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 در  عمومیانتخاب و توسعه مدیران  طرحفراخوان 
  صنعت نفت مهندسی و عملیاتی حوزه های فنی،

 
بعا دعرش ش اسعاي ،     نفعت مرکز توسعهه معريريت عع هت    ، وزير محترم نفت 22/20/2931 مورخ 2/22-222122 شماره ابالغیه اجرای در راستای

رسعم    کارش اسان/ سرپرستان/ مريراناز کلیه ، عموم و اعطای گوادی امه عالحیت حرفه ای مريريت عموم  ارزياب  و تربیت نسل  نو از مريران 

   ر. فراي ر ثبت نام خود اقرام نماي انجام، دعوت به عمل م  آورد نسبت به اين فراخوانواجر شرايط م ررج در  متقاض 
حعوزه  ف ع ، عملیعات  و    چ عرين  چهار شرکت اعل  و وزارت نفت م  باش ر کعه  شاغل در  مريران عال  و ارشر تمام  مدیران عمومیم ظور از 

   ختم م  گردد. و مهاونین وزير مريريت عاملسمتهای کارراده آنها به را تحت مريريت خود داشته و خرمات  

م  باشعر. ب عابراين بعه     حرفه اي  مدیران انتخاب دمچ ین  و استعدادهاي مدیریتیشناسایی و پرورش درش از اين طرح  زم به كکر استال

 متقاضیان  که دارای تجارب الزم دست ر بهر از گذرانرن مراحل ارزيعاب  و محعرز شعرن شايسعتيیهای رفتعاری و ف ع  آنهعا گوادی امعه ععالحیت          

در عورت گذرانرن موفقیعت آمیعز    ،شود. و آن دسته از افرادی که فاقر تجارب مريريت  م  باش راعطا م  مت اسب با سطح ارزياب  شره حرفه ای 

گوادی امه عالحیت حرفه ای مربوطه را دريافت  ،مراحل ارزياب  و محرز شرن استهراددای آنان، بهر از ط  دوره دای آموزش  و کسب تجارب الزم

   خواد ر کرد.

 و ... نیز به ترتیب در طرحهای مشابه به اجرا گذاشته خواد ر شر. انسان  م ابع ،ی دمچون مال ، حقوق بريه  است ديير گروه دای حرفه ا

 

  شرایط اولیه ورود -الف

در فراي عردای   11/5/69لغایت    12/4/69يخ راز تا portal.nioc.irتوان ر با ثبت نام در سايت  متقاضیان واجر شرايط يک  از دو طرح كيل م 

باشعر،   م  اولويتها و محروديتهای ظرفیت ارزياب با توجه به قیر شره در فراخوان شرايط سن و دانشياه الزم به كکر است  شرکت نماي ر.اين مرکز 

خواد ر را فراي ردای ارزياب  اين مرکز  امکان شرکت دربريه  است در فراخوانهای آت  ساير گرودهای س   و فارغ التحصیالن ديير دانشيادها نیز 

 .داشت

 

  :مدیریتی استعدادهاي اولیه شرایط .1
 اجراي  و عملیات  محیطهای در کار جهت م اسب جسمان  شرايط از برخورداری .2.2

 شیم  مه رس  -2( دا گرايش کلیه) نفت باالدست  مه رسع  -2: دای رشته از دريک  کارش اس  حراقل تحصیل  مررک داشتن .2.2

 بیوشیم ، تسلیحات، و مهمات مه رس  ای، دسته مه رس  داروسازی، غذاي ، ع ايع دای گرايش استث ای به دا گرايش کلیه)

 به دا گرايش کلیه) برق مه رس  -1( دا گرايش کلیه) ع ايع مه رس  -9( نساج  و بیوتک ولوژی پزشک ، مه رس  بلورش اس ،

 گرايش استث ای به دا گرايش کلیه) عمران مه رس  -6( دا گرايش کلیه) مکانیک مه رس  -0( پزشک  مه رس  گرايش استث ای

  انرژی دای سیستم مه رس  -8 مهرن مه رس  -7( درياي  دای سازه و رودخانه مه رس  و دیررولیک  دای سازه

    گاز مه رس  -21 دريا مه رس  -29 ش اس  زمین -22 ژئوفیزيک-22 پلیمر مه رس -22 ف   بازرس  /مواد /متالوژی -3

 MBA -26 مريريت -20

 شريف، ع هت : که عبارت ر از برتر ب ا به اعالم وزارت علوم، تحقیقات و ف اوری دانشيادهای از مقاطع از يک  در تحصیل  مررک ارائه .2.9

 بخش نفت، ع هت مشهر، فردوس  اعفهان، ع هت  شیراز، مررس، تربیت تبريز، بهشت ، شهیر تهران، ع هت، و علم امیرکبیر، ع هت 

 دای دانشياه ساير  سوم تا اول التحصیالن فارغ يا تهران اسالم  آزاد دانشياه تحقیقات و علوم واحر و تبريز سه ر دانشياه باالدست 

 دانشياه گواد  به دولت 
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 شريف، ع هت  دای دانشياه برای مهرل ضريب) ف اوری و تحقیقات علوم، وزارت مهرل ضريب لحاظ با 20 تحصیل  مهرل حراقل .2.1

 برای 27 مهرلحراقل  وبرتر  دانشيادهای برای( باشر م  2.283 با برابر بهشت  شهیر دانشياه ف   غیر دای رشته و کبیر امیر تهران،

 دولت  دای دانشياه ساير سوم تا اول التحصیالن فارغ

 سال 12 سن حراکثر .2.0

  برداری، بهره ف  ، امور تولیر، امور ،و توسهه مه رس  امور اکتشاش،امور  واحردای از دريک  سابقه سال 0 حراقل بودن دارا .2.6

 ،اجرای طرح( و مه رس )ساختمان و مه رس  ف  ، بازرس ، ع هت  تهمیرات ،تلفیق )برنامه ريزی و ک ترل طرحها( ريزی برنامه

شرکت پخش فراورده  توزيع و تامین ،انتقال گاز بر نظارت و دماد ي  تولیر، بر نظارت و ماد ي د ديسپچی گ،، گاز و نفت مه رس 

عملیات و پشتیبان ، عملیات عادرات و بارگیری نفت پايانه  ،پااليش نفت و گاز عملیات  سازی نفت و گاز، عملیات كخیره ،دای نفت 

عملیات پخش  و گاز يا نفت انتقالخطوط لوله  عملیات، تقلیل/تقويت فشار عملیات توزيع نفت و گاز، عملیات ايستياه دای نفت ،

 شرکتهای اعل  و تابهه ع هت نفت نفت  دای فراورده

 بم ظور ،بايست فراي ر ارزياب  م  برای ورود به فهالیت نرارد، اضر در کارراده دای فوق االشاره در عورت  که فرد در حال ح تبصره:

ت به نسبنیاز آن واحردا،  با شرطو  ارزياب ورت موفقیت در فراي ردای در ع تامتههر شود های مزبور /شرکتبه يک  از واحرتغییر کارراده 

 .گردداقرام  ايشانتغییر کارراده 

  : اي حرفه مدیران اولیه انتخاب شرایط .2
 اجراي  و عملیات  محیطهای در کار جهت م اسب جسمان  شرايط از برخورداری .2.2

 توسهه، و مه رس  امور اکتشاش، امور واحردای از دريک  شاغلروسای  و نامهاون ،دا طرح مجريان مقامان، قائم مريران، عامل، مريران .2.2

 و مه رس  ف  ، بازرس  ع هت ، تهمیرات ،(طرحها ک ترل و ريزی برنامه)تلفیق  ريزی برنامه برداری، بهره ف  ، امور تولیر، امور

 گاز، انتقال بر نظارت و دماد ي  تولیر، بر نظارت و دماد ي  ديسپچی گ، گاز، و نفت مه رس  ،(طرح اجرای و مه رس )ساختمان

 پشتیبان ، و عملیات گاز، و نفت پااليش عملیات  گاز، و نفت سازی كخیره عملیات نفت ، دای فراورده پخش شرکت توزيع و تامین

 لوله خطوط عملیات فشار، تقويت/تقلیل ايستياه عملیات گاز، و نفت توزيع عملیات نفت ، دای پايانه نفت بارگیری و عادرات عملیات

 سال 2 حراقلکه  مشاغل ساير کارم ران يا، نفت ع هت تابهه و اعل  شرکتهای نفت  دای فراورده پخش عملیات و گاز يا نفت انتقال

 .داشته انر مزبور مسئولیتهای در کار سابقه

 سال 10 سن حراکثر .2.9

و توانم ری فرد توسط مرير كيربط سال گذشته و در غیر اين عورت تايیر عالحیت  1سال ارزياب  عملکرد عال  ط   9دارابودن  .2.1

 (2)براساس فرم شماره 

 

 عمومیمعیارهاي موفقی  در حرفه مدیری   -ب

    دانش:  (1

 : زبان و کامپیوتر دانش

 مطابق با استانرارد 0.0حراقل در سطح  گفتن و نوشتن ش یراری، خوانرن، سخن تسلط به زبان انيلیس  در مهارتهای -

IELTS 
  ICDL  مطابق با استانرارد  کامپیوترتواناي  کار با  -

 : عمومیدانش       

 اداری و استخرام  مقررات - 9مال  مقررات -2 مهامالت آيین نامه -2:  نفت ع هت مقررات و قوانین با آش اي  -

 آش اي  با قانون م اقصات و آيین نامه دای آن -
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 تجربه: (2

 ريعزی  برنامعه  برداری، بهره ف  ، امور تولیر، امور توسهه، و مه رس  امور اکتشاش، امورسرپرست  در يک  از  /داشتن تجربه مريريت -

 نفت مه رس  ،(طرح اجرای و مه رس )ساختمان و مه رس  ف  ، بازرس  ع هت ، تهمیرات ،(طرحها ک ترل و ريزی برنامه)تلفیق 

 نفتع ،  دعای  فراورده پخش شرکت توزيع و تامین گاز، انتقال بر نظارت و دماد ي  تولیر، بر نظارت و دماد ي  ديسپچی گ، گاز، و

 دعای  پايانعه  نفعت  بعارگیری  و ععادرات  عملیعات  پشتیبان ، و عملیات گاز، و نفت پااليش عملیات  گاز، و نفت سازی كخیره عملیات

 فراورده پخش عملیات و گاز يا نفت انتقال لوله خطوط عملیات فشار، تقويت/تقلیل ايستياه عملیات گاز، و نفت توزيع عملیات نفت ،

 نفت ع هت تابهه و اعل  شرکتهای نفت  دای

 شایستگی: (3
 شایستگیهاي رفتاري:

 راه حل، اجرای راه بهترين حلها، انتخاب راه و دا گزي ه اطالعات، ارزياب  آوری شامل تواناي  در جمع گیري :تصمیم و قضاوت -

 شره انتخاب حل

 و سازی توانم رو  تیم  ردبری و سازی تیم، انيیزش ايجاد و بخش  الهام، انراز چشم ايجاد تواناي  در شامل تحولی : رهبري -

  دييران توسهه

 دييران درک عواطف و مطالب دريافت و انتقال با سازنره و مثبت رابطه ايجاد تواناي  در شامل  :فردي بین ارتباطات -

 متقاعر سازی آنها  و دييران با برخوردتاثیر مثبت و قوی در  تواناي  در شامل : دیگران بر نفوذ و مذاکره -

  كد   مساله و انضباط م طق ، حل ، تحلیل(تحلیل  تفکر) اطالعات تحلیل و تجزيه تواناي  در شامل :منطقی و تحلیلی تفکر -

 حاعل باير که ادراف  عحیح ش اساي  و گذاری درش موجود، وضهیت ش اساي  تواناي  :برنامه ریزي و مدیری  امور جاري -

 تهیین ادراش، تحقق  جهت( زمان و مال  انسان ،) م ابع تهريف و تروين اری،ذگ درش در سازمان کل  وضهیت  به توجه گردنر،

 قررت کار، پیشرفت مراحل گیری انرازه و ک ترل پايش، قررت کار، تقسیم و ب ری اولويت تواناي  م ابع، يافتن اختصاص نحوۀ

     .شره اجرا برنامه از يادگیری گیری، گزارش و گیری نتیجه مختلف، امور بین دماد ي  و اجرا

 شایستگیهاي فنی:

 مش ء خط ترسیم و سازمان دایسیاست و ادراش دا،مأموريت تهیین و استراتژيک و مرت بل ر ريزیبرنامه: استراتژیك مدیری  -

 ادراش به دستیاب  رادکاردای و

 دای مربوطه حوزه در / خرمات   ف  / یتولیر دایفهالیت بر نظارت و درايت ريزی،برنامه: عملیات مدیری  -

  .کاراي  ارتقاء يا گذاریسرمايه ارتقاء مال ، تامین م ظور به سازمان بودجه و مال  دایفهالیت درايت ،نظارت: مالی مدیری  -

 .شرکت سطح در داروش و داسیستم بهبود و ساختار مه رس  و بازآراي  طراح ، فراي ر بر نظارت و رادبری: سازماندهی -

 و مريران انتصاب و انتخاب اقرامات، و داطرح بهبود شامل انسان  م ابع دایفهالیت بر نظارت و رادبری انسانی: منابع مدیری  -

 و کارک ان نيهراشت و آموزش استخرام، دایبرنامه ريزی طرح و ايشان به مسئولیت و اختیارات تفويض و تهیین و ادارات روسای

 در اجتماع  و اخالق  دایحوزه ارتقاء و بهبود دایبرنامه اجرای از جانبه دمه حمايت و بسترسازی و خرمات جبران دای برنامه

 سازمان

 از اطمی ان حصول و شرکت خارج  و داخل  دایمزايره و دام اقصه قرارداددا، بر نظارت: قراردادها و حقوقی امور مدیری  -

 .شرکت حقوق  مسائل و مقررات و ضوابط عحیح اعمال

 استمرار از اطمی ان حصول م ظور به سازمان دایفهالیت يا ادراش دا،سیاست اجرای يا ريزیطرح نظارت،: وريبهره مدیری  -

 مشکالت حل برای اعالح  دای برنامه اجرای .وریبهره ارتقاء م ظور به يا گذاریسرمايه بازده رسانرن حراکثر به و عملیات

 سازمان خارج  و داخل  حقوق  دای برنامه ريزی طرح دمچ ین و سازمان داخل  حسابرس  و بازرس  از استفاده با سازمان 
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و  سازمان  برون و درون ارتباطات ک ترل آن، مريريت ،و روابط عموم  ارتباطات ريزیبرنامه: و روابط عمومی ارتباطات  مدیری  -

 کاری، مسائل خصوص در سازمان مقامات و مريره دیأت اعضای با مشورت مريريت، دایکمیته و مريره دیأت در عضويت يا رياست

 دا گیریتصمیم و مشکالت حل يا و دافهالیت دماد ي 

 .سازمان اطالعات موقع به و م اسب توزيع و انتشار آوری،جمع تولیر، از اطمی ان حصول برای الزم فراي ردای:  اطالعات مدیری  -

 ویژگیهاي فردي: (4

 خودمحوری پذيری، خويشت راری و عرم انهطاش و سازگاریشامل  پذیري : تطبیق و سازگاري -

 ديرن  مساله، يک با مواجهه ر د گوناگون دای پاسخ مت وع، دای حل راه چ رگانه، دای پاسخ تولیر : خالقی  و نو آوري -

 و عقاير با ارتباط برقراری نقادانه، تفکر و نقر ،ابهام تحمل پذيری، انهطاش نوين، روش  به مفادیم بررس  مختلف، زوايای از مساله

 اقرامات و ويژه دای ارزش تولیر موقهیت، از مه ادار و نو تفسیری داشتن موقهیت، اقتضای به نو دای پاسخ ارائه ،مختلف افکار

             کار در نوين

 سازمان  فرا خرمت و تههر انيیزه و پذيری شامل مسئولیت : ملی نگاه -

 اخالق  مسائل به المال و حساس بیت و مال  مسائل به درستکاری، حساسیت و شامل عراقت رفتاري: سالم  -

  

 طرح اجرایی فرایند – ج
 portal.nioc.ir سامانه درو خوداظهاری  رزومه فرمهای تکمیل و شرايط واجر افراد نام ثبت و متقاضیان فراخوان -2

 IELTS استانرارد مب ای بر انيلیس  زبان مهارتهای غرباليری و س جش  -2

  كد   دای توانم ری غرباليری و س جش  -9

 ICDL  استانرارد مب ای بر کامپیوتر مهارت غرباليری و س جش -1

 افراد کارراده و فراخوان شرايط اساس بر غرباليری -0

 افراد غرباليری و speaking و رفتاری دای شايستي  ارزياب /  روان سالمت دای مصاحبه برگزاری -6

 جسمان  سالمت اساس بر غرباليری و ع هت  طب -7

 دانش  آزمون برگزاری -8

 مريريت  حوزه در تفکیک به شرگان پذيرفته گرودب ری -3

 متقاضیان ف   دای شايستي  ارزياب  و شغل  دای مصاحبه برگزاری -22

 عموم  مريريت مشاغل برای مستهر و م تخب افراد تهیین -22

  آموزش  نیازس ج  -22

 فردی توسهه و آموزش -29

 م تخب افراد به(  مورد حسب)  شره کسب درسطح ای حرفه گوادی امه اعطای -21

 .به افراد اعالم خوادر گردير portal.nioc.ir) سامانه جامع ف اوری اطالعات و ارتباطات)اجرای فراي ر ارزياب  از طريق بريه  است تاريخ دقیق 
 

 مزایاي شرک  در طرح -د
 .مريريت عموم  و الزام به استفاده از اين افراد در سمتهای مريريت  از جمله مزايای اين طرح م  باشر ای حرفه عالحیت گوادی امه اعطای

 

 

 09 پالک – کودستان خیابان انتهای – بوکان خیابان – قم  عادق  خیابان – ياسر راه سه – نیاوران خیابان -تهران: مرکز درسآ
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 : معرفی نامه متقاضیان حرفه مدیری  عمومی 1 شماره فرم

 سال گذشته ميباشند چهارصرفا جهت افرادي كه فاقد سه سال ارزيابي عملكرد عالي طي 

ت کارمند 
صا

شخ
م

ضی
متقا

 

 ----------------سم  سازمانی  ----------- کارمنديشماره     --------------------  آقا/خانم

   13متولد     /     /            -------صادره از       -------------شماره ملی 

 ------------------------اداره       -----------------------شاغل در شرک /مدیری  

 --------------ن استا                                -----------شهرستان 

 امضا:                                    تلفن:                                                    تاریخ:             

ستقیم
ت م

س
سرپر

معرفی 
 

 نامبرده فوق را جه  فعالی  در حرفه مدیری  به دالیل ذیل معرفی می نماید:

 :دالیل
 

 

 

 
 

 

 
                                      تاریخ:             نام و نام خانوادگی:                               شماره کارمندي:                               

 مضا:ا                                   تلفن:                سم  سازمانی:                                   

ط
تایید مدیر ذیرب

 

 مورد تایید اس .عمومی  با توجه به دالیل فوق الذکر، صالحی  کارمند معرفی شده جه  فعالی  در حرفه مدیری  

   نام و نام خانوادگی:                                                               شماره کارمندي:                             

                                 تلفن:                سم  سازمانی:                                                                   

  امضا:مهرو                                                                         تاریخ:          

س امور 
تایید رئی

کارکنان
 

ت
ت/مدیری

شرک
 

 حسب بررسی هاي انجام شده صح  اطالعات شخصی و سازمانی درج شده مورد تایید اس .

 

 

   نام و نام خانوادگی:                                                               شماره کارمندي:                             

 امضا: مهرو                          تلفن:                                            تاریخ:             

 متقاضی بارگزاري گردد. (  توسطportal.nioc.irخواهشمند اس  پس از تکمیل و اخذ تاییدات فرم را در پورتال ثب  نام )


