ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﺩﻓﺘﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ ،ﻃﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭﺳﻲ

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻐﻠﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ
3-91/43/1/2/3

0 3 7 0 0 1 0 0 0 1
ﻧﺴﺨﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 1390/5/1 :

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻐﻞ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ

2

4 3 2 1

ﺳﻄﺢ

ISCO-08

ﻣﻬﺎﺭﺕ

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
كد ملي شناسایي آموزش شغل3-01/33/1/2/3 :
اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ریزي درسي رشته مدیریت و صنایع :

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوین استاندارد آموزش شغل  /شایستگي :
 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مركزي -شركت مهندسي تدیون دانش (متد)

فرآیند اصالح و بازنگري :
-

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران – خيابان آزادي  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور  ،پالك
250
دورنگار

11033116

تلفن 11510099 – 0

آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل
ردیف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك
تحصيلي

رشته تحصيلي

1

 شایستگي 

شغل و سمت

سابقه كار
مرتبط

مدیرعامل و عضو
محمد ذوالفقاري

فوق

مهندسي

ليسانس

صنایع

تيم
استانداردنویسي

61سال

شركت مهندسي

2
مجيد عباسي نيا

فوق

مهندسي

ليسانس

صنایع

مدیر مركز اطالع

61سال

سماء اراك

3

منصور صالحي

فوق

مهندسي

ليسانس

صنایع

معاونت تعميرات و
نگهداري اداره

66سال

مخابرات اراك

3
كارشناس پروژه و
عضو تيم
الهام شهسواري

ليسانس

الكترونيک

استانداردنویسي
شركت مهندسي
تدوین دانش

2

تلفن ثابت 23160000880:
تلفن همراه 28633100136 :
ايميلللللللللللللللللللللللل ل :
methodcg@gmail.com

آدرس  :اراک چهللللارراه د تللللر
حسابي -نبش خ 61شهريور

تدوین دانش

رساني دانشگاه

آدرس  ،تلفن و ایميل

 1سال

تلفن ثابت 23168601118:
تلفن همراه 28633100621 :
ايمي majjide@yahoo.com :
آدرس  :اراک -خ قيام – دانشگاه
آزاد سماء
تلفن ثابت 0001000:
تلفن همراه 28633161883 :
ايميلللللللللللللللللللللللللل :
m_salehi@arkbus.net

آدرس  :اداره مخللللابراا اراک –
مر ز عليزاده
تلفن ثابت 23160000880:
تلفن همراه 28811161131 :
ايميلللللللللللللللللللللللل ل :
shahsavari.elham@gmail.c
om

آدرس  :اراک چهللللارراه د تللللر
حسابي -نبش خ 61شهريور

تعاریف :
استاندارد شغل :
مشخصاا شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط لار را ووينلد در بع لي از ملوارد اسلتاندارد حرفله اي نيلز وفتله
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادويري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغ .
نام یک شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص ه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيه اي شام مهم ترين عناصر يك شغ از قبي جايگاه يا عنوان شغ  ،ارها ارتباط شغ با مشاغ ديگر در يك حوزه شغلي  ،مسئوليت هلا ،
شرايط اري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغ .
طول دوره آموزش :
حداق زمان و جلساا مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .
ویژگي كارآموز ورودي :
حداق شايستگي ها و توانايي هايي ه از يك ارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزي:
ارورزي صرفا در مشاغلي است ه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورا محدود يا با ما ت صورا ملي ويلرد و ولرورا
دارد ه در آن مشاغ خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يك شايستگي ه فرد در محل آملوزش بله صلورا
تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ورورا دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شام بسياري از مشاغ نمي وردد).
ارزشيابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و ق اوا در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،ه شلام سله بخلش عمللي  ،تبلي عمللي و اخلالق
حرفهاي خواهد بود .
صالحيت حرفه اي مربيان :
حداق توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي ه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شایستگي :
توانايي انجام ار در محيط ها و شرايط ووناوون به طور موثر و ارا برابر استاندارد .
دانش :
حداق مجموعه اي از معلوماا نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي  .له ملي توانلد شلام عللوم (ايله (
رياوي  ،فيزيك  ،شيمي  ،زيست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حداق هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارا هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي ه براي شايستگي در يك ار مورد نياز است و شام مهارا هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .
ایمني :
مواردي است ه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطراا در محيط ار مي شود .
توجهات زیست محيطي :
مالحظاتي است ه در هر شغ بايد رعايت و عم شود ه مترين آسيب به محيط زيست وارد وردد.

3

نام استاندارد آموزش شغل  /شایستگي: 1
سرپرست انبار عمومي
شرح استاندارد آموزش شغل  /شایستگي :
سر(رست انبار عمومي شغلي است در حوزه مديريت و صنايع ه قادر به ارائه طرح استقرار و آرايش مواد در انبار و
طراحي سيستم حم و نق داخ انبار  -تحوي

اال به انبار -چيدمان اجناس در انبار  -د وذاري اال و اجناس -

صدور اال از انبار -نترل موجودي انبار  -انبار ورداني مي باشد .سر(رست انبار عمومي با مشاغلي چون اروران انبار،
سر(رست برنامه ريزي و نترل توليد ،حسابداران  ،مسئول خريد و فروش سازمان در ارتباط ميباشد.
ویژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :دیپلم هر رشته اي
حداقل توانایي  :سالمت كامل جسمي و ذهني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

229

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

69

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 159ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ــ

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ــ

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %25 : عملي %15: اخالق حرفه اي %19:صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ليسانس مهندسي صنايع با حداق  0سال سابقه سر(رستي انبار و انبارورداني

1 . Job / Competency Description

4

٭ تعریف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :

 انبار  :انبار مح و ف ايي است ه يك يا چند نوع االي بازرواني،صنعتي،مواد اوليه و يا فرآورده هاي مختلف درآننگهداري مي شود ه بر اساس يك سيستم صحيح طبقه بندي و تنظيم مي وردد.
 انبارداري :عبارا از دريافت جنس يا اال از خارج ( از قسمتهاي مختلف شر ت  ،ياديگران از خارج شر ت ) ونگهداري آنها با توجه به قوانين انبارداري ه باعث سهولت در تحوي دادن ( صدور ) و تحوي ورفتن ( ورود ) با
مترين وقت و نيروي مورد نياز باشد و رسانيدن اجناس و االهاي مورد نياز قسمتها يا خريداران به آنها در حداق وقت
ممكن براساس مدارک و ووابط قانوني .
 سرپرست انبار :ليه موجودي هاي مواد بايد تحت اختيار و ابواب جمعي يك سر(رست انبار باشد.اين شخص بايدتجربه افي در روشهاي انبارداري داشته،لياقت و فايت اداره عملياا انبار را دارا باشد،در امانت و درستي او ترديدي
نباشد و بتواند افراد تحت سر(رستي خود را به خوبي اداره نمايد.

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
 General storage Supervisor٭ مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد :
٭ جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسيب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زیان آور 
د  :نياز به استعالم از وزارت كار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................



5

استاندارد آموزش شغ  /شايستگي
 -شايستگي ها  /ارها

0

8

رديف

1

عناوين

ارائه طرح استقرار و آرايش مواد در انبار و طراحي سيستم حم و نق داخلي انبار

2

تحوي

3

چيدمان اجناس در انبار

3
5
1
6

اال به انبار

د وذاري اال و اجناس
صدور اال از انبار
نترل موجودي انبار
انبار ورداني

1.

Occupational / Competency Standard
. Competency / task

6

3

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :
ارائه طرح استقرار و آرايش مواد در انبار و طراحي سيستم حم
و نق داخلي انبار

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

66

06

80

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني
توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -انبار و انواع آن

 رايانه مربي ويدئو(رژ تور ميز و صندلي مربي ميز و صندلي ارآموز بروه A4 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته (اک ن

6

 انواع موجودي هاي انبار ( مواد خام يا اوليه ل ملواد و للوازممصرفي ل مواد و لوازم در جريان ساخت ل محصول ساخته شده
ل اجناس خريداري شده جهت فروش )
 -انواع روش هاي لو يشن بندي انبار

0

 -اصول استقرار االها در انبار

0

 -نقاله ها و حر ت هاي افقي و مورب اال در انبار

6

 جرثقي ها و حر ت هاي عمودي و جابه جلايي االهلا درف اي انبار
 ارابه هاي دستي و حر ت هاي زميني و جابه جايي االهلادر طول محيط انبار
 ليفتراک و (الت ها به عنوان روش هاي حم و نق االهلادر انبار
 -اصول طراحي سيستم حم و نق در انبار

6

6
2.1
6
6.1

مهارت :
 -طبقه بندي االهاي موجود در انبار

8

 -تقسيم بندي انبار

1

 -ارائه طرح استقرار اال و آرايش مواد در انبار (لو يشن بندي)

1

 -طراحي سيستم حم و نق عمودي اال در انبار

8

 -طراحي سيستم حم و نق افقي اال در انبار

8

 -طراحي سيستم حم و نق زميني اال در انبار

8

نگرش :
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :
7

بروه استاندارد آموزش
 بروهي تحلي آموزشزمان آموزش

عنوان :
تحوي

اال به انبار

نظري

عملي

جمع

8

06

82

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 انواع دريافت جنس به انبار ( خريد داخلي ل خريد خلارجي لاالهاي ساخته شده در ارواه توليدي ل االي اماني )

 رايانه مربي6.1

 -انواع تحوي ( دائم ل موقت )

6.1

 -االهاي مازاد بر نياز

6

 -قبض انبار يا برگ رسيد جنس به انبار

2.1

 -ارا انبار

2.1

 -اصول نق و انتقال اال بين قسمت هاي مختلف انبار

0

 -اصول بايگاني اسناد و مدارک

6

 -اصول وزارش نويسي

6

 ويدئو(رژ تور ميز و صندلي مربي ميز و صندلي ارآموز -بروه A4

 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته (اک ن

مهارا :
 -تحوي اجناس از طريق يكي از انواع دريافتها

1

 صدور قبض انبار يا برگ رسيد اجناس به انبار (س از تحويورفتن اال
 ثبت مشخصاا و تعداد اجناس وارد شده به انبار در دفلاتر وارا هاي انبار

0

1

 -نق و انتقال اال بين قسمت هاي مختلف انبار

1

 -بايگاني اسناد و مدارک مربوطه

0

 -ارائه وزارش به مقاماا ذي ربط

0

نگرش :
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :

8

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :
چيدمان اجناس در انبار

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

62

02

82

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني
توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 روش انبار ردن به ترتيب حروف يا شماره با در نظر ورفتنحدا ثر موجودي
 روش انبار ردن به ترتيب حروف يا شماره با در نظر ورفتنحداق موجودي
 -روش هاي انبار ردن عمودي اجناس و مزاياي آن

6

 -روش انبار ردن به ترتيب ورود اال ( موجودي ها )

6

 روش هاي انبار لردن بله ترتيلب ورود لاال بلا در اختيلارداشتن سيستم شماره قفسه
 سيستم فلايفو ( )FIFOو روش هلاي (يلاده سلازي آن ( دوارتي ل فاصله توقفي ل قوه ثق ل متحرک ل مساحت دوب )
 سيستم اليفو )(LIFO نكاا وروري در چيلدن اجنلاس در انبلار ( رعايلت انلدازهاجناس ل فاصله قفسه ها ل در نظر ورفتن مح اندازه ويري و
توزين استفاده از ف اي خارج سلاختمان ل اسلتفاده از ف لاي
باالي سري -زمان و فص مصرف)
مهارا :

 رايانه مربي ويدئو(رژ تور ميز و صندلي مربي ميز و صندلي ارآموز بروه A4 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته (اک ن

6
6

6
0
6
0

 انبار ردن اجناس به ترتيب حلروف يلا شلماره بلا در نظلرورفتن حدا ثر موجودي با رعايلت تملامي نكلاا ولروري در
چيدمان اجناس
 انبار ردن اجناس به ترتيب حلروف يلا شلماره بلا در نظلرورفتن حداق موجودي با رعايلت تملامي نكلاا ولروري در
چيدمان اجناس
 انبار ردن اجناس به ترتيب ورود لاال بلا در نظلر ولرفتنحداق موجودي با رعايت تمامي نكلاا ولروري در چيلدمان
اجناس
 انبار ردن اجناس به ترتيب حروف يلا شلماره بلا در اختيلارداشتن سيستم شماره قفسه و با رعايت تمامي نكاا ولروري
در چيدمان اجناس
 -چيدمان اجناس به روش دو ارتي

0

 -چيدمان اجناس به فاصله توقفي

0

 -چيدمان اجناس به روش قوه ثق

0

 -چيدمان اجناس به روش متحرک

0

 -چيدمان اجناس به روش مساحت دوب

0

9

0.1
0.1
0.1
0.1

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :
چيدمان اجناس در انبار

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني
توجهات زیست محيطي مرتبط

نگرش :
 انبار ردن عمودي اجناس در انبار ها استفاده از ف اهاي باال سري و خارج از ساختمان انبار در نظر ورفتن اندازه اجناس و نيز مح اندازه ويري و توزين آنها در مكان انبار لردنآنها
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :
-

11

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :

زمان آموزش

دوذاري اال و اجناس
نظري

عملي

جمع

3

01

81

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -روش اعداد وروهي براي دوذاري اجناس

2.1

 -روش اعداد اعشاري يا ديويي براي دوذاري اجناس

2.1

 -روش حروفي يا الفبايي براي دوذاري اجناس

2.1

 -روش نيومونيك براي دوذاري اجناس

2.1

 -روش مخففي براي دوذاري اجناس

2.1

 -روش دينگ ويژه براي دوذاري اجناس

2.1

 -روش دينگ استاندارد براي دوذاري اجناس

2.1

 -روش  MESCبراي دوذاري اجناس

2.1

 -روش تلفيقي حرف و عدد براي دوذاري اجناس

2.1

 -روش طبقه بندي اال براي دوذاري اجناس

2.1

 -فهرست وروه هاي طبقه بندي و دوذاري اال

6

 -عالئم استاندارد بسته بندي اجناس

6

 -ويژوي االهاي بسته بندي شده و نيز ويژوي بسته ها

6

11

 رايانه مربي ويدئو(رژ تور ميز و صندلي مربي ميز و صندلي ارآموز -بروه A4

 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته (اک ن

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :

زمان آموزش

دوذاري اال و اجناس
نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 -دوذاري اجناس به روش اعداد وروهي

0

 -دوذاري اجناس به روش اعداد اعشاري يا ديويي

0

 -دوذاري اجناس به روش حروفي يا الفبايي

0

 -دوذاري اجناس به روش نيومونيك

0

 -دوذاري اجناس به روش مخففي

0

 -دوذاري اجناس به روش دينگ ويژه

0

 -دوذاري اجناس به روش دينگ استاندارد

0

 -دوذاري اجناس به روش MESC

0

 -دوذاري اجناس به روش تلفيقي حرف و عدد

0

 -دوذاري اجناس به روش طبقه بندي اال

0

 -تهيه ارا شناسايي اال و نصب آن بر اجناس در انبار

8

 -تهيه فهرست وروه ها ي طبقه بندي و د وذاري اال

8

نگرش :
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :
12

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :
صدور اال از انبار

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

62

06

86

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني
توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -روال درخواست اال و مواد از انبار

0

 -حواله انبار

6

 -فرم االهاي غير قاب قبول

6

 -فرم انبار

6

 -فرم بروشت االي اماني دريافتي

6

 -رسيد انبار مستقيم

6

 -روش هاي مختلف صدور اجناس از انبار

0

 -برگ خروج اال

6

 رايانه مربي ويدئو(رژ تور ميز و صندلي مربي ميز و صندلي ارآموز بروه A4 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته (اک ن

مهارت :
 -صدور اجناس از انبار به روش دو ارتي

8

 -صدور اجناس از انبار به روش متحرک

8

 ثبت مشخصاا و تعداد اجناس صادره شده از انبار در دفاتر وارتهاي انبار
 صدور حواله انبار صدور ابزار از انبار در مقاب فرملابزار له توسلط متقاوليتكمي شده است .
 -صدور فرم بروشت االي اماني دريافتي

8
6
0
6

 ارجاع االي خريداري شده غير قاب تاييلد بله فروشلنده ازطريق صدور فرم ( االي غير قاب قبول)
 صدور رسيد انبار مستقيم در هنگام تحوي مسلتقيم اقلالمخريداري شده به مصرف ننده
 صدور برگ خروج اال در هنگام ارسال اال از واحلد هلايمختلف به خارج از سازمان
 -بايگاني اسناد و مدارک

0

 -ارائه وزارش به مراجع ذي ربط

0
13

0
6
6

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :
صدور اال از انبار

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني
توجهات زیست محيطي مرتبط

نگرش :
 صدور اال از انبار مي بايست در مقاب برگ در خواست اال ه به ام اي مجاز رسيدهباشد صورا ويرد .
 مقادير االي درخواست شده نبايد با ميزان االي تحويلي مغايرا داشته باشد.ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :
-

14

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :

زمان آموزش

نترل موجودي انبار

نظري

عملي

جمع

68

63

86

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -علت نگهداري موجودي

 -رايانه مربي

6

 هزينه هاي مربوط به موجودي ها  ،نگهلداري  ،سلفارش ومبود موجودي

 ويدئو(رژ تور0.1

 -حداق موجودي  ،حدا ثر موجودي  ،متوسط موجودي

6

 -سيستم نترل موجودي ABC

0

 -مدل هاي مقدار سفارش اقتصادي

0.1

 -فاصله زماني بهينه بين دو سفارش

0

 -نقطه و ميزان سفارش

6

 -ذخيره ايمني

6

 ميز و صندلي مربي ميز و صندلي ارآموز -بروه A4

 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته (اک ن

مهارت :
 -نترل موجودي انبار به روش ABC

3

 -تعيين فاصله زماني بهينه بين دو سفارش

1

 -تعيين نقطه و زمان سفارش

1

نگرش :
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :
-

15

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :
انبارورداني

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

8

08

80

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -هدف از شمارش موجودي ها

6

 روش هلللاي شلللمارش موجلللودي (دائملللي ل دوره اي(انبارورداني))

6

 اقالم مشخص شده در فر آينلد انبلارورداني (سلالم ل نيملهساخته ل خسارا خورده ل مفقود شده ل اقالم لم ولردش يلا
بدون وردش)
 -روش هاي شمارش موجودي

0

 -وروه شمارش (شمارش ننده ل ثبت ننده  ،نترل ننده)

6

 -تگ هاي شمارش

2.1

 مراح مقدماتي (يش از شروع شمارش اقلالم انبلار (مرتلبسازي انبار ل الصاق تگ ها ل تفكيك سلازي اقلالم ل بله روز
آوري شماره مدارک ثبت وردش موجودي)
 -دفعاا شمارش

 رايانه مربي ويدئو(رژ تور ميز و صندلي مربي ميز و صندلي ارآموز بروه A4 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته (اک ن

6

0
2.1

مهارت :
 -مرتب ردن انبار

8

 -الصاق تگ هاي شمارش

8

 تفكيك سازي وايعاا ،اقالم را د و موجودي هلاي املانيديگران نزد سازمان
 -به روز درآوردن شماره مدارک ثبت وردش موجودي ها

8

 -شمارش اقالم

1

 تنظيم بروله هلاي شلمارش در  0بخلش ( شلمارش اول وشمارش دوم )
 نترل آمار بروه هاي شمارش و باطله با حساب هاي دفاتر16

8

0
8

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :
انبارورداني

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

8

08

80

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :

 در هنگام انبار ورداني  ،جابه جايي بين قسمت ها ي انبلار مجلاز نملي باشلد مگلر بلانظارا هماهنگ ننده
 انبار ورداني بايد در زمان وتاهي انجام شود تا موجب تعطيلي دراز ملدا سلازمان بلهخصوص خطوط توليد نگردد .
 تا (ايان انبار ورداني انبار خالي از اروران باشد  ،ورود و خروج اال ممنوع شلود و بلهعبارتي انبار مهر و موم وردد .
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :
-

17

 بروه استاندارد تجهيزاانام

ردیف

مشخصات فني و دقيق
حداق  P4با : Spc

 1رايانه مربي

1G RAM ,256 MVGA ,LCD15,
DVDRW, CPU 2.66 Dual Core

 2ديتا (رژ تور و (رده مربوطه

DP:2000 lumens
Sc: 1.6*2.4 m

 3ميز و صندلي مربي

صندلي وردان
Dim Desk :1*1.6 m

 4ميز و صندلي ارآموز
 5تخته وايت برد
 6تخته (اک ن

تعداد

صندلي دسته دار دانشجويي
Dim Board:1.6*2.4 m

فومي

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

18

1عدد

1عدد

1عدد

15عدد

1عدد

1عدد

توضيحات
به ازاي هر كارگاه
 1عدد
به ازاي هر كارگاه
 1عدد
به ازاي هر كارگاه
 1عدد
به ازاي هر نفر 1
عدد
به ازاي هر كارگاه
 1عدد
به ازاي هر كارگاه
 1عدد

 بروه استاندارد موادنام

ردیف

مشخصات فني و دقيق

ندارد

توجه :
 -مواد به ازاء یک نفر و یک كارگاه به ظرفيت  15نفر محاسبه شود .

19

تعداد

توضيحات

 بروه استاندارد ابزارنام

ردیف

مشخصات فني و دقيق

ندارد

توجه :
 -ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .

21

تعداد

توضيحات

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

6

عنوان منبع يا نرم افزار

مديريت خريد و اصول
انبارداري

مولف

مترجم

سال نشر

مح نشر

ناشر يا توليد ننده

د تر نادر ديبايي

-

6833

تهران

انتشاراا ترمه

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( (يشنهادي وروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصليرديف

نام تاب يا جزوه

سال نشر

مولف  /مولفين

6

ايمني در انبار

مترجم/

مح نشر

ناشر

مترجمين

0

مديريت خريد و
انبارداري

6831

مهندس بابك اظمي

-

تهران

6833

د تر طهمورث حسنقلي (ور

-

تهران

21

نشر (شوتن
انتشاراا
يادواره تاب

توويحاا

فهرست سايت هاي قاب استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

1

www.anbardar.ir

2

www.karapardaz.ir

3

www.parsianstar.com

4

www.acclearn.com

22

