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  :/شغلآموزشهمكار براي تدوين استانداردحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
-   
-   

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
  تغيير تكنولوژي-
  نياز بازار كار -
  پايان اعتبار -
 تغيير محتواي علمي -

  اصالح كد قبلي-



 

 

 

 
 
 

    شايستگي  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي 
  شغل و سمت   رشته تحصيلي

كار  سابقه
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

  فوق ليسانس  حسن هژبري نژاد   1
مديريت 
  بازرگاني 

  سال  6  كارشناس

 0642-5244927:تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
ــل  : ايميـــــــــــــــــــــــــــ

hossahozhabri@yahoo.com 

  :آدرس

  سال  6  مربي  حسابداري  ليسانس   سميه حقاني   2

 0864-6333071:تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
ــل  : ايميـــــــــــــــــــــــــــ
khaharankhomein@yahoo.com 

  : آدرس 

 فوق ليسانس   شهرام روزبهاني   3
مديريت 
 تكنولوژي

 سال  15  معاون

  02632520192:تلفن ثابت 
  : تلفن همراه 

  : ايميل 
  :آدرس

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :يفتعار
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا    
  .مي شود

  : استاندارد آموزش 
  . 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 
هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت 

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

  . يك استاندارد آموزشي  ات مورد نياز براي رسيدن بهحداقل زمان و جلس
  : ويژگي كارآموز ورودي 

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

در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت      كارورزي صرفا
د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)زد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گرددبا استفاده از عكس مي آمو تئوريك
  : ارزشيابي 

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اي خواهد بود  حرفه

  : بيان صالحيت حرفه اي مر
  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 

  : 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  ي رسيدن به يك شايستگي يا تواناييحداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم برا

  . ، 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 

  .  اخالق حرفه اي مي باشد  عه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني ومجمو
  : ايمني 

  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 
  :توجهات زيست محيطي 
 .ل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي است كه در هر شغ



 

 
 

 
 

  : شغلاستاندارد آموزش نام 

  مدير فروشگاه 

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

نظارت و اجراي : اين شغل از مشاغل گروه امور مالي و بازرگاني مي باشد كه شامل وظايف به شرح زير مي باشد
، نظارت و كنترل بر امور اداري و ، تعيين خط مشي بازاريابي و فروش بخشنامه ها و دستورالعمل هاي واحد اقتصادي

تقاضا و برنامه ، پيش بيني ،مديريت ارتباط موثر با مشتري دكوراسيون و زيباسازي فروشگاه ، نظارت برپرسنلي فروشگاه 
، اجراي روشهاي نوين مكانيزه و ، نظارت بر انبار و كنترل موجودي، نظارت و كنترل امور مالي فروشگاهريزي فروش

  .اينده فروش در ا رتباط استبازارياب و نم، مدير فروش  ،شاغل فروشندهمالكترونيكي امور فروشگاه و با 
  :وروديويژگي هاي كارآموز 

 سال تجربه كار در فروشگاه3وديپلم: ميزان تحصيالت حداقل
  داشتن سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  3-2/1/24/31مسئول فروش با كد استاندارد : مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول
 ساعت 135: دوره آموزش                   طول

  ساعت     45:  ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت     90:  ـ زمان آموزش عملي                

  ساعت     - :     كارورزي                       زمان ـ 
   ساعت    -   :    ـ زمان پروژه                            

 )به درصد( ه بندي ارزشيابي بودج

  %25:  كتبي -

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

سـال تجربـه كـاري در زمينـه      3، مهندسي صنايع و دارا بـودن حـداقل   ، اقتصادليسانس در رشته هاي مديريت بازرگاني
  .مديريت فروش

 



 

 

 
 

 

  ) : حي اصطال( تعريف دقيق استاندارد  ٭
، نظارت بر موجودي گيري انبار و بررسي فاكتورها ، تقسيم كارمدير فروشگاه انجام امور برنامه ريزي امور فروشگاه

مسئول پاسخگويي به مشتريان و بررسي و . و ساير اسناد و مدارك فروشگاه و تاييد و امضاء آنها را بر عهده داشته 
  .حل و فصل مشكالت مي باشد

  
  
 ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( نگليسي استاندارد اصطالح ا ٭

-General managers in wholesale and retail trade 
-Retail and wholesale trade managers 

  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭
  صنايع ) عمده فروش(مدير فروش 

  مهندس فروش
  فروشنده
  بازارياب

  پر فروشگاهمتصدي سو
  حسابداري عمومي مقدماتي  

  بازرگاني    -   بازاريابي  -    حسابداري  :ديپلم

  بازاريابي -حسابداري- اقتصاد–مديريت بازرگاني -مهندسي صنايع :ليسانس رشته هاي
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

  ......................................طبق سند و مرجع        جزو مشاغل عادي و كم آسيب  : الف 

  ......................................طبق سند و مرجع                جزو مشاغل نسبتاً سخت   : ب 

  ........................................طبق سند و مرجع           جزو مشاغل سخت و زيان آور  : ج 

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  
 

 

 



 

  شغل آموزش استاندارد 
   شايستگي ها  -

 عناوين رديف

  واحد اقتصادي هايدستورالعملوهابخشنامهاجراي بر نظارت1
 تعيين خط مشي بازاريابي و فروش2
 نظارت و كنترل بر امور اداري و پرسنلي فروشگاه  3
 وراسيون و زيبا سازي فروشگاهنظارت بر دك  4
 مديريت ارتباط موثر با مشتري  5
 پيش بيني تقاضا و برنامه ريزي فروش  6
 نظارت و كنترل امور مالي فروشگاه  7
 نظارت بر انبار و كنترل موجودي  8
 اجراي روشهاي نوين مكانيزه و الكترونيكي امور فروشگاه  9

10    
11    
12    
13    
14    
15    

 

 

 

 



 

 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
واحد  هاي دستورالعمل و ها بخشنامه اجراي بر نظارت

  اقتصادي

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

4 6 10 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه     :دانش
  وايت برد 

  پرينتر 
  ويدئو پروژكتور

  بخشنامه ها 
  كتاب قوانين 

  فرم هاي مربوطه
  تخته پاك كن فومي 

  ماژيك
  نوشت افزار 

  ميزو صندلي مربي
  ميزو صندلي كارآموز

     1 واحدهاي صنفيبخشنامه ها و دستورالعمل ها-

و، اقتصـادقوانين و مقررات قـانون كـار و تـامين اجتمـاعي-
  ، قانون تجارت دارايي

3     

-      

    :مهارت

    2 اجراي بخشنامه ها و دستورالعمل ها و آئين نامه هانظارت بر -

اســتفاده از مقــررات در اجــراي بخشــنامه هــاي اداره بيمــه و-
  اقتصاد ودارايي 

 4    

-      

  :نگرش
 الزام رعايت بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صنفي-
 نمودن اطالعات با ارتباط مستمر با مراجع قانونيبروز-

  -: ايمني و بهداشت 
- 
- 

 -:توجهات زيست محيطي 
- 
- 

 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  تعيين خط مشي بازاريابي و فروش

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

´30/5 11 ´٣٠/16

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه     :دانش
  وايت برد 

  مودم
  ويدئو پروژكتور

  تخته پاك كن فومي 
  ماژيك

  ميزو صندلي مربي
  ميزو صندلي كارآموز

     دقيقه30  بازاريابي -

     1 انواع سياستها در رابطه با محصول و مكان-

     دقيقه30  بازار هدف -

     1 انواع تكنيكهاي بازاريابي -

     دقيقه30 اصول خدمات بعد از فروش و ضمانت-

     1 قيمت و روشهاي قيمت گذاري -

    دقيقه30  انواع فروش-

    دقيقه30  تبليغات و انواع آن -

    :مهارت

    3  اتخاذ سياستهاي مربوط به ارائه محصول-

    3  مناسب جهت ارائه محصوالتبازار نتعيي-

    3  ارائه سياستهاي تبليغاتي خدمات پس از فروش-

    2  بررسي قيمت و انجام روشهاي قيمت گذاري-

  :نگرش
 اهيمت توجه به نياز مشتريان و برخورد مناسب با مشتريان-
  رعايت تعهد كاري -

  -: ايمني و بهداشت 
- 
- 

 -:يست محيطي توجهات ز
- 
- 

 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  نظارت و كنترل بر امور اداري و پرسنلي فروشگاه 
 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

 ́ 30/6 14 30/20 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 
نابع مصرفي و م مواد

  آموزشي
  رايانه     :دانش

  پرينتر
  اسكنر

نرم افزار اتوماسيون 
  اداري

  اينترنت پرسرعت
  مودم

  ويدئو پروژكتور
  وايت برد

  تخته پاك كن فومي 
  ماژيك

  ميزو صندلي مربي
  ميزو صندلي كارآموز

    1 قوانين و مقررات مربوطه به بيمه و دستمزد كاركنان-

    دقيقه30 پستها و شرح وظايف كاركنان-

   دقيقه30 ، سلسله مراتب،مسئوليت ها اختيارات-

   دقيقه30  ارتباطات سازماني -

   دقيقه30  فرهنگ سازماني -

   دقيقه30  فنون مذاكره -

   دقيقه30 انگيزه  و ابزارهاي تشويقي-

   دقيقه30 ، آموزش كاركنان،تقسيم كاروحدت رويه -

    1 جهت پرسنلپوشش مناسبانتخاب  اصول-

    1 اتوماسيون اداري و بايگاني،مكاتبات اداري -

    :مهارت

بررسـي و ارزيـابينظارت بر اجراي قوانين و مقـررات اداري-
  كاركنان

 1   

   3  برنامه ريزي جهت آموزش هاي شغلي مورد نياز-

   1  بررسي ابزارهاي تشويقي و ارتباط و انگيزه كاركنان-

ب پوشش و يونيفرم مناسب بـراي كاركنـان بخشـهايانتخا-
  مختلف

 1   

   3  ارزيابي كاركنان و بررسي نتايج آن-

   3  انجام مكاتبات اداري و بكارگيري اتوماسيون اداري-

   2  اهميت بروز رساني آئين نامه ها و بخشنامه ها-

     

     
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  نظارت و كنترل بر امور اداري و پرسنلي فروشگاه 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

    :نگرش

 هاي مناسب در ايجاد انگيزش اهميت بكارگيري روش-
 هاي مناسب ارزشيابي كاگيري روشاهميت ب-
  توجه به انتخاب نوع و رنگ لباس با نوع كار شاغالن و ارتباط با مشتري-

  -: ايمني و بهداشت 
- 
- 

 -:توجهات زيست محيطي 
- 
- 
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

   فروشگاه ي  فضاينظارت بر دكوراسيون و زيباساز
 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

6 14 20 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه     :دانش
  اينترنت پرسرعت

  مودم
  ويدئو پروژكتور

  اساليد
  تخته پاك كن فومي 

  ماژيك
  وايت برد

  ميزو صندلي مربي
  لي كارآموزميزو صند

     1  روان شناسي رنگها -

     1  نورپردازي در فروشگاه-

     2 انواع دكوربندي فروشگاه -

     1 اصول چيدمان كاالها با توجه به ابعاد و و زن-

     1 انواع فضاي مناسب دكوربندي فروشگاه-

    :مهارت

    2   انتخاب رنگ و محيط -

    2   بكارگيري نور  مناسب -

    3  احي دكوراسيون فروشگاهطر-

    3  ايجاد چيدمان صحيح كاالها بر اساس درخت ايجاد شده-

    2  ايجاد چيدمان صحيح كاالها بر اساس شرايط نگهداري-

    2  بررسي فضاي موجود و دكوراسيون فروشگاه-

  :نگرش
 توجه به اهميت دكوربندي فروشگاه در فروش-
 يدماندقت در رعايت اصول چ-
 توجه به ا هميت رنگها و نور مناسب براي جلوگيري از ايجاد خستگي-

  -: ايمني و بهداشت 
- 

 -:توجهات زيست محيطي 
- 

 

 

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  مديريت ارتباط موثر با مشتري 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

5 9 14 

 ايمني ،نگرشرت ،مها،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه     :دانش
  اينترنت پرسرعت

  مودم
  ويدئو پروژكتور

  اساليد
  تخته پاك كن فومي 

  ماژيك
  وايت برد

  ميزو صندلي مربي
  ميزو صندلي كارآموز

     1 اصول مشتري مداري و اهميت و ارزش آن-

     1  ارتباطات -

     1 انواع شبكه هاي ارتباطي-

     1  مديريت فروش-

     5/0 اصول ايجاد آمادگي فكري جهت فروش-

     5/0 نحوه رويارويي با اعتراضات مشتريان-

    :مهارت

    3  برخورد مناسب با مشتري-

    3  بكارگيري روشهايي براي افزايش درآمد فروش-

    3  بكارگيري روشهاي مناسب در برخورد با انواع مشتريان-

-      

  :نگرش
 رعايت اصل مشتري مداري و رضايت مشتري-
- 

  -: ايمني و بهداشت 
- 

 -:توجهات زيست محيطي 
- 

 

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  پيش بيني تقاضا و برنامه ريزي فروش 

 مان آموزشز

 جمع عملي نظري  

3 6 9 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه     :دانش
  اينترنت پرسرعت

  مودم
  ويدئو پروژكتور

  اساليد
  تخته پاك كن فومي 

  ماژيك
  وايت برد

  ميزو صندلي مربي
  رآموزميزو صندلي كا

     1  تقاضا و انواع آن -

     1 هاي پيش بيني تقاضا روش-

     1 هاي آن  فروش و روش-

    :مهارت

تعيين ميـزان سفارشـات و قيمـت كاالهـا بـر اسـاس نقطـه-
  سفارش 

 3    

    3  تقاضاستعيين و برنامه ريزي فروش بر اسا-

-      

  :نگرش
 مناسب در برنامه ريزي فروشهايتوجه به اهميت بكارگيري روش-
- 

  -: ايمني و بهداشت 
- 
- 

 -:توجهات زيست محيطي 
- 
- 

 

 
  
  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  نظارت و كنترل امور مالي فروشگاه 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

30/7 13 30/20

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه     :دانش
  اينترنت پرسرعت

  مودم
  ويدئو پروژكتور

  اساليد
  تخته پاك كن فومي 

  ماژيك
  وايت برد

  فرم هاي گزارشهاي مالي 
  دفتر روز نامه

  دفتر كل
  ماشين حساب 

  مداد 
  خودكار

  مداد پاك كن 
   A4كاغذ 
  صندلي مربي ميزو

  ميزو صندلي كارآموز
 

     30  تعريف حسابداري -

     30 ا صول و مفروضات حسابداري-

     1  انواع دفاتر قانوني -

     2 )، هزينه، درآمد، سرمايه، بدهيهادارايي ها (انواع حسابها -

     2 اصول ثبت و نگهداري حسابها-

     1 انواع گزارشات مالي واحد اقتصادي-

     30 انواع روشهاي وصول مطالبات-

    :مهارت

    2  تشخيص دفاتر قانوني و ثبت آنها-

    6  حسابها و ثبت آنهاوماهيت تشخيص انواع -

    3  بكارگيري انواع گزارشات مالي-

    2  بكارگيري روشهاي وصل مطالبات-

  :نگرش
  هاي فروشگاه الي در برنامه ريزيتوجه به وضعيت مالي فروشگاه و تاثير گزارشات م-
- 

  -: ايمني و بهداشت 
- 

 -:توجهات زيست محيطي 
- 

 

 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  نظارت بر انبار و كنترل موجودي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

30/3 7 30/10

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط يست محيطيتوجهات ز

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه     :دانش
  اينترنت پرسرعت

  مودم
  ويدئو پروژكتور

  اساليد
  تخته پاك كن فومي 

  ماژيك
  وايت برد

  دفتر ثبت ورود و خروج كاال 
 A4كاغذ 

  A5كاغذ
  خودكار 

  مداد 
  مداد پاك كن 
  فرم رسيد انبار 
  فرم حواله انبار 

  لت چيدمان پا
  چهارپايه 
  نردبان

  خط كش 
  قفسه

  ميزو صندلي مربي
  ميزو صندلي كارآموز

     30 )رسيد و حواله انبار(اصول مربوط به ورود و خروج كاال-

     30 اصول نگهداري كاال در انبار-

     30 عوامل آسيب رساننده به كاال-

     30  اصول استقرار كاال -

     30 و انتخاب كفپوش تابلوهاي راهنما-

     1  اسناد انبار -

    :مهارت

نظارت بر رسيدها و حواله هاي انبار بر اسـاس ورود و خـروج-
  كاالها

 2    

    2  كنترل دقيق ورود و خروج ها و تهيه دفاتر كاالها-

    1  بكارگيري تجهيزات حمل و نقل و جابجايي كاال-

    2  گردانينظارت و كنترل موجودي و انبار-

  :نگرش
 رعايت اصول نظارتي بر تهيه و اعالم موجودي-
- 

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از فايل وساير ابزارها جهت نگهداري صحيح از دفاتر واسناد مالي-

 -:توجهات زيست محيطي 
- 

 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  ين مكانيزه و الكترونيكي امور فروشگاهاجراي روشهاي نو

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 10 14 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

      :دانش
  و لوازم جانبيرايانه 

  اينترنت پرسرعت
  مودم

  ويدئو پروژكتور
  اساليد

  كن فومي  تخته پاك
  ماژيك

  وايت برد
  مجموعه نرم افزارهاي مرتبط

 officeمجموعه نرم افزار 

  ميزو صندلي مربي
   ميزو صندلي كارآموز

     1 )، سيستم ايمني، دوربين مدار بستهرايانه(مفاهيم سخت افزار -

     1  مفاهيم نرم افزار -

     1 )مقدماتي(مفاهيم اينترنت -

     1  فروش الكترونيكي-

    :مهارت

    2  تعيين نرم افزارهاي مرتبط جهت ثبت و نگهداري كاال-

    2  تعيين نرم افزارهاي مورد نياز جهت امور مالي-

    2  استفاده از اينترنت جهت خريد و فروش كاال-

    2  بكارگيري شبكه در فروشگاه-

    2  استفاده از سخت افزارها در فروشگاه-

  :نگرش
  اهميت سرعت و دقت در هنگام استفاده از ابزار مكانيزه در فروشگاه توجه به -
  توجه به اهميت بروز رساني تجهيزات و امكانات بر اساس تغييرات تكنولوژيي-

 رعايت اصول ارگونومي در هنگام استفاده از رايانه:ايمني و بهداشت 
- 
- 

 -:توجهات زيست محيطي 
- 
- 

 



 

 

 

 

 اندارد  تجهيزاتبرگه است -

  توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق  نام رديف

 :  SpcباP4 حداقل  رايانه 1

1G RAM ,256 MVGA 

,LCD15, DVDRW, CPU 2.66 

Dual Core   با نرم افزارoffice 

  عدد 1به ازاي هر كارگاه  عدد1

 ديتا پرژكتور 2
  پرده اساليد

DP:2000 lumens 

Sc: 1.6*2.4 m 

عدد 1كارگاه به ازاي هر  عدد1  

 صندلي گردان ميز و صندلي مربي 3
Dim Desk :1*1.6 m  

عدد 1به ازاي هر كارگاه  عدد1  

 صندلي گردان ميز و صندلي كارآموز 4

Dim Desk :0.8*1.2 m  
  عدد 1به ازاي هر سه نفر  عدد5

عدد 1به ازاي هر كارگاه  عددADSL  5 users wireless 1مودم  5  

عدد 1به ازاي هر كارگاه  عددDim Board:1.6*2.4 m 1 تخته وايت برد 6  

  ددع1به ازاي هر كارگاه  عدد1نوع ازهر حاوي پودر خشك محتوي كف يا آب،دستي كپسول آتش نشاني 7
ددع1به ازاي هر كارگاه جعبه 1 استاندارد جعبه كمك هاي اوليه 8  

     استاندارد تهويه مطبوع 9
  ددع1به ازاي هر كارگاه   استاندارد  آبسردكن 10

  : توجه 
 . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

   برگه استاندارد ابزار

  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

    يك عدد  تخته وايت برد  1
    يك عدد  خط كش  2
    يك عدد  قيچي  3

  : توجه 
 .ه شود ابزار به ازاء هر سه نفر محاسب -

  



 

  
  

 
 

  برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق   نام  رديف

    سري 15  تراش ) آبي و قرمز( خودكار  –پاك كن  –مداد  لوازم التحرير 1
     به مقدار مورد نياز 1Aو A 2و  4Aبرگه  2
    عدد 15  دفترچه يادداشت 3
    عدد 2 )قرمر و آبي(وايت برد ماژيك 4
    سري 6  آموزشي براساس سرفصل هاي ارائه شده اساليد 5
    سري 15 براساس سرفصل هاي ارائه شده جزوه آموزشي 6
      آموزشي براساس سرفصل هاي ارائه شده  فيلم 7
    يك سري براساس سرفصل هاي ارائه شده نمونه پروژه 8
    جلد 15 شدهبراساس سرفصل هاي ارائه كتاب آموزشي 9
    يك حلقه  كاغذي چسب 10

  
  : توجه 

  .نفر محاسبه شود  15مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -
           

 
  



 

 

 

 

 

 

 ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي-

 ناشر يا توليد كننده محل نشر رسال نش مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

       
           
           
           
           
       
       

 

 

 

 

 

 

 عالوه بر منابع اصلي  )پيشنهادي گروه تدوين استاندارد(ساير منابع و محتواهاي آموزشي-

 مولفين/ مولف  سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
  /مترجم

 مترجمين
 يحاتتوض ناشر محل نشر

           
           
           
        
           
           
        

 

 

 

 
 



 

 
 
 

 

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  

  رديف عنوان

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  

  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 
  ) ارهاي اصلي عالوه بر نرم افز( 

  
  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  
  
  

 

 

 

 


