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هدف با ، وزیر محترم نفت 22/20/2931 مورخ 2/22-222122 شماره ابلاغیه اجرای در راستایمرکز توسعه مدیریت صنعت نفت 

 تقاضیمرسمی  کارکنانبه آنان، از کلیه  ایو اعطای گواهینامه صلاحیت حرفهنسلی نو از مدیران  و معرفی شناسایی، ارزیابی و تربیت

 21/20/39از تاریخ  "ارزیابی و توسعه مدیران مالی"جهت شرکت در طرح عمل می آورد ، دعوت بهاین فراخوانواجد شرایط مندرج در 

 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.  ortal.nioc.irPبا مراجعه به سایت  22/29/39لغایت 

 

  :طرحهدف  .2

ازم ل هاي رفتاري و فنيکه شايســــت ي یانيــــمتقاضبه اي اعطاء گواهینامه صلاحیت حرفهو  استعدادهاي مديريتيشناسايي و پرورش 

مالي حوزه امور هاي مربوط به ريزي، هدايت و هماهن ي فعالیتبرنامه ،مديريت ماليمنظور از  براي احراز مشاغل مديريت مالي را دارند.

ـــمق درچارچوبمدت شـرکت و بلند مدتراسـتاي حقق  اهدا  کوحاه در ارحقاء  در جهت ي آنهاها و نظارت بر حسن اجراروش و رراتـ

 وري مالي است.بهره

 

 نام:شرایط ثبت .2

    مدير ماليهاي وظايف و مسئولیتنجام ا جهت حمايل و ان یزه لازم برخورداري از .2.2

، يمديريت صنعت، مديريت دولتي، مديريت بازرگاني، حسابداري، مديريت ماليهاي در يکي از رشتهمدرک حقصیلي لیسانس داشتن  .2.2

مديريت  ،مهندسي مالي-مهندسي صنايعمديريت اجرايي، رشته هاي يا فوق لیسانس و بالاحر  مديريت بیمهو  يريت اموربانکيمد، اقتصاد

 .هاي مالي و حسابداريحمامي رشته هاي حقصیلي با گرايش و کسب و کار

 به بعد( 2247)متولدين سال  سال 05 سن حداکثر .2.2

، امور مالي ي نظیرواحدهايمشاغل با کارراهه مالي و شاغل در  درو منصـوب  سـابقه کار درصـنعت ن ت سـال 0 کارمند رسـمي با حداقل .2.4

 وکسب  گذاريها، سرمايهطرح اقتصادي سنجي و امکان گذاري، بررسيسهام و خدمات سرمايهها، امورمشارکتحسـابداري، حسـابرسـي، 

 هاي مالي و ، بررســـياي مالي، کنترل اســـناد و اعتااراتهها، حامین و حخصـــین منابع مالي، مقررات و روشوکار، بودجه و کنترل هزينه

 خزانه داري. 

صیل التحفارغیند ارزیابی با کسانی است که ورود به فرآ: درخصوص افراد فاقد تجربه سرپرستی، اولویت تبصره

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

و واحد علوم و مشهد، شیراز ردوسی ه طباطبایی، تبریز، اصفهان، فطوسی، تربیت مدرس، شهید بهشتی، علام

 29کل معدل با حداقل هادانشگاه التحصیلان سایریا فارغ0/20تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران با معدل بالاتر از 

 باشند. می
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 های مورد نیاز:شایستگی .9

 رایانههای زبان انگلیسی و مهارت .2.2

 (Intermediate)متوسطدر سطح  گ تن و نوشتن خواندن، سخنشنیداري،  هايحسلط به زبان ان لیسي در مهارت -

 در سطح متوسط.  Word,Windows,Powerpoint,Excel,Internet رايانه در مهارحهاي حوانايي کار با  -

 
 های رفتاریشایستگی .2.2

  سازمان. استراحژيک حوانايي احخاذ حصمیمات سازگار با دستورالعمل :گیریتصمیم قضاوت و  

 :مثات. نتايج به دستیابي براي ن وذ مناسب مهارحهاي از است اده حوانايي مذاکره  

   :سازمان از خارج و داخل در سطوح حمام به موثر طور به مالي غیر و مالي اطلاعات انتقال و حرجمه حواناييارتباطات.  

  :اداري هاي مسئولیت و سازماني اهدا  به رسیدن براي خارجي و داخلي روابط مديريت و ايجاد حوانايينفوذ و تاثیر گذاری.   

 براي ارزش ايجاد براي کامل يکپارچ ي طري  از کارکردي متقابل هاي همکاري و روابط ايجاد حوانايي :همکاری و مشارکت 

  .کار و کسب

 سازماني حژياسترا با که هايي ايده گذاشتن اشتراک به و مشارکت ،حشوي  ،حرويج ، از طري حیم عملکرد مديريت حوانايي: سازیتیم 

 .برسانند حداکثر به را اهدا  و دارد مطابقت

 رينبهت کسب بادر کار،  موفقیت و بهاود، انجام نقوه مورد در دي ران به دادن مشاوره و آموزش حواناييگری و منتورینگ: مربی 

  نتايج

 :اهدا  حقق  براي موثر عملکرد فرايند مديريت بر نظارت و سازي پیاده، پشتیااني حوانايي مدیریت عملکرد 

 :باشند ارزشمند بران یخته و، هدفمند کارکنان در آن که کاري مقیط يک ايجاد حوانايي انگیزش 

  :مالي و حجاري اهدا  با سازگار کار جديد و فکرپذيرفتن  و حغییر به نیاز حشخین حواناييمدیریت تغییر.  

 

 های فنیشایستگی .2.2

 مالي هايداري، بستن حسابها و حهیه گزارشاستاندردهاي حساب دهی مالی :حسابداری و گزارش 

 کارگیري اطلاعات جهت احخاذ نشاء هزينه در حولید، حقلیل و بههاي مربوط به مثات هزينه :مدیریت و حسابداری هزینه

  حصمیم در سازمان

 گذاريسرمايهاي و ارزيابي هاي سرمايهبندي، هزينهبیني و بودجهپیش: مدیریت کسب و کار 

  حجزيه و حقلیل مديريت عملکرد ، دهي به مديريتحجزيه و حقلیل مالي، گزارش: مدیریتی هایگزارشتحلیل و تجزیه و ،

 هاي پیشروي خلاقانه، ال وبرداري از سازمانهاراه حل ارائه ،يابي عللريشه ،انقرافات 

  حامین منابع، وصول گذاري، مايهرس)ريسکارزيابي و مديريت  ،مديريت نقدين ي، ادغام و حملک: مدیریت امورمالی و خزانه

 حامین منابع مالي، برآورد ارزش اقتصادي و (مطالاات و مخارج سازمان

  به  واکنشهاي مديريت ريسک، شناسايي و ارزيابي ريسک، سیاستها و رويه : داخلی)حسابرسی( کنترل مدیریت ریسک و

 و حسابرسي داخلي ريسکدهي گزارش ريسک و
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 هاي روزحسابداري و است اده از حکنولوژي هايهاي اطلاعاحي ، سیستمسیستم: سیستم های اطلاعات حسابداری 

  :قوانین مالیاحي، بررسي و پیش بیني نرخ مالیاحي، حسابداري مالیاحي، حسابرسي استراتژی مالیاتی، برنامه ریزی و انطباق

 مالیاحي و برنامه ريزي مالیاحي

 هاي آن.گیريجهتو  ماموريت سازمان کردن مشخن و چشم انداز حوانايي حرسیم:  استراتژیک مدیریت  

 مقصولات يا خدمات. حولید ساختاري عملیات يا ها فعالیت بر نظارت و ريزي برنامه : حواناييفرایند مدیریت  

 :منابع مورد نیاز و مناسب دانش اطمینان از دسترسي به حصول پروژه و يک ابعاد حمام يکپارچه سازي فرايند مدیریت پروژه، 

  اهدا  کی یت با و صرفه به مقرون، حقق  به موقع مقتضي جهت مکان و زمان در

 :افیاييجغر روند، صنعت/  بازار روند شامل سازمان بر خارجي عوامل حأثیر ح سیر و درک حوانايي تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان ،

 کنندگان مصر  و سهامداران، فرهن ي نیازهاي

 شناخت صنعت و شناسايي فرصتها و حهديدات فهم محیط صنعت و بازار : 

 
 

 طرح اجرایی فرایند .1
   Portal.nioc.ir سامانه درو خوداظهاري  رزومه هايفرم حکمیل و شرايط واجد افراد نام ثات و متقاضیان فراخوان -2

  کارراهه و فراخوان شرايط اساس بر افراد  غربال ري -2

  ان لیسي زبان هايمهارت ارزيابي -2

 ذهني هايحوانمندي ارزيابي -4

  رايانه مهارت ارزيابي -0

  روان سلامتارزيابي  -6

  رفتاري هايشايست ي ارزيابي  -7

 دانش فني ارزيابي -8

 متقاضیانبندي و سطح فني هايشايست ي ارزيابي -9

 ايو حوسعه آموزشياحصاء نیازهاي  -25

 شدگانپذيرفته حوسعه و آموزش -22

 منتخب افراد به(  مورد حسب)  شده کسب درسطح ايحرفه گواهینامه اعطاي -22

 .شدبه افراد اعلام خواهد  Portal.nioc.ir) )سامانه جامع فناوري اطلاعات و ارحااطاتاجراي فرايند ارزيابي از طري  بديهي است حاريخ دقی  

 بررسي و حايید اطلاعات افراد از طري  سیستم جامع نیروي انساني صورت خواهد پذيرفت. همچنین

 

 مراجعه فرمائید. http://Cipmd.mop.irحوانید به سايت ص مرکز حوسعه مديريت صنعت ن ت ميجهت کسب اطلاعات بیشتر در خصو
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