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وزیر محترم نفت، با هدف  12/05/1394 مورخ 2/20-221421در راستاي اجراي ابالغیه شماره مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت 
به آنان، از کلیه  مدیر عمومی ايحرفه و اعطاي گواهینامه صالحیتنسلی نو از مدیران  و معرفی ارزیابی و تربیت شناسایی،

از طریق  30/02/1400لغایت  13/02/1400از تاریخ نام  ثبتآورد جهت  عمل میدعوت به ،واجد شرایط این فراخوان شاغلین
 .  نمایندمراجعه  Portal.nioc.irبه سایت اینترنت داخلی سازمان (اینترانت) 

وزارت نفت می باشند که زیرمجموعه هاي تمامی مدیران عالی و ارشد شاغل در چهار شرکت اصلی و  ،مدیران عمومیمنظور از 
آنها به سمتهاي مدیر عامل و معاونین وزیر مقصد چندین حوزه  فنی، عملیاتی و خدماتی را تحت مدیریت خود داشته و کارراهه 

 ختم می گردد.
 هدف طرح:  .1

هاي رفتاري و شایسـتگیاز که به افراد اي گواهینامه صالحیت حرفه و اعطاء یشناسایی و پرورش استعدادهاي مدیریت
 .نفت برخوردارنددر صنعت  عمومی فنی الزم براي احراز مشاغل مدیر

 شرایط ثبت نام  .2
 هاي عملیاتی و اجراییبرخورداري از شرایط جسمانی مناسب جهت کار در محیط  .2,1
 -2) ها گرایش کلیه( نفت باالدستی مهندسـی-1هاي: رشته از یلی حداقل کارشناسی دریکیداشتن مدرك تحص .2,2

 اي، هسـته  مهندسـی  داروسـازي،  غـذایی،  صـنایع  هـاي  گـرایش  اسـتثناي  به ها گرایش کلیه( شیمی مهندسی
 مهندسـی  -3) نسـاجی  و بیوتکنولـوژي  پزشـکی،  مهندسی بلورشناسی، بیوشیمی، تسلیحات، و مهمات مهندسی

 مهندسـی  -5) پزشـکی  مهندسی گرایش استثناي به ها گرایش کلیه( برق مهندسی -4) ها گرایش کلیه( صنایع
 و هیـدرولیکی  هـاي  سـازه  گـرایش  اسـتثناي  به ها گرایش کلیه( عمران مهندسی -6) ها گرایش کلیه( مکانیک

 /مـواد  /متـالوژي  -9انرژي  هاي سیستم مهندسی -8 معدن مهندسی -7) دریایی هاي سازه و رودخانه مهندسی
 گـاز     مهندسـی  -14 دریـا  مهندسـی  -13 شناسـی  زمـین  -12 ژئوفیزیـک -11 پلیمر مهندسی-10 فنی بازرسی

 مدیریت اجرایی و کسب وکار -15
 و به بعد) 1355(متولدین سالسال 45حداکثر سن  .2,3
 سال سابقه کار در صنعت نفت  5حداقل  .2,4
 فنـی، بهـره   امور تولید، امور مهندسی و توسعه، امور اکتشاف، امورشامل:  عمومیمدیریت  هاي اههرکار درشاغل   .2,5

و  مهندسـی  فنـی،  تعمیـرات صـنعتی، بازرسـی    ریـزي تلفیقی(برنامـه ریـزي و کنتـرل طرحهـا)،      برداري، برنامه
 و همـاهنگی  تولیـد،  بر نظارت و هماهنگی گاز، دیسپچینگ، و نفت مهندسی اجراي طرح)، و ساختمان(مهندسی

ورده هاي نفتی، عملیات ذخیره سازي نفت و گاز،  عملیات آتوزیع شرکت پخش فر و تامین انتقال گاز، بر نظارت
پاالیش نفت و گاز، عملیات و پشتیبانی، عملیات صادرات و بارگیري نفت پایانه هاي نفتی، عملیات توزیع نفـت و  



 
 

3 
 

 هـاي  فـراورده  عملیـات پخـش   و گاز نفت یا خطوط لوله انتقال گاز، عملیات ایستگاه تقلیل/تقویت فشار، عملیات
 نفتی شرکتهاي اصلی و تابعه صنعت نفت

در کارراهه شغلی مدیر عمومی در اولویت ارزیابی قرار هاي سرپرستی و مدیریتی  افراد شاغل در سمت : 1تبصره
 خواهند گرفت.

التحصیل ، اولویت ورود به فرآیند ارزیابی با کسانی است که فارغسرپرستی : درخصوص افراد فاقد تجربه 2تبصره
علم و صنعت ایران، صنعتی امیر کبیر، صنعتی شریف، خواجه نصیر الدین هاي تهران، صنعت نفت، یکی از دانشگاه

طوسی، تربیت مدرس، شهید بهشتی، عالمه طباطبایی، تبریز، اصفهان، فردوسی مشهد، شیراز و واحد علوم و 
 معدل با حداقل هادانشگاه التحصیالن سایریا فارغ6/15تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران با معدل باالتر از 

 باشند.می 17کل
 هاي پایه:توانایی .3

 هاي زبان انگلیسی مهارت .3,1
 (Intermediate)متوسطدر سطح  گفتن و نوشتن شنیداري، خواندن، سخن هايتسلط به زبان انگلیسی در مهارت       

 هاي رایانهمهارت .3,2
 در سطح متوسط.  Word,Windows,Powerpoint,Excel,Internet توانایی کار با رایانه در مهارتهاي         

 توانمندیهاي ذهنی .3,3
 سالمت روان .3,4

 هاي مورد نیاز:شایستگی .4
  هاي رفتاري:شایستگی .4,1

 حل،  راه بهترین حلها، انتخاب راه و هاگزینه اطالعات، ارزیابی آوريشامل توانایی در جمعگیري:  قضاوت و تصمیم
 شده انتخاب حل راه اجراي

  :تیمی و  رهبري و سازيانگیزش، تیم ایجاد و بخشیانداز، الهامچشم شامل توانایی در ایجادرهبري تحولی      
  دیگران توسعه و سازيتوانمند

 دیگران درك عواطف و مطالب دریافت و انتقال با سازنده و مثبت رابطه ایجاد شامل توانایی درموثر:  ارتباط 

 وي و تاثیر مثبت و ق مثبت نتایج به دستیابی براي نفوذ مناسب هايمهارت از استفاده تواناییتعارض:  وحل مذاکره
 ها سازي آندر برخورد با دیگران و متقاعد

  :مساله  منطقی، حل ، تحلیل)تحلیلی تفکر( اطالعات تحلیل و تجزیه شامل توانایی درتفکر تحلیلی و تفکرمنطقی
 ذهنی و انضباط

 :که اهدافی صحیح شناسایی و گذاري هدف موجود، وضعیت شناسایی توانایی برنامه ریزي و مدیریت امور جاري 
) زمان و مالی انسانی،( منابع تعریف و تدوین گذاري، هدف در سازمان کلی وضعیت  به توجه گردند، حاصل باید



 
 

4 
 

 و کنترل پایش، قدرت کار، تقسیم و بندي اولویت توانایی منابع، یافتن اختصاص نحوة تعیین اهداف، تحقق  جهت
 از یادگیري گیري، گزارش و گیري نتیجه مختلف، امور بین هماهنگی و اجرا قدرت کار، پیشرفت مراحل گیري اندازه
 .شده اجرا برنامه

  مساله، یک با مواجهه ر د گوناگون هاي پاسخ متنوع، هاي حل راه چندگانه، هاي پاسخ تولید :خالقیت و نو آوري  
 نقادانه، تفکر و نقد ابهام، تحمل پذیري، انعطاف نوین، روشی به مفاهیم بررسی مختلف، زوایاي از مساله دیدن

 از معنادار و نو تفسیري داشتن موقعیت، اقتضاي به نو هاي پاسخ ارائه مختلف، افکار و عقاید با ارتباط برقراري
   کار در نوین اقدامات و ویژه هاي ارزش تولید موقعیت،

 :سازمانی فرا خدمت و تعهد انگیزه و پذیريشامل مسئولیت نگاه ملی 

  :اخالقی مسائل به المال و حساسبیت و پروژه مسائل به درستکاري، حساسیت و شامل صداقتسالمت رفتاري 

 خودمحوري پذیري، خویشتنداري و عدمانعطاف و شامل سازگاري پذیري: انعطاف و سازگاري 

  :بودن، جدیت و قاطعیت در کارها گراانگیزه داشتن، نتیجه و شامل اشتیاقپر انرژي و فعال بودن 

 :هاي کاري، استفاده از فراتر از مقتصیات روزمره شغل عمل کردن، پیشگامی در مواجهه با چالش ابتکار عمل
 ها  هاي شغل و اقدامات ابتکاري درحل و فصل آنها جهت اثرگذاري مثبت برروي چالشفرصت

 
 تخصصی: فنی و هايشایستگی .4,2
 ترسیم  و سازمان هاي سیاست و اهداف ها، مأموریت  تعیین و استراتژیک و مدت بلند ریزي برنامه :استراتژیک مدیریت 

 اهداف  به دستیابی راهکارهاي و مشیء خط
 هاي مربوطه حوزه در فنی / خدماتی / تولیدي هاي فعالیت  بر نظارت و هدایت ریزي، برنامه :عملیات مدیریت 

 ارتقاء یا گذاري سرمایه  ارتقاء مالی، تامین منظور به سازمان  بودجه و مالی هاي فعالیت هدایت نظارت، :مالی مدیریت 
   .کارایی

 سطح در ها روش و  ها سیستم بهبود و ساختار مهندسی و بازآرایی  طراحی، فرایند بر نظارت و راهبري :سازماندهی 
 .شرکت

 انتصاب و انتخاب  اقدامات، و ها طرح بهبود شامل انسانی  منابع هاي فعالیت بر نظارت و راهبري :انسانی منابع مدیریت 
 و آموزش  استخدام، هاي برنامه ریزي طرح و ایشان  به مسئولیت و اختیارات تفویض و تعیین و  ادارات روساي و مدیران

 ارتقاء و بهبود هاي برنامه  اجراي از جانبه همه حمایت و خدمات و بسترسازي جبران برنامه هاي و کارکنان نگهداشت
 سازمان در اجتماعی و  اخالقی هاي  حوزه
 حصول  و شرکت خارجی و داخلی هاي مزایده  و ها مناقصه قراردادها، بر نظارت :قراردادها و حقوقی امور مدیریت 

 .شرکت حقوقی مسائل و مقررات  و ضوابط صحیح اعمال از اطمینان
 از اطمینان حصول  منظور به سازمان هاي فعالیت یا اهداف  ها، سیاست اجراي یا ریزي طرح نظارت، :وري بهره مدیریت 

 براي اصالحی هاي برنامه اجراي  .وري بهره ارتقاء منظور  به یا گذاري سرمایه بازده رساندن حداکثر  به و عملیات استمرار
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 داخلی حقوقی هاي برنامه ریزي طرح  همچنین و سازمان داخلی حسابرسی  و بازرسی از استفاده با سازمانی مشکالت  حل
 سازمان  خارجی و
 برون و درون تارتباطا کنترل آن، مدیریت ارتباطات و روابط عمومی، ریزي برنامه :ارتباطات و روابط عمومی  مدیریت 

 در سازمان مقامات و مدیره هیأت  اعضاي با مشورت مدیریت، هاي  کمیته  و مدیره هیأت در عضویت یا سازمانی و ریاست
 ها گیري تصمیم و مشکالت  حل یا و ها فعالیت هماهنگی کاري، مسائل  خصوص

 اطالعات موقع  به و مناسب توزیع و انتشار آوري، جمع تولید، از اطمینان حصول براي الزم فرایندهاي :اطالعات مدیریت 
 .سازمان

  دانش .5
 هاي صنعت نفت عبارتند از :تخصصی و سیاست -بر پایه شرایط احراز، محورهاي فنی عمومیهاي مورد نیاز یک مدیر دانش

 مقررات مالی .5,1
 صنعت نفت معامالت نامه آیین .5,2
 قانون مناقصات .5,3
 مقررات اداري و استخدامی .5,4

 
 اجرایی طرح فرایند .6

    Portal.nioc.ir سامانه در رزیابیو خودا رزومه هايفرم تکمیل و شرایط واجد افراد نام ثبت و متقاضیان فراخوان .6,1
 و خودارزیابی کارراهه و فراخوان شرایط اساس بر افراد غربالگري .6,2
   انگلیسی زبان هايمهارت ارزیابی .6,3
 ذهنی هايتوانمندي ارزیابی .6,4
   رایانه مهارت ارزیابی .6,5
  روان ارزیابی سالمت .6,6
   رفتاري هايشایستگی ارزیابی  .6,7
 دانش فنی ارزیابی .6,8
 بندي متقاضیانو سطح فنی هايشایستگی ارزیابی .6,9
 ايو توسعه احصاء نیازهاي آموزشی .6,10
 شدگانتوسعه پذیرفته و آموزش .6,11
 منتخب افراد به)  مورد حسب(  شده کسب درسطح ايحرفه گواهینامه اعطاي .6,12

هاي زبان انگلیسی شدند، واجد  رفتاري، سالمت روان، مهارتچنانچه متقاضیان، موفق به پذیرش در توانمندي ذهنی و 
هایی از جمله منتورینگ و یا کوچینگ لحاظ  آموزش شوند و سپس براي آنها شرایط براي ورود به مرحله توسعه می

 خواهد شد.
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به افراد اعالم  Portal.nioc.ir) (سامانه جامع فناوري اطالعات و ارتباطاتاجراي فرایند ارزیابی از طریق بدیهی است تاریخ دقیق 
هرم در شکل زیر  بررسی و تایید اطالعات افراد از طریق سیستم جامع نیروي انسانی صورت خواهد پذیرفت. همچنین .شدخواهد 

 ارایه شده است. ها و فرایند ارزیابی به صورت شماتیک شایستگی
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هاي مدیر عمومی شایستگیهرم  هرم ارزیابی  


