
 
  
  
  
  
  

  
  

  معاونت پژوهش و برنامه ريزي 
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  
  
  
  

   و آموزششغلاستاندارد 
  
  
  
  
  

  فروشنده لوازم ورزشي
  

  

  مالي و بازرگانيگروه شغلي 
  
  
  

  شماره ملي شناسايي شغل 
  

  
 

1/3/30/32-4 
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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي   : نظارت بر تدوين محتوا و تصويب
  4-1/3/30/32 :   شناسايي شغل مليشماره

  17/1/89 :  شروع اعتبار
  17/1/92  : پايان اعتبار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : آدرس 
   259، شماره ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  2، ساختمان شماره  ، نبش نصرت   ، خيابان خوش شمالي خيابان آزادي –تهران 
   66569900              تلفن                     66944117       نگاردور

  : خدمات آموزشياعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  
 

  :  شغل و آموزشحوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد
  
  اداره كل آموزش فني و حرفه اي منطقه كرج -

  : فرآيند اصالح و بازنگري 
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  گان استاندارد شغلتهيه كنند
  مرتبط يي تجرب سابقه  رشته تحصيلي  مدرك  نام و نام خانوادگي  رديف

 فرزاد ابراهيميآقاي   1

  
 ديپلم

 
 كامپيوتر 

  
   سال 6

  
   سال 3 مديريت ليسانس محمد فوالدي آقاي   2

  
   سال 4 برق  ديپلم سيد محسن سيد ميرزايي  3

  
   سال 20 مهندسي صنايع  كارشناسي ارشد آقاي محمد علي نبي زاده  4

   سال1 الكترونيك كارداني آقاي ابوالقاسم صادقي   5

6       
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 :تعاريف
   : استاندارد شغل

  .مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي شود 
  : ارد آموزش استاند
  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه

  :  نام يك شغل 
  . به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 

   : شرح شغل
ه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حـوزه شـغلي ، مـسئوليت هـا ،                     بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگا          

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به اهداف يك استاندارد آموزشي 
  : ويژگي كارآموز ورودي 

  .  و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود حداقل شايستگي ها
  : ارزشيابي 

كتبي عملي و اخالق حرفـه اي    ،  عملي   بخش   ه، كه شامل س   فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير                 
  . خواهد بود 

  : صالحيت حرفه اي مربيان 
  .قل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود حدا

  : شايستگي 
  . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 

  : دانش 
، رياضي  ( كه مي تواند شامل علوم پايه       . يك شايستگي يا توانايي     هني الزم براي رسيدن به      از معلومات نظري و توانمندي هاي ذ      حداقل مجموعه اي    

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد ) ، زيست شناسي ، شيمي فيزيك 
  : مهارت 

  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 
  : نگرش 

  .  ز رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني واخالق حرفه اي مي باشد مجموعه اي ا
  : ايمني 

  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 
  :توجهات زيست محيطي 

 .ين آسيب به محيط زيست وارد گرددعايت و عمل شود كه كمترمالحظاتي است كه در هر شغل بايد ر



 4

  

  

  ورزشيفروشنده لوازم : نام شغل 
  1شغل شرح

شاغل در اين شغل بر اساس شرايط موجود جامعه و به ويژه گرايش جوانان .  مي باشدمالي و بازرگانياين شغل در حوزه 
با طراحي متناسب در راهاآنبه ورزش هاي گوناگون و تجزيه و تحليل نياز ها اقدام به تهيه و تدارك لوازم ورزشي نموده و 

اجناس درخواستي مشتري كاالي كافي با برقراري ارتباط صميمانه و توضيح سپس  و گذاردمي معرض فروش بهفروشگاه 
 .اين شغل با مشاغلي چون مربيان ورزش، مديران باشگاه ورزشي در ارتباط است. ورزشي خود را به فروش مي رساند 

    ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
    كامل جسماني و روانيداشتن سالمت:  وانايي جسميتحداقل 

   سال3 به مدتورزشي  سابقه تجربه كار در فروشگاه: مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
   موزشآ دوره طول
  ساعت 196       :     آموزش    دوره طول

  ساعت   71     :    ـ زمان آموزش نظري
  ساعت 155     :     ـ زمان آموزش عملي

  ساعت      -    :                     زيروكارـ 
  ساعت       -    :                 ـ زمان پروژه

   شيوه ارزشيابي
  %25: آزمون نظري
  %60: آزمون عملي 

 %15:اخالق حرفه اي 

   صالحيت هاي حرفه اي مربيان
   سال سابقه كار مفيد 2 فوق ديپلم تربيت بدني با -
    سال سابقه كار مفيد1دني با  ليسانس تربيت ب-

  
  

                                                 
١. Job Description  
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                              2استاندارد شغل
    شغلي3 شايستگي هاي-

 توانايي ها  رديف

  .توانائي تجزيه وتحليل بازار لوازم ورزشي وبررسي مشتريان بالقوه  1

  .توانائي تهيه وتدارك كاالهاي مورد نياز از توليد كننده وتوزيع كننده  2

  وانائي طراحي وچيدمان مناسب لوازم ورزشي درفروشگاهت  3

  .ايجادانگيزه خريد در آنان و توانائي بر قراري ارتباط موثربا مشتريان جديد  4

  .بيان مفيد، خالصه و اثربخش درباره كاالي مورد تقاضاي مشتري و انجام فروشتوانائي   5

  .هاي مختلفنگهداري مشتريان موجود با استفاده از روشتوانائي   6

  .توانائي مديريت فروشگاه  در زمينه اداري ومالي  7

  توانائي بر قراري ارتباط شفاف وسازنده با ارگانهاي دولتي به ويژه اتحاديه صنف  8

9  
  

10  
  

11  
  

12  
  

  
  
  
  

                                                 
٢. Occupational  Standard      
٣ Competency 
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
  شي وبررسي مشتريان بالقوهتوانائي تجزيه وتحليل بازار لوازم ورز

12 15 27 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد  ابزار، تجهيزات
   و منابع آموزشيمصرفي

  : دانش 
  روشهاي تحقيق بازار -
   وضعيت توليد وعرضه لوازم ورزشي اطالعات در مورد -
ميزان عالقه خانواده هـا بـه لـوازم ورزشـي وميـزان             مورد  اطالعات در    -

  .هزينه كردن آنها در اين زمينه
   تركيب سني خانوادهاطالعات در مورد  -

-  

4  
4  
4  

  

    

  : مهارت 
 ميزان خريد لوازم ورزشـي  بـه تفكيـك نـوع وسـيله در فـصول                  تعيين -

  .مختلف 
 ميـزان توليـد وعرضـه لـوازم ورزشـي توسـط شـركتهاي داخلـي                 تعيين-

  وخارجي
   ميزان استقبال جوانان از وسائل ورزشيتعيين-

  

5  
  
5  

  
5  

  

  

  : نگرش 
  دقت وتوجه ويژه دراهميت شناخت خصوصيات اقتصادي اجتماعي خانواده ها-

  : ايمني 
-  

  : توجهات زيست محيطي 
-  

  :منابع آموزشي درزمينه
  روش تحقيق بازار-
  اقتصاد خانواده-
  مطالعات جمعيتي خانواده-

  :لوازم كمك آموزشي  
  فيلم هاي آموزشي-
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
  .توانائي تهيه وتدارك كاالهاي مورد نياز از توليد كننده وتوزيع كننده

12 18 30 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  توليد كنندگان داخلي وخارجياطالعات در مورد -
  بنكدارهاي كاالي ورزشياطالعات در مورد -
  روشهاي واردات لوازم ورزشياطالعات در مورد -

4  
4  
4  

    

  : مهارت 
  بر قراري ارتباط با توليد وتوزيع كنندگان كاالي ورزشي-
  .خريدوتحويل كاال وپرداخت هزينه هاي مربوطه-
  

  
9  
9  

  

  

  : نگرش 
  توجه الزم به نحوه تأمين كاالي ورزشي در فصول مختلف -

-  

  : ايمني 
-  

  : توجهات زيست محيطي 
-  

  :منابع آموزشي درزمينه
  مديريت خريد-
قوانين ومقررات خريد -

   وازم ورزشيوفروش ل
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانائي طراحي وچيدمان مناسب لوازم ورزشي درفروشگاه

5 14 19 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  ازم ورزشي ونحوه نمايش آنجنس لواطالعات در مورد  -
  . اثر بخشي چيدمان ونظافت فروشگاه در جذب مشتريان -
   دكوراسيون فروشگاه ورزشياطالعات در مورد  -
 اطالع از محيط و جامعه محـل اشـتغال نـسبت بـه گـرايش و عالئـق                   -

  ورزشي

1  
2  
2  

  
  

    

  : مهارت 
   در محل فروشنمايش لوازم ورزشي فضاي طراحي عمومي -
  استفاده بهينه از فضاي موجود در فروشگاه -
-  
-  

  
7  
7  

  
  

  : نگرش 
  وجه مخصوص به اثر بخشي نمايش لوازم ورزشي در فروشگاه ت-
-  

  : ايمني 
-  

  : توجهات زيست محيطي 
-  

  :منابع آموزشي درزمينه
روشهاي چيدمان كاال در -

  فروشگاهها
-S5 مثبت آن وآثار  

  :لوازم كمك آموزشي
  فيلمهاي آموزشي-
بروشورها -

وكاتالوگهاوپوسترهاي 
  ورزشكارن

  



 9

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
  .توانائي بر قراري ارتباط موثربا مشتريان جديدوايجادانگيزه خريد در آنان

8 14 22 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط يطيتوجهات زيست مح

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
)                                   با جوانان"مخصوصا(روانشناسي ارتباطات  -
  جوانان"عالئق وسالئق جامعه مخصوصااطالعات در مورد  -

  وورزشكاران
   ايامكانات ورزشي محلي ومنطقهاطالعات در مورد  -
  

   
4  
2  

  
2  

  

    

  : مهارت 
  )با جوانان وورزشكاران"برقراري ارتباط اثر بخش با مشتريان مخصوصا-
  درك سريع در خواست مشتريان-
  ن ميزان خريد مشتري تخمي-
-  

  
4  
5  
5  

  

  : نگرش 
  توجه به نقش سرنوشت ساز درك روحيه عالقه مندان به ورزش ونحوه برقراري ارتباط آنها-
-  

  : ايمني 
-  

  : توجهات زيست محيطي 
-  

  :منابع آموزشي
مديريت ارتباطات -

  اجتماعي
روانشناسي درك رفتار -

  متقابل
تحقيقات درباره روحيه -

  ورزشكاران
  :لوازم كمك آموزشي

  فيلمهاي آموزشي-
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
  رد كاالهاي ورزشيارائه توضيحات اثربخش در موتوانايي 

8 15 23 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  اصول وفنون مذاكره -
  مشخصات وويژگيهاي لوازم ورزشياطالعات در مورد  -
  مشخصات وخصوصيات عالقه مندان به ورزشاطالعات در مورد  -
  مشخصات وخصوصيات ورزشكاران صاحب ناماطالعات در مورد  -

2  
2  
2  
2  

    

   :مهارت 
  .درفروشگاه وكيفيت آنهاموجود ويژگيهاي كاالهاي ورزشي تشريح -
  .تشويق مشتري به امورورزشي وايجاد انگيزه خريد در او-
  ارائه تمثيل هاي واقعي از زندگي ورزشكاران وموفقيت هاي آنان-
  

  

   
5  
5  
5  

  

  

  : نگرش 
ازم ورزشي واثر آن در خريـد       دقت الزم در نگرش مشتريان وبه ويژه ورزشكاران به كيفيت ومارك لو           -

  .شان
  : ايمني 

-  

  : توجهات زيست محيطي 
-  

  :منابع آموزشي
  اصول وفنون مذاكره-
  مديريت انگيزه-
زندگينامه ورزشكاران -

  صاحب نام
  روانشناسي ورزشي-

  :لوازم كمك آموزشي
فيلم هاي آموزشي از -

  زندگي ورزشكاران
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
   ارائه خدمات پس از فروشتوانائي 

12 17 29 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
   ويژگيهاي مشتريان فعلي-
   روشهاي ارتباط مجدد-
   اثربخشي روشهاي تشويقي-
  
  

4  
4  
4  

  

    

  : مهارت 
اعيـاد ملـي مـذهبي    "مـثال ( برقراري ارتباط مجدد در زمانهاي حـساس     -

  ...)وقايع ورزشي و
طرح روشهاي انگيزشـي مناسـب بـراي هـر كـروه از مـشتريان شـامل                 -

  ...ورزشكاران ،عالقه مندان به ورزش و
  

  
8  

  
9  

  

  : نگرش 
  اي ويژهتوجه خاص به اثر بخشي ارتباط با مشتريان قبلي در زمانه-
-  

  : ايمني 
-  

  : توجهات زيست محيطي 
-  

  :منابع آموزشي
  روانسنجي كاربردي-
  تاريخچه وقايع ورزشي-

تاريخ وقايع ملي -- 
  ومذهبي

  :لوازم كمك آموزشي-
فيلمهاي آموزشي در -

  ورزشيوقايع 



 12

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
  .توانائي مديريت فروشگاه  در زمينه اداري ومالي

7 14 21 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ، تجهيزات
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
    حسابداري مالي-
  )اصول سر پرستي( مديريت منابع انساني-
  

4  
3  
  

    

  : مهارت 
  )حساب وكتابها(  كنترل امور مالي فروشگاه-
  بكار گيري واداره كاركنان-

  
7  
7  

  

  : نگرش 
  جه خاص به مسائل اداري ومالي به منظور اداره اقتصادي فروشگاه تو-
-  

  : ايمني 
-  

  : توجهات زيست محيطي 
-  

  :منابع آموزشي درزمينه
  حسابداري مالي-
  اصول سرپرستي-
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-

 زمان آموزش

 جمع مليع نظري

  : عنوان توانايي 
توانائي بر قراري ارتباط شفاف وسازنده با ارگانهاي دولتي به ويژه اتحاديه 

  صنف
7 8 15 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  . موسسات ،سازمانها وكليه نهاد هائي دولتي مرتبطاطالعات در مورد  -
  قوانين  مقررات  حاكم بر فروش لوازم ورزشياطالعات در مورد  -

3  
4  

  
     

  : مهارت 
   برقراري ارتباط مستمر با نهادهاي قانوني در اجراي قوانين ومقررات-
  استفاده از امكانات وتسهيالت قانوني-
  

  

   
4  
4  

  

   

  : نگرش 
   هادهاي دولتي دقت وتوجه الزم به اثر  بخشي ارتباط قانوني با ن-
  

  : ايمني 
-  

  : توجهات زيست محيطي 
-  

  :منابع آموزشي درزمينه
قوانين مقررات دولتي -

مربوط به حوزه فروش 
  ورزشيلوازم 
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   برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار -

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

   به تعداد الزم  انوع كاالهاي ورزشي  1

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  
  

  : توجه 
  .  نفر در نظر گرفته شود 15 تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت -
  . ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود -
  . مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود -
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  منابع و نرم افزار هاي آموزشي  - 

 شرح رديف

  اقتصاد خانواده-روش تحقيق بازار-:منابع آموزشي درزمينه 1
  مطالعات جمعيتي خانواده-
 

  قوانين ومقررات خريد وفروش لوازم ورزشي-مديريت خريد-:موزشي درزمينهمنابع آ 2
  روانشناسي درك رفتار متقابل-مديريت ارتباطات اجتماعي-:منابع آموزشي 3

  تحقيقات درباره روحيه ورزشكاران-
  فيلمهاي آموزشي: لوازم كمك آموزشي 

  روانشناسي ورزشي-ه ورزشكاران صاحب نامزندگينام-مديريت انگيزه-اصول وفنون مذاكره-:منابع آموزشي 4
  فيلم هاي آموزشي از زندگي ورزشكاران-:لوازم كمك آموزشي

  تاريخ وقايع ملي ومذهبي--تاريخچه وقايع ورزشي-روانسنجي كاربردي-:منابع آموزشي 5
  فيلمهاي آموزشي در وقايع ورزشي-:لوازم كمك آموزشي

 صول سرپرستيا-حسابداري مالي-:منابع آموزشي درزمينه 6

  قوانين مقررات دولتي مربوط به حوزه فروش لوازم ورزشي-:منابع آموزشي درزمينه 7
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