شرایط برآورد -5

 ظورمن به مشتریان سالئق و عالئق نیازها، همچنین خاص خدمات یا محصول یک بازار اصلی فعاالن های برنامه

 موثر رونیبی عوامل تحلیل و تجزیه و تحقیق و بازار روند شناسایی نیز و کار و کسب بلندمدت توسعه تسهیل

 وقعیتم همچنین کنندگانمصرف پیمانان،هم و رقبا بازیگران، سایر سالئق و رفتار انندم شرکت فعالیت بر

 شانس نتعیی برای اقتصادی روندهای و تغییرات بینی پیش و سیاسی وضعیت و قدرت توزیع بازار، در شرکت

 و بالقوه هایبازار شناسایی نیز مدت میان و مدت کوتاه های توصیه و راهبردها ارائه همچنین اهداف تحقق

 .گذاری سرمایه های هدف

اخواسته ن یو مقابله با هر نوع آشفتگ یرگیشیپ ،ینیب شیپ ندیمشارکت در فرا  :بحران در موفق مدیریت -6

 موثر بر اهداف و برنامه ها یبرون سازمان ای یدرون سازمان
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 عالی –برگزیدگی و سرامدی  -1

 

 

 

 

 

ها مهارت یبرا درصد51ها، دانش یبرا درصد15 ،یتیشخص یهاتیصالح یبرا درصد5بر اساس؛    ازاتیامت

 شده است. میتقس یدگیو برگز یسرامد یبرا درصد31و 

  تک ستاره نامهیگواه برای درخواست ،«یاحرفه هایخبرگی» درصد21+  «یعال یهایخبرگ»از  ازیامت درصد25کسب  

 .استضروری        یی                طال

  دو ستاره  نامهیگواه برای درخواست ،«یاحرفه هایخبرگی » درصد 91+  «یعال یهایخبرگ»از  ازیامت درصد 51کسب

 .استضروری یی                         طال

  سه ستاره  نامهیگواه برای درخواست ،«یاحرفه هایخبرگی » درصد91+  «یعال یهایخبرگ»از  ازیامت درصد75کسب

 است.ضروری                       ییطال

در بارم بندی عناوین خبرگی ها برای این رسته شغلی )مدیران عالی( تالش شده، تعداد عناوین و میزان 

 در اولویت قرار گیرند.« انسانی»و « ذهنی/ادراکی»های امتیاز مهارت

  

 یعال - یو سرامد یدگیبرگز

 کالن و راهبردی مسائل حل در موفقیت 1

 بیش از دو سال مدیریت در سطوح عالی این حرفه 2

 عالیسطح  مهارتی عناوین در ملی سطح در برگزیدگی 3

 الیع سطح مهارتی عناوین در  المللی بین  سطح در برگزیدگی 1

 شغل با مرتبط ابتکار و اختراع ثبت 5
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 افق جهانی در 

 یمروی پای خود بایست
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