
1

نظام تأییذ صالحیت مذیران و  
کارشناسان منابع انسانی

هلیکب رٌّوب
1393دی هبُ 
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ضزٍرت ًظبم تأییذ صالحیت 
هذیزاى ٍ کبرضٌبسبى هٌبثع اًسبًی  

کطَر در چیست؟

ِ ایٍ هٌشلت  ضأىجْت ایجبد  سبسیثستز  ثزای هذیزاى ٍ  حزف
در درٍى ٍ ثزٍى سبسهبًْبی کطَر اًسبًیکبرضٌبسبى هٌبثع 
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  ضبیستٍِ  گشیٌی ضبیستِ رٍیکزدتحقق  ثزایثستز هٌبست  ایجبد
  اًسبًیهٌبثع  هذیزیتهطبغل حَسُ  درتصذی سبالری

کطَر سبسهبى ّبی

ثزاثز  فزصت ّبی رٍیکزدتحقق  ثزایثستز هٌبست  ایجبد
کطَر سبسهبى ّبی اًسبًیهٌبثع  هذیزیتهطبغل حَسُ  درتصذی



4

 ثزای عولیٍ  علوی رٍیکزدثب  فزدیثْجَد  پزٍصُ ّبی تعزیف
اًسبًیهٌبثع  کبرضٌبسبىٍ  هذیزاى

زمینه های شایستگی در نظام تأییذ صالحیت



5

اطالعات عمومی مبتنی بر روابط کار و کارکنان 

قَاًیي هلی ٍ هٌطقِ ای کبر ٍ تبهیي اجتوبعی•

اصَل اداری ٍ کبرگشیٌی•

ایوٌی،ثْذاضت ٍ هحیط سیست•

هطبلعِ کبر ٍ کبرسٌجی•

رٍش ّبی هذیزیت خزٍج کبرکٌبى•

هذیزیت اطالعبت هٌبثع اًسبًی•

دانش و مهارتهای عمومی مذیریت
ثزًبهِ ریشی ٍ سبسهبًذّی ٍاحذ هٌبثع اًسبًی•

ّوبٌّگی•

ٍ کٌتزلًظبرت •

حسبثذاری هٌبثع اًسبًی/ هبلی •

کبرتیوی•

رّجزی•
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دانش و مهارتهای مبتنی بر فراینذهای استاتیک

تجشیِ ٍتحلیل هطبغل•

طزاحی ٍ تَسعِ سبسهبًی•

ثزًبهِ ریشی هٌبثع اًسبًی•

جذة ٍ استخذام•

ججزاى خذهت•

هذیزیت آهَسش•

اًگیشش ٍ ًگْذاضت•

دانش و مهارتهای مبتنی بر فرآینذهای دینامیک 
هذیزیت استزاتضیک هٌبثع اًسبًی•
یکپبرچِ سبسی سیستن ّبی فزآیٌذّبی استبتیک•

هسیز ضغلی•

تَاًوٌذ سبسی هٌبثع اًسبًی•

جبًطیي پزٍری ٍ هذیزیت استعذاد•

خالقیت ٍ ًَآٍری•

تَسعِ کبرتیوی ٍ هطبرکت•

تَسعِ تعلق سبسهبًی•

تَسعِ یبدگیزی سبسهبًی•

هذیزیت داًص ثب رٍیکزد سجش•

هذیزیت عولکزد•
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دانش و مهارتهای مبتنی بر مذل های ارزیابی و تعالی

استبًذاردّبی خبًَادُ ایشٍ در حَسُ هذیزیت هٌبثع اًسبًی•

هذل ّبی تعبلی سبسهبًی•

هذل تَاًوٌذسبسی هٌبثع اًسبًی•
هذل ًطبى رّجزی هٌبثع اًسبًی •

هذل هسئَلیت پذیزی اجتوبعی•

شاخصهای اصلی سنجش شایستگی ها

داًص•

تجزثِ•

هْبرت  •

خصَصیبت ضخصیتی•

هْبرت ّب ٍ استعذادّبی رٍاى ضٌبختی•
استعذادّبی رٍاًطٌبختی

خصَصیبت ضخصیتی

هْبرت

تجزثِ

داًص
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دانش -1

تحصیالت آکبدهیک•

دٍرُ ّبی آهَسضی•

تجربه -2

سَاثق کبری  •

سَاثق علوی•
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مهارت -3

پزٍصُ ثْجَد  / طزاحی فزایٌذ•

پزٍصُ ثْجَد  / اجزا فزایٌذ•

پزٍصُ ثْجَد/ ثبسًگزی فزایٌذ•

پزٍصُ ثْجَد/ پبیص فزایٌذ•

خصوصیات شخصیتی -4

:خصَصیبت ضخصیتی 

ٍجذاًی ثَدى1.

اجتوبعی ثَدى2.

درٍى گزایی3.

ثزٍى گزایی4.
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مهارت و استعداد های روانشناختی-5

اًطجبق تیپ ضخصیتی ثب ضغل1.

IQَّش هٌطقی 2.

EQَّش ّیجبًی 3.

ضزایة ي امتیاسات مذل

20
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سمیىٍ َای ضایستگی
6آمًسش امتیاس مُارت مًرد اوتظار. داوص 

**مُارت 
(َز ػىًان)سًاتق ػلمی

تحقیق ي  
پژيَص

امتیاس کسة  
ضذٌ مقالٍکتاب

فزایىذَای ػمًمی

3تالیف 5تزجمٍ 5تالیف 2تزجمٍ 5پایص 5تاسوگزی 10اجزا 10طزاحی 

           مىطقٍ ای کار ي امًر اجتماػی -قًاویه ملی 

           اصًل اداری ي کارگشیىی  

           ایمىی، تُذاضت  ي محیط سیست   

           مطالؼٍ کار ي کارسىجی  

           خزيج کارکىان  ريضُای مذیزیت

           مذیزیت اطالػات مىاتغ اوساوی   

           جمغ امتیاس کسة ضذٌ(200)کل امتیاس

مذیزیت ػمًمی

           تزوامٍ ریشی ي ساسماوذَی ياحذ مىاتغ اوساوی   

           َماَىگی  

           وظارت ي کىتزل   

           حساتذاری مىاتغ اوساوی/ مالی    

           کارتیمی   

           رَثزی   

           جمغ امتیاس کسة ضذٌ(200)کل امتیاس

ياحذ مىاتغ اوساوی( ایستا)فزایىذَای استاتیک 

           تجشیٍ يتحلیل مطاغل   

           طزاحی ي تًسؼٍ ساسماوی   

           تزوامٍ ریشی مىاتغ اوساوی  

           جذب ي استخذام     

           جثزان خذمت   

           مذیزیت آمًسش  

           اوگیشش ي وگُذاضت   

           جمع امتیبس کست ضدي(250)کل امتیبس

امتیبز است 6امتیبز ي سمف امتیبز حذاکثر  2سبعت آمًزش معبدل  8َر *

سبز ي   -عضً تیم) طراحی -2 -%30: مستىذات کبفی ارائٍ گردد -% 15حذاکثر : مستىذات محذيد ارائٍ گردد-% 60حذاکثر :فمط ادعب ضًد ي در مصبحبٍ تأییذ گردد-1**
 -4( تذيیه ريش َب ي خط مطی َب -برگساری آمًزش -تیم سبزی)اجرا -3( سبزي کبر آمًزش برای اجرا -ضبخص َبی کىترلی -فرایىذَب -ريش طراحی -کبر طراحی

(گردآيری دادٌ َب ي اطالعبت)پبیص  -5( ارائٍ راَکبر بُبًد -تحلیل وتبیج) ببزوگری

(وتبیج کسب ضذٌ-ومص فرد مًردوظر -دلیل مطبلعٍ -مىطك مطبلعٍ)مبوىذ پبیبن وبمٍ داوطگبَی، الذامبت مطبلعبتیذرين سبزمبوی ي برين سبزمبوی***

.  ویبزی بٍ ارائٍ مستىذات برای فرایىذَبی عمًمی ویستببضذ ببالتر  70صًرتی کٍ امتیبز فرایىذَبی استبتیک از در : وکتٍ

ویبزی بٍ ارائٍ مستىذات فرایىذَبی عمًمی ي مذیریت عمًمی ي ببالتر ببضذ  140صًرتی کٍ  امتیبز فرایىذَبی دیىبمیک از در 
.برخی از مستىذات فرایىذَبی استبتیک ویست

سمیىً ٌبی ضبیستگی

6آمُسش امتیبس مٍبرت مُرد اوتظبر. داوص 

**مٍبرت 
(ٌز عىُان)سُاثق علمی

امتیبس کست ضديتحقیق َ پژٌَص
مقبلًکتبة

َاحد مىبثع اوسبوی( پُیبیی)فزایىدٌبی دیىبمیک

3تبلیف 5تزجمً 5تبلیف 2تزجمً 5پبیص 5ثبسوگزی 10اجزای 10طزاحی 

           مدیزیت استزاتژیک مىبثع اوسبوی

           یکپبرچً سبسی سیستم ٌبی فزایىدٌبی استبتیک

           مسیز ضغلی

           تُاومىد سبسی مىبثع اوسبوی

           جبوطیه پزَری َ مدیزیت استعداد

           خالقیت َ وُآَری

           تُسعً کبر تیمی َ مطبرکت

           تُسعً تعلق سبسمبوی

           تُسعً یبدگیزی سبسمبوی

           مدیزیت داوص ثب رَیکزد سجش

           مدیزیت عملکزد

           جمع امتیبس کست ضدي(500)کل امتیبس

ومُوً َ ضىبختً  ) مدل ٌبی ارسیبثی َ تعبلی جُیی

(ضدي در ایزان

           (در حُسي مىبثع اوسبوی)استبودار خبوُادي ایشَ

           مدیزیت مىبثع اوسبوی در مدل ٌبی تعبلی سبسمبوی

           مدل تُاومىدسبسی مىبثع اوسبوی

آکبدمی مىبثع  )مدل وطبن رٌجزی مىبثع اوسبوی

(اوسبوی ارَپب
           

           مدل مسئُلیت پذیزی اجتمبعی

           جمع امتیبس کست ضدي(200)کل امتیبس
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-در مراکس علمیعضًیت 
معتبرتخصصی 

(3تب  1امتیبز َر عضًیت )

تحصیالت آکبدمیک

5دکتری 3 ارضذکبرضىبسی 1 کبرضىبسی

مرتبط 
3

مرتبطرغی
1

مرتبط
 3

غیرمرتبط
1

مرتبط
 3

غیرمرتبط
1

       

عاليٌ امتیبز عضًیتبٍ  داوطگبٌجمع کل امتیبز ضربذر ضریب کیفیت 

ضًدمی صًرت لشيم ضزیة کیفیت اس دادٌ َای يسارت ػلًم تُزٌ گزفتٍ در 

سطح فعبلیتتعذاد پرسىل سبزمبن/ بب حًزٌ مىببع اوسبوی مزتثط( مبٌ) تجربٍ کبری

6امتیبز تجربٍ مذیریتی 3امتیبز تجربٍ کبرضىبسی 

کمتر از 
وفر80

تب   80
وفر300

تب   300
وفر800

تب   800
2000

وفر

   بیص از 
2000

وفر

کمتر از 
وفر80

تب   80
وفر300

تب   300
وفر800

تب   800
2000

وفر

بیص از 
2000

وفر

اوذازٌ سبزمبن

يزن سبزمبن11.51.82.5311.51.82.53

سىًات خذمت          

سىًاتيزن *          

جمع کل          

                 =6 سال 15 تا 10 تیه           =4 سال 10 تا 6 تیه2=سال 6 تا 3 تیه    1 = سال 3 اس کمتز سىًات يسن* 
9= سال 15تیص اس 
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سطح فعبلیتتعذاد پرسىل سبزمبن/ بب حًزٌ مىببع اوسبوی غیزمزتثط(  مبٌ) تجربٍ کبری

6امتیبز تجربٍ مذیریتی 3امتیبز تجربٍ کبرضىبسی 

کمتر از 
وفر80

80  
300تب

وفر

  تب 300
800  

وفر

تب   800
2000

وفر

   بیص از 
2000

وفر

کمتر از 
وفر80

80  
300تب

وفر

  تب 300
800  

وفر

تب   800
2000

وفر

بیص از 
2000

وفر

اوذازٌ سبزمبن

يزن سبزمبن11.51.82.5311.51.82.53

سىًات خذمت          

سىًاتيزن *          

جمع کل          

                 =6 سال 15 تا 10 تیه           =4 سال 10 تا 6 تیه2=سال 6 تا 3 تیه    1 = سال 3 اس کمتز سىًات يسن* 
9= سال 15تیص اس 

فرایىذ زمیىٍ َب/ امتیبزات
عمًمی

مذیریت 
عمًمی

فرایىذ 
استبتیک

فرایىذ 
دیىبمیک

مذل َبی 
ارزیببی

تجربٍ کبریتحصیالت

20020025050020040110امتیبز کل مىطك

درصذ سمف لببل 
لبًل

80%60%40%35%50%90%80%

       امتیبز کسب ضذٌ

       درصذ کسب ضذٌ

جمع جبری کل امتیبزات َفتگبوٍ

امتیاسات ي تًسیغ آن ي درصذ سقف قاتل قثًل
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صالحیتسطًح امتیاسات ي وًع گًاَیىامٍ وظام تائیذ 

تجربٍ 
کبری

تحصیالت مذل َبی 
ارزیببی

فرایىذَبی 
دیىبمیک

فرایىذَبی 
استبتیک

مذیریت 
عمًمی

فرایىذَبی 
عمًمی

سطًح حذيد امتیبز 
گًاَیىبمٍ

15تب  15تب  15تب 30تب  20تب  30-50 کبرضىبس   30تب  50
2سطح 

100-175

15-20 15-20 15-30 30-70 20-40 30-50 50-80 کبرضىبس 
1سطح 

175-300

20-40 20-30 30-50 70-110 40-50 50-70 80-100 کبرضىبس 
مسئًل

300-450

40-50 30-35 50-60 110-140 50-70 70-90 100-130 2مذیر سطح  450-600

50-70 30-35 60-70 140-160 70-90 90-110 150تب130 1مذیر سطح  600-700

70-90 بٍ ببال35 70-100 140-175 90-100 110-120 160تب150 اجراییمذیر  700-800

مختلفسطًح در ايلًیت َای تخصیص امتیاس 

ايلًیت ي اَمیت

فرایىذَبی سطًح 
عمًمی

مذیریت 
عمًمی

فرایىذَبی 
استبتیک

فرایىذَبی 
دیىبمیک

مذل َبی 
ارزیببی

تجربٍ کبریتحصیالت

کبرضىبس سطح 
2

3146725

کبرضىبس سطح 
1

4136725

کبرضىبس 
مسئًل

5216743

27614532مذیر سطح 

17631542مذیر سطح 

7621543مذیر اجرایی
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رياوطىاختی ي ضخصیتیتحلیل 

رياوطىبختی یاستعذادَبمُبرت َب ي خصًصیبت ضخصیتی

اجتمبعی  يجذاوی بًدن
بًدن

اوطببق تیپ ضخصیت  برين گرادرين گرا
ضغلبب 

ًَش  
(IQ)مىطمی

ًَش  
(EQ)َیجبوی

       

مراحل ارزیابی 

خَد ارسیبثی ٍ کست اهتیبس حذاقل ّز سطح1.

هٌبثع اًسبًی ایزاى تَاًوٌذسبسیاعالم درخَاست ثِ دثیزخبًِ ثٌیبد 2.

ارسبل هذارک َّیتی، هستٌذات تحصیلی، فزم خَد ارسیبثی3.

ارسیبثی حضَری در ثٌیبد ثز اسبط تست، پزسطٌبهِ، هصبحجِ ٍ ارائِ  4.
دستبٍردّبی هْبرتی

دریبفت گَاّیٌبهِ ٍ ثجت هطخصبت در ثبًک اطالعبتی دثیزخبًِ ثٌیبد 5.
هٌبثع اًسبًی ایزاى تَاًوٌذسبسی
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شاد و بالنذه بمانیذ

31


