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وتصمیمات ، وزیر محترم نفت 22/20/2931 مورخ 2/22-222122 شماره ابالغیه اجرای در راستایمرکز توسعه مدیریت صنعت نفت 

 و معرفی با هدف شناسایی، ارزیابی و تربیت 2/7/37متخذه در یکصدو یازدهمین جلسه شورای محترم معاونین وزیر در تاریخ 

این واجد شرایط مندرج در  متقاضیرسمی  کارکنانبه آنان، از کلیه  ایگواهینامه صالحیت حرفهو اعطای نسلی نو از مدیران 

 20/22/33از تاریخ  " انتخاب و توسعه مدیران امور حقوقی و قراردادها "جهت شرکت در طرح عمل می آورد ، دعوت بهفراخوان

نسبت به ثبت نام خود از طریق اینترنت داخلی سازمان )اینترانت( صرفاً  ortal.nioc.irPبا مراجعه به سایت  21/22/33لغایت 

 اقدام نمایند. 

 

  :طرحهدف  .2

الزم بـراي احـراز    هاي رفتاري و فنيکه شايسـتگي یانيـمتقاضبه اي اعطاء گواهینامه صالحیت حرفهو  استعدادهاي مديريتيشناسايي و پرورش 

هاي مربوط بـه  ريزي، هدايت و هماهنگي فعالیتبرنامه ،مديريت امورحقوقي و قراردادهامنظور از  را دارند. مديريت امورحقوقي و قراردادهامشاغل 

 ي آنهـا ها و نظارت بر حسن اجراروش و رراتـمق درچارچوبمدت شرکت و بلند مدتراستاي تحقق اهداف کوتاه در قراردادها و امورحقوقيحوزه 

 .مي باشدوري ارتقاء بهره در جهت

 

 نام:شرایط ثبت .2

    امور حقوقي و قراردادهامدير هاي نجام وظايف و مسئولیتا جهت تمايل و انگیزه الزم .1.1

 تمام گرايشهاالتر رشته حقوق با لیسانس حقوق و مقاطع با تحصیلي مدرک داشتن .1.1

در کارراههه امهور    شاغل مهندسیسایر رشته های  ،اجرایی /پروژه/صنعتی /دولتی /یت بازرگانیمدیررشته هاي  حداقل لیسانس در  .1.2

ارزيـابي وواهنـد    ي روسـاي امـور پیمانهـا    جهت دريافت گواهینامه مرتبط با سمتها نهايتاًافراد داراي اين مدارک تحصیلي، ) قراردادها/پیمانها

 .شد(

 به بعد(و  1242)متولدين سال  سال 24 سن حداکثر .1.2

و شـاغل در واحـدهايي    امور حقهوقی و قراردادهها   مشاغل با کارراهه منصوب در سابقه کار درصنعت نفت و سال 4 کارمند رسمي با حداقل .1.4

 ،  امور دعاوي، امور اراضي، امور پیمانها/پیمانهاامور حقوقي و مجلس، امور حقوقي، امور حقوقي و قراردادهانظیر 

 

 های تهران،دانشگاهن التحصیالفارغ دارای سابقه سرپرستی و اولویت ورود به فرآیند ارزیابی با کسانی است که: تبصره 

 .می باشند در رشته حقوق صنعت نفتو دانشگاه   تربیت مدرسشهید بهشتی، عالمه طباطبایی، 
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 های مورد نیاز:شایستگی .9

 رایانههای زبان انگلیسی و مهارت .2.1

 (Intermediate)متوسطدر سطح  گفتن و نوشتن شنیداري، وواندن، سخن هايتسلط به زبان انگلیسي در مهارت -

 در سطح متوسط. Word,Windows,Powerpoint,Excel رايانه در مهارتهاي توانايي کار با  -

 
 های رفتاریشایستگی .2.1

  سازمان. استراتژيک توانايي اتخاذ تصمیمات سازگار با دستورالعمل :گیری تصمیم قضاوت و  

 مثبت. نتايج به دستیابي براي نفوذ مناسب مهارتهاي از استفاده توانايي :) و حل تعارض(مذاکره  

 از وارج و داول در سطوح تمام به موثر طور به حقوقيغیر و حقوقي اطالعات انتقال و ترجمه توانايي:  )بین فردی(ارتباطات 

  سازمان.

  اداري. هاي مسئولیت و سازماني اهداف به رسیدن براي وارجي و داولي روابط مديريت و ايجاد تواناييگذاری: اثرنفوذ و   

 استراتژي با که هايي ايده گذاشتن اشتراک به و مشارکت تشويق، ترويج، تیم، از طريق عملکرد توانايي مديريتسازی: تیم 

 .برسانند حداکثر به را اهداف و دارد مطابقت سازماني

 انجام ونحوه کار به مربوط اصلي فرضیات درباره گري پرسش به باشد برووردار شايستگي اين از که فردي :تفکر تحلیلی و منطقی 

 اين مبناي بر و بشناسد، را ها واقعیت و اي ريشه علل اصول، کند مي سعي آنها نتايج و ها داده و اطالعات تجزيه با پردازد؛ مي آن

 هاي مؤلفه به دهي شکل با افراد اين. کنند مي درک را حوزه اين مسائل بروي پیچیدگي افرادي چنین. کند مي گیري نتیجه ها تحلیل

 سازند. مي فراهم را مسائل اين بررسي در استدالل و منطق از استفاده زمینه نظر، مورد مسائل مختلف

 :تبعیت يا وظیفه به تعهد کار، به اشتیاق حس تواند مي عواطف يا ها ارزش عقل، از استفاده با که هايي تکنیک از گیري بهره رهبری 

 باورها نگرش، دادن تغییر براي مناسب هاي تاکتیک از استفاده معناي به شايستگي اين. کند ايجاد افراد در را مافوق هاي وواسته از

 .است فرد رفتارهاي يا

 نگاه ملی: 

 :بینانه واقع و صحیح گیري نتیجه مند، زمان حال عین در و مند نظام اي شیوه به ها مسئله تحلیل کاري، مسائل شناسايي حل مسئله 

 حل» شايستگي به سازماني سطوح همه. ها حل راه اجراي و تعیین از پیش اي ريشه علل دقیق ارزيابي اطالعات، و ها داده مبناي بر

 شوند مي تر پیچیده نیز ها مسئله مديريت، نردبان از رفتن باال با اما دارند؛ نیاز «مسئله

 :را اهداف اين به يابي دست براي الزم اي مرحله به مرحله اقدامات و مدت کوتاه اهداف شايسته مدير برنامه ریزی و سازماندهی 

 طرح يا پروژه يک تا شود استفاده کارآ صورت به منابع ساير و تسهیالت تجهیزات، پرسنل، از بايد منظور بدين. کند مي مشخص

 مشخص را کاري واحدهاي و ها تیم افراد، میان کارها سازي هماهنگ و بندي زمان نحوه مدير، اين. برسد انجام به موفقیت با ابتکاري

 کند مي

 

 های فنیشایستگی .2.2

 فن بیان و قدرت اقناع 

 حقوقی / مشاوره هایه نظریه ئتوانایی نگارش و ارا 
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 مدیریت حل و فصل اختالفات و دعاوی 

  مرتبط تخصصهایبه روز بودن دانش حقوقی و 

  ارایه راهکارهای حقوقی جهت نیل به اهداف مشخص خالقیت در 

  راردادهاحقوقی قراهبری 

 آشنایی کامل با متون حقوقی نفت و گاز به زبان انگلیسی 

 آشنایی با سیاستهای کالن کشور 

 آشنایی با پروژه ها 

 )آشنایی با فرایندهای ایجاد طرح و پروژه ها)از منظر حقوقی 

 قوانین و مقررات استخدامی صنعت نفت 

 طرح اجرایی فرایند .1
   Portal.nioc.ir سامانه درو ووداظهاري  رزومه هايفرم تکمیل و شرايط واجد افراد نام ثبت و متقاضیان فراووان -1

  کارراهه و فراووان شرايط اساس بر افراد  غربالگري -1

  انگلیسي زبان هايمهارت ارزيابي -2

 ذهني هايتوانمندي ارزيابي -2

  رايانه مهارت ارزيابي -4

  روان سالمتارزيابي  -6

  رفتاري هايشايستگي ارزيابي  -7

 دانش فني ارزيابي -8

 متقاضیانبندي و سطح فني هايشايستگي ارزيابي -9

 ايو توسعه آموزشياحصاء نیازهاي  -11

 شدگانپذيرفته توسعه و آموزش -11

 منتخب افراد به(  مورد حسب)  شده کسب درسطح ايحرفه گواهینامه اعطاي -11

 

ارزیابی مهارتهای زبان انگلیسی، رایانه،  در پذیرشکسب حدنصاب نمره چنانچه متقاضی موفق به  در فرایند ارزیابینکته: 

و مرکز جهت توسعه شود، واجد شرایط ورود به مرحله توسعه بوده  سالمت روان و توانمندیهای ذهنی ، شایستگیهای رفتاری

 آنها برنامه ریزی خواهد نمود.توانمندیهای 

 .شدبه افراد اعالم وواهد  Portal.nioc.ir) )وري اطالعات و ارتباطاتسامانه جامع فنااجراي فرايند ارزيابي از طريق بديهي است تاريخ دقیق 

 وواهد پذيرفت.بررسي و تايید اطالعات افراد از طريق سیستم جامع نیروي انساني صورت  همچنین

 

 مراجعه فرمائید. http://Cipmd.mop.irتوانید به سايت ص مرکز توسعه مديريت صنعت نفت ميجهت کسب اطالعات بیشتر در وصو
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