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 پیشگفتار 

  گرامی و ها و آقایان فرهیخته خانم  ر سالم و درود ب

 در همایش استانداردهای جهانی روابط عمومی  محترم کنندگان شرکت

 با آرزوی توفیق و تندرستی برای یکایک شما 

ها، چنان  تنوع سبد دارایی  ولی  های متعددی داریم همه ما عالیق، توانایی، دانش، صالحیت و شایستگی  بی تردید؛

حال  سریع و درعینمعرفی  ای  اغلب بر    هزینه مادی و معنوی و وقت بسیار برای کسب آنها،صرف  رغم  است که علی

 . مانیممناسب باز میهای کسب موقعیت خاطر؛ در بدینو  ناتوانیم دقیق خود به دیگران 

و  کیفیت باالترین  دارند را با نیاز  خدمات آن محصوالت و اگر نتوانیم کار مشخصی که دیگران به  به عبارت دیگر؛ 

نفس و افتخار همواره خود را به عنوان متخصص در آن کار  عتمادبهاانجام دهیم و با  با رعایت باالترین استانداردها  

از    مندی بهرهعدم  ما شکل نگرفته و به دلیل    «هویت اجتماعی»هنوز    این امر بدین معناست که معرفی کنیم،  

 جدی در جامعه و محیط پیرامون نخواهیم داشت.  تعامل و مشارکت    ،سرمایه اجتماعی، عمال امکان بازیگری

با  مدعی است که    «ایحرفه  توسعهشتابدهنده    آکادمییک »به عنوان  آور دانش و مهارت آینده«  موسسه »نشان

یک  فرصتی برای  تواند  میخود،  دانش و مهارت  ارتقای  و    ارزیابی، تعیین سطح  ،جامع استعدادیابی  های پروتکل

  ،ایشناسنامه و گذرنامه حرفهبا ارائه محصوالتی چون  فراهم آورده و  های فردی  شایستگییا سنجش جامع  آپ  چک

 .نیروی ماهر و متخصص بگشاید  هر برای  ای مطلوبآیندهسوی  ای برای پروازی مطمئن به پنجره

های  حوزه را با این مفهوم و واژهاین ، تالش دارد فعاالن «روابط عمومیدر  سواد شایستگیمتن حاضر با عنوان: »

ی  آشنا سازد و فرصتاستاندارد در این حرفه  های صالحیتی، دانشی و مهارتی  خبرگیمرتبط همچنین عناوین  

 . کند فراهم المللی بیندر عرصه   برای درخشش بیش از پیش مدیران و کارشناسان روابط عمومی

ضمن سپاس از اعضای محترم هیئت ژوری  به ویژه جناب آقای دکتر حمید شکری خانقاه و همه دست اندرکاران  

ن حاضر که لینک آن در ذیل  ای از متچهارگزینه  برخط موفقیت در آزمون  برگزاری همایش، به اطالع می رساند 

  نامه و گواهی  « عمومیروابط جهانیاستانداردهای»همایش    در  مشارکت   به صدور گواهی ات درج شده،  همه صفح

سنجی  شایستگی فرایند در واجد امتیاز  های ضروری به عنوان یکی از دانش «سواد شایستگی»دانشمندی از هبهر

 .خواهد شد منجر  ESCOای با استاندارد اروپایی  حرفه
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سال  تالش در  از  مهمی  بخش  اخیر  از  های  دسته  آن  شناسایی  به  سازمانی  پژوهشگران  و  اندیشمندان  مطالعات  و  ها 

ی  آورد. در ادبیات مدیریت، از گزارهفراهم می آنها را در یک حرفه معطوف شده که موجب عملکرد برتر  افراد های ویژگی 

برتر« اخیر یعنی »ویژگی  برای عملکرد  نیاز  یاد   (Work competenciesهای شغلی )شایستگی    عنوان  با   های مورد 

 .شودمی 

 رساییم  ومفه  شایستگی واژه  ،  ؟بخواهیم توضیح دهیم که چرا برخی افراد نسبت به سایرین عملکرد بهتری دارند   اگر

مدیریت    متونو از مفاهیم مهم و رایج در    پرکاربرد   اتهای اخیر به یکی از اصطالحدر دهه این واژه   ؛روخواهد بود. ازاین 

 .استه د تبدیل ش ی و محافل کارآفرینی منابع انسان

ها و  مهارت  ها،دانشها،  ترکیب و تلفیق صالحیت  تکیه بر  باای  حرفهموفقیت    کسبعنوان توانایی  به  شغلی شایستگی  

ها یا  . در واقع منظور از شایستگی، ترکیبی از قابلیتسازمانی استو حل مشکالت  کاری  هنگام انجام وظایف    به رب  اتج

مواقع  به ویژه در عملکرد شغلی   ی باالتر در اثربخشموجب که است شغل اجتماعی و دانش مرتبط با  فردی و های توانایی

 را در پی دارد. سازمان  کارامدیشده و  بحرانی 

دسته »صالحیت« و    سهشامل    ،یازده طبقه توان در  می را    شغلی  شایستگیانواع    و در نگاهی جامع؛  کلی از یک منظر  

 : بندی نموددسته مهارت« دانشی/دسته » هشت

 Personal competencys :   یتی شخص هایصالحیت (1

فرد است که بر عملکرد  نگرش  روحیات، صفات، رویکرد و نحوه  آن دسته از  شایستگی فردی و شخصیتی ناظر بر  

هایی همچون سازگاری، استقالل، یکپارچگی، تحمل استرس، استقامت و خودمدیریتی،  ویژگی   .گذاردوی تأثیر می 

 .گیرند های فردی و شخصی قرار می در زمره شایستگی

 

   یستگیسواد شا
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 Motivational competencys:  انگیزشی هایصالحیت (2

گیرد.  کند را در برمی می   هدایتی عواملی که رفتار انسان را شروع، تشدید و  همه   کهکلی است   یانگیزش اصطالح

از دو زاویه   انگیزشی  صالحیتکند. محرکی است که جهت، شدت و تداوم رفتار را مشخص می  ، به بیان دیگر انگیزه

دارد و از  توجه  فیایی  سو این مفهوم به احساس فرد درباره یک شغل، سازمان یا مکان جغرامورد نظر است. از یک 

 . سوی دستیابی به اهداف متعالی استبیانگر توانمندی فرد در برانگیختن دیگران به  ؛ سوی دیگر

 Ethical competencys  :اخالقی هایصالحیت (3

.  استها و هنجارهای اخالقی غالب در یک فرهنگ خاص  اخالقی بیانگر سازگاری و انطباق با ارزش   هایصالحیت

ارزش   صالحیت از  و حمایت  توانایی پشتیبانی  به معنای  روابط  اخالقی همچنین  ایجاد  اصیل سازمان است.  های 

های بیانگر ای و...، از جمله ویژگی شخصی؛ جرأت فردی و حرفه   و  ایحسنه؛ اعتمادسازی؛ یکپارچگی رفتار حرفه 

 .اخالقی هستند  هایصالحیت

 Communicational Skills :   ارتباطی  هایمهارتدانش/  (4

این شایستگی به معنای    .کنند هایی است که تبادل اطالعات را تسهیل می ارتباطی بیانگر ویژگی   هایدانش/مهارت

مؤثر و   ارتباط  برقراری  و با دیگران    ی کارهمتوانایی  نیز می   است  یا درک احساس دیگران    . شودشامل همدردی 

همچون ارتباطیمهارت  ،المی ی/کارتباط  هایمهارت  ،متقاعدسازی  مهارت  مواردی    ،دیپلماسی  ،نوشتاری/های 

فعالگوش   ،اثربخش  گفتگوی  به   ، دادن  ارائهمهارت  ،  عموق بازخورد  روابط عمومی    گریهای تسهیلمهارت   ،های  و 

 است. ارتباطی و میان فردی  هایدانش/مهارتهای مناسب از جمله ویژگی 

 Cultural Skills:  فرهنگی هایمهارتدانش/  (5

و به  پاس داشته  خود را  گذشته  ارزشمند    و آداب   هایی از فرهنگجنبه   ،رود فردبر اساس این شایستگی انتظار می 

های دیگر  با فرهنگ  را در صحنه رقابتجدید که موفقیت    ی گیری فرهنگ حال به شکلاحترام گذارد و درعین   آن

نماید تسهیل می  اگر  کند، کمک  بگیریم، می .  با هوش فرهنگی در نظر  مترادف  فرهنگی را  توان گفت  شایستگی 

 شایستگی فرهنگی بیانگر توانایی مدیریت و کنترل مؤثر اختالفات بین فرهنگی است.  
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  صحیحتوانایی رشد خود از طریق یادگیری پیوسته و درک  »عبارت است از    فرهنگی   شایستگی به عبارت دیگر؛  

  خوبیکسی که از شایستگی فرهنگی  «هاهای رفتاری آن تفاوت مدارا با ها در بستر انسانی ارزش  و  تنوعات فرهنگی

تواند رفتار ما و دیگران را  داند که همین حصارهاست که می برخوردار است، حصارهای فرهنگی را درک نموده و می 

توضیح  های مختلف  دادن را در موقعیت و واکنش نشان   اندیشیدنی  تواند نحوه نماید و می مند  و نظامچارچوب  دارای  

 .  ند کتوجیه  داده و 

 Conceptual Skillsی:   ادراک هایمهارتدانش/  ( 6

منظور  ها و اطالعات است. توانایی تفسیر اطالعات به شایستگی ادراکی به معنای توانایی انتخاب و تحلیل مناسب داده 

رد سازمان، بیانگر شایستگی ادراکی است. شایستگی ادراکی دربرگیرنده  های مربوط به عملکاتخاذ تصمیمات و توصیه 

تفسیر    ،گیری، تفکر راهبردی، تفکر خالق و آگاهی سازمانیهایی همچون شناسایی و حل مسئله، تصمیم شایستگی

   .باشد و آگاهی بیرونی می   ریزیانتقاد، خالقیت، برنامه  و  عددی، قضاوتی و کمّ

 Technical Skills: فنی هایمهارتدانش/  (7

یک بخش  انجام صحیح کار در  برای اجرای فرایندهای اصلی یک شغل یا  ویژه و اساسی    هایمهارتدانش و  به   

تدریس برای رئیس دانشگاه یا معاینه  مانند    . ، شایستگی فنی یا تخصصی گویند سازماناز ماموریت اصلی یک  خاص  

   ها.مالی و پولی برای مدیران بانکپزشکی برای مدیر بیمارستان یا خدمات 

 Technological Skills:  فناورانه هایمهارتدانش/  (8

اطالعات  انه در کسب، حفظ، ساماندهی و نشر  فناوراز ابزارهای    استفاده عنوان توانایی  فناوری اطالعات به در  شایستگی  

 یانگر درجه ، باین شایستگیمندی کارکنان و مدیران یک سازمان از  میزان بهرهشود.  تعریف میهای ارزشمند  و داده

مرتبط و مزیت رقابتی سازمان خود را  در مدیریت اثربخش اطالعات  متبوع آنان است که سازمان  روزامدی فناورانه  

 . دهد نشان می
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 Economic-entrepreneurial Skills :    نیکارآفری-اقتصادی هایمهارتدانش/  (9

به توسعه  در تعامل با دیگران و خالقیت  تواند  می یک فرد  هایی است که بر مبنای آن  ویژگی ها و  تواناییبیانگر  

 یاری رساند.کارآفرینی و افزایش بازدهی اقتصادی سازمان درامد،  

 Administrative- Monitoring Skills: نظارتی -اداری هایمهارتدانش/  (10

و   اجرای مناسب سیاستمهارت دانش  به  مربوط می هایی است که  به  نحوی به   .شودهای سازمانی  نهایت  که در 

بر اساس این تعریف، نظارت بر حسن اجرای مقررات سازمانی و    .و اثربخشی سازمان منجر شود  نیروهااثربخشی  

 .گیرند قرار می   ( مدیریتیاداری/نظارتی )های  ها در زمره شایستگیو رفع آن   کارکنان نیز پرداختن به مشکالت کاری  

 Political Skills: سیاسی هایمهارتدانش/  (11

است. در واقع،  سازمان  استفاده از قدرت رسمی و غیررسمی برای به انجام رساندن اهداف    در شامل توانایی مدیر  

 «های سازماناز سیاست  نفعان ذیی درک  های سازمان و توسعه سیاست  تحققهنر  »توان  این شایستگی را می

خود با همکاران و  شود که از روابط  سیاسی به ماهیت قدرت مدیران مربوط می   شایستگی  ؛به بیان دیگر  .دانست

 . کنند می در جهت دستیابی به اهداف گروه و سازمان عمل و بازیگران دیگر  فرادستان 

 

 های مورد انتظار از یک شاغل، در مجموع شایستگی یک از عناصر و تقسیمات فوقمیزان و سهم هر  

 یکسان نیست و بسته به درکی که خود شاغالن و نیز مشتریان، همکاران و مدیران آنها 

 کند. میتغییر های یک شغل دارند، از وظایف و نقش
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شاخص  اریمع   زان،یم  نییتع  (؛Standardization) یاستانداردساز (1 و  تیمطلوب  یهاو    ، یفی ک  ،یکمّ   هاییژگیدر 

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

ها و تجربه  ها، مهارتدانشهای شخصیتی،  صالحیتای از  از مجموعهیک فرد  مندی  بهره  : (Competence)ی  ستگیشا (2

 سازد. ممکن را برای وی در حد مورد انتظار  فرایندهای شغلی ایفای نقش موثر در  توانرفتار تیمی و سازمانی که 

  الزم   و اخالق( زهیانگ   ت،ی)شخصروانشناختی    های ویژگیسه دسته    از  شاغل  برخورداری :  (competency)صالحیت   (3

 . گردد  می  احراز استاندارد روانشناختی های  آزمون طریق  از  که است شغل یک  در  موثر   نقش ایفای برای

  زی و ن  اطالعات  و  هامطالعه، مشاهده، نوشتن و به خاطرسپردن دادهکسب آگاهی از طریق  :  (Knowledge)  دانش (4

 یا ...  «یو رانندگ یی»راهنما  قوانین آموختناست. مانند؛  ی و کارگاه ی شیآن به صورت آزما نیتمر

  ی گروه  ای  یبه صورت فرد   یتجربه واقع   کیدر    کاری  ند یفرا   ک یاز    یانجام بخشیادگیری از طریق    :(Skill)  مهارت (5

و با    ی. برخالف دانش، مهارت به راحت، را مهارت گویند مدت و اغلب ماندگار است  یو تکرار طوالن  ن یکه حاصل تمر

  ی آموزمهارت ند یبر فرایا مربی به عنوان مشاور   تواند یماهر، تنها م ی روین کیبلکه  ستی قابل انتقال نتشکیل کالس  

های مهارت تیمی و  شاخصشوند.  ها از یک منظر به دو دسته فردی و تیمی تقسیم میمهارتنظارت کند.   گر ید  رد ف

ارتقای کارایی  دارد و منجر به   م ی، رابطه مستقفرد در یک تیم یا گروهعملکرد برتر ، با  افزاهم  رفتار سازمانی به عنوان  

 .  شودی م  های جمعیدر پروژه

معموال   ی که موفق توسعه شغل  اتیعمل  ک یخالقانه دانش و مهارت در    قیتلف  (Be Selected)ی  دگی برگزو    سرامدی  ( 6

 اهگشایی، ر  یی،کاراخود را نشان می دهد. همچنین  وابتکار  ثبت اختراع   ای  رنامه ینشان، تقد   افتیدرو    یدگیدر قالب برگز

 

 

 کاربردی  تعریف چند واژه و اصطالح
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 آزمون  برای دریافت کاتالوگ،  شرکت در 

 را کلیک کنید   اینجا و تعیین سطح شایستگی 
 حقوق معنوی متعلق است به: 

 در روابط عمومی  

تحقق اهداف    ایفروش    ایراندمان    شیانتظار در عملکرد. مثال؛ تجربه موفق در افزا  باالتر از حد   جینتاکسب  و  راهبری  

 . مقرر زان یاز متر کوتاه یدر زمان و  کمتر    نهیمهم با هز

مورد نیاز  هایها، مهارتها ، دانشعناوین و تعاریف صالحیتآشنایی با    (؛Competenc literacy) سواد شایستگی  (7

ها های مستندسازی داشته شغل به همراه روش   یکها در فرایندهای کاری  هر شاغل برای ایفای صحیح و بموقع نقش

 و تدوین بهترین نمایش از رزومه کاری است.

تجربی که مسئولیت مرجع    :(Individual Development Center)کانون توسعه فردی   (8 و  واجد صالحیت علمی 

و نیز صدور گواهی شایستگی    شاغالن در یک حوزه شغلی   ریزی ارتقای دانش و مهارتارزیابی، تعیین سطح و برنامه 

   را داراست.برای آنان ای معتبر حرفه

دارایی   :(  Meritocracy)  شایسته ساالری (9 بر  مبتنی  پیشرفت  منصفانه  و  جامع  سیستم  یک  ساالری  های  شایسته 

افراد )استعداد،  دانش، مهارت، تالش و دستاوردها( به جای   از  تخصصی  ارتباطات است که  تاثیرپذیری  و  در  ثروت 

(  الف    :دهد نشان می در سه عرصه  نتیجه خود را  گردد و  چارچوب تخصیص بجای منابع در حکمرانی خوب حاصل می

متناسب و یادگیری  آموزش    ( فرصتب      افراد  متناسب با صالحیت و شایستگیآحاد جامعه  امکان اشتغال و کسب درامد  

 در همه حال.همیشه و برای همگان،  ( امکان رشد و ارتقای موقعیت اجتماعی جافراد    با توانایی ذاتی و تالش  

شغل محور است و بر دانش،  ای  اظهارنامهعلمی آموزشی است، رزومه    اظهارنامهکه یک    CVبرخالف  :    CVرزومه و    (10

که توسط خود افراد تهیه و تدوین   هایی رزومهبا این حال؛    تکیه دارد.برای احراز یک شغل  فرد  ای  حرفهسوابق  مهارت و  

  شوند.غیرمستند و از نظر حقوقی غیررسمی تلقی میمی شوند، از منظر مخاطبان ادعاهایی 

-مقایسه دقیق، شفاف و جامع همه دارایی     Professional Asset Balance Sheet (ABS) ایبیالن دارایی حرفه  (11

( مورد نیاز برای ایفای نقش موثر  فردی و تیمیمهارت  و ، دانش)صالحیتای یک فرد با نیازهای شایستگی ای حرفهه

 توسط   ای ریزی برای توسعه فردی و تدوین شناسنامه حرفهبا هدف برنامهاست  استاندارد  معیاری  در یک شغل بر اساس  

 . گردددر یک کانون توسعه فردی تهیه می (P.I.Card)تیمی از ارزیابان 
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 حقوق معنوی متعلق است به: 

 در روابط عمومی  

 

تصویری تمام قد، حقیقی و سه بُعدی از همه    (: Professional Identity Card - P.I.Cardای )شناسنامه حرفه   (12

اندازی از توسعه  برای ایفای نقش موثر در یک حوزه شغلی به همراه چشم شدهای اثباتهای حرفهتوانمندیها و دارایی

 آزمایی و تایید قرار گرفته است.  صالح مورد راستیفردی است که توسط یک مرجع ذی

از  به صورت سفارشی    ( PLR) نامه رسمیبه عنوان ضمیمه یک توصیهتواند  یمیا شناسنامه دوم  ای  شناسنامه حرفه

 گردد.  ارسال مینیز  خاص  انمخاطبکارفرمایان و برای ابی سوی کانون ارزی

را نه فقط در کاریابی بلکه در    وی است و جایگاه  هر نیروی ماهر  هویت اجتماعی  ای بخش مهمی از  حرفهشناسنامه  

به عنوان شهروندان    «دوم شناسنامه  »کند. در جوامع پیشرفته، افراد فاقد  تعامل با دیگران و جلب اعتماد آنان تعیین می 

 شوند.  ای یا با پیشینه منفی تلقی میفاقد اعتبار حرفه

که در صورت احراز    شودخوانده می ( PassportProfessional)   ( PP)  ای گذرنامه حرفه  نسخه انگلیسی این گواهی،

 گردد. صادر میبه همان زبان های زبانی توانمندی
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 در روابط عمومی  

 

 

 با عنوان: کشور عضو، طرح جامعی را   28اتحادیه اروپا از سه دهه پیش با هدف ساماندهی بازار کار و آموزش در  

European Classification of  Skills, Competences, Qualifications and Occupations 

اروپایی مهارت»طبقه   یا دانشبندی  شایستگیها،  به  ها،  که  مشاغل«  و  می   ESCOاختصارها  در  شود،  نامیده 

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

 های ساماندهی نظام آموزش و اشتغال در دنیاست.ترین برنامهیکی از موفق

، در سازوکاری نو، روشمند و اقتضایی، الگویی  اصلهح  گیری از تجارب ارزشمند در صدد است ضمن بهرهاین برنامه   

خوشبختانه ایران به دلیل ظرفیت باالی منابع انسانی و علمی  کند و    استاندارد را به سایر مناطق جهان معرفی 

 یکی از پیشتازان در اجرای این برنامه بین المللی است.

پاریس،     MGUniversityدانشگاه   نمایندگی از  با اخذ  «  آور دانش و مهارت آیندهنشاندر این راستا؛ موسسه »

به عنوان مجری انحصاری این برنامه در ایران، با کمک نهادهای قانونی و مجامع علمی و صنفی، ضمن  تالش دارد  

»درخشش بیش از پیش نیروی ماهر ایرانی در عرصه ملی و  ایفای نقش در انتقال این الگو و استاندارد، زمینه  

 را فراهم نماید. المللی« بین

ها و  بندی شرکتبندی مشاغل یا رتبهطور که از اسم این برنامه پیداست، کارکرد این برنامه، نه در طبقههمان

 است.   تعیین سطح دانش، مهارت، صالحیت و شایستگی نیروهای ماهر سازمانها بلکه در 

 « جهانی روی پای خود بایستیمدر افق » شعار اصلی ما این است که بیایید:            

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

 یک نقش جهانی و فراملی آماده باشیم. 

  

 ESCOآشنایی با برنامه 
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 در روابط عمومی  

 شوند: گروه اصلی تقسیم می 5این برنامه در  مخاطبان

  التحصیالن مدارس و دانشگاهها یا فارغدانش آموختگان کم مهارت ؛ اول 

 دانشی معتبر فاقد مدارک و با تجربه   نیروی ماهر ؛  ومد 

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

 متقاضی نیروی شایسته کارفرمایان  ؛ مدیران و  چهارم 

 ای  های حرفهآموزش دهنده  موسسات ارائه   پنجم؛ 

افزایی همه این گروهها،  وری و هماهنگی و همارتقای بهره   برای     ESCO  برنامه  در قالب«  آور نشانموسسه »

، کمک  جامعیک سازوکار  در  های ژوری و ارزیابان خود،  با کمک هیاتو    ی آماده نموده برنامه مشخص و مدون

در بررسی ادعاهای    ارزیابی، مصاحبه و دوره آزمایشی«طی فرایند پرهزینه  »بدون نیاز به  کند تا کارفرمایان  می

تا    به استخدام و همکاری،  مندرج در رزومه افراد، با اطمینان و سرعت بیشتری تصمیم بگیرند و قبل از تصمیم

 .کافی برخوردار استصالحیت  از حد زیادی مطمئن شوند که فرد مورد نظر برای آن شغل 

مند  ای نظاملیستی از عناوین شایستگی بروز شده و به گونهبر اساس چکای  یک تیم ارزیاب حرفهتوسط  این کار 

 یی دارا النی»بهایی چون؛  در قالب گواهینامه معتبری است که  کارنامه یا  پذیرد و نتیجه حاصله؛  و شفاف انجام می

گذرنامه    (،  P.I.Card)  ایشناسنامه حرفه،  (  Professional Asset Balance Sheet (ABS)  «ایحرفه

از هر توضیح دیگری به  بهنگام معرفی خود  فرد را    (  PLR)   اینامه حرفهتوصیه ( و  IPP  یا  ESCO CV)  ایحرفه

 کند.نیاز می مشتری یا کارفرما، بی

سازد و در اختیار  نردبانی اختصاصی می  ، هر فردبرای توسعه شغلی    برنامهاین  از طریق    آکادمی توسعه شایستگی  ❖

به مثابه عقابی  نیروی ماهر  دهد که برای باالرفتن از آن نیازی به رقابت با هیچ فرد دیگری نیست و  او قرار می

 .   شسته استرخت و سازمانی که بر آن نشاخه دبه نه  متکی است های خود  ها و مهارتبلندپرواز بر قدرت بال

آور  از طریق موسسه نشانسطح شایستگی خود،    منطبق با تاکنون دهها نفر از کارشناسان و مدیران شایسته کشور،   ❖

شدند و اولین همایش    MGUniversityای از دانشگاه   گواهینامه حرفه  گانه   9موفق به دریافت یکی از سطوح  

ESCO    به صورت مجازی    »استانداردهای جهانی روابط عمومی«در بهمن ماه گذشته با عنوان  در حوزه ارتباطات
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 حقوق معنوی متعلق است به: 

 در روابط عمومی  

های  در آن مشارکت داشتند و شخصیتسه هزار نفر  بیش از    ایران     ESCOهای  برگزار شد که ضمن معرفی برترین

 علمی، سیاسی و فرهنگی در آن به ایراد سخن پرداختند.  

هم اطالعات شغلی کسب و کارهای    وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسالمیدر سال جاری  جای خرسندی است که   ❖

رغم مشکالت  علینیز  داده و در سال گذشته    در معرض دید فعاالن قرار    ESCOفرهنگی را بر اساس استاندارد  

بندی میزان شایستگی بیش از یکصد مدیر و کارشناس متخصص  نیز ارزیابی و سطح  شهرداری تهرانا،  کرونناشی از  

 گرفت.  قرارخود را به این برنامه سپرد که نتیجه حاصله مورد استقبال و تقدیر آنها 

حوزه روابط عمومی، بازاریابان، مدیران فروش،    ای شاغالنبرسنجی  شایستگیهای  تشکیل دپارتمان  با خوشبختانه   ❖

گُزینی در جذب  تواند در »بِهاین کار می  ،فعاالن حوزه رویداد و حوزه رسانه، مدیران منابع انسانی و مدیران آموزش 

 . واقع شود  و استخدام نیرو« و »شایسته ساالری در انتصابات« و نیز »اثربخشی در آموزش« موثر

امیدواریم در آینده نزدیک؛ فعاالن حوزه روابط عمومی به هنگام معرفی خود، در کنار عنوان شغلی، سطح و درجه  

هستم«،  تخصص را هم بتوانند به صورتی دقیق اعالم کنند. مثالً به جای گفتن اینکه »من مدیر روابط عمومی  

 بگویند:

 

و مخاطب هم دریابد که با این عنوان، فرد مورد نظر برای مدیریت در چه سطحی )هدایت چه تعداد از کارکنان  

 است. شبیه درجات نظامی، مثالً؛ سرگرد در نیروی زمینی. و سازمانی با چه اندازه از گستردگی ماموریت( آماده

 به درستی و با دقت باال تایید کند،  ای جامع،، به گونهاری استانداردتواند این ادعا را در سازوکسازوکاری که می 

 است   آکادمی توسعه شایستگی شایستگی سنجی برنامه 

که بیش    د دهبه شما هدیه می  اردانشی، مهارتی، صالحیتی  در پایان هر مرحله از ارزیابی، لیستی از نیازهای  این برنامه   ❖

 . خواهد کردجویی در وقت، سرمایه و انرژی شما عمل صرفهساز باشه، در جهت از آنکه هزینه
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 ها،این برنامه بر این باور است که بهترین راه خلق ارزش و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان

 های فردی کارکنان یا همان مدیریت استعدادهاست.توسعه توانایی
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ESCO 

 

ESCO 

ESCO CLUB 

ESCO 

About  ESCO Program 

 ESCOبرنامه   تیزرهای معرفی

 کنید  Ctrl+Clik  برای مشاهده تیزرها بر روی نام آن 
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 حرفه ایشایستگی ارزشها و رویکردها در آکادمی توسعه 

 

 :ناظر بهبه طور همزمان  آکادمی گانه های دهارزش  تمامی 

 است  «سازمانی تولید ارزش »و  «فردیشایستگی های توسعه » 
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 سنجیمدل شایستگی
 ESCOنسخه بومی استاندارد اروپایی  در

 «   ای حرف شایستگی  آکادمی توسعه  »
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///K:/WWW.NESHANAVAR.COM
https://neshanavar.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C/


  
   

17 

 

 سواد شایستگی

WWW.NESHANAVAR.COM 

 آزمون  برای دریافت کاتالوگ،  شرکت در 

 را کلیک کنید   اینجا و تعیین سطح شایستگی 
 حقوق معنوی متعلق است به: 

 در روابط عمومی  

   شایستگی مدلتوضیح 

 ( Determining competency needs) شغلی شایستگی نیازهای تعیین -1

هر شاغل،    نقش و با تعیین    شده   احصا   شغل   هر   در   فرایندها  کلیه   جمعی،   مشارکت  با  میدانی   مطالعات  اساس   بر

  نقش   ایفای   برای   مفید   و  الزم   های خبرگی  و  هامهارت  ها،دانش  ها،صالحیت  مجموع  یعنی   شایستگی  نیازهای

 . گردد می  مشخص  شغلی جایگاه یک  در  اثربخش

 (Competencies classifications)  هابندی و ارزشگذاری خبرگی طبقه -2

 :  دستهسه در  یکبار شغلی،  حوزه  همان به آشنا نخبگان از تیمی توسط  شده احصا عناوین

   ارتباطی  /انسانی هایشایستگی  - 3        تکنیکی  /فنی  هایشایستگی -2        ادراکی ذهنی  هایشایستگی - 1 

 :  چهاردسته  در  دیگر  بار و

 ( مکمل /ضروری)  ایحرفه های دانش - 2                                  (مفید  /الزامی)  شخصیتی های صالحیت -1

 ( هابرگزیدگی و ماندگار  آثار)  افتخارات - 4                                  (تیمی  /فردی)  عملی تجارب و  هامهارت -3

  عمومی،   اقتصادی،  تجاری،  ،   فرهنگی   سیاسی،  غالب   رویکرد)  متبوع   سازمان   ماموریت  نوع   به   بسته   و   شده  تقسیم 

  شغلی   سطح(   مدیریتی  /سیاستگذاری  ریزی،برنامه  /پژوهشی  عملیاتی،  /اجرایی)  انتظار  مورد  نقش ....(  و  خدماتی

  سهم  اساس   همان  بر   و   مشخص   چهارگانه   تقسیمات  و   گانه   سه   عناوین   از   هریک   سهم (  عالی  ، تخصصی  ،   پایه)

   . شوند  می بندی  بارم امتیازات

 ( Competency assessment)  سنجی شایستگی -3

  از   ترکیبی  و  هوشمند   سازوکاری  در(  ایحرفه  هایتوانایی  ارزیابی)  شغلی  نیازهای  با  فردی  هایدارایی  انطباق

 : گیرد  می  صورت زیر شکل به شغلی حوزه  همان  نخبگان از  جمعی نظارت  با و  سیستمی صورته ب   آزمونها

 ESCO TEST آنالین  آزمون  طریق  از انگیزشی/ اخالقی(  /شخصیتیشغلی ) های صالحیت سه دسته  احراز -1

   ESCO  های خبرگی  تعاریف اساس  بر  آن سطح تعیین  و  دانشی  مستندات آزمایی  راستی  -2

   مصاحبه  طریق از  مربوطه توانمندی  از  مندی  بهره ارزیابی  و  مهارتی  مستندات آزمایی  راستی  -3

 هابرگزیدگی  و ماندگار  آثار افتخارات، به  مربوط   مستندات اعتبارسنجی و  آزمایی  راستی  -4
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 « ایبیالن دارایی حرفه»یا     فردی   های   دارایی   نمرات  ریز  و   جامع   کارنامه   سنجی،   شایستگی  فرایند   محصول *     

Professional Asset Balance Sheet (ABS)    آکادمی    توسط   که  ایحرفه  ضعف  و  قوت  نقاط  است با ذکر

 .گردد می  صادر ای توسعه حرفه

 ( Professional Development Academy) فردی توسعه استارتاپ  -4

  ای حرفه  توسعه   ریزی برنامه  برای   را  بدیلی  بی  فرصت  سنجی،  شایستگی  از   حاصلای  حرفه  بیالن دارایی و    کارنامه    -

 . آورد می فراهم

  اساس   بر  و  استاندارد  های  پروتکل   و   ها  نامه  نظام  و  تجارب   از   گیری  بهره  با  موسسه  در  مشاور  کارشناسان  -

  جامعی   درازمدت  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  برنامه...(    و   پذیری  آموزش   درجهازجمله  )فرد    شخصیتی  هایویژگی

  آگاه  هادی و راهنما عنوان  به ژوری هیئت اعضای از یکی نظارت با و طراحی ،متقاضی برای  اختصاصی طوره ب را

 .نماید  می همراهی را  وی شغلی عالی  سطوح به رسیدن و  رشد  مسیر  پایان تا  دلسوز و

 .است تعالی   و رشد  زمان  و هزینه  در جویی صرفه حداکثر مرحله،   این از  هدف -

  یک  عنوان  به  ای، حرفه یارتقا  و  آموزشی ریزی برنامه امکان آوردن  فراهم  با ای حرفه  شایستگی توسعه آکادمی * 

   .کند می عمل فردی  توسعه استارتاپ و  دهنده شتاب

 ((  P.I.Card -Professional Identity Card)   ایحرفه شناسنامه -5

برای    شدهای اثباتهای حرفهتوانمندی ها و  تصویری تمام قد، حقیقی و سه بُعدی از همه دارایی  ای شناسنامه حرفه

صالح مورد  اندازی از توسعه فردی است که توسط یک مرجع ذیایفای نقش موثر در یک حوزه شغلی به همراه چشم

به    ( PLR) نامه رسمیای معموال به عنوان ضمیمه یک توصیهآزمایی و تایید قرار گرفته است. شناسنامه حرفهراستی

 گردد.  صورت سفارشی برای مخاطب خاص ارسال می

دیگران  ای بخش مهمی از هویت اجتماعی شماست و جایگاه شما را نه فقط در کاریابی بلکه در تعامل با  شناسنامه حرفه

ای یا با کند. در جوامع پیشرفته، افراد فاقد رزومه به عنوان شهروندان فاقد اعتبار حرفهو جلب اعتماد آنان تعیین می

 شوند.  پیشینه منفی تلقی می

 .شودخوانده می ( PassportProfessional)  ( PP) ای گذرنامه حرفه  نسخه انگلیسی این گواهی،
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  Professional Letter of Recommendation( (PLR)  ای حرفه نامهتوصیه -6

  مجموعه   شامل  ای  ضمیمه  همراه   به  که  است  «ای حرفه  کادمی توسعه»آ   توسط   اختصاصی  و  رسمی  ای  نامه   *

  یک   در  کارآمد   و   موثر   نقش  ایفای   برای   فرد   یک   ایحرفه   هایشایستگی  موثرترین   و   ارزشمندترین   از   عناوینی

 صاحبان  اعتمادِ   ،(ارزیابان  و   ژوری   هیئت   امضا  با)  بودن  تایید   مورد   و  اعتبارسنجی  دلیل به   که  است  شغلی  جایگاه

  می   جلب   سرعت  به  و   راحتی  به   را  ای حرفه  خدمات  مشتریان  سایر  نیز   و   ها  سازمان  و  ها  بنگاه  مدیران   ،   صنایع

 .کند 

  ، برنزی    ستاره  سه   تا  ستاره  تک   سطح  9  در   ای حرفه  نامه   توصیه  دریافت   امکان   بر  عالوه   مرحله  این  به   رسیدن  *

  بین   و ملی   سطح   در  آن   متنوع  مزایای از  مندی  بهره  و «هاایحرفه   باشگاه»  در   عضویت  زمینه   ،طالیی   و  ای  نقره

 . نمود خواهد  فراهم  را المللی

(  Professional Passport) انگلیسی و(  ایحرفه شناسنامه) فارسی ضمیمه  دو با( PLR) ایحرفه نامهتوصیه*

  گردد  می  صادر ای «» آکادمی توسعه حرفه مهر  و  ژوری  هیئت امضا با
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در ابتدای یک همکاری    ESCOبدین معنا که  .  شودآغاز می  تعیین سطحاین برنامه با  در    همه فرآیندهای مشارکت ❖

ای خود را صادقانه و شفاف، با استانداردهای  های حرفهخواهد تا بر ترازوی سنجش بایستیم و همه تواناییبلندمدت از ما می

 المللی محک بزنیم. بین

ی همان ای« افراد، که متناسب با نیازها برای ایفای نقش موثر در فرایندهاسنجی« و »تعیین سطح حرفهدر »شایستگی  ❖

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

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

   کار.های ضروری و مکمل برای تسلط بر ابعاد مختلف  عناوین آموزش شامل  های دانشی؛دو : سنجه

   ی شغلی خود. در فرایندهاافراد   فردی و تیمییا تجارب  ی بالفعل هاشامل توانایی های مهارتی؛سه: سنجه

 ابتکار  و  ثبت اختراع  ای رنامهیتقد  و  نشان  افتیدر ها،ه شدند یبرگز؛ شامل سرامدیو   یدگیبرگزهای چهار: سنجه

   : گروه  3در  را      »برگزیدگی و سرامدی« و  «  مهارتی «، »دانشی«، » صالحیتی :  »دسته  4ها در هر  کلیه سنجه  برنامه این   ❖

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

 کند:و سه رنگ اصلی زیر سطح بندی می   گروه 10هر شغل کسب خواهند نمود، در 

 درصد امتیاز خبرگی های سطح پایه(  50)کمتر از  ؛ افراد با صالحیت و شایستگی کمتر از حداقل مورد انتظار  اول

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

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

با صالحیت و شایستگی    چهارم ( برنزی افراد           سه ستاره )     7سطح    -  پایه؛ 

 ESCO برنامه در فرایندها
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  ک ی در حد خوب و مناسب در   هیو مهارت پا یاز کارشناس  نامه یدارنده گواه  برخورداری  دهندهنشان ؛ یبرنز پایه یا سطح 

(  یو استان  یسطوح شهرمدیریت  )مثالً    تواند یم   یسازمان   ای  ی فرد  های تیاست و در موقع  یحوزه شغل  ایحرفه  

 به انجام رساند  ی امور محوله را به درست

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

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

با صالحیت و شایستگی حرفه   ای(نقره  افراد  ؛    ستاره   سه)    4سطح    -ای  هفتم 

کامل و تخصص در یک حرفه یا حوزه  دهنده برخورداری دارنده گواهینامه از مهارت  نشان  ؛نقره ای  ای یاحرفه  سطح

در سطح ملی( امور محوله را با صالحیت  مدیریت  تواند )مثالً  های فردی یا سازمانی میشغلی است و در موقعیت

 گری و کارآفرینی دارد. و کارآمدی باال به انجام رساند و توان مربی 

و شایستگی عالی   ( ییطال با صالحیت  افراد  ؛     تک ستاره )    3سطح    -هشتم 

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

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

گذاری  برخورداری دارنده گواهینامه از امکان تاثیر بر روندها و تحوالت آن از طریق سیاست  دهنده نشان  سطح طالیی:   

تواند سمت  المللی است و میو ارائه و راهبری ابتکارات در امر توسعه شغلی و کار در حوزه فراملی و بین

  استادی و مدیریت کالن را برعهده داشته باشد.
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 سواد شایستگی

WWW.NESHANAVAR.COM 

 آزمون  برای دریافت کاتالوگ،  شرکت در 

 را کلیک کنید   اینجا و تعیین سطح شایستگی 
 حقوق معنوی متعلق است به: 

 در روابط عمومی  

های مرتبط با ها و شایستگیشود، سهم »مهارتهر میزان که سابقه و تجربه فرد بیشتر مینظام طبقه بندی به  در این  

تیمی« در دارایی حرفه افزایش میکار  نیز  او  به نحوی که  ای  با وزن نسبتا برابر »مهارت و شایستگییابد  های مرتبط 

گانه پایه به نسبت دو برابر در سطوح ح سههای شخصیتی« در سطوها و صالحیتهمکاری تیمی«  در مقایسه با وزن » دانش

های فردی در مجموع و همواره امتیاز بسته »مهارتبنابراین؛  یابد.ای رسیده و تا سه برابر در سطوح عالی ارتقا میحرفه

 و تیمی« از بسته دانشی بیشتر است.
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 سواد شایستگی

WWW.NESHANAVAR.COM 

 آزمون  برای دریافت کاتالوگ،  شرکت در 

 را کلیک کنید   اینجا و تعیین سطح شایستگی 
 حقوق معنوی متعلق است به: 

 در روابط عمومی  

 

توانند از المللی میدر عرصه ملی و بینای  حرفهمند به افزایش سرمایه اجتماعی و درخشش  افراد عالقه ❖

اروپایی صالحیت و شایستگی در شغل و حرفه المللی و  بینضمن آشنایی با معیارهای    ،برنامه این  طریق  

ای، حرفه  شناسنامهشان،  ارائه اطالعات و مستندات به هیات ژوری، متناسب با سطح تخصص با  خود،  

 مند گردند.  دریافت و از مزایای آن بهره  ایحرفهنامه و توصیه  ایگذرنامه حرفه

 

ویژه  طور  المللی بوده و به  بینملی و  ، دارای اعتبار  به عنوان محصوالت این برنامه  ایحرفه  های گواهینامه ❖

بدون نیاز به تایید مرجع دیگر، داخل و خارج کشور  های اقتصادی و مؤسسات کاریابی  در همه بنگاه 

 معتبر و قابل ارائه می باشد.

 

ای، مدرسان، مدیران و دیگر فعاالن حوزه اشتغال و این برنامه برای سطح بندی مراکز آموزش حرفه ❖

« نیروهای ماهرین برنامه فقط »های دیگری برای ارزیابی دارد. خوشبختانه مخاطبان اآموزش هم سنجه

 « شایستهو  نیروی  متقاضی  آموزش کارفرمایان  دهنده  ارائه  موسسات  بلکه  نیستند  حرفه«  و های  ای 

از شیوهموسسات کاریابی هم می برنامه، رویکردهای خود را  این  با  به توانند در همکاری  های سنتی 

 متدهای نوین تغییر دهند.
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 سواد شایستگی

WWW.NESHANAVAR.COM 

 آزمون  برای دریافت کاتالوگ،  شرکت در 

 را کلیک کنید   اینجا و تعیین سطح شایستگی 
 حقوق معنوی متعلق است به: 

 در روابط عمومی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای و عالیحرفه ،ها در سه سطح  پایهمجموع خُبرگی 

 هابرگزیدگی ها، سرامدی و برگزیدگی( مهارت، ها)دانشهای اصلی خبرگی ها صالحیت عنوان 

 5 مورد  43 مورد   56 تعداد

 %10 %70 % 20 امتیازآوری

 برای شغل مدیر روابط عمومی ها شایستگیعناوین 

 ESCOاستاندارد اروپایی  نسخه بومی در 

Public Relations Manager 

 In 

 European Standard of Competences 
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 سواد شایستگی

WWW.NESHANAVAR.COM 

 آزمون  برای دریافت کاتالوگ،  شرکت در 

 را کلیک کنید   اینجا و تعیین سطح شایستگی 
 حقوق معنوی متعلق است به: 

 در روابط عمومی  

 ح پایه وسط -ها برای مدیر روابط عمومی شایستگیالف( 

 

 سطوح سه گانه برنزی( )  های سطوح پایهخُبرگی

 هایصالحیت عنوان 
 پایه

 هایخبرگی
 پایه

 سرامدی و برگزیدگی 

 پایه 
 جمع

 مورد  39 مورد  5 مورد  14 مورد 20 تعداد
 درصد  100 درصد  10 درصد  70 درصد  20 درصد امتیاز 

 

 

 ( گانه صالحیت سنجیهای سهآزمونبا آزمون احراز )  های پایهصالحیت  -1
 

 درصد(   10 پایه ) شخصیتی  های  صالحیت

 ییگرابرون 5 تیزبین گرمشاهده 4 ی درون نظم 3 یی گراجمع 2 ی  خودابراز 1

       مدیریت استرس 7 هیجانی هوش 6

   

 

 

 برای احراز صالحیت های اخالقی عالوه بر آزمون های روانشناسی و رضایت کارفرما یا همکاران، مصاحبه آزمون *

 ردد. گدر موقعیت نیز انجام می     

 

 

 

 درصد(   5 پایه ) انگیزشی  های  صالحیت

 .....  5 ...  4 تخیل  قدرت 3 یریپذآموزش 2   یهنرمند 1

 درصد(  5  پایه )اخالقی   های  صالحیت

 ی گشودگ  4 ی شناس  فهیوظ 3   یسازگار 2 وجدان و درستکاری  1

 تواضع  8 ی ریتوافق پذ  7 بخشش وگذشت   6 حفظ حریم خصوصی دیگران  5

     صداقت 10 راز داری  9
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 سواد شایستگی

WWW.NESHANAVAR.COM 

 آزمون  برای دریافت کاتالوگ،  شرکت در 

 را کلیک کنید   اینجا و تعیین سطح شایستگی 
 حقوق معنوی متعلق است به: 

 در روابط عمومی  

  پایه سطوح های خبرگی -2
 

 ح پایه وبرای سط خبرگی ردیف  ح پایه وبرای سط خبرگی ردیف 

 ( CRM) ارتباط با مشتری 8 شبکه سازی  و همکاری تیمی  1

 برگزاری رویداد  9 ) تشریفات(  آداب تعامل رسمی 2

 خالقیت در مساله یابی  10 و ارائه حضوری  سخنرانی 3

 راستی آزمایی پیام   -1ایسوادرسانه  11 و پایش رصد  4

 تحلیل و تفسیر محتوای پیام  -2ایسوادرسانه  12 ایجاد بانک اطالعاتی  5

 سواد رایانه ای   13 تحقیق و نظرسنجی 6

 مدیریت پروژه  14 مکاتبات رسمی  7

 

 

 
 

 پایه  عناوین خبرگی چند تعریف از 

  نیروهای   و  همرده   باالتر،  مقامات  با  اداری  و  رسمی  مکاتبه  انجامآگاهی از دانش و مهارت الزم برای    ؛مکاتبات رسمی  -1

  جزئیات  ضبط   و   ثبت   برای  سازوکاری   ایجاد   نیز   وآیین نگارش و اصول مکاتبات اداری  الزامات  مطابق با    امر   تحت

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

 . مربوطه  اسناد نگهداری و  بایگانی و  سازمانی نفعان  ذی

-گرداوری جمعی از افراد دارای عالئق و انگیزهآگاهی از دانش و مهارت الزم برای    ؛سازی  شبکههمکاری تیمی و   -2

  باهدف   تصویری   و   صوتی  مکتوب،  ارتباط   هایشبکه   از  استفادهای مشابه در محیطی حقیقی یا مجازی ازجمله  ه

  خاص  مشتریان  به  آن   ارائه   و   اطالعات  آوری جمع .  فراخوان  و   هشدار  اطالعات،  یا  هاایده   گذاریاشتراک   به   و   تولید 

  و   ارتباط   حفظ   همکاری،  مشترک  زمینه یافتن    برای  ای حرفه  زمینه   یک   با   مرتبط   افراد   با  ارتباط   برقراری   نیز

 .  طرفینی سود  کسب  برای  آن و نظارت بر   استفاده  و  آن داشتننگه فعال و  خودساخته شبکه  یک در  آن تداوم

  کمی  هدفمند  سواالت  طراحی فرآیند   در موثر   مشارکت آگاهی از دانش و مهارت الزم برای:  ی و نظرسنج ق یتحق -3

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

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

  فعال   و   موثر   مشارکت   و  حضور  آگاهی از دانش و مهارت الزم برای  ؛(نمایشگاهها  و  همایش ها)  رویداد  برگزاری -4

  سطوح   در   شغلی   حوزه   با  مرتبط   هاینمایشگاه  و   علمی  هایگردهمایی  و   سمپوزیوم  ها،همایش  برگزاری   در 

  اجرایی،   امور  از   بخشی مدیریت   گذاری، سیاست  شورای  در   عضویت   قالب   در   المللیبین  و   ملی  استانی،  سازمانی،

 های ذیل هر خبرگی عناوین و تعاریف همه دانش ها و مهارت

 موجود است.  NeshanAvar.comدر بخش اطالعات مشاغل سایت   
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 سواد شایستگی

WWW.NESHANAVAR.COM 

 آزمون  برای دریافت کاتالوگ،  شرکت در 

 را کلیک کنید   اینجا و تعیین سطح شایستگی 
 حقوق معنوی متعلق است به: 

 در روابط عمومی  

  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

 پایهسطوح  –و برگزیدگی  سرامدی  -4

 

 

 

 

 

ها  خبرگی  یبرا  درصد70  (انگیزشی و اخالقی  ، یتیشخص)  هات ی صالح  یبرا  درصد02بر اساس؛    ازاتیامت ❖

   شده است.   میتقس یدگی و برگز  سرامدی یبرا درصد10و  (هامهارت  و   هادانش)

 ضروری است.                    برنزی ستارهتک  ایه حرفهنامشناسبرای  ،«پایه ی هاشایستگیاز » از یامت  صددر  45کسب  ❖

 ضروری است.                    برنزی ستارهدو  ایه حرفهنامشناسبرای  ،«پایه ی هاشایستگیاز » ازیامت صددر   60کسب  ❖

 ضروری است.                 برنزی ستاره سه  ایه حرفهنامشناسبرای  ،«پایه ی هاشایستگیاز » از یامت  درصد  75کسب  ❖

 

 :تقسیم شده استنیز  زیر قسمت   سهبه  «مدیریتیهای ، »خبرگی بندی کالسیکعالوه بر تقسیم

 ( ها و قواعد مربوطهتوانایی کامالً مرتبط با فنون و ابزار کار و دستورالعمل) فنی  هایشایستگی  •

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

 (  حل مساله  و کشف و   ریزی، برنامه وتحلیلتجزیه توانایی ) ادراکی ذهنی/ هایشایستگی  •

( تالش شده، عناوین  روابط عمومی  در بارم بندی عناوین خبرگی ها برای این رسته شغلی )مدیران عملیاتی 

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

 

 امتیاز  ه یپاسطوح   – یدگیو برگز  سرامدی

 %2 شغلی  رده  همین خبرگی عناوین  از یکی در افتخار اولین  کسب 1

 %2 شغلی  رده  همین دانشی عناوین  از  یکی در  افتخار   دومین کسب 2

 %2 شغلی  رده  همین  خبرگی عناوین  از یکی در افتخارسومین   کسب 3

 %2 شغلی  رده  همین دانشی عناوین از  یکی در افتخارچهارمین  کسب 4

 %2 شغلی  رده  همین  خبرگی عناوین  از یکی در افتخار پنجمین کسب 5
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 سواد شایستگی

WWW.NESHANAVAR.COM 

 آزمون  برای دریافت کاتالوگ،  شرکت در 

 را کلیک کنید   اینجا و تعیین سطح شایستگی 
 حقوق معنوی متعلق است به: 

 در روابط عمومی  

 

 

 تخصصیسطوح  -ها برای مدیر روابط عمومی شایستگیب ( 

 

 (اینقره سطوح سه گانه ) تخصصیهای سطوح خُبرگی

 هایصالحیت عنوان 
 پایه

 هایخبرگی
 پایه

 سرامدی و برگزیدگی 

 پایه 
 جمع

 مورد  44 مورد  5 مورد  17 مورد   22 تعداد
 درصد  100 درصد  10 درصد  70 درصد  20 درصد امتیاز 

 

 
 ( گانه صالحیت سنجیهای سهبا آزمونآزمون احراز )   تخصصیهای صالحیت  -1

 

 درصد(  10 )  تخصصیشخصیتی  های  صالحیت

 مدیریت بحران     5 آموزش دهنده  4 مدیریت زمان  3 شجاع و جسور    2 شادمانی  1

 گر لیتحل 10 اعتماد به نفس باال  9 هوش ارتباطی    8 مساله یابی  7 تاثیرگذار  6

   

 

 

 احراز صالحیت های اخالقی عالوه بر آزمون های روانشناسی و رضایت کارفرما یا همکاران، مصاحبه آزمون برای *

 ردد. گدر موقعیت نیز انجام می     

 

 درصد(  5  )  تخصصیانگیزشی  های  صالحیت

 .....  5 رقابت پذیر  4 کمال جو 3 پیگیر و پی جو  2 پرتحرک  1

 درصد(   5  )  تخصصی اخالقی  های  صالحیت

      ی وفادار 4 پذیر انعطاف  3 رای  ثبات  2 فرهنگی  1

 عدالت  8 همدلی 7 هوش اخالقی  6 ترویج عملی هنجارها   5
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 سواد شایستگی

WWW.NESHANAVAR.COM 

 آزمون  برای دریافت کاتالوگ،  شرکت در 

 را کلیک کنید   اینجا و تعیین سطح شایستگی 
 حقوق معنوی متعلق است به: 

 در روابط عمومی  

   تخصصیسطوح های خبرگی -2  
 

 تخصصی ح وبرای سط خبرگی ردیف  تخصصی ح وبرای سط خبرگی ردیف 

  هدفمندسازی سازمانریزی و  برنامه 10 تولید محتوای خبری   -3ایسوادرسانه 1

 رسانه )مکتوب(مدیریت   11 ایچندرسانه  ام یپ  دیتول  -4ایسوادرسانه 2

 ) برخط(   مدیریت رسانه 12 هابا رسانه  و تعامل   کار 3

 مدیریت منابع انسانی  13 ایفای وظیفه نمایندگی 4

 مدیریت بحران  14 مطالعات بازار  5

 نوآوری در حل مساله 15 بازاریابی 6

 تولید محتوای مدیریتی  16 گری مربیتدریس و   7

 مدیریت انجمن های مردم نهاد  17 برآورد نویسی  8

   برون سپاری  9

 

 

 

 : تخصصی  هایعناوین مهارتچند تعریف از   

  دولتها،  نمایندگان  با   شده  ریزی   برنامه   قبل   از   و   هدفمند (  غیررسمی  و   رسمی)  مذاکرات  انجام :  سازمان  نمایندگی  -1

  در   سازمان،  یا  شرکت  موسسه،  نماینده  عنوان  به  سازش،  فرایندهای  تسهیل  و  مختلف  نهادهای  و  ها  سازمان

  کشور،   شئونات  و  اعتبار  منافع،  حقوق،  از  حفاظت  و  دفاع  جهت  در  ابالغی  وظائف  و  وکالت  قواعد   و  قانون  چارچوب

 . آن تامین و  متبوع شرکت یا سازمان

  عوامل   و   همکارانیکی از عناوین شایستگی شغلی به    موثر   ولی   غیررسمیرسمی و    آموزش   گری:  مربی تدریس و   -2

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

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

  کاری  چه  چگونه؟  و  زمانی؟ چه طی  که   اند کرده درک   کامل  طور  به   مذکور افراد  یا  فرد کند؛  حاصل  اطمینان که 

 .دهند   انجام باید  را

  شرایط یک موضوع مثالً؛    بر   موثر   غیررسمی   و   رسمی  مختلف   عوامل   تحلیل   و   تجزیه   و   : تحقیق نویسی   برآورد -3

  محصوالت   نفعان،  ذی  سازی،  تصمیم  و   گیری  تصمیم   ساختار  راهبردها،  سازمانی،  فرهنگ  ازجمله  سازمان  داخلی

  ی یراهبردهاو    پیشنهادامکان ارائه    برای  اهداف  با  ساختار  انطباق  میزان   و   ضعف   و  قوت  نقاط   احصاء  برای   منابع   و

 .ها و رویکردهافرآیند  بهبود در جهت

 های ذیل هر خبرگی عناوین و تعاریف همه دانش ها و مهارت

 موجود است.   NeshanAvar.comدر بخش اطالعات مشاغل سایت   
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 سواد شایستگی

WWW.NESHANAVAR.COM 

 آزمون  برای دریافت کاتالوگ،  شرکت در 

 را کلیک کنید   اینجا و تعیین سطح شایستگی 
 حقوق معنوی متعلق است به: 

 در روابط عمومی  

  یک   بازار   اصلی  فعاالن  های  برنامه   و  اهداف  خصوص   در  اطالعات  تدوین   و   ارزیابی  آوری،   : جمع بازار  مطالعه -4

  و   کسب  بلندمدت  توسعه  تسهیل منظور  به  مشتریان  سالئق   و  عالئق  نیازها،  همچنین  خاص  خدمات  یا  محصول

  و   رفتار  مانند   شرکت  فعالیت  بر   موثر  بیرونی   عوامل  تحلیل   و   تجزیه   و  تحقیق  و  بازار  روند   شناسایی  نیز  و   کار

  و   قدرت   توزیع   بازار،   در  شرکت  موقعیت  همچنین   کنندگان مصرف   پیمانان،هم  و   رقبا  بازیگران،   سایر  سالئق

  ارائه   همچنین  اهداف  تحقق  شانس  تعیین  برای  اقتصادی  روندهای  و  تغییرات  بینی  پیش  و  سیاسی  وضعیت

 . گذاری سرمایه  های هدف  و  بالقوه  بازارهای شناسایی نیز  مدت  میان  و مدت  کوتاه  های  توصیه و  راهبردها

  ی ناخواسته درون سازمان  ی و مقابله با هر نوع آشفتگ   یر گیش یپ  ،ینیب  شیپ  ند یمشارکت در فرا   بحران:  مدیریت -5

 . موثر بر اهداف و برنامه ها یبرون سازمان ای

 ی سطوح تخصص  –و برگزیدگی  سرامدی -5

 

 

 

 

ها  خبرگی  یبرا  درصد70  (انگیزشی و اخالقی  ، یتیشخص)  هات ی صالح  یبرا  درصد20بر اساس؛    ازاتیامت ❖

   شده است.   میتقس یدگی سرامدی و برگز یبرا درصد10و  (هامهارت  و   هادانش)

   ، «پایه  یهاشایستگیاز »  درصد80 + « تخصصی یهاشایستگیاز » درصد 25کسب  ❖

 ضروری است.                 ای     تک ستاره نقره  ایه حرفهنامشناسبرای 

   ، «پایه  یهاشایستگیاز »  درصد90 + « تخصصی یهاشایستگیاز » درصد 50کسب  ❖

 ضروری است.                ای       ستاره نقره  دو  ایه حرفهنامشناسبرای 

   ، «پایه  یهاشایستگیاز »  درصد90 + « تخصصی یهاشایستگیاز » درصد 75کسب  ❖

 ضروری است.                ای        ستاره نقره سه   ایه حرفهنامشناسبرای 

 ها برای این رسته شغلی )مدیران میانی( تالش شده،  بندی عناوین خبرگیدر بارم

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

  

 امتیاز  سطوح تخصصی  – یدگیو برگز  سرامدی

 %2 شغلی  رده  همین خبرگی عناوین  از یکی در افتخار اولین  کسب 1

 %2 شغلی  رده  همین دانشی عناوین  از  یکی در  افتخار   دومین کسب 2

 %2 شغلی  رده  همین  خبرگی عناوین  از یکی در افتخارسومین   کسب 3

 %2 شغلی  رده  همین دانشی عناوین از  یکی در افتخارچهارمین  کسب 4

 %2 شغلی  رده  همین  خبرگی عناوین  از یکی در افتخار پنجمین کسب 5
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 سواد شایستگی

WWW.NESHANAVAR.COM 

 آزمون  برای دریافت کاتالوگ،  شرکت در 

 را کلیک کنید   اینجا و تعیین سطح شایستگی 
 حقوق معنوی متعلق است به: 

 در روابط عمومی  

 

 ح عالیوسط - های مدیر روابط عمومی شایستگیج ( 

 

 ( طالیی سطوح سه گانه )  عالیهای سطوح خُبرگی

 هایصالحیت عنوان 
 عالی

 هایخبرگی
 عالی

 سرامدی و برگزیدگی 

 عالی
 جمع

 مورد  29 مورد  5 مورد  12 مورد  12 تعداد
درصد  

 امتیاز
 درصد   100 درصد  10 درصد  70 درصد  20

 
 ( گانه صالحیت سنجیهای سهبا آزمونآزمون احراز )   های تخصصیصالحیت  -1

 

 درصد(  10  )  عالیشخصیتی  های  صالحیت

    مساله حل    5     نوآور و   خالق 4 همه جانبه نگری  3     برنده شیخودپ 2    مندنظام یق و  دق 1

   

 

 

 برای احراز صالحیت های اخالقی عالوه بر آزمون های روانشناسی و رضایت کارفرما یا همکاران، مصاحبه آزمون *

 ردد. گدر موقعیت نیز انجام می     

  

 درصد(   5 ) عالیانگیزشی  های  صالحیت

 .....  5 تربیت بهمیل 4 سرپرستی  3 ی تاثیرگذار 2 قدرت رهبری  1

 درصد(   5  )  عالیاخالقی  های  صالحیت

 رای  ثبات  4 قانون مداری  3 سرامدی و برگزیدگی اخالقی  2 ی اجتماع یرپذیتیمسئول 1

  8  7  6 سازیفرهنگ  5
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 سواد شایستگی

WWW.NESHANAVAR.COM 

 آزمون  برای دریافت کاتالوگ،  شرکت در 

 را کلیک کنید   اینجا و تعیین سطح شایستگی 
 حقوق معنوی متعلق است به: 

 در روابط عمومی  

  عالیسطوح های خبرگی -2  
 

 عالی ح وبرای سط خبرگی ردیف  عالی ح وبرای سط خبرگی ردیف 

 المللی روابط بین  7 نگاری ارتباطیپیوست 1

 المللی بینرویدادسازی   8 معرفی و توسعه برند  2

   راهبردنویسی 9 هدایت افکار عمومی  3

 مدیریت خالق 10 ای تولید دانش حرفه 4

 مدیریت راهبردی  11 سازمانی مدیریت دانش   5

 رهبری موثر  12  مدیریت تغییر و تحول 6

 

 

 

 :های عالی چند تعریف از عناوین مهارت

در  تجاری   رقابت سیاسی یا کمپین یک برای  که فرایندهاییاقدامات و  تمام از پشتیبانی و : مدیریتبرندینگ  -1

  تخصصی  نشست  برگزاری  زمانی،  هایدوره  و  اصلی  هدف   تعیین  مانند:  است  یک منطقه جغرافیایی خاص الزم

 سازماندهی  و   اجرایی   عوامل  هدایت  و   انگیزه   ایجاد   و    مایحتاج   تامین   کنندگان،   تبلیغ   و   اصلی   ان حامی  یا   صاحب  با

  ، یتبلیغات  محتوای   و   متون   تولید   بر   نظارت   و   پایش   طریق؛  از   خدمات  یا   محصول   یک  ترویج  به   معطوف   اقدامات

 و...  توزیع  ارقام  بروزرسانی

  سازمان   عمومی   روابط   در   جدید   استراتژی   یک   اجرای  و   هماهنگی  ریزی، برنامه  :ی سازمانمدیریت تغییر و تحول   -2

  و   حجم   در   نظر   تجدید   و   جدید   شرکای   با  ارتباط   برقراری  نو،  ارتباطاتی  ابزارهای  پیشنهاد  اهداف،  بازتعریف   از

   .انسانی نیروی  کیفی  و  کمی  توسعه و  ساختاری تغییرات با همراه  نفعان ذی   بین اطالعات تبادل   نوع

ارائهسازمان  عمومی   روابط  براینویسی    راهبرد -3   با  ارتباط   در  هاسازمان  و   هاشرکت  به   ای مشاوره  خدمات  : 

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

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

  یا   اصول   تدوین   با همراه    .شود  می   داده   پاسخ  آنها  سواالت  و  رسد می  ربط   ذی   مخاطبان  و   کارکنان   همه  به   منا

  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»

 

 

 های ذیل هر خبرگی عناوین و تعاریف همه دانش ها و مهارت

 موجود است.   NeshanAvar.comدر بخش اطالعات مشاغل سایت   
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 سواد شایستگی
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 آزمون  برای دریافت کاتالوگ،  شرکت در 

 را کلیک کنید   اینجا و تعیین سطح شایستگی 
 حقوق معنوی متعلق است به: 

 در روابط عمومی  

 عالیسطوح  –سرامدی و برگزیدگی  -3

 

 

 

 

ها  خبرگی  یبرا  درصد70  (انگیزشی و اخالقی  ، یتیشخص)  هات ی صالح  یبرا  درصد20بر اساس؛    ازاتیامت ❖

   شده است.   میتقس یدگی سرامدی و برگز یبرا درصد10و  (هامهارت  و   هادانش)

   ، «تخصصی ی هاشایستگیاز » درصد80 + «عالی یهاشایستگیاز » درصد 25کسب  ❖

 ضروری است.                     تک ستاره طالیی   ایه حرفهنامشناسبرای 

   ، «تخصصی ی هاشایستگیاز » درصد90 + «عالی یهاشایستگیاز » درصد 50کسب  ❖

 ضروری است.                    ستاره طالیی   دو  ایحرفهه نامشناسبرای 

   ، «تخصصی ی هاشایستگیاز » درصد90 + «عالی یهاشایستگیاز » درصد 75کسب  ❖

 ضروری است.                     ستاره طالیی  سه   ایه حرفهنامشناسبرای 

 ها برای این رسته شغلی )مدیران میانی( تالش شده،  بندی عناوین خبرگیدر بارم

 « در اولویت قرار گیرند.ارتباطی /انسانی » « وذهنی/ادراکی »هایعناوین و میزان امتیاز مهارت

 

 امتیاز  عالی سطوح   – یدگیو برگز  سرامدی

 %2 شغلی  رده  همین خبرگی عناوین  از یکی در افتخار اولین  کسب 1

 %2 شغلی  رده  همین دانشی عناوین  از  یکی در  افتخار   دومین کسب 2

 %2 شغلی  رده  همین  خبرگی عناوین  از یکی در افتخارسومین   کسب 3

 %2 شغلی  رده  همین دانشی عناوین از  یکی در افتخارچهارمین  کسب 4

 %2 شغلی  رده  همین  خبرگی عناوین  از یکی در افتخار پنجمین کسب 5
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 سواد شایستگی

WWW.NESHANAVAR.COM 

 آزمون  برای دریافت کاتالوگ،  شرکت در 

 را کلیک کنید   اینجا و تعیین سطح شایستگی 
 حقوق معنوی متعلق است به: 

 در روابط عمومی  

 نوین رزومه نویسی  

   CVترین آن،  های مختلفی برای معرفی مکتوب توانایی خود به دیگران وجود دارد. که رایج ترین و ابتداییمدل (1

  کارنامه  یک  که   CV  خالف  راست. ب  ایحرفهیا گذرنامه    شناسنامه  المللی آن،و رزومه است. مدل پیشرفته و بین

  رزومه با این حال؛    .دارد  تکیه  ایحرفهشغلی و    شایستگی  و  مهارت  ،دانش  بر  عمدتا  رزومه  است،  آموزشی  علمی

  در   او هایتوانایی  ای در خصوصاظهارنامه بلکه نیست فرد  خاطرات دفترچه  و گذشته  هایفعالیت  بر تاریخی  مرور

 .است حاضر حال

  با   ناخواسته   تا  کنید   پرهیز  معرفی خود به دیگران  از   اید،  نشناخته   درستی   به   را   خود   تا شود که  همواره توصیه می (2

گانه های سهآزمونانجام »  ؛معرفی خود  از  قبل   گام  اولین  .ندهید   فریب   را  مخاطب  خود،  ناقص  یا  نادرست  معرفی

 .است «شایستگی  سواد»  دانش  از آگاهی  ؛ دوم گام  و  «صالحیت سنجی

  به  نسبت شما دارایی  ترینمرتبط بلکه  نیست،  شما هایویژگی   و  ها داشته همه  ؛ اییا گذرنامه حرفه شناسنامه (3

 .  است نظر مورد شغلاندازهای ها و چشموظایف، ماموریت

  ای شناسنامه حرفه  در  خود  عالقه   مورد  مشاغل  عنوان  بهتوان  می  را  «مشابه   و   مربوط  کامال  شغل  سه »  تااگرچه   (4

بلکه    .باشد  داشته  مختلف  ی شغل  عنوان  چند  برایای  حرفه  شناسنامه  ، یکتواندمی ن  فرد  یکولی    د رک   درج 

متفاوتی تدوین    متون  ،های یک شغل خاص هماز جایگاه  و گرایش  شود برای احراز هر سطح یا هر نوعتوصیه می

 . نیمک

  رزومه ترجیحاً  .  هستند   انی س بروزر نیازمند   هارزومه  ،فردیشایستگی  درجه    و   شغلی محیطی،   تغییرات  به   توجه   با (5

 ( 2021 یا  1400  مثال)   کنید  تهیه شمسی یا میالدی   سال قید  با را

  آزمایی راستی  به  نیاز  که   است  سنجیشایستگیمعتبر    موسسات  توسط   تاییدشده  هایرزومه  ها،رزومه  ارزشمندترین ( 6

 . شود ارائه  اصلی مراجع   به رفرنس ها،ردیف کلیه  برای برای  باید  صورتاین  غیر در . ندارد مخاطب توسط 

 .کنید  استفاده هاصالحیت و هامهارت ها،دانش  برای استاندارد اصطالحات و  ها واژه  از (7
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 سواد شایستگی
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 آزمون  برای دریافت کاتالوگ،  شرکت در 
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 در روابط عمومی  

 .باشد  داشته  شدن زبانه  چند امکان  راحتیه  ب  که بسازید  افزارهایینرم و  هاسامانه در  را  خودای حرفه شناسنامه (8

  کار   این   . کنید   اعالم که در کارایی شغلی موثر است،    را   خودمهم    مهارتی   کمبودهای  و   ضعف   نقاط در رزومه،    حتما (9

 . شماست  ایحرفه و  فردی  توسعه  مسیر  آغازعالوه بر ابراز صداقت، 

 . کنید  ذکر   خود با تماس  برای  عددیتم های راهحتی المقدور   (10

  بلکه   کاریابی  در فقط   نه  را  شما  جایگاه  و  شماست  اجتماعی  هویت  و  شناسنامه  ؛ در حقیقتایحرفه  شناسنامه  (11

  پیشرفته،   جوامع  در همچنان که در بخش تعاریف آمده،  .  کند می   تعیین   آنان  اعتماد  جلب   و   دیگران   با   تعامل  در

 . شوند می  تلقی اعتبار فاقد   و  منفی پیشینه  با شهروندان عنوان  به  ، ؛ ایحرفه شناسنامه فاقد   نیروی کار

 مدت میان  ایحرفه  اندازچشم  از  فرد   توصیف   .باشد   آینده  به   معطوف  ایشناسنامه حرفه  از   بخشی   شایسته است  (12

 بسیار حائز اهمیت است. و حتی زیردستان و رقبا برای کارفرما و همکاران  ، خود( ساله 10)  مدت دراز و ( ساله 5)

  

 سپارید،دوزید و اصالح موهای خود را به پیرایشگر مطمئن میهمچنان که برای خود لباس نمی

 ای بسپارید.به یک مرکز تخصصی و حرفهباید خود را نیز ای شناسنامه حرفهتدوین الجرم 

 

 .  است  بر زمان تخصصی و ای، ،یک کار حرفه خوب و تدوین رزومه تهیه

 

   عمومی  روابط  حوزه در المللی بین استاندارد با  ای حرفه  تدوین رزومه برای تکمیل و 

 بگیرید  کمک ما مشاور  کارشناسان از توانید می
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 نمونه سواالت آزمون سواد شایستگی

 شایستگی د 

 .را تعریف کنید  سواد شایستگی  (1

  را تعریف کنید  ایصالحیت حرفه (2

 ؟ هایی با هم دارند چه تفاوت ایمهارت حرفهو  دانش  (3

 را تعریف کنید و اجزای آن را نام ببرید.  ایشایستگی حرفه مفهوم (4

 آن را نام ببرید. ارکان را تعریف کنید و  شایسته ساالری مفهوم (5

 کدامند؟  ایحرفه تی صالح ی سه دسته اصل (6

 است؟ یستگ یاز انواع شا ک ینشاندهنده کدام  « .....»از  مندیبهره (7

 در چیست؟ ایشناسنامه حرفهتفاوت کارکردی رزومه با  (8

 ، کدام روش است؟هاخلق ارزش و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانبهترین گزینه  (9

 بر چه ماموریتی تاکید دارد؟  ESCOدر تعریف   کارویژه روابط عمومی سازمان (10

 برای هر کارشناس یا مدیر روابط عمومی را نام ببرید.  الزم شخصیتی  صالحیت ویژگی یا پنج   (11

 برای هر کارشناس یا مدیر روابط عمومی را نام ببرید. پایه هایخبرگی ازعنوان پنج  (12

 عمومی را نام ببرید.برای هر کارشناس یا مدیر روابط  تخصصیهای خبرگی ازعنوان پنج  (13

 ست؟ه هدفی اناظر به چ ای آکادمی توسعه حرفه ده گانه یرویکردهاو  هاارزش بیشتر  (14

 .برشمارید  راای حرفهشناسنامه  هرویژگی  سه (15
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 در افق جهانی  

 روی پای خود بایستیم
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