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وزیر محترم نفت، با هدف  22/20/2931 مورخ 2/22-222122در راستای اجرای ابالغیه شماره یریت صنعت نفت مرکز توسعه مد

رسمی  کارمندانای به آنان، از کلیه و اعطای گواهینامه صالحیت حرفهنسلی نو از مدیران  و معرفی ارزیابی و تربیت شناسایی،

 Portal.nioc.irبه سایت  20/20/33لغایت  92/20/33از تاریخ نام  ثبتآورد جهت  عمل میدعوت به ،واجد شرایط این فراخوان

 .  نمایندمراجعه 

صالحیت  سطح گواهینامهاز این مرکز، جهت ارتقاء مدیریت طرح/پروژه ای  افراد دارای گواهینامه صالحیت حرفه الزم به ذکر است

  باشند. نام در این فراخوان می خود ملزم به ثبت ای حرفه

 هدف طرح:  .2

به افراد اي گواهینامه صالحیت حرفهارتقاء  /و اعطاء در مديريت طرح/پروژه شناسايي و پرورش استعدادهاي مديريتي

 هاي و اداره موفق پروژه پروژه طرح/ هاي رفتاري و فني الزم براي احراز مشاغل مديريتشايسـتگياز که داراي گواهینامه 

 .برخوردارنداي نفت  توسعه

 شرایط ثبت نام  .2

 هاي عملیاتي و اجراييبرخورداري از شرايط جسماني مناسب جهت کار در محیط ـ1ـ2

  ( هاگرايش کلیه) نفت باالدستي مهندسـي -1هاي: رشته یلي حداقل کارشناسي دريکي ازداشتن مدرک تحص  ـ2ـ2

 مهندسي اي،هسته مهندسي داروسازي، غذايي، صنايع هايگرايش استثناي به هاگرايش کلیه) شیمي مهندسي -2

 کلیه) صنايع مهندسي -3( تسلیحات، بیوشیمي، بلورشناسي، مهندسي پزشکي، بیوتکنولوژي و نساجي و مهمات

 کلیه) مکانیک مهندسي -5( پزشکي مهندسي گرايش استثناي به هاگرايش کلیه) برق مهندسي -4( هاگرايش

رودخانه و  مهندسي و هیدرولیکي هايسازه گرايش استثناي به هايشگرا کلیه) عمران مهندسي -6( هاگرايش

مهندسي پلیمر     -11مواد متالوژي/ -9انرژي  هايسیستم مهندسي -8 معدن مهندسي -7( هاي درياييسازه

 مديريت پروژه -12ژئوفیزيک -11

 و به بعد( 1354)متولدين سالسال 45حداکثر سن  ـ3ـ2

 سال سابقه کار در صنعت نفت  5حداقل  ـ4ـ2

 ، مهندسي نفت،ساختمان و واحدهاي مهندسيشامل:  اهه مديريت پروژهرکارهاي با انتصاب در سمتو شاغل  ـ5ـ2

  مهندسي و توسعهمعاونت ها،  ريزي و کنترل طرح برنامه

التحصیل یکی کسانی است که فارغ، اولویت ورود به فرآیند ارزیابی با پروژه: درخصوص افراد فاقد تجربه 2تبصره

علم و صنعت ایران، صنعتی امیر کبیر، صنعتی شریف، خواجه نصیر الدین طوسی، های تهران، صنعت نفت، از دانشگاه

تربیت مدرس، شهید بهشتی، عالمه طباطبایی، تبریز، اصفهان، فردوسی مشهد، شیراز و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه 

 باشند.می 20کل معدل با حداقل هادانشگاه التحصیالن سایریا فارغ6/20معدل باالتر از  آزاد اسالمی تهران با
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، بدون خود گواهینامهسطح  ارتقاءبرای از این مرکز،  طرح/پروژه ای افراد دارای گواهینامه صالحیت حرفه :2تبصره

 .نام نمایند فراخوان ثبت این در توانندمینام،  درنظر گرفتن شرایط ثبت

 های پایه:توانایی .9

 های زبان انگلیسی مهارت ـ1ـ3

 (Intermediate)متوسطدر سطح  گفتن و نوشتن شنیداري، خواندن، سخن هايتسلط به زبان انگلیسي در مهارت       

 های رایانهمهارت ـ2ـ3

 متوسط.در سطح   Word,Windows,Powerpoint,Excel,Internet توانايي کار با رايانه در مهارتهاي         

 توانمندیهای ذهنی ـ3ـ3

 سالمت روان ـ4ـ3

 های مورد نیاز:شایستگی .1

  های رفتاری:شایستگی ـ1ـ4

 حل،  راه بهترين حلها، انتخاب راه و هاگزينه اطالعات، ارزيابي آوريشامل توانايي در جمعگیری:  قضاوت و تصمیم

 شده انتخاب حل راه اجراي

  :تیمي و  رهبري و سازيانگیزش، تیم ايجاد و بخشيالهامانداز، چشم شامل توانايي در ايجادرهبری تحولی      

  ديگران توسعه و سازيتوانمند

 ديگران درک عواطف و مطالب دريافت و انتقال با سازنده و مثبت رابطه ايجاد شامل توانايي درموثر:  ارتباط 

 وي در و تاثیر مثبت و ق مثبت نتايج به دستیابي براي نفوذ مناسب هايمهارت از استفاده تواناييتعارض:  وحل مذاکره

 ها سازي آنبرخورد با ديگران و متقاعد

  :مساله و  منطقي، حل ، تحلیل(تحلیلي تفکر) اطالعات تحلیل و تجزيه شامل توانايي درتفکر تحلیلی و تفکرمنطقی

 ذهني انضباط

 :ها هاي کاري، استفاده از فرصتچالش پیشگامي در مواجهه بافراتر از مقتصیات روزمره شغل عمل کردن،  ابتکار عمل

  ها هاي شغل و اقدامات ابتکاري درحل و فصل آنجهت اثرگذاري مثبت برروي چالش

 سازماني فرا خدمت و تعهد انگیزه و پذيريشامل مسئولیت ملی: نگاه 

 اخالقي مسائل به المال و حساسبیت و پروژه مسائل به درستکاري، حساسیت و شامل صداقت: رفتاری سالمت 

 خودمحوري پذيري، خويشتنداري و عدمانعطاف و شامل سازگاري :پذیری انعطاف و سازگاری 

 بودن، جديت و قاطعیت در کارها گراانگیزه داشتن، نتیجه و شامل اشتیاق: پر انرژی و فعال بودن 
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 تخصصی: فنی و هایشایستگی ـ2ـ4

 ريزي، هدايت و هماهنگي آن عملیاتي پروژه و برنامهاي در تعیین اهداف  ، بینش و فهم مهندسي و حرفه دانش 

 هاي پروژه سازي کلیه فعالیتريزي، هدايت، هماهنگي و يکپارچه تجربیات موفق در برنامه 

 . (.آشنايي با مسائل حقوقي پروژه )قراردادها، انتخاب پیمانکار، برگزاري مناقصات و.. 

  ريزي و راهبري و مديريت امور  اقتصاد خرد و کالن در برنامهدانش و بینش در حوزه اقتصاد مهندسي و به طور کل

 مالي و اقتصادي و هزينه و زمان پروژه

 هاي بزرگ و با تعداد زياد  کارگیري افراد به ويژه در پروژه ريزي و راهبري منابع انساني پروژه با توان مديريت و به برنامه

 نیروي انساني

 (.يي پروژه/ طرح )تايید و تصويب گزارشات فني، بررسي اسناد و شرح کار و هاي اجرا ريزي و مديريت سیستمبرنامه... 

 (.و  ريزي پروژه، مديريت کیفیت، مديريت تدارکات، مديريت ريسک دانش مديريت پروژه )برنامه... 

 آشنايي با قوانین و مقررات صنعت نفت 

  دانش .0
 هاي صنعت نفت عبارتند از :تخصصي و سیاست -محورهاي فنيهاي مورد نیاز يک مدير پروژه بر پايه شرايط احراز، دانش

 PMBOKمديريت پروژه استاندارد  -5-1

 اقتصاد مهندسي -5-2

 اقتصاد خرد و کالن -5-3

 مالي تامین منابع -5-4

 هاحقوق قرارداد -5-5

 صنعت نفت معامالت نامه آيین -5-6

 قانون مناقصات -5-7

 

 اجرایی طرح فرایند .6
   Portal.nioc.ir سامانه در رزيابيو خودا رزومه هايفرم تکمیل و شرايط واجد افراد نام ثبت و متقاضیان فراخوان -6-1

 و خودارزيابي کارراهه و فراخوان شرايط اساس بر افراد غربالگري -6-2

  انگلیسي زبان هايمهارت ارزيابي -6-3

 ذهني هايتوانمندي ارزيابي -6-4
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  رايانه مهارت ارزيابي -6-5

  روان ارزيابي سالمت -6-6

  رفتاري هايشايستگي ارزيابي  -6-7

 دانش فني ارزيابي -6-8

 بندي متقاضیانو سطح فني هايشايستگي ارزيابي -6-9

 ايو توسعه احصاء نیازهاي آموزشي -6-11

 شدگانتوسعه پذيرفته و آموزش -6-11

 منتخب افراد به(  مورد حسب)  شده کسب درسطح ايحرفه گواهینامه اعطاي -6-12

هاي زبان انگلیسي شدند، واجد شرايط براي ورود به  متقاضیان، موفق به پذيرش در توانمندي ذهني و رفتاري، سالمت روان، مهارتچنانچه 

 هايي از جمله منتورينگ و يا کوچینگ لحاظ خواهد شد. شوند و سپس براي آنهاآموزش ميمرحله توسعه 

تجارب کارراهه مدیریت  سوابق وارزیابی ای مدیریت طرح/پروژه براساس دارندگان گواهینامه صالحیت حرفه: 9تبصره 

آزمون  های رفتاری سطح باالتر،و نتایج ارزیابی شایستگی )از زمان اخذ گواهینامه قبلی تا زمان ارزیابی جدید(پروژه

دانشی و مصاحبه فنی مدیریت پروژه، ارزیابی مجدد و درصورت کسب امتیازهای تعیین شده، گواهینامه سطح باالتر به 

 هد شد.ایشان اعطاء خوا

 
 .شدبه افراد اعالم خواهد  Portal.nioc.ir) )سامانه جامع فناوري اطالعات و ارتباطاتاجراي فرايند ارزيابي از طريق بديهي است تاريخ دقیق 

 بررسي و تايید اطالعات افراد از طريق سیستم جامع نیروي انساني صورت خواهد پذيرفت. همچنین
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