ﺑﺎ اﯾﻦ آزﻣﻮن ،ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﺮﻓﻪای ﺷﻮﯾﺪ

ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﻣﺸﺎوران ﭘﺎﯾﻪ  3ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ دارد؟

ﻋﻠﻢ ﻣﺪرن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﻓﺮوش و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت راﻫﺒﺮدی ﺧﻮد ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ اﻫﻞ ﻓﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺠﺎرتﻫﺎی ﺧﺮد و درﺷﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﮐﺮده و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد را در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺸﺎوران زﺑﺪه و دارای
ﻣﺪرک از ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ
راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهای آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺸﺎوران را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ آزﻣﻮن ،ﻣﺪرک
ﻣﺸﺎوره درﺟﻪ  3را اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺼﺮ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺪرک ﻣﺸﺎوره
درﺟﻪ  3را اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﻪ ﻣﺸﺎوران دارای اﯾﻦ ﻣﺪرک اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺎورهای را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .آزﻣﻮن ﻣﺸﺎوران درﺟﻪ  3ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد و اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ در آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ درﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺪﯾﺮان و ﯾﺎ اﻋﻀﺎ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﯾﺎ در ﻗﺮاردادﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آزﻣﻮن ﻣﺸﺎوران ﭘﺎﯾﻪ  3ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﭼﻬﺎر رﺷﺘﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ،ﺳﺨﺖاﻓﺰار ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و آﻣﻮزش ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ و ﻣﻌﺘﺒﺮ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و در ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺠﯿﺪ ﻧﺎﺻﺤﯽﻣﻘﺪم ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ آزﻣﻮن
ﮐﺸﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮﺟﺐ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺑﺮای اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺸﺎوره را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ اﻧﺒﻮه ﺳﺨﺖاﻓﺰار دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰار دﯾﮕﺮی را دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﺟﻨﺎس ﺗﻘﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﯾﮏ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺸﺎور رﺳﻤﯽ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از
ﻗﺒﻮﻟﯽ ،ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﺣﻮزه آیﺗﯽ را از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺸﺎوران ﺧﻮد در آزﻣﻮن
ﻣﺸﺎوران ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ،اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺸﺎوره و ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺼﺮ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی رﺗﺒﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ
دوره آزﻣﻮن ﻣﺸﺎوران ﭘﺎﯾﻪ  3روز  25ﺗﯿﺮﻣﺎه  95ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ،در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻧﻮر و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  147ﻧﻔﺮ از داوﻃﻠﺒﺎن و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﻣﺸﺎوران ﭘﺎﯾﻪ  3ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺧﺼﻮص زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر در دوره ﻧﻬﻢ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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