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  است : ازین 2020آن در  سال  دنیمهارت برتر که آموزش د ده

1.Complex Problem Solving 

روزمره بسته به نوع  زندگی در که . مساله حل مهارت ✅

ر و ساختا یطراح گرچهاست .  ازی( ن دهیچیپ ایمساله ) ساده 

 یریگ میکند ، اما تصم یبه روند حل مساله کمک م ییگرا

خواهد کرد ، که  شتریرا ب تی، موفق تیبه موقع در موقع

 دای، پاز آن یواقع یریمساله ، ساختن تصو ییشناسا: شامل

 .شود یها م دبکیکردن ف توریو مان یساز ادهی، پ یریگ می، تصمکردن راه حل مناسب

2 .Critical Thinking 

ا را ه دهیا نیب یرا خواهد داشت که  ارتباط منطق نیا یینوع مهارت ، توانا نیبا ا فرد. انتقادی تفکر همان ✅

ها را درک کرده و خود ، قدرت  دهیا تیارتباط و اهم نیهمچنداشته باشد .  یابیو ارز صیبفهمد و قدرت تشخ

  .ودش یدر فرد م تی، خالق یزبان یمهارت ها شرفتیمهارت باعث پ نیاو نظرات خود را داشته باشد . دیعقا انیب

3.Creativity & Innovation  

است  تیواقع کیبه   دیجد ریتصو ای دهیا کی لی، در واقع تبد یو نوآور تیخالق. یو نوآور تیهمان خالق ای ✅

 ، یو نوآور تیخالق .شده  دهیو ناد یمخف یکردن الگوها دایپ یبرا دیجد یو درک جهان به روش دید ییتوانا. 

توان گفت  ی، م دیکن یآن را عمل دینتوان ی، ول دیداشته باش دیتفکر جد ای دهیا اگر.  دیدو روند دارد : تفکر و تول

 . دیندار یتیخالق

4.People Management 

 یمند کردن آنها برا زهیانگ ایافراد ،  تیدر ترب هیرو کیبه عنوان  یریاشاره به نقش پذ که.افراد تیرمدی ✅

 .است یتیریمد ینقش در بحث ها نیو مهم تر نیبهتر است  که سخت تر یبهبود و اجرا

 

و روستاهای اسالمی شهر ها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  
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5 .Coordinating with Others  

است  گرانیآن با د نکیکار خود و ل یسازمانده ییمهارت شامل توانا نیا. گراندی با شدن هماهنگ مهارت ✅

 مختلف به طور همزمان دارد .  یها تیو توجه به فعال

6 .Emotional Intelligence 

 باال بردن قدرت یکنترل احساسات و استفاده از آن برا یفرد برا ییمهارت اشاره به توانا نیا. یجانهی هوش ✅

 . کنند یبهتر عمل م یو گروه یفرد نیو حفظ روابط ب لیباال ، در تشک یجانیبا هوش ه افرادتفکر است . 

7 .Judgment & Decision Making 

 کی ریامکان پذ نهیچند گز نیحل مشکالت از ب یمهارت  فرد برا نیا در. و قضاوت یریگ متصمی مهارت ✅

 و قبول آن از طرف فرد است .  یریپذ سکیکه واضح و مشخص است ، ر یا مسالهکند .  یرا انتخاب م نهیگز

 شود . یمحسوب م تیریمد یاز مهارت ها یدیجزء کل کیمهارت  نیا

8 .Service- Orientation Management 

 شیبه پ لیو تما ییکه به توانا .گرا سیسرو تیرمدی✅

 فراداشود .  یگفته م گرانید ازیو رفع ن صی، تشخ ینیب

افراد و در  تیمهارت ، در فراهم آوردن رضا نیا یدارا

 کنند . یدسترس و تمرکز  افراد اطراف  خود تالش م

9 .Negotiation  

روش افراد  نیا در. رندیگ یحل و فصل اختالفات به کار م یاست که افراد آن را برا یروش. مذاکره همان ✅

مذاکره ، افراد به دنبال منافع متقابل و  درکنند . یممکن ، تالش م جهینت نیبه بهتر دنیدرک مساله و رس یبرا

 هستند . زیآم تیموفق یا جهینت یبرا یدیرابطه کل کیحفظ 

10 .Cognitive Flexibility 

فهموم تفکر در دو م نیب چیسوئ یذهن است برا ییتوانا.شود یم ریتعب یشناخت یرپذی انعطاف به آن از که ✅ 

 .یمختلف فکر یمتعدد به طور همزمان با در نظر گرفتن جنبه ها میتفکر در مورد مفاه یبه عبارت ایمتفاوت ، 


