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 دانش .1

سودهای پرسنل، روابط نیروی کار  دانش اصول و روش هایی برای استخدام، گزینش، پاداش و :منابع انسانی و پرسنل .1.1

 و مذاکره و سیستم های اطالعات پرسنل

: بررسی

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

دانش کسب و کار و اصول مدیریتی مربوط به برنامه ریزی راهبردی، تخصیص منابع، مدلسازی منابع  :مدیریت و کنترل .1.2

 انسانی، تکنیک رهبری، روش های تولید و هماهنگی افراد و منابع 

عالوه بر این گذارندن درس مدیریت رم. در این زمینه دا متوسطی دانشیبا توجه به رشته کارشناسیم )مدیریت صنعتی(، بررسی: 

رای بعملیات پیشرفته در دوره کارشناسی ارشد، و انجام پروژه این درس، منجر به تسلط بیشتر من در این زمینه شده است. هرچند 

کند، ان مدیریت صنعتی برگزار میریزی راهبردی که سازمتحت عنوان برنامه هایاطمینان از موفقیت در این شغل بهتر است، در دوره

 شرکت کنم. 

 

 دانش ساختار و بافت زبان انگلیسی از جمله معنی و امالی لغات، قواعد ترکیب و گرامر  :زبان انگلیسی .1.1

 از آموزشگاه گویش، از این مهارت برخوردارم. : با توجه به مدرک دیپلم زبانمبررسی

 

فرآیندهایی برای تهیه خدمات مشتری و پرسنل. این شامل ارزیابی نیازهای دانش اصول و  :خدمات مشتری و پرسنل .1.1

 .مشتری، تامین استاندارهای کیفی خدمات و ارزیابی رضایت مشتری می باشد

بررسی: 

..............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

دانش قانون، قوانین حقوقی، آیین های دادگاهی، رویه های قضایی، مقررات دولتی، دستورات اجرایی،  :قانون و دولت .1.1

 .مقررات آژانس و فرآیند سیاسی دموکراتیک

 بررسی:

..............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................. 
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 هامهارت .2

به آنچه دیگران می گویند، صرف وقت برای درک نکات ابراز شده، پرسیدن سئواالت به  توجه کامل :گوش دادن فعال .2.1

 .شکل مناسب و مزاحم نشدن در زمان های نامناسب

های یاد شده در این زمینه برخوردار نیستم. به اندازه کافی از مهارتگرایی در من، با توجه به تیپ شخصیتی و ترجیح برونررسی: ب

ن موردنظرشاته باشم و به همین دلیل در مواردی متوجه مقصود وانم تمرکز کاملی روی صحبت طرف مقابلم داشتمثال اغلب نمی

اثر اریک فروم، اطالعات و « هنر گوش دادن»ام. اول با مطالعه کتاب حل رسیدهشوم. برای برطرف کردن این مسئله به چند راهنمی

فر که از دوستم نیلواین دانش را در رفتارم پیاده کنم. برای این کار در مرحله بعد باید آورم. دانش کافی در این زمینه را به دست می

 دهد.به من بازخور در مورد رفتار و تالشم خواهم از این مهارت برخوردار است، می

 

 .صحبت با دیگران برای انتقال موثر اطالعات :صحبت کردن .2.2

ررسی: ب

..............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

 .گران و درک اینکه چرا آنها این واکنش را نشان داده اندآگاهی از واکنش های دی :درک اجتماعی .2.1

ررسی: ب

..............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

 .انگیزش، ارتقا و هدایت افراد در زمان کار، شناسایی بهترین فرد برای شغل :مدیریت منابع پرسنل .2.1

ررسی: ب

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

 .تطبیق و تنظیم اقدامات با اقدامات دیگران :هماهنگی .2.1

ررسی: ب

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

 


