
 

 

 انواع مهارت 

Skill Varieties 

شده استت    مهارت توانایی انجام یک فعالیت با نتایج مشخص تعریف 
های شناختی، حرکتی، سخت و نرم  مهارت انواع مختلفی نظیر مهارت

بتر نظریت     های نیازسنجی مهارتی و بتا تییت    دارد  با استفاده از روش
کتار بررستی و تییتی      ، نیازهای کارفرمایان و بازار«ها فاصل  مهارت»

آموختگان در دو  های موردنیاز برای دانش های مهارت شود و مؤلف  می
هتای   پذیری و مهارت های اشتغال های عمومی یا مهارت دست  مهارت

 گردد  شغلی تعیی  می

 مفهوم مهارت

شرد    تعاریف متعددی برایی تضیر م مومرضه ممرارا یری ر       
هنگی بر   ههر      م زین همرا یست. در یک تعایف کلی، ب  

ممرارا   ،جسم بایی رس دن ب  یک تضینمندی یرا شایسرتگی  
شرد  برایی    تمرای   تضینایی یکتسرابی   ممارا  شضد. گوت  می

(. 1386)صالحی عماین،   ظایف یا شغل یست ةینجاه ماهاین
 سرایی علرم در عمرل    پ اد  ییتضینادر تعایوی دیگا، ممارا 

 باد دینر  در تکرایر کرار   قیممارا ییطاتعایف شد  یست. 
 یابررد آمررد    تضسررع  مرری  دسررت برر  ی یقعرر ط ممررارا محرر

یسرتواد  یی ماالر     ییتضینرا »( یرا  1394)خایسانی   ع دی، 
 در (یهای کل ر ش ،ییقضیعد یجای ،یهای کل )یندیش  یینتزیع

(. در 1386شضد )سر ف،   تعایف می « یژ  ع نی های مضقع ت
 رت برا نترای     تعایوی دیگا، ممارا تضینایی ینجراه یرک اعال  

یمران  ییرا برا     شد  یست ک  یغل  در مدا مشخص تعایف 
شضد کر  جمرت یرییرابی   نشران      یناژی مشخصی ینجاه می

دیدن ساضح ممارا، ب  مح ط  یقعی یا مجرایی ن رای یسرت.    
تضین تضینایی ینجراه مناسر  یرک کرار دسرتی،       ممارا ری می

انند ههنی   یا ها د  با هم تعایف کاد. باخالف مواه می م
تضینایی طب عی، یسرتعدید، تمایرل هیتری یرا ظاا رت کر  تنمرا        

صرضرا برالهض  نشران     هرا ری بر    پتانس ل دست ابی بر  تضینرایی  
دهند، یصاالح ممارا، معمرضً  بر  معنرای شایسرتگی        می

آمضیی، آمضیش یا  تضینایی بالوعل    یقعی یست ک  با ممارا
 (.Encyclopedia, 2020آمد  یست ) دست تمای  ب 

در تعایررف دیگررا در ااهنررآ لغررت آنالیرر  یر پررایی    
ممرارا     104.000دیسکض، ک  ب   یی   شایستگی   ممارا

گ اد، ب  یراید  یبران یر پرایی مضجرضد      شایستگی ری دربا می
ها در آمضیش ممرارا     تای  مجمضع  یست   یکی یی بزرگ

های مضرد ن ای براییر کرار یسرت، ممرارا بامبنرای       شایستگی
ب  معنرای   دین شضد. در یی  ااهنآ لغت،  عایف میدین  ت

شرد  یسرت.     نت جة جذب یطالعاا ییطایق یادگ ای تعایف
هرایی یسرت کر      ها   شر ض    دین  بدنة حهایق، یصضل، نظای 

مابضط ب  یک حرضی  کرار یرا ماالعر  یسرت. در براربضب       
صرضرا نظرای  ییرا  یقعری      های یر پا، دینر  بر    صالح ت

ب  معنای تضینایی یستواد  یی دین   ارامم   شضد تضص ف می
  یستواد  یی دین  انّی بایی ینجاه  ظایف   حل مشرکالا  

یی شایسرت    عبارتی تضینایی ینجاه یک اعال رت بر  شر ض       ب 
شرد  در یسرتواد  یی    یست. شایستگی ب  معنای تضینایی یثبراا 

هرای شخصری، یجتمراعی  ییرا      هرا   تضینرایی   دین ، ممارا
هررای کرراری یررا تحصرر لی   در  در مضقع ررتشررناختی  ر ش

نترای  یرادگ ای بر      یی   شخصی یسرت.  های حاا  پ شاات
تضینرد پرا یی    اممد   مری  دیند، می معنای آنچ  یادگ اند  می

یتماه ااییند یادگ ای ینجاه دهرد )تضسرط دینر ، ممرارا       
شرد    طضرکلی تعراریف یری ر    شضند. ب  شایستگی( تعایف می

در دیسکض بامبنای درک جامع نسربت بر    بایی ینضیع ممارا 
هرای   ها قرایر دیرد کر  شرامل نگراش     ها   شایستگی ممارا

هررا   یلگضهررای راترراری   همچنرر   کل رر      اررادی، یریش
صضرا رسرمی   یی یست ک  ممک  یست ب  های حاا  تضینایی

(. یلگررضی DISCO, 2020a) یررا غ ارسررمی کسرر  شررضند 
( 1ارا در شرکل ) دین  ب  ممر  مایت  سلسل بایی  شد  یری  

 یری   شد  یست.
 صضرا ب دیگا، در تعاریف نضی ، دین    ممارا    انب ب  

شرضند   در حه هرت ممرارا     ینمر مجزی یی یکدیگا تعایرف  
مایت  براًتا دینر  جمرت کرارباد   یسرتواد  ینگ زشری         

تضینرایی   صضرا ب هدامند یی دین  یست ک  در مایت  باًتا 
بایی حل مسا ل   خلرق دینر     ها امماریستواد  خالقان  یی 

، محصضًا، خدماا   رهبرای جدیرد تعایرف    ها ممارا  
شضد   دین  )در معنای نظای یا  یقعی( مبنرای آمرضیش    می

گررادد.  ممررارا بررا هرردف یسررتواد  کرراربادی تعایررف مرری  
یلمللری،   هرای مشراغل بر      یندیشمندین   مؤسساا   بانرک 

 یند. ا یری   دید های مختلوی بایی ینضیع ممار بندی طبه 
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 بندی انواع مهارت  طبقه

 های حرکتی های شناختی و مهارت مهارت

بندی کاد. در  های مختلوی طبه  تضین ب  ر ش ها ری می ممارا
دن ای یما ی تغ  ایا انا ری باعث تحرضل در دن رای کرار      
یقتصاد شد  یست   همة یااید بایی یینک  بتضینند خرضد ری برا   

یقتصرراد مرردرن تاب ررق دهنررد برر  ط ررف  یلزیمرراا مشرراغل  
(. Sommerville, 2007هرا ن رای دیرنرد )    یی یی ممارا گستاد 

تا برضد    تنمرا شرامل     درگذشت  مومضه ممارا بس ار محد د
تردری ،   شرد. بر    های دستی   انّری مری   هنا، صنعت، ممارا

های ههنی مضرد تأی د قایر گاات   در  یهم ت مواه م ک و ت
هرای   های حاکتری   ممرارا   دیدتا، مماراهای ج بندی طبه 

هرای حاکتری برایی     شناختی یی هم توک رک شردند. ممرارا   
رس دن ب  یک هدف ب  حاکت دی طلبانة بدن ن رای دیرنرد     

هرایی ماننرد حرل مسر ل ،      های شناختی شامل اعال ت ممارا
 ,Tomporowskiشرضند )  خراطا سردادن یرا خضینردن مری      ب 

هرای یصرلی مغرز برایی      اهای شناختی ممار (. ممارا2003
یادآ ردن، یستدًل   تضج  یست.  توکا، خضیندن، یادگ ای، ب 

شضند،  های شناختی یطالعاا دریاات می با یستواد  یی ممارا
شضند   در مح ط آمضیشی، محل  در بانک دین  پادییش می

شضند. همچنر   بر  کارکادهرای     کار باد  می کار   یندگی ب 
هرای شرناختی ن رز     اختی یا ظاا رت های شن شناختی، تضینایی

برا   هرای مبتنری   شضد ک  ممرارا  های شناختی گوت  می ممارا
کاری یطالعراا   مغز هستند ک  بایی دست ابی ب  دین ، دست

هرای     یستدًل مضردن رای هسرتند. آنمرا ب شرتا برا سرای کار      
یادآ ردن   حل مس ل  تضج  دیرند ترا یرتبراط برا     یادگ ای، ب 

هرای یدریک، تضجر ،    های شناختی حضی  اممار دین   یقعی.
هرای یبران ری دربرا     گ ای   تضینایی حااظ ، یادگ ای، تصم م

شناسان آمضیشی،  یقتصاددینان   ر ین. (Kiely. 2014گ اد) می

عنضین سام عملکاد اادی در ریسرتای   یصاالح ممارا ری ب 
 کننرد  های خاص تعایف می دقت   ساعت در ینجاه اعال ت

 

 

 
 

 (Kokcharov, 2015) ها مراتب مهارت شده برای سلسله . الگوی ارائه1شکل 
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های  های شناختی، ممارا ری در س  دستة ممارا ها   ممارا
کننررد  بنرردی مرری  هررای یجتمرراعی طبهرر   دسررتی   ممررارا 

(Encyclopedia, 2020  در تعرراریف یری رر .)   شررد  تضسررط
هرا در د  دسرتة    های یر پا ن رز، ممرارا   باربضب صالح ت

کلی شناختی )شامل یستواد  یی مناق، شمضد   توکا خرال((  
هرا، مرضید،    ی   یسرتواد  یی ر ش   عملی )شامل ممارا دست

 .(DISCO, 2020aشضند ) بندی می یبزیر( طبه 
 

 های نرم های سخت و مهارت مهارت

تضین ینرضیع ممرارا ری در د     بندی دیگا می در یک نضع طبه 
هررای  ممررارای یررا سررخت   هررای شررناخت ممررارادسررتة 

(. مرا ر  Clark, 2013بنردی کراد )     طبه  ناهیا  یشناختا غ
 تررا برر  یمررا یکرر  دهنررد  آن یسررت  پررژ ه  نشررانیدب رراا 
 ینررد، قایرگااترر  د ررتأکب شررتا مررضرد  سررختهررای  ممررارا
تضیننرد ترأث ا ییرادی برا      ن رز مری  های ناه  ک  ممارا درحالی
مشرراغل    انمتهایرر    هررای یشررتغال دیشررت  باشررند قابل ررت
هرای   تضینند با یارزیی  ممرارا   مشاغل تخصصی می کارکنان

همچنر   در   متمرایز کننرد.   متهایر ان  یی دیگرا  خضد ری ،ناه
های سخت ن ای  مشاغل سنتی، کارکنان مشاغلی ک  ب  ممارا

های ناه پرای نی باخضردیرنرد.    دیرند، معمضً  یی سام ممارا
ری ب  یک عضرض برایریش گرا   تبردیل      اادهای ناه،  ممارا

هرای سرخت، نشرانگا     ممرارا   ینردیی   تضینند ب  می   کنند می
. (Doyle, 2019) غلی یارراید باشررند  عملکرراد شرر    نحررض 

نظرراین مختلررف نظررایا متوررا تی دربررار  یهم ررت   صرراح 
ینرد ترا جرایی کر  باخری       های سخت   ناه یری   دید  ممارا

نسربت بر     یکمترا  ت ر یهمیی هرای سرخت    ممارا معتهدند
 .(Singh et al., 2013باخضردیرنررد )هررای نرراه   ممررارا
ینظررا هررای مختلررف، ی بایسرران نظاسررنجی دیگررا ییطرراف

های ناه یی یهم ت بس ار باًیی باخضردیر  کاراامایان، ممارا
آمضختگان   متهای ان شرغلی جدیرد    یست ک  متأسوان  دین 

هررا  هررایی در دیری بررضدن ییرر  دسررت  یی ممررارا   یی یررعف
 (.Oxford reference, 2020باخضردیرند )در ینگلستان( )

هررای نرراه شررامل یرتباطرراا مررؤثا، خالق ررت،    ممررارا 
سرایی     پذیای، آمادگی بایی تغ  ا، رهبرای، گرا     اافینع

هررا    هررای یخ ررا  یژگرری غ ررا  هسررتند. همچنرر   در سررال
های شخصی   تعایرف بسر اری یی مرضیرد ینسرانی        نگاش

 & Lakerیند ) عنضین ممارا معاای شد  ینتزیعی ینسانی ن ز ب 

Powell, 2011) .های مختلوری برایی    های مشاغل نمضن  بانک
 ییرتبراط های  ممارا مثال: یند. بایی  های ناه یری   دید  ممارا

پرذیای، مرذیکا ، ار  ب ران،      ینعااف، اادی های ب   ممارا  
مردیایت  ، های حرل مسر ل    رهبای، ینگ ز ، شک بایی، ممارا

، توکررا خررال(،  جرردین کرراری،  یی یمرران   یخررال( حاارر 
   ینتهرادی گ ای، ینگ ز ، توکا  سایی، تصم م شبک  ،همکاری

هرای پژ هشری،    ، مماراا رین نهای ا ممارایختالااا، حل 
، نورا  یعتمادبر  ، نگراش مثبرت  ، های مدیایت پا ژ  ممارا

در ،   متهاعدسرایی  تاغ ر  ممرارا   ،خالق تینتهادپذیای، 
. در دن ای یما ی ااد بایی گ اد های ناه قایر می ممارا دستة

بی یی های ه بایدی، ک  تاک  عملکاد مناس  شغلی ب  ممارا
 ,Doyleهرای سرخت   نراه یسرت، ن ایمنرد یسرت )       ممارا

ترضین تعرراریف   هررای گذشرت  مرری  (. برا مررا ر پرژ ه   2019
( ری بایی یی  د  دسرت  ممرارا یری ر     1شد  در جد ل ) یری  
 دید.
ترای برایی ینرضیع     بنردی دق رق   طبهر    ییرا کار آمایکرا  

 های ًیه بایی شراغالن در  ممارا یری   کاد  یست   ممارا
هرای انّری یرا     جمان نضی  یما یی ری در سر  دسرت : ممرارا   

هرای مومرضمی    های ینسانی یرا نراه   ممرارا    سخت، ممارا
 (.Sommerville, 2007بندی کاد  یست ) طبه 

 

 بندی انواع مهارت انواع دیگر طبقه

 باییرهای مضردن ای  ااهنآ لغت د لت کانادی بایسان ممارا
های بن رادی، تحل لری،    مماراها ری در پن  دستة  کار، ممارا

( 2اررادی برر  شرراح جررد ل ) انّرری، مرردیایت منررابع   برر  
. یی  تعاریف برا  (Canada.ca, 2020) بندی کاد  یست تهس م

 O*NETشررد  در بانررک یطالعرراا شررغلی   تعرراریف یری رر 
 هماهنآ یست.
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 های سخت و نرم بندی مهارت . تعاریف انواع مهارت ازنظر دسته1جدول 

 مهارت نرم مهارت سخت

 کی ییبا تضینا یک های سخت   تکن ممارا 
ای هر  . ممرارا رنداگذی ینجاه کار تأث یااد بای

 انر ، ی)مثرل کرار برا ری    انّیهایی  سخت ممارا
 یم ( هستند ک  یرتباط مستهیاییحساب   ر

 یکرار  ط اراد در محر   کیعملکاد  ت و با ک
 (.Singh et al., 2013) دیرند

 ایر  یهرای انّر   هرای سرخت ممرارا    ممارا 
 کیر  ییصل های اعال تهستند ک  ب   یتیایمد

 & Somalingaml) مرراتبط هسررتند  شررغل

Shanthakumari, 2013) 

 های سخت ب  دین  انّی   آمرضیش   ممارا
شضد ک  اراد در   های خاص مابضط می ممارا

دست  طضل تحص الا یا د رین شغلی خضد ب 
 .(indeed, 2020) آ رد می

 آمرضیش   های قابل های سخت تضینایی ممارا
سرایی   هایی یست ک  کمری  یا مجمضع  ممارا

آنما آسان یست   معمضً  در کرالن، ییطایرق   
کتاب یا سایا مضید آمضیشی، یا در محرل کرار   

شضند، مانند ممارا در یک یبران   یاد گاات  می
ها، ممرارا کرار    خارجی، مدیرک یا گضیه نام 

آًا، ممرررارا  هرررا   ماشررر   برررا دسرررتگا 
 ,the balance careersنضیسی کامد ضتا ) بانام 

2020.) 

 هرای حرل مسر ل  هسرتند کر        ممرارا  ،یشرناخت های  عنضین ممارا ناه ب های  ممارا
 زین ر مسر ل ، درک درسرت یی م   ل ر شناخت مس ل ، تحل مانند ییها یی یی تضینایی مجمضع 

 جراد یی یی. تضینرا یسرت  ماننرد آن ها    دید  تیایحل مس ل ، مد ییطالعاا ًیه بای ن  بم
 گ راد  مجمضعر  قرایر مری     یر درست در ی ندییاا کیبندی یی یطالعاا با  یرتباط   جمع

(Dumbre & Ingawale, 2016) 

 سر ل    آنمرا ری بر   ترضین   مری ، یمرا معمرضً    یی ن سرت  ساد کار  ناههای  ممارا فیتعا 
هرای راتراری    م   تات ر    عرادا  ی مانند ینگ ز  کاری   نظل   تحص یهای کار عادا

 (.Holmlund, & Silva, 2009نوا تعایف کاد ) مانند یحتایه ب  خضد، یعتمادب 

 بانرد.   ب نری عملکراد یاراید در محر ط کرار ری براً مری        های ناه قابل رت پر     ممارا
کننرد    تع ر   هسرتند کر     یهرای راترار     ممارا یت های شخص های ناه،  یژگی ممارا
. باشرند  مری  یهرای شرغل   در مضقع رت  یشرغل  یعملکراد   د رنمرا   ی،ادار  های  یکن 

پذیای، تعمرد   مس ضل ت ینضباط،، پذیای ینعااف :یندیی ها عبارا ممارا  یهایی یی ی نمضن 
ی، صردیقت    هرای یرتبراط   ممرارا  یخالقی، کنجکا ی، عالق  ب  بمبضد عملکاد سایمان،

 (.Clark, 2013درستی   غ ا  )

  ب  تعب اOECD هرای معمرضل      هرایی هسرتند کر  برا آیمرضن      های ناه ممارا ممارا
های  ها با عنا ی  مختلوی مانند  یژگی گ ای ن ستند. یی  ممارا یندیی  قابل IQهای  آیمضن

-هرای یجتمراعی   های شخصر تی یرا ممرارا    های غ اشناختی، ممارا شخص تی، تضینایی
 .(Kautz et al., 2016شضند ) یحساسی ن ز شناخت  می

 هرایی   یی هسرتند کر   یژگری    های راتراری  ممارا، های عاه ممارا ایهای ناه  ممارا
 (.Somalingaml & Shanthakumari, 2013) هستند یغ املمضن یی هضش یحساس

  (، خضد در باییر کار یها آمضخت  ةتجاب یبای یآمادگ آمادگی بایی تجاب  کادن )دیشت
(، تعرادل  ب  مسرا ل  ییخالق کادی  ر  ید یخالقباخضر ییتضینابا جدینی، یخال( )دیشت  

گرای برضدن      پرذیای، نظرم   ینضرباط، جمرع     کضشی، مسر ضل ت  ر ینی، پشتکار   سخت
 (.1398نوا )در یشان   همکارین،  یعتمادب 

 هایی هستند کر  ًیه یسرت یاراید شراغل      دست  یی شایستگی ناه آن های ممارا
   خردماا بر  مشرتای، یرتباطراا، حرل      های شغلی مانند یری جمت ینجاه اعال ت

ی قاا شامل  اادیری،  ناه گاهی های ممارامس ل    کار ت می دیری باشند. تعایف 
یی یسرت، یگابر  منتهردین     یشت ا(، دق ق بضدن   تضج  ب  جز  اا   یخال( حاا 

معتهدند ک  یینما در  یقع ممارا ن ستند بلک  خصضص اا یا صرواتی هسرتند کر     
 ,Oxford referenceممک  یست در محل کار یی خضد نشران دهرد )  شخص دیرد   

2020.) 
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 انواع مهارت تعریف مهارت

ت
مهار

 
های بنیادی

هررررایی ری  تضینررررایی 
دهنرد کر     تضسع  می

ترا بر     دست ابی سایع
هررا    سررایا ممررارا

دینررر  ری تسرررم ل  
 کنند. می

 تضینایی درک کلماا نضشتاری، جمالا   بندها در یسناد   مدیرک کاری.. مهارت درک مطلب: 1

 صضرا کتبی در پاسخ ب  ن ایهای مخاطبان. تضینایی باقایری یرتباط مؤثا ب . مهارت نوشتن: 2
 یا مواه م ریایی.: تضینایی درک   یستواد  یی یعدید   سا. مهارت محاسبات3

گضینرد، یمران دیدن برایی درک     تضینایی تضج  کامل ب  آنچ  دیگاین مری  . مهارت ارتباط شفاهی؛ گوش دادن فعال:4
 شضد، سضیل پاس دن متناس  با شاییط   عده قاع کادن صحبت گضیند  در مضیقع نامناس . نکاتی ک  مااح می

شد  ییطایق کلمراا     های یری   ایی گضش دیدن   درک یطالعاا   یید تضین . مهارت ارتباط شفاهی؛ درک شفاهی:5
 جمالا گوتاری.

 صضرا مؤثا. تضینایی مکالم  با دیگاین بایی ینتهال یطالعاا ب . مهارت ارتباط شفاهی؛ بیان شفاهی: 6
هرا   پرادییش یطالعراا     امر  هرای دیج ترال، یبزیرهرا   بان    تضینایی درک   یستواد  یی س ستمهای دیجیتال:  . مهارت7

 دیج تال.

ت
مهار

 
های تحلیلی

هررررایی ری  تضینررررایی 
دهنرد کر     تضسع  می

یارراید بررایی تضل ررد   
یسررتواد ،  نتررای  قابررل

ن رررای بررر  پرررادییش 
هررا  یطالعرراا   دید 

صضرا مناهی بر    ب 
 .آنما ن ای دیرند

های جایگزی ،  حل ی نهاط قضا   یعف ری تضینایی یستواد  یی مناق   یستدًل بایی شناسای . مهارت تفکر انتقادی:1
 گ ای یا ر یکادهای مختلف ب  مسا ل. نت ج 

یی آن، یرییابی نتای  برایی ینتخراب بمترای       ها   پا  تحل ل یطالعاا   گزین  : تضینایی تجزی گیری . مهارت تصمیم2
 ها. حل ری 
ملکاد س ستم   یقدیماا ًیه بایی بمبرضد یرا یصرالح    های ع تضینایی شناسایی یقدیماا یا شاخص . مهارت ارزیابی:3

 عملکاد، با تضج  ب  یهدیف س ستم.
آمضیی   آمضیشییتدریا با تضجر  بر     های ممارا تضینایی ینتخاب   یستواد  یی ر ش یادگیری: راهبردهای. مهارت 4

 شاییط هنگاه یادگ ای یا آمضیش ب زهای جدید.
  تحل ل ن ایها   یلزیماا محصضل بایی ییجاد یک طاح. تضینایی تجزی  ت:وتحلیل عملیا . مهارت تجزیه5
هرای   تضینایی شناسایی مشکالا   بارسی   ما ر یطالعاا ماتبط بایی تضسع    یرییابی گزین  . مهارت حل مسئله:6

 ها. حل یجایی ری 
محصضًا، خدماا یا ااییندها برایی یرییرابی   ها   بایرسی یی  تضینایی ینجاه آیمای  وتحلیل کنترل کیفیت: . تجزیه7

 ک و ت یا عملکاد.
ها، حمایت  ها بایی یازیی  دین ، درک حهایق، یاات  علت تضینایی ینجاه ماالعاا   بارسی دید  . تحقیق و پژوهش:8

 گ ای یی آنما. ها   نت ج  یی یید 
س ستم   تغ  ایا در شاییط، کارها   مح ط ک  با نترای   تضینایی تع    نحض  عملکاد یک  ها: وتحلیل سیستم . تجزیه9

 تأث اگذیرند.

ت
مهار

 
های فنی

 

هررررایی ری  تضینررررایی
دهنرد کر     تضسع  می

یااید برایی طایحری،   
تضسع ، یدغاه، تضل رد  

یسررتواد ،  نتررای  قابررل
ینرررررررررردییی    ری 

ها  بادیری ماش   بما 
های انا رین     س ستم

  تصررح م نهررایص  
مرا  ناشی یی کرارباد آن 

شرضد، بر     یستواد  می
 آنما ن ای دیرند.

تضینایی ینجاه تعم ایا عادی ر ی تجم زیا   تع    یینک  ب  یمرانی   بر     . مهارت تعمیر و نگهداری تجهیزات:1
 نضع تعم ا   نگمدیری مضردن ای یست.

 کار.تضینایی تع    نضع یبزیر   تجم زیا مضردن ای بایی ینجاه  . مهارت انتخاب تجهیزات:2
 ها بایی تأم   مشخصاا. کشی، یا بانام  آًا، س م تضینایی نص  تجم زیا، ماش   . مهارت نصب:3
 ها. ها،  سایل نهل   یا س ستم تضینایی کنتال عملکاد تجم زیا، ماش   برداری و کنترل: . مهارت بهره4
هرا برایی یطم نران یی عملکراد صرح م       ایا شراخص ها، یرقاه یا س تضینایی خضیندن گ   . مهارت نظارت بر عملکرد:5

 دستگا .
تضینایی تعضیض، تام م یا تنظ م قاعاا ااسضد  یا شکست    آیمای  عملکاد، ظاها، عملکراد   یرا    . مهارت تعمیر:6

 ییمنی.
سرایل   یتصراًا   ها یا تجم زیا با تعضیض یا تغ  ا یبزیرها،  سایل جرانبی،    تضینایی تنظ م دستگا  . مهارت تنظیم:7

 بادیری مناس . سایی آنما بایی بما  بایی آماد 
 تضینایی تضل د یا ینابا( تجم زیا   انا ری بایی باآ ردن ن ایهای کارباین. . مهارت طراحی فناوری:8
 گ ای در مضرد آن. تضینایی تع    دًیل خااهای عمل اتی   تصم م یابی: . مهارت عیب9
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 مهارت
 انواع مهارت تعریف

ت
مهار

 
ت منابع

های مدیری
 

هررایی ری تضسررع   تضینررایی
دهند کر  یاراید برایی     می

دهی،  ریزی، سایمان بانام 
نظررارا   کنتررال منررابع 
بایی دست ابی ب  یهردیف  

 ند.ب  آنما ن ای دیر

شرضد   شد  یست   شامل آن مری  تضینایی پشت بانی یی یبتکار عمل تغ  ای ک  یعمال . مهارت مدیریت تغییر: 1
ک  ب  دیگاین در درک یثایا تغ  ایا بایی آنما کمک کند   همچن   یری   ریهنمایی   پشت بانی مدی ه جمت 

 حوظ تعمد ب  تغ  ا.
 ریزی   مهابل  با شاییط ییاایری. : تضینایی بانام . مهارت مدیریت بحران2
دهی  ظرایف شرغلی ارادی. ییر       ریزی   سایمان تضینایی بانام  دهی کار: ریزی و سازمان . مهارت برنامه3

 شضد. کنند مابضط نمی ریزی بایی سایمانی ک  در آن کار می ممارا ب  دخالت در عملکاد بانام 
    بگضنگی هزینر  کرادن پرضل برایی ینجراه کرار   مسر ضل ت        تضینایی تع . مهارت مدیریت منابع مالی:4

 ها ری باعمد  گاات . تخص ص یی  هزین 
تضینایی یستواد    نظارا با یستواد  مناس  یی تجم زیا، یمکانراا   مرضید    . مهارت مدیریت منابع مادی:5

 های کاری. مضردن ای بایی ینجاه اعال ت
تضینایی ییجاد ینگ ز ، تضسع    هدییت کارکنان، شناسایی بمتای  ااد بایی . مهارت مدیریت منابع انسانی: 6

 ینجاه  ظایف   تع    یهدیف کاری آنما با تضج  ب  یهدیف سایمان.
ها بایی ییجاد پ شاات   یا  تضینایی نظارا   یرییابی عملکاد خضد، یااید دیگا یا سایمان. مهارت نظارت: 7

 یقدیماا یصالحی.
ها    ظرایف     های عمل اا، تعایف اعال ت تضینایی تع    مایحل   گاه ریزی عملکردی: ارت برنامه. مه8

 بندی بایی تکم ل یهدیف یمانی   بضدج  مالی. یری   بانامة یمان

 تضینایی تخم   نتای  یک عمل یا تعدیدی یی یقدیماا. بینی نتایج: . مهارت پیش9

هرا برایی بر  حردیقل رسراندن یرا        ایی تخم   ریسرک   شناسرایی ر ش  تضین . مهارت مدیریت ریسک:10
 جلضگ ای یی تأث اگذیری آن.

مردا     ، یهدیف م انریهبادهاب نی  یع ت آیند    تد ی   تضینایی پ   :راهبردیریزی  . مهارت برنامه11
 های عملی بایی دست ابی ب  آنما. مدا   بانام  کضتا 

 تضینایی جذب، حوظ   تضسعة یااید مستعد با هدف راع ن ایهای سایمانی. د:. مهارت مدیریت استعدا12
 : تضینایی مدیایت یمان شخصی خضد   همچن   یمان دیگاین.. مهارت مدیریت زمان13

ت
مهار

 
های بین فردی

 

هررایی ری تضسررع   تضینررایی
دهند کر  یاراید برایی     می

دهی،  ریزی، سایمان بانام 
نظررارا   کنتررال منررابع 

یی دست ابی ب  یهردیف  با
 ب  آنما ن ای دیرند.

 های دیگاین. ها با تضج  ب  اعال ت تضینایی تنظ م اعال ت. مهارت هماهنگی: 1

 تضینایی آمضیش ب  دیگاین دربار  نحض  ینجاه یک کار. . مهارت تدریس:2

یاراید برا سرضیبق مختلرف      تضینایی باقایری یرتباط، تعامل   کار مرؤثا   مناسر  برا   فرهنگی:  . مهارت بین3
 ااهنگی.

  گض ب   د  یا بند نوا. تضینایی هدییت   تسم ل گوت وگوها: . مهارت مدیریت گفت4

 .یختالااا حل  تالش بایی  تجم ع یااید در کنار یکدیگا . مهارت حل اختالفات:5

 .دیگاین ب  تغ  ا نظا یا راتار خضد متهاعدسایی . مهارت متقاعدسازی:6

 بضدن.ب  ماده  یری   خدمااهایی بایی  دنبال ری  طضر اعال ب  ب  . مهارت ارائه خدمات:7

کر  ینجراه    های آنما نسبت بر  کراری    یکن آگاهی یی  یکن  دیگاین   درک  :ادراک اجتماعی. مهارت 8
 د.دهن می

 یف.تضینایی تعامل با دیگاین بایی ینجاه  ظا . مهارت کار کردن با دیگران:9
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شرد  در ااهنرآ لغرت     بندی یری ر   بایسان آخای  طبه  
ها ب  سر  دسرتة    را دیسکض، ممارایر پایی شایستگی   مما

 شضند: بندی می کلی طبه 
هرای   هرا   ظاا رت   هرا، نگراش   های اادی:  یژگی . ممارا1

پررذیای،  ارادی ماننرد ینگ ررز ، رهبرای، یبتکررار، ینعاراف    
پذیای، قدرا بدنی، ب نرایی خرضب      سایگاری   ینابا(

 .یستغ ا  

 هرای  هرای عمرضمی، ممرارا    یی: ممارا های هست  . ممارا2
ینتهال مضردن ای برایی مضاه رت    های قابل کل دی   ممارا

، کرار گا هری،   مسر ل  در باییر کار مانند یرتباطاا، حرل  
. یسررتهررای پایرر  انررا ری یطالعرراا   غ ررا    ممررارا
های پای  مانند سضید خضیندن   نضشت ، محاسباا  ممارا

هرای   هرای مختلرف ممرارا      یرتباطاا شرواهی بخر   
 یی هستند. هست 

: کارباد دین  تخصصی مابضط ب  یرک  های شغلی رامما. 3
هرای   باخری ممرارا   شغل خاص یا یرک گرا   شرغلی.   

در کل ة مشاغل  انا ری یطالعاا های شغلی مانند ممارا
 (.DISCO, 2020aینتهال هستند ) قابل

هرا،   هرا، شایسرتگی   بندی بندیبان  یر پرایی ممرارا   طبه  
آ لغت برایی  عنضین یک ااهن ها   مشاغل یسکض ب  صالح ت

هرا   مردیرک    یی، ممرارا  ینضیع ممارا یست   مشاغل حاا 
تحص لی مراتبط برا براییر کرار یتحادیرة یر پرا   آمرضیش          

کنرد   بنردی مری   آمضیی ری تضص ف، شناسرایی   طبهر    ممارا
(ESCO, 2020).  ممررارا  13485شرغل     2942 در یسرکض

بنردی   شرد  یسرت. طبهر     مضردن ای بایی یی  مشراغل تعایرف  
بنردی   با عناصرا طبهر    تا حدی ییادی مبتنی یسکض ن ز ارامم

)ک  دپارتمان کار،  O*NETمضجضد در بانک یطالعاا شغلی 
نامرة      یژ  دید  یسرت(   یری ر   متحد  یشتغال   آمضیش ییاًا

بندی ینرضیع ممرارا در    در طبه  .ممارا   دین  کانادی یست
ا بر   یی  ااهنآ لغت، هشت طبهة یصلی بایی ینرضیع ممرار  

 شد  یست.  ( درنظا گاات 3شاح جد ل )
 

 های شغلی های عمومی و مهارت مهارت

هرا ری بر     ترضین ممرارا   بنردی دیگرا مری    در یک نرضع طبهر   

هررای  هررای عمررضمی )یررا حررضی  عمررضمی(   ممررارا ممررارا
هررای یختصاصرری( یررا  هررای حررضی  یختصاصرری )یررا ممررارا

در مثرال،   بنردی کراد. برایی     های شغلی خاص تهس م ممارا
های عمضمی شامل مدیایت  حضی  کار   شغل، باخی ممارا

یمرران، کررار گا هرری   رهبررای، ممررارا خضدینگ زشرری     
هرای   کر  ممرارا   بخشی بر  دیگراین هسرتند، درحرالی     ینگ ز 

یختصاصی اهط بایی یک کار  یژ    خراص کرارباد دیرنرد    
(ETA, 2018در مضرد تمایز ب   ممارا .)     هرای عمرضمی )یرا

هرای شرغلی یرا     ینتهال یا کل دی( برا ممرارا   بلهای قا ممارا
های ییادی صضرا گاات  یست. بنابا یک  شغلی خاص بحث

های شغلی اهرط در یرک بخر  یرا صرنعت       تعایف، ممارا
هرای عمرضمی در    کر  ممرارا   ر ند درحرالی  کار می خاص ب 

تعدیدی یی مشاغل دیریی یریش   کرارباد هسرتند )صرالحی    
هرای عمرضمی    لمللری، ممرارا  ی (. در سام ب  1386عماین، 

شررضد ماننررد   سرر لة یصرراالحاا مختلورری شررناخت  مرری  برر 
های یساسی  های کل دی، ممارا یی، ممارا های هست  ممارا

های عمضمی  های پای . در باخی یی کشضرها، ممارا   ممارا
کر  در باخری    طضر خاص مابضط ب  شغل هستند، درحرالی  ب 

هرای   عی ممرارا کشضرها تأک رد ب شرتای برا عضیمرل یجتمرا     
همچنرر   کاراامایرران  .(Gibb, 2004عمررضمی شررد  یسررت )

پرذیای مشراغل خرضد، ًیه     معتهدند ک  جمت یرتهاء ینعااف
پرذیای براًتای باخرضردیر     یست منابع ینسانی ن ز یی ینعااف

هرای   پرذیای ب شرتا، برا کسر  ممرارا      باشند   یی  ینعااف
دست  لی ب های خاص شغ با ممارا ینتهال عال   عمضمی قابل

دهنرد  آن یسرت کر  در     ها نشان آید. با جضدیی ، پژ ه  می
هرای   ها ن رز ممکر  یسرت باخری یی ممرارا      بعضی یی شغل

هرای خراص درنظرا گااتر  شرضند       عنضین ممرارا  عمضمی ب 
هرا در   ریسرتا ینرضیع ممرارا    (. درییر  1386)صالحی عماین، 

ااهنآ لغت یر پایی شایستگی   ممارا دیسکض در جرد ل  
 یری   شد  یست: (4)
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  ESCO(ESCO, 2020) بندی انواع مهارت در . طبقه3جدول 

عنضین  ردیف
 تعایف ممارا ممارا

 های ممارا ییاطبه 

1 

های  ممارا
یرتبررراطی، 
همکاری   

 خالق ت

ممررارا باقررایری یرتبرراط، همکرراری، 
ینی با دیگراین،   ذیکا    بان ریبا    م

حرل برایی مشرکالا،     پ دی کرادن ری  
یری   بانام  یا مشخصاا بایی طایحی 

سایی مت  یرا   ها، آهنآ یش اء   س ستم
مضسر هی، یجرای برایی سراگاه کرادن      

 مخاط    ینتهال دین  ب  دیگاین.

 ینی مذیکا    بان  . ممارا1-1

 سایی یرتباط   شبک  . ممارا1-2

 آمضیی آمضیش   ممارا . ممارا1-3

منظرضر تم ر  یرا توسر ا      یری   یطالعاا )یری   ماال  شرواهی یرا بصرای بر  مخاطر  بر        . ممارا1-4
 یطالعاا(

 مشا ر    مشضرا دیدن . ممارا1-5

 تبل غ کادن، اا ش   خاید . ممارا1-6

 عاا(کس  یطالعاا شواهی )گضش دیدن ب  دیگاین   سضیل پاس دن بایی کس  یطال . ممارا1-7

 کار کادن با دیگاین . ممارا1-8

 . حل مس ل 1-9

 ها   محصضًا . طایحی س ستم1-10

 . ممارا خلق محصضًا هنای، تصضیای یا آمضیشی1-11

سایی در مضس هی، خلق یک یثا بردیع برا    . ممارا نضیسندگی   آهنگسایی )نضشت  مت  یا آهنآ1-12
 تضج  ب  قال ، سبک   محتضی(

   ساگاه کادن . ممارا یجای1-13

 . ممارا یستواد  یی ب   یی یک یبان1-14

....   

های  ممارا 2
 یطالعاتی

آ ری، هخ ا ، نظرارا     ممارا جمع
یستواد  یی یطالعاا؛ ینجراه ماالعراا،   

ها؛ حوظ سرضیبق؛   تحه هاا   آیمای 
مرررردیایت، یرییررررابی، پررررادییش،  

 تحل ل   نظارا با یطالعاا    تجزی 
 ها  ژ نتای  پا

 ها . ینجاه ماالعاا، تحه هاا   آیمای 2-1

 . مستندسایی   ثبت یطالعاا2-2

 . مدیایت یطالعاا2-3

 . پادییش یطالعاا2-4

گ ای یبعاد،  ین، بگالی   سایا خضیص ا زیکی یش اء، مرضید   گ ای خضیص ا زیکی )یندیی  . یندیی 2-5
 .  اضاها(

 . محاسب    تخم   یدن2-6

 ها   یطالعاا   ل   یرییابی دید  تحل . تجزی 2-7

 . نظارا، بایرسی   آیمضدن2-8

 های تخصصی . تضسعة نظارا در حضی 2-9

...  

3 

ممرررررارا 
کمررررررک 
کررررادن   
مایقبررررت 

 کادن

یری   کمک، پرا رش، مایقبرت، یری ر     
خدماا   پشت بانی یی ماده   تضم   
رعایررررت قررررضین  ، یسررررتاندیردها،  

 .ها یا قضین   دستضریلعمل

 ا ر . مش3-1

 . یری   خدماا درمانی یا پزشکی3-2

. محااظت   یجایی قانضن )پاسخگضیی ب  ن ایهای ییمنی   یمن تی عمرضمی   ارادی   یطم نران یی    3-3
 ها یا قضین  ( رعایت قضین  ، مع ارها، دستضریلعمل

 ها . یری   یطالعاا   پشت بانی ب  عمضه ماده   مشتای3-4

 ی. تم     سا  غذی   نضش دن3-5

 گا  ماده( مایقبت شخصی عمضمی )پاسخگضیی ب  ن ایهای مایقبت اادی ر یین    گ  . یری  3-6

....  

های  ممارا 4
 مدیایتی

هررا،  ممررارا مرردیایت مرراده، اعال ررت
منررابع   سررایمان؛ تضسررع  یهرردیف    

هرای   دهری اعال رت   ریهبادها، سرایمان 
کرراری، تخصرر ص   کنتررال منررابع    

تخدیه   هرردییت، ییجرراد ینگ ررز ، یسرر 
 .ها نظارا با یااید   گا  

 . تضسعة یهدیف   ریهبادها4-1

 ها بندی کار   اعال ت ریزی   یمان دهی، بانام  . سایمان4-2

 . تخص ص   کنتال منابع4-3

 های یدیری . ینجاه اعال ت4-4

 . رهبای   ینگ ز  دیدن4-5

 ها . تشک ل   تضسعة گا  4-6
 کارگ ای . یستخدیه   ب 4-7
 ظارا با یااید. ن4-8

 گ ای . تصم م4-9

....   
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  ESCO(ESCO, 2020) بندی انواع مهارت در . طبقه3جدول دنباله 

عنضین  ردیف
 تعایف ممارا ممارا

 های ممارا ییاطبه 

ممارا کار  5
 با رییان 

هرا   سرایا    ممارا یسرتواد  یی رییانر   
یبزیرهررای دیج تررالی جمررت تضسررع ،  

یازیرهررا    نصرر    نگمرردیری نرراه  
  همچنرر     ICT هررای ییاسرراخت

دهرری،  ا لتررا، سررایمان  جررض، جسررت
 تحل ررل  هخ ررا ، باییررابی   تجزیرر   

ها، همکاری   یرتباط با دیگراین،   دید 
 ییجاد    یایی  ماال  جدید.

 یی های رییان  نضیسی س ستم . بانام 5-1

 یی های رییان  . تنظ م   محااظت یی س ستم5-2

 های دیج تال  تحل ل دید  دستاسی   تجزی  . ممارا5-3

 یستواد  یی یبزیرهای دیج تالی جمت همکاری، تضل د محتضی   حل مس ل  ارا. مم5-4

 آًا . یستواد  یی یبزیرهای دیجهلبا یتالی جمت کنتال ماش  5-5

...  

جهها  جابههه 6
کهههردن و 
حرکههههت 

 دادن

سایی، سا سامان دیدن،  ممارا مات 
حمل، ساخت   تم ز کرادن کاًهرا     

یا یسرتواد  یی   مضید با یستواد  یی دست
یبررزیر   تجم ررزیا دسررتی، رسرر دگی 
کادن ب  گ اهان، محصضًا یریعی   

 ح ضیناا
 

 بندی کاًها   مضید سایی   بست  . مات 6-1

 حاکت یجساه   بلند کادن . ممارا6-2

 . تبدیل   تاک   مضید6-3

 . رس دگی کادن ب  گ اهان، محصضًا یریعی6-4

 . مضنتاژ   ساخت محصضًا6-5

 ها   یلگضها گای، مدل ها، ریخت  . ساخت قال 6-6

 . یستواد  یی یبزیرهای دستی6-7

 . قایر دیدن مضید، یبزیرها یا تجم زیا در مضقع ت6-8

 جایی، غذی دیدن   مایقبت یی ح ضیناا یند ( . رس دگی ب  ح ضیناا )رس دگی، جاب 6-9

 . تم ز کادن6-10

 ها ها   لبان  شض   نگمدیری پارب  . شست6-11

 جایی   داع مضید یی د   مضید خااناک . جاب 6-12

....   

ممررارا سرراخت، تعم ررا   نصرر      ساختن 7
 های دیخلی   خارجی سای 

 ها . ساخت   تعم ا سای 7-1

 های دیخلی   خارجی . نص  ییاساخت7-2

های دیخلی   خرارجی)یجایی عمل راا تکم رل دیخلری        . ینجاه عمل اا نمایی ساحی با سای 7-3
 های دیضیر   غ ا ( ها مانند پضش  سهف، کف   پضش  ها   سایا سای  خارجی در ساختمان

.....   

کهههار بههها  8
آالت  ماشین

و تجهیزات 
 تخصصی

ممررارا کنتررال، کررار   نظررارا بررا   
آًا ثابت   س ار   سایل نهل  ، ماش  

   یبزیر دق ق   تجم زیا

 . کار با تجم زیا س ار8-1
 ل نهل  . رینندگی با  سای8-2
  نهل آبی مانند کشتی   قایق   غ ا  کار با  سایل حمل .8-3
 آًا یستخایج   ااآ ری مضید خاه . کار با ماش  8-4
 آًا تضل د محصضًا . کار با ماش  8-5
 یستواد  یی تجم زیا   یبزیر دق ق .8-6
 . نص ، نگمدیری   تعم ا تجم زیا مکان کی8-7
 جم زیا باقی، یلکتا ن کی   تجم زیا   یبزیر دق ق. نص ، نگمدیری   تعم ا ت8-8
 . کار با هضیپ ماها  8-9

....   
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هرای عمرضمی ییسرضی     یصاالحاا مختلوی بایی ممارا 
یی  کار باد  شد  ک  خالص  های مختلف ب  کشضرها   سایمان
 ( یری   شد  یست.5یی آنما در جد ل )

-هرای علمری   تضینرد مبنرای آمرضیش    بندی مری  یی  دست  

صرضرا کر  برا یسرتواد  یی      بدی   کاربادی مدنظا قایر گ اد.
ااصرل   »برا نظایرة    های ن ایسنجی ممرارتی   برا تک ر     ر ش

، ن ایهای کاراامایان   باییر کرار بارسری   تب ر      «ها ممارا
هرای   هرای ممرارا   (   مؤلور  1386شضد )صرالحی عمراین،   

 (DISCO, 2020bدیسکو ) فرهنگ لغت اروپایی شایستگی و مهارتبندی مهارت  ها براساس آخرین طبقه . انواع مهارت4جدول 

 طبقه اصلی انواع مهارت

 های عمضمی ممارا

 های هنای ها   شایستگی ممارا
 های عملی پای  ممارا

 یی های رییان  یها   شایستگ ممارا
 های رینندگی های گضیه نام  ممارا
 های یبان ممارا
 دهی   مدیایت های سایمان ممارا
 یازیرها های مابضط ب  مضید، یبزیرها، محصضًا   ناه ممارا

 های اادی ها   شایستگی ممارا

 ها یرتباطی   یجتماعی ها   شایستگی ممارا

 های  یژ  شغلی ممارا

 گ ای دیری   ماهی های کشا ریی، جنگل ممارا
 یسای ساختمانهای معماری    ممارا
 های هنای ممارا
   مدیایت  کار کس های  ممارا

  ضتایکامدهای  ممارا
 ممارا آمضیش

 ممارا ممندسی یلکتا ن ک
 ییست  ط محممارا حواظت 

 های حضی  سالمت   بمدیشت ممارا
 یهای علضه ینسان ممارا

 
 های مختلف های کلیدی ازسوی کشورها و سازمان شده برای شایستگی کار برده . اصطالحات به5جدول 

 (1399خواه،  صالحی عمران و عین) 
 اصطالح کشور/سازمان اصطالح کشور/سازمان

 Trans-disciplinary goals سض  ا Generic skills یستایل ا

 Core skills ینگل ا Transferable skills ااینس 

 21st-century skills آمایکا Key qualifications آلمان

 Work competencies ASEAN Employability skills آمایکای ًت  

 Essential skills ILO Core skills for employability ن ضییلند

 Critical enabling skills OECD Key competencies سنگاپضر
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هرای   آمضختگران در د  دسرتة ممرارا    مضردن ای برایی دینر   
هرای شرغلی    پرذیای   ممرارا   های یشتغال عمضمی یا ممارا

ریرزی   عنرضین مبنرای بانامر     های ممارا ب  د. مؤلو تع    گاد
ریزی درسری   ترد ی  یسرتاندیردهای     آمضیشی، بایی بانام 

گ انرد   یقردیماا ًیه برایی     شایستگی مضردیستواد  قایر می
های آمضیشی  های ًیه در بانام  های ممارا سایی مؤلو  پ اد 

ای های  یژ  شرغلی در قالر   یحرده    گ اد. ممارا ینجاه می
های جمانی  شضند. تجاب  تخصصی تعایف   آمضیش دید  می

سرایی   مؤید آن یست ک  ر یکادهرای مختلوری برایی پ راد     
هررای عمررضمی در  پررذیای یررا ممررارا هررای یشررتغال ممررارا

شضد: یدغراه   کارباد  می کاربادی ب -های آمضیش علمی بانام 
هرای شرغلی   انّری یرا یری ر        های عمضمی در ممارا ممارا
ای درسی مجزی در قال  یک نگا  یاز دنی بر  بانامرة    یحده

های عمضمی )صالحی عمراین     درسی، بایی آمضیش ممارا
یمان ن ز  صضرا مجزی یا هم تضینند ب  ( ک  می1399خضی ،  ع  

 کاربادی یجای شضند.-های درسی علمی در بانام 
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 یبایه م صالحی عماین )عضض ه  ت علمی دینشگا  مایندرین(

 خضی  )دینشگا  مایندین( اانای ع  
 
 
 

 ها معادل

 Teaching and training آمضیی آمضیش   ممارا

  Oral Communication یرتباط شواهی

 Craftsman یستادکار 

 Adaptability پذیای ینابا(

 Oral Expression ب ان شواهی

 Projecting outcomes  نی نتای ب پ  

 Systems analysis ها  تحل ل س ستم تجزی 

  Critical thinking توکا ینتهادی

 Vocational Abilities یی های حاا  تضینایی

 Handling and Moving جا کادن   حاکت دیدن جاب 

 Oral Comprehension درک شواهی

  Learning strategies های یادگ ای ریهباد

 Active Listening گضش دیدن اعال

 Negotiation مذیکا 

 Decision making skill گ ای ممارا تصم م

 Conceptual skills های مومضمی ممارا

 Core skills یی های هست  ممارا

 Personal attitudes های اادی  نگاش

 
 
 


