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چه : )certificationگواهینامه ( در برابر) certificateتأییدیه (

 و کدامیک بهتر است؟ هایی دارندتفاوت

                                                       Dee Kring, CAE, CMP | March 16, 2017 |   

      

  

                 

  ترجمه: رسول رضایی     

  )shenasname.irشناسنامه (انتشار در :      

 

 certificationو  certificateهاي تردید واژهاگر شما در یک مؤسسه صنعتی مشغول به کار باشید، بی

جایگزین یکدیگر استفاده شده است. آیا این دو واژه یکسان ها به صورت به گوش شما خورده و گاهاً این واژه

  هایی با یکدیگر دارند و کدامیک از این دو براي شما یا سازمان شما بهتر است؟هستند، و اگر نه، چه تفاوت

  )certificateتأییدیه (

صحبت کنیم. حتی در  )certificate programs( هاي اعطاي تأییدیههبیایید ابتدا در خصوص برنام

  ارند:بنیادین با یکدیگر داختالفات  رو به رو هستیم که ي متفاوتبا دو گونهي تأییدیه ي برنامهي همین واژهحوزه

ها ها، دورهشود که در کالسها اغلب به اشخاصی اعطا میاین تأییدیه :1هاي حضور و غیاب یا مشارکتتأییدیه

ه اند. این تأییدیه بر آن داللت دارد کها حاضر بوده یا مشارکت داشتههاي آموزشی/ تربیتی یا مراسمدیگر برنامهیا 

راي ب کننده در برنامه یا مراسمی حضار بوده و یا به بیان دیگر، به صورت مؤثري مشارکت کرده است.شخص شرکت

  ري مورد انتظار، لزومی ندارد.هاي یادگیدریافت این تأییدیه، اثبات محقق شدن خروجی

  

                                                           
1 Certificates of Attendance or Participation 
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  اي است که:ي اعطاي بدون نمرهها برنامهاین تأییدیه: 2هاي آزمون محورتأییدیه

کنندگان در برنامه در تحصیل دانش، مهارت، و/یا دهد تا به شرکتهایی را ارائه میتعلیمات و آموزش -1

  ارتباط دارد، کمک کند،ی مورد انتظار هاي خاصی که به خروجی آموزششایستگی

  کند، وهاي آموزشی مورد انتظار را ارزیابی میي خروجیکنندگان در زمینهمیزان موفقیت شرکت -2

کند که حائز کارآیی، چیرگی و مهارت یا گذراندن کنندگان اعطا میگواهینامه را صرفاً به آن دسته از شرکت -3

  اند.استاندارد آزمون(ها) گردیده

ي توان به اخذ تأییدیه حضور شما با مشارکت در یک نشست میزگرد یا برنامهثالی در این زمینه میبه عنوان م

برگزار شده است، اشاره کرد. این تأییدیه بر حضور و/یا  3سوي انجمن مؤسسات مجري فلوریدا آموزشی که از

ان تأیید متخصص"ي این انجمن تحت عنوان یهي تأییدتوانید برنامهمشارکت شما داللت دارد. شما عالوه بر این می

اي را به دست خواهید آورد که بر ي آموزش محور است و تأییدیهرا بگذرانید. این یک برنامه 4"صالحیت شده

  کند.هاي آموزشی مورد انتظار آن برنامه داللت میي خروجیموفقیت شما در زمینه

  )certification( گواهینامه

اي را به عنوان ، گواهینامه حرفه5یم. مؤسسه اعطاي گواهینامه عالیگوهینامه را شرح دهحال، اجازه دهید 

ها یا کند که در آن افراد در قبال استانداردهاي از پیش تعیین شده راجع به دانش، مهارتفرآیندي ارادي تعریف می

ثبات کنند حائز ا اردن فرآیند ارزشیابیبا موفقیت پشت سر گذ شوند. شرکت کنندگانی کهها ارزیابی میشایستگی

د). آیاي موقتی خواهند شد (از طریق حروفی که بعد از اسم اشخاص میدارنده گواهینامهاین استانداردها هستند، 

. اي مداومی را حفظ کنندهها را از دست ندهند، الزم است شایستگیها، این گواهینامهبراي آنکه دارندگان گواهینامه

ها رتکننده در این برنامه از دانش، مهاشود، بیانگر آن است که شرکتاي که بر اساس برنامه تأیید اعطا میگوهینامه

  مند است.هاي خاصی بهرهو شایستگی

به عنوان  را 6مؤسسات مجري آمریکاهاي انجمن آمیز برنامهبه عنوان نمونه، افرادي که به صورت موفقیت

اي از الزامات مربوط به آموزش به طور شایسته، اندپشت سر گذاشته CAE(7( مجري تأییدصالحیت شده مؤسسه

                                                           
2 Assessment-Based Certificates (ABC) 
3  Florida Society of Association Executives (FSAE) 
4 Qualified Association Specialist (QAS) 
5  Institute for Credentialing Excellence (ICE) 
6  American Society of Association Executives (ASAE) 
7 Certified Association Executive (CAE) 
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 اند و همینطور، از پسِ اي غیرانتفاعی و آموزش مداوم مدیریت مؤسسه، برخوردار بودهباالتر، از قبیل تجربه حرفه

ی که از مواجهه با سناریوهایي این افراد در آزمون سختگیرانه و دقیقی که براي سنجش توانایی کاربست دانش پایه

  اند.هاي مدیریت مؤسسه در دنیاي واقعی طراحی شده است، برآمدهچالش

را به دست آورده است، فقط یک بار  )CAE( مجري تأییدصالحیت شده مؤسسهشخصی که گواهینامه 

با اثبات تبعیت مداوم و در حال  هر سه سال یک بار رااین گواهینامه  مکلفندشود؛ به هر حال، آنها آزموده نمی

اي اي حرفههاي توسعهرکیبی از فعالیت، یا تاياي حرفههاي توسعهاي و انجام فعالیتالزامات رفتار حرفهپیشرفت از 

، ریاست یک کمیته یا انتشارات مقاالت هاي تخصصیشرکتي هیأت مدیرهخدمت در ها در شغل از قبیل و مشارکت

  در نشریات صنعتی، تجدید نمایند.

بندي کرده است: ) جمع2016، 1زیبایی در مجله کیفیت (شماره شرکت آمریکایی کیفیت، موارد باال را به 

) certificationي کاغذي است؛ گواهینامه () صرفاً یک برگهcertificateها: تأییدیه (ي تئوريبا گذشت از همه«

نید؛ کشما تأییدیه را دریافت میي مشخصی است. به بیان دیگر، فرآیندي براي نشان دادن مهارت و فهم در زمینه

  »آیید.اما به گواهینامه نایل می

کننده از منظر تأمین )certification programsهاي اعطاي گواهینامه (برنامهبه عنوان یک نکته جانبی، 

هاي رسمی، بسیار زمان بر و پر هر چند درخواست گواهینامهگویا و قابل فهم است.  غایتبه حد کاالها و خدمات، 

  است.اردهاي ملی استاند منطبق بر تعلق گرفته گواهینامههزینه است، اما نشان دهنده آن است که 

برنامه هاي کامالً متفاوتی  )certificationگواهینامه ( و) certificateتأییدیه (همانگونه که دیدیم، 

هر کدام از آنها جایگاهی در هر هر حال،  دراند؛ نیازهاي بسیار متفاوتی طراحی شدههستند و در ازاي برآورده شدن 

ه یا گواهینامه را در نظر دارید؟ نگاه خود را در شما کدامیک از برنامه هاي اعطاي تأییدی سازمان و شغل شما دارند.

 dkring@executiveoffice.orgقسمت نظرات به اشتراك بگذارید یا با پست الکترونیک نویسنده این مطلب 

  در تماس باشید.

  درباره نویسنده:

Dee Kring, CAE, CMP 

Dee is an association professional with over 22 years experience in state and 

national trade and professional organizations. Her experience covers all 

facets of association management, including meeting planning, continuing 

education, membership recruitment and retention, fundraising, marketing, 

advertising, staff development and supervision, and more. She has earned 

her Certified Association Executive (CAE) and Certified Meeting Professional 

(CMP) designations and hold memberships in local, state and national SAE's. 

She served as President of the Tallahassee Society of Association Executives 

in 2013 and currently serve on the board of directors of the Florida Society 

of Association Executives. 

  

 


