ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت
دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي درﺳﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ
ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﮐﺪ ﻣﻠﯽ آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ
1-10/11/1/2/2

0 4 5 0 0 1 0 0 0 1
ﻧﺴﺨﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ٩٠/٧/١ :

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻐﻞ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺮوه
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1 2 1 1

ﺳﻄﺢ

Isco-08

ﻣﻬﺎرت

ًظبرت ثر تذٍیي هحتَا ٍ تصَیت  :دفتر طرح ٍ ثرًبهِ ّبي درسي
وذ هلي ضٌبسبیي آهَزش ضغل 1-10/11/1/2/2 :/
اعضبء وويسيَى تخصصي ثرًبهِ ریسي درسي رضتِ اهَر هبلي ٍ ثبزرگبًي :

حَزُ ّبي حرفِ اي ٍ تخصصي ّوىبر ثراي تذٍیي استبًذارد آهَزش ضغل  /ضبیستگي :

 اداس ٜوُ آٔٛصش فٙي  ٚحشف ٝاي استبٖ خشاسبٖ سضٛي ٔجتٕغ فٙي  ٚحشف ٝاي آصاد اثٗ ٞيثٓ -ضشوت فٗ آفشيٙبٖ خٛاسصٔي تٛس

فرآیٌذ اصالح ٍ ثبزًگري :
-

آدرس دفتر طرح ٍ ثرًبهِ ّبي درسي

تْراى،خيبثبى آزادي ،خيبثبى خَش ضوبليً،جص خيبثبى ًصرت ،اختوبى ضوبرُ ، 2سبزهبى آهَزش فٌي ٍ حرفِاي وطَر ،پالن 259
دٍرًگبر

66944117

تلفي

66569900 – 9

آدرس الىترًٍيىي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تْيِ وٌٌذگبى استبًذارد آهَزش ضغل
آخریي هذرن

ردیف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

1

جالل جَاًطير

ليسبًس

تحصيلي

رضتِ تحصيلي

ضغل ٍ سوت

ریبضي

هذیر هجتوع

وبرثردي

اثي ّيثن



سبثمِ وبر هرتجط

آدرس  ،تلفي ٍ ایويل

 5سبَ

تّفٗ ثبثت 8513793:
تّفٗ ٕٞشا09153105181: ٜ
ايٕيُ e.h.tvto@gmail.com:
آدسس ٔ:طٟذأبْ خٕيٙي30ح47

2

سيذ جوبل ّبضوي ويب

دوتري

هذیریت

استبد داًطگبُ

 10سبَ

تّفٗ ثبثت 8513793:
تّفٗ ٕٞشا09153105181: ٜ
ايٕيُ e.h.tvto@gmail.com:
آدسس ٔ:طٟذأبْ خٕيٙي30ح47

3

حسي علي آثبدي

فَق ليسبًس

MBA

استبد داًطگبُ

 5سبَ

تّفٗ ثبثت 8513793:
تّفٗ ٕٞشا09153105181: ٜ
ايٕيُ e.h.tvto@gmail.com:
آدسس ٔ:طٟذأبْ خٕيٙي30ح47

4

ّستي جبٍداًي

فَق ليسبًس

MBA

استبد داًطگبُ

 5سبَ

تّفٗ ثبثت 8513793:
تّفٗ ٕٞشا09153105181: ٜ
ايٕيُ e.h.tvto@gmail.com:
آدسس ٔ:طٟذأبْ خٕيٙي30ح47

5

ثٌْبز والًتري

ليسبًس

هرثي

 2سبَ

تّفٗ ثبثت 8513793:
تّفٗ ٕٞشا09153105181: ٜ
ايٕيُ e.h.tvto@gmail.com:
آدسس ٔ:طٟذأبْ خٕيٙي30ح47

6

عجذ الِ جليلي

هٌْذسي
صٌبیع

هسئَل گرٍُ
فَق ليسبًس وطبٍرزي

تخصصي
تذٍیي

2

 6سبَ

تّفٗ ثبثت 7286006:
تّفٗ ٕٞشا09155042297 : ٜ
ايٕيُ :
آدسس  :سبصٔبٖ فٙي حشف ٝاي خشاسبٖ

تعبریف :
استبًذارد ضغل :
ٔطخػبت ضبيستٍي ٞب  ٚتٛإ٘ٙذي ٞبي ٔٛسد ٘يبص ثشاي ػّٕىشد ٔٛثش دس ٔحيط وابس سا ٌٛيٙاذ دس ثؼ اي اص ٔاٛاسد اساتب٘ذاسد حشفا ٝاي ٘ياض ٌفتاٝ
ٔي ضٛد.
استبًذارد آهَزش :
٘مطٝي يبدٌيشي ثشاي سسيذٖ ث ٝضبيستٍي ٞبي ٔٛجٛد دس استب٘ذاسد ضغُ .
ًبم یه ضغل :
ثٔ ٝجٕٛػ ٝاي اص ٚظبيف  ٚتٛإ٘ٙذي ٞبي خبظ و ٝاص يه ضخع دس سطح ٔٛسد ٘ظش ا٘تظبس ٔي سٚد اطالق ٔي ضٛد .
ضرح ضغل :
ثيب٘ي ٝاي ضبُٔ ٔ ٟٓتشيٗ ػٙبغش يه ضغُ اص لجيُ جبيٍب ٜيب ػٛٙاٖ ضغُ  ،وبسٞب استجبط ضغُ ثب ٔطبغُ ديٍش دس يه حٛص ٜضغّي ٔ ،سئِٛيت ٞاب ،
ضشايط وبسي  ٚاستب٘ذاسد ػّٕىشد ٔٛسد ٘يبص ضغُ .
طَل دٍرُ آهَزش :
حذالُ صٔبٖ  ٚجّسبت ٔٛسد ٘يبص ثشاي سسيذٖ ث ٝيه استب٘ذاسد آٔٛصضي .
ٍیژگي وبرآهَز ٍرٍدي :
حذالُ ضبيستٍي ٞب  ٚتٛا٘بيي ٞبيي و ٝاص يه وبسآٔٛص دس ٍٙٞبْ ٚسٚد ث ٝدٚس ٜآٔٛصش ا٘تظبس ٔي سٚد .
وبرٍرزي:
وبسٚسصي غشفب دس ٔطبغّي است و ٝثؼذ اص آٔٛصش ٘ظشي يب ٍٕٞبْ ثب آٖ آٔٛصش ػّٕي ث ٝغٛست ٔحذٚد يب ثب ٔبوت غٛست ٔاي ٌياشد  ٚضاشٚست
داسد و ٝدس آٖ ٔطبغُ خبظ ٔحيط ٚالؼي ثشاي ٔذتي تؼشيف ضذ ٜتجشث ٝضٛدٔ(.ب٘ٙذ آٔٛصش يه ضبيستٍي و ٝفشد دس ٔحاُ آٔاٛصش ثا ٝغاٛست
تئٛسيه ثب استفبد ٜاص ػىس ٔي آٔٛصد  ٚضشٚست داسد ٔذتي دس يه ٔىبٖ ٚالؼي آٔٛصش ػّٕي ثجيٙذ  ٚضبُٔ ثسيبسي اص ٔطبغُ ٕ٘ي ٌشدد).
ارزضيبثي :
فشآيٙذ جٕغ آٚسي ضٛاٞذ  ٚل بٚت دس ٔٛسد آ٘ى ٝيه ضبيستٍي ثذست آٔذ ٜاست يب خيش  ،و ٝضابُٔ سا ٝثخاص ػّٕاي  ،وتجاي ػّٕاي  ٚاخاالق
حشفٝاي خٛاٞذ ثٛد .
صالحيت حرفِ اي هرثيبى :
حذالُ تٛإ٘ٙذي ٞبي آٔٛصضي  ٚحشف ٝاي و ٝاص ٔشثيبٖ دٚس ٜآٔٛصش استب٘ذاسد ا٘تظبس ٔي سٚد .
ضبیستگي :
تٛا٘بيي ا٘جبْ وبس دس ٔحيط ٞب  ٚضشايط ٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٝطٛس ٔٛثش  ٚوبسا ثشاثش استب٘ذاسد .
داًص :
حذالُ ٔجٕٛػ ٝاي اص ٔؼّٔٛبت ٘ظشي  ٚتٛإ٘ٙذي ٞبي رٙٞي الصْ ثشاي سسيذٖ ث ٝيه ضبيستٍي يب تٛا٘بيي  .وأ ٝاي تٛا٘اذ ضابُٔ ػّا( ْٛبيا( ٝ
سيبضي  ،فيضيه  ،ضيٕي  ،صيست ضٙبسي )  ،تىِٛٛٙطي  ٚصثبٖ فٙي ثبضذ .
هْبرت :
حذالُ ٕٞبٍٙٞي ثيٗ ر ٚ ٗٞجسٓ ثشاي سسيذٖ ث ٝيه تٛإ٘ٙذي يب ضبيستٍي ٔ .ؼٕٛالً ثٟٔ ٝبست ٞبي ػّٕي اسجبع ٔي ضٛد .
ًگرش :
ٔجٕٛػ ٝاي اص سفتبسٞبي ػبطفي و ٝثشاي ضبيستٍي دس يه وبس ٔٛسد ٘يبص است  ٚضبُٔ ٟٔبست ٞبي غيش فٙي  ٚاخالق حشف ٝاي ٔي ثبضذ .
ایوٌي :
ٔٛاسدي است و ٝػذْ يب ا٘جبْ ٘ذادٖ غحيح آٖ ٔٛجت ثشٚص حٛادث  ٚخطشات دس ٔحيط وبس ٔي ضٛد .
تَجْبت زیست هحيطي :
ٔالحظبتي است و ٝدس ٞش ضغُ ثبيذ سػبيت  ٚػُٕ ضٛد و ٝوٕتشيٗ آسيت ثٔ ٝحيط صيست ٚاسد ٌشدد.

3

ًبم استبًذارد آهَزش ضغل: 1
ٔذيش ٔبِي
ضرح استبًذارد آهَزش ضغل:
ايٗ ضغُ دس حٛص ٜخذٔبتٌ ,ش ٜٚضغّي أٛس ٔبِي  ٚثبصسٌب٘ي ٔي ثبضذ.ايٗ ضغُ داساي ضبيستٍي ٞبيي اص جّٕ ٝتػٕيٓ
ٌيشي  ٚفؼبِيتٟبي ٔبِي  -تجضيٚ ٝتحّيُ غٛستٟبي ٔبِي ٚجشيبٖ ٘مذي( -يص ثيٙي ٔبِي ،ثش٘بٔ ٝسيضي ٚثٛدج ٝثٙذي –
اتخبر تػٕيٕبت ٔبِي ثب دس٘ظش ٌشفتٗ اسصش صٔب٘ي (-َٛثٛدج ٝثٙذي سشٔبئ-ٝذيشيت سشٔبي ٝدس ٌشدش-تبٔيٗ ٔبِي
وٛتبٔ ٜذت-سيسه ،ثبصدٚ ٜاسصيبثي اٚساق ثٟبداس-وبس ثشد داسايي ٞب ٚٚج ٜٛايجبد وٙٙذٞ ٜضي ٝٙثبثت ٚسبختبس سشٔبيٝ
ٔي ثبضذ  ٚايٗ ضغُ ثب ٔطبغّي ٕٞچٔ ٖٛؼبٔ ٖٚبِي ٚسئيس حسبثذاسي دس استجبط است.
ٍیژگي ّبي وبرآهَز ٍرٍدي :
حذالُ ٔيضاٖ تحػيالت ِ :يسب٘س حسبثذاسي ٔ ،ذيشيت  ٚالتػبد
حذالُ تٛا٘بيي جسٕي  ٚرٙٞي  :سالٔت جسٕب٘ي  ٚسٚا٘ي
ٟٔبست ٞبي (يص ٘يبص ٘ :ذاسد
طَل دٍرُ آهَزش :
ط َٛدٚس ٜآٔٛصش

 165 :سبػت

ا صٔبٖ آٔٛصش ٘ظشي

 52 :سبػت

ا صٔبٖ آٔٛصش ػّٕي

 113 :سبػت

ا صٔبٖ وبسٚسصي

 20 :سبػت

ا صٔبٖ (شٚطٜ

:

-

سبػت

ثَدجِ ثٌذي ارزضيبثي ( ثِ درصذ )
 وتجي % 25 : ػّٕي %65 : اخالق حشف ٝاي %10 :صالحيت ّبي حرفِ اي هرثيبى :
فٛق ِيسب٘س حسبثذاسي ثب  2سبَ سبثم ٝوبس ٔشتجط
ِيسب٘س حسبثذاسي ثب  4سبَ سبثم ٝوبسٔشتجط

1 . Job / Competency Description

4

٭ تعریف دليك استبًذارد ( اصطالحي ) :

هذیر هبلي ضخصي است وِ داراي داًص ٍ هْبرت تبهيي ٍ وبرثرد ٍجَُ سبزهبى ثَدُ ٍ ثب تصوين گيري صحيح
ًسجت ثِ ّر یه از هٌبثع تبهيي هبلي آًْب راهذیریت هي وٌذ.

٭ اصطالح اًگليسي استبًذارد ( ٍ اصطالحبت هطبثِ جْبًي ) :

Financial Manager

٭ هْن تریي استبًذاردّب ٍ رضتِ ّبي هرتجط ثب ایي استبًذارد :

حسبثذاري عوَهي همذهبتي
حسبثذاري عوَهي تىويلي
حسبثذاري عوَهي پيطرفتِ

٭ جبیگبُ استبًذارد ضغلي از جْت آسيت ضٌبسي ٍ سطح سختي وبر :

الف  :جسٍ هطبغل عبدي ٍ ون آسيت

√

طجك سٌذ ٍ هرجع ......................................

ة  :جسٍ هطبغل ًسجتبً سخت



طجك سٌذ ٍ هرجع ......................................

ج  :جسٍ هطبغل سخت ٍ زیبى آٍر



طجك سٌذ ٍ هرجع ........................................

د ً :يبز ثِ استعالم از ٍزارت وبر



5

استب٘ذاسد آٔٛصش ضغُ  /ضبيستٍي
 -ضبيستٍي ٞب  /وبسٞب

2

3

سديف

ػٙبٚيٗ

1

تػٕيٓ ٌيشي ٚفؼبِيتٟبي ٔبِي

2

تجضي ٚ ٝتحّيُ غٛست ٞبي ٔبِي  ٚجشيبٖ ٘مذي

3

(يص ثيٙي ٔبِي ،ثش٘بٔ ٝسيضي  ٚثٛدج ٝثٙذي

4

اتخبر تػٕيٕبت ٔبِي ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ اسصش صٔب٘ي (َٛ

5

ثٛدج ٝثٙذي سشٔبي ٝاي

6

ٔذيشيت سشٔبي ٝدس ٌشدش

7

تأٔيٗ ٔبِي وٛتبٔ ٜذت

8

سيسه  ،ثبصد ٚ ٜاسصيبثي اٚساق ثٟبداس

9

وبسثشد داسايي ٞب ٚ ٚج ٜٛايجبد وٙٙذٞ ٜضي ٝٙثبثت  ٚسبختبس سشٔبيٝ

1.

Occupational / Competency Standard
. Competency / task

6

3

استب٘ذاسد آٔٛصش
 ثشٌٝي تحّيُ آٔٛصشصٔبٖ آٔٛصش

عٌَاى :

٘ظشي

ػّٕي

جٕغ

3

8

11

 تصوين گيري ٍ فعبليت ّبي هبليداًص  ،هْبرت ً ،گرش  ،ایوٌي

تجْيسات  ،اثسار  ،هَاد

تَجْبت زیست هحيطي هرتجط

هصرفي ٍ هٌبثع آهَزضي

داًص :
تؼشيف ٔذيشيت ٔبِي

1

اٞذاف ٔذيشيت ٔبِي

1

ٚظبيف ٔذيش ٔبِي

1

هْبرت :
اتخبر تػٕيٕبت ٔبِي

2

ضٙبسبيي ا٘ٛاع ٔٛسسبت تجبسي

2

تبٔيٗ ٚجٛٔ ٜٛسد ٘يبص اص ٔٛسسسبت ٚثبصاسٞبي ٔبِي

2

تػٕيٓ ٌيشي غحيح ٔبِي ٚسشٔبيٌ ٝزاسي ثب تٛج ٝث ٝچبسچٛة
ٔبِيبتي ٔٛسس/ ٝضشوت

2

ًگرش :
استفبدٔ ٜطّٛة اص تٕبْ ٔٙبثغ سبصٔبٖ جٟت سسيذٖ ث ٝاٞذاف سبصٔب٘ي
ایوٌي ٍ ثْذاضت :
تَجْبت زیست هحيطي :
-

7

ٚسبيُ ايٕٙي  ٚحفبظتي
وبٔپيٛتش حذالُP4
ٔيض ثشاي اسبتيذ
غٙذِي ٌشدٖٚ
غٙذِي تحػيّي
ٚيذئ( ٛشطوتٛس
تجٟيضات ثشاي ايٙتش٘ت
حبفظ ٝسيبس
ٔجّٕبٖ اداسي
وبثُ سيبس
ٚايت ثٛسد ٔبطيه
وتبة ٞب  ٚجضٚات ٔشثٛطٝ

استب٘ذاسد آٔٛصش
 ثشٌٝي تحّيُ آٔٛصشصٔبٖ آٔٛصش

عٌَاى :
-تجسیِ ٍ تحليل صَرت ّبي هبلي ٍ جریبى ًمذي

٘ظشي

ػّٕي

جٕغ

4

11

15

داًص  ،هْبرت ً ،گرش  ،ایوٌي
تَجْبت زیست هحيطي هرتجط

تجْيسات  ،اثسار  ،هَاد هصرفي ٍ
هٌبثع آهَزضي

داًص :
 -ا٘ٛاع غٛست ٞبي ٔبِي

1

٘ -سجتٟبي ٘مذيٍٙي

0.5

٘ -سجتٟبي فؼبِيت

0.5

٘ -سجتٟبي اٞشٔي

0.5

٘ -سجتٟبي سٛد آٚسي

0.5

٘ -سجتٟبي اسصش ثبصاس

1

ٟٔبست :
-

تجضي ٚ ٝتحّيُ غٛستٟبي ٔبِي
تحّيُ غٛست جشيبٖ ٘مذي
ٔحبسج ٝسشٔبي ٝدسٌشدش٘ ،سجت جبسي ٘ ٚسجت آتي
ٔحبسجٌ ٝشدش حسبثٟبي دسيبفتٙي
ٔحبسج٘ ٝسجت ٌشدش ٔٛجٛدي وبال  ٚدٚسٌ ٜشدش
ٔٛجٛدي وبال
 ٔحبسج ٝدٚس ٜػّٕيبتي ٔحبسج ٝسٛد خبِع ،سٛد سٟبْ ٕٔتبص ٔحبسج٘ ٝسجت ثبصد ٜسٟبٔذاساٖ ػبدي ٘،سجت دفؼبت(شداخت ثٟش ، ٜسٛد ٞش سٟٓ

1
1
2
1
2
1
1
2

ًگرش :
حذاوثش سبصي ثشٚت سٟبٔذاساٖ
ایوٌي ٍ ثْذاضت :
تَجْبت زیست هحيطي :

8

استب٘ذاسدٞبي حسبثشسي
اسٙبد ٔ ٚذاسن ٔبِي  ٚغيش ٔبِي
وبسثشي حسبثشسي
ضٙبسٙبٔٞ ٝبي ضغّي
ٔٙبثغ اطالػبتي ا٘ٛاع حسبثشسي
ٔذيشيت
ٕ٘ٛداس سبصٔب٘ي
وتت ٔشثٛط ٝث ٚ ٝحسبثشسي
ػّٕيبتي ٔ ٚبِي

استب٘ذاسد آٔٛصش
 -ثشٌٝي تحّيُ آٔٛصش

عٌَاى :

صٔبٖ آٔٛصش

-پيص ثيٌي هبلي،ثرًبهِ ریسي ٍ ثَدجِ ثٌذي

٘ظشي

ػّٕي

جٕغ

8

14

22

داًص  ،هْبرت ً ،گرش  ،ایوٌي

تجْيسات  ،اثسار  ،هَاد هصرفي ٍ

تَجْبت زیست هحيطي هرتجط

هٌبثع آهَزضي

داًص :
-

(يص ثيٙي ٔبِي  ٚسٚضٟبي آٖ (دسغذ فشٚش  ،سٌشسي)ٖٛ

2

 -ثٛدج ٝيب ثش٘بٔٔ ٝبِي

2

 -ثٛدج ٝػّٕيبتي

2

 -ثٛدجٔ ٝبِي

1

 -سٚش سشيغ تٟي ٝثٛدجٝ

1

هْبرت :
ٔ -حبسج ٝفشٚش سٔ ٝب ٜآتي

3

 -تٟي ٝثٛدجٞ ٝضيٞ ٝٙبي فشٚش  ٚاداسي

3

 -تٟي ٝغٛست سٛد  ٚصيبٖ ثٛدج ٝضذٜ

4

 -تٟي ٝتشاص٘بٔ( ٝيص ثيٙي ضذٜ

4

ًگرش :
(يص ثيٙي ٔبِي ثٙٔ ٝظٛس ٞذايت فؼبِيتٟبي سبصٔبٖ دس جٟت ٞذفٟبي وٛتبٔ ٜذت  ٚثّٙاذ
ٔذت
ایوٌي ٍ ثْذاضت :
تَجْبت زیست هحيطي :

9

استب٘ذاسدٞبي حسبثشسي
اسٙبد ٔ ٚذاسن ٔبِي  ٚغيش ٔبِي
وبسثشي حسبثشسي
ضٙبسٙبٔٞ ٝبي ضغّي
ٔٙبثغ اطالػبتي ا٘ٛاع حسبثشسي
ٔذيشيت
ٕ٘ٛداس سبصٔب٘ي
وتت ٔشثٛط ٝث ٚ ٝحسبثشسي
ػّٕيبتي ٔ ٚبِي

استب٘ذاسد آٔٛصش
 -ثشٌٝي تحّيُ آٔٛصش

عٌَاى :

صٔبٖ آٔٛصش

 اتخبر تصويوبت هبلي ثب در ًظر گرفتي ارزشزهبًي پَل

٘ظشي

ػّٕي

جٕغ

3

10

13

داًص  ،هْبرت ً ،گرش  ،ایوٌي

تجْيسات  ،اثسار  ،هَاد

تَجْبت زیست هحيطي هرتجط

هصرفي ٍ هٌبثع آهَزضي

داًص :
 -اسصش آتي  ٚسٚضٟبي آٖ

1

 -اسصش فؼّي  ٚسٚضٟبي آٖ

1

ٛٔ -اسد وبسثشد اسصش فؼّي  ٚاسصش آتي

1

هْبرت :
استب٘ذاسدٞبي حسبثشسي
 ٔحبسج ٝاسصش فؼّي ثب السبط ٔسبٚي3
اسٙبد ٔ ٚذاسن ٔبِي  ٚغيش
ٔبِي
 ٔحبسج ٝاسصش آتي (ٔثال ثؼذ اص  5سبَ )3
وبسثشي حسبثشسي
 ٔحبسج ٝالسبط سبال٘ٝ2
ضٙبسٙبٔٞ ٝبي ضغّي
 ٔحبسج٘ ٝشخ ثٟش ٜسبِيب٘ٝٔٙبثغ اطالػبتي ا٘ٛاع
2
حسبثشسي ٔذيشيت
ًگرش :
ٕ٘ٛداس سبصٔب٘ي
وتت ٔشثٛط ٝثٚ ٝ
اسصش يب لذست خشيذ يه ٚاحذ ( َٛدس حبَ حبضش ثيطتش اص اسصش ٕٞابٖ ٚاحاذ (ا َٛدس
حسبثشسي ػّٕيبتي ٔ ٚبِي
آيٙذ ٜاست
ایوٌي ٍ ثْذاضت :

تَجْبت زیست هحيطي :

11

استب٘ذاسد آٔٛصش
 -ثشٌٝي تحّيُ آٔٛصش

عٌَاى :

صٔبٖ آٔٛصش

 -ثَدجِ ثٌذي سرهبیِ اي

٘ظشي

ػّٕي

جٕغ

7

12

19

داًص  ،هْبرت ً ،گرش  ،ایوٌي

تجْيسات  ،اثسار  ،هَاد

تَجْبت زیست هحيطي هرتجط

هصرفي ٍ هٌبثع آهَزضي

داًص :
 تؼشيف ثٛدج ٝثٙذي سشٔبي ٝاي  ٚا٘ٛاع آٖ-

1

سٚضٟبي اسصيبثي (شٚطٞ ٜبي سشٔبي ٝاي(دٚس ٜثشٌطت سشٔبي، ٝ
ٔؼىٛس دٚس ٜثشٌطت سشٔبي٘،ٝشخ ثبصد ٜحسبثذاسي،اسصش فؼّي
خبِع،ضبخع سٛدآٚسي٘،شخ ثبصد ٜداخّي)

2

 -سشٔبيٌ ٝزاسي ٔب٘ؼ ٝاِجٕغ

1

٘ -ح ٜٛسٕٟي ٝثٙذي سشٔبيٝ

1

 -تؼشيف اجبس ٜثّٙذ ٔذت  ٚا٘ٛاع آٖ

1

٘ -ح ٜٛتػٕيٓ ٌيشي دس ٔٛسد خشيذ يب اجبسٜ

1

هْبرت :
ٔ -حبسج ٝسشٔبيٌ ٝزاسي اِٚيٝ

2

ٔ -حبسج ٝجشيبٟ٘بي ٘مذي ٚسٚدي تفبضّي

2

 -تؼييٗ دٚس ٜثشٌطت سشٔبيٝ

2

ٔ -حبسج٘ ٝشخ ثبصد ٜداخّي

2

ٔ -حبسج ٝاجبس ٜثٟبي سبال٘ٝ

2

 -دسج ٝثٙذي (شٚطٞ ٜب ثشاسبس سٚضٟبيNPV,IRR ,PI

2

ًگرش :
ا٘تخبة داساييٟبيي و ٝضٕٗ تٙبست ثب ٘يبص سبصٔبٖ  ،دس ٔمبيس ٝثب ٚج ٜٛسشٔبيٌ ٝزاسي ضذ، ٜ
ثيطتشيٗ جشيبٖ ٘مذي سا ثشاي سبصٔبٖ فشا ٓٞآٚسد
ایوٌي ٍ ثْذاضت :
تَجْبت زیست هحيطي :
11

استب٘ذاسدٞبي
حسبثشسي
اسٙبد ٔ ٚذاسن ٔبِي ٚ
غيش ٔبِي
وبسثشي حسبثشسي
ضٙبسٙبٔٞ ٝبي ضغّي
ٔٙبثغ اطالػبتي ا٘ٛاع
حسبثشسي ٔذيشيت
ٕ٘ٛداس سبصٔب٘ي
وتت ٔشثٛط ٝثٚ ٝ
حسبثشسي ػّٕيبتي ٚ
ٔبِي

استب٘ذاسد آٔٛصش
 -ثشٌٝي تحّيُ آٔٛصش

عٌَاى :

صٔبٖ آٔٛصش

 هذیریت سرهبیِ در گردش٘ظشي

ػّٕي

جٕغ

6

12

18

داًص  ،هْبرت ً ،گرش  ،ایوٌي

تجْيسات  ،اثسار  ،هَاد

تَجْبت زیست هحيطي هرتجط

هصرفي ٍ هٌبثع آهَزضي

داًص :
 -سشٔبي ٝدس ٌشدش  ٚإٞيت آٖ

1

 -داساييٟبي جبسي

0.5

 -ثذٞي ٞبي جبسي

0.5

ٛٔ -جٛدي ٘مذ

1

 -حسبثٟبي دسيبفتٙي

1

ٛٔ -جٛدي وبال

1

ٛٔ -جٛدي وبال  ٚسيستٓ ثٍٟٙبْ()JIT

1

هْبرت :
ٔ -حبسجٞ ٝضي ٝٙفشغت ػذْ استفبد ٜاص تخفيف

3

ٔ -حبسجٔ ٝتٛسط سشٔبيٌ ٝزاسي دس حسبثٟب

3

 -تؼييٗ ٔيضاٖ سفبسش ٔٛجٛدي وبال

2

ٔ -حبسج٘ ٝمط ٝتجذيذ سفبسش

2

ٔ -مبيس ٝسيستٓ ثٍٟٙبْ ٔٚذيشيت سٙتي ٔٛجٛدي وبال

2

ًگرش :
تػٕيٓ ٌيشي دس صٔي ٝٙاجضاي تطىيُ دٙٞذ ٜسشٔبي ٝدس ٌاشدش ٔ ٚياضاٖ ٞاش ياه ثاٝ
٘حٛي ثبضذ و ٝدس ٟ٘بيت ٞذف حذاوثش سبصي اسصش سبصٔبٖ سا تحمك ثخطذ
ایوٌي ٍ ثْذاضت :
تَجْبت زیست هحيطي :

12

استب٘ذاسدٞبي حسبثشسي
اسٙبد ٔ ٚذاسن ٔبِي  ٚغيش
ٔبِي
وبسثشي حسبثشسي
ضٙبسٙبٔٞ ٝبي ضغّي
ٔٙبثغ اطالػبتي ا٘ٛاع
حسبثشسي ٔذيشيت
ٕ٘ٛداس سبصٔب٘ي
وتت ٔشثٛط ٝثٚ ٝ
حسبثشسي ػّٕيبتي ٔ ٚبِي

استب٘ذاسد آٔٛصش
 -ثشٌٝي تحّيُ آٔٛصش

عٌَاى :

صٔبٖ آٔٛصش

 -تأهيي هبلي وَتبُ هذت

٘ظشي

ػّٕي

جٕغ

7

14

21

داًص  ،هْبرت ً ،گرش  ،ایوٌي

تجْيسات  ،اثسار  ،هَاد

تَجْبت زیست هحيطي هرتجط

هصرفي ٍ هٌبثع آهَزضي

داًص :
ٔ -ضايب ٔ ٚؼبيت تأٔيٗ ٔبِي وٛتبٔ ٜذت  ٚثّٙذ ٔذت

1

 -اػتجبس تجبسي ٔ ٚضايب ٔ ٚؼبيت اٖ

1

 -ا٘ٛاع ٚأٟب  ٚاػتجبسات ثب٘ىي

1

ٚ -اْ ٔٛسسبت ٔبِي تجبسي

1

 -اٚساق تجبسي

1

 -تأٔيٗ ٔبِي اص طشيك حسبثٟبي دسيبفتٙي

1

 -تبٔيٗ ٔبِي اص طشيك ٔٛجٛدي وبال

1

هْبرت :
ٔ -حبسج٘ ٝشخ ثٟشٛٔ ٜثش

4

ٔ -حبسجٞ ٝضي ٝٙا٘تطبس اٚساق تجبسي

4

ٔ -حبسجٞ ٝضيٛٔ ٝٙثش سبال٘ ٝػبّٔيت

6

ًگرش :
لجُ اص الذاْ ث ٝتبٔيٗ ٔبِي ثبيذ ويفيت  ٚتٙبست ا٘ٛاع ٔختّف ٔٙبثغ ٔبِي وٛتبٔ ٜاذت ثاٝ
دلت ٔٛسد ثشسسي لشاس ٌيشد.
ایوٌي ٍ ثْذاضت :

تَجْبت زیست هحيطي :

13

استب٘ذاسدٞبي حسبثشسي
اسٙبد ٔ ٚذاسن ٔبِي  ٚغيش
ٔبِي
وبسثشي حسبثشسي
ضٙبسٙبٔٞ ٝبي ضغّي
ٔٙبثغ اطالػبتي ا٘ٛاع
حسبثشسي ٔذيشيت
ٕ٘ٛداس سبصٔب٘ي
وتت ٔشثٛط ٝثٚ ٝ
حسبثشسي ػّٕيبتي ٔ ٚبِي

استب٘ذاسد آٔٛصش
 -ثشٌٝي تحّيُ آٔٛصش

عٌَاى :

صٔبٖ آٔٛصش

 ریسه  ،ثبزدُ ٍ ارزیبثي اٍراق ثْبدار٘ظشي

ػّٕي

جٕغ

7

18

25

داًص  ،هْبرت ً ،گرش  ،ایوٌي

تجْيسات  ،اثسار  ،هَاد

تَجْبت زیست هحيطي هرتجط

هصرفي ٍ هٌبثع آهَزضي

داًص :
 -سيسه (سيسه اتي ،ا٘ٛاع سيسه)

1

 -سيسه  ٚثبصدٔ ٜجٕٛػ ٝسشٔبيٌ ٝزاسي

2

ٔ -ذَ ليٕت ٌزاسي داساييٟبي سشٔبي ٝاي

1

 -اسصيبثي اٚساق ثٟبداس

1

٘ -شخ ثبصدٜ

2

هْبرت :
ٔ -حبسج ٝسيسه آتي

4

ٔ -حبسج ٝسيسه ٔجٕٛػ ٝسشٔبيٌ ٝزاسي

5

ٔ -حبسج ٝضشيت ثتب

2

 -اسصيبثي اٚساق ثٟبداس

3

ٔ -حبسج٘ ٝشخ ثبصدٜ

4

ًگرش :
حذاوثش سبصي ثشٚت سٟبٔذاساٖ تحمك ٕ٘ي يبثذ ٍٔش ايٙى ٝضشوت ٞب غشفٙظش اص ٘ٛع آٟ٘ب
اٚساق ثٟبداسي سا ا٘تخبة وٙٙذ و ٝثيطتشيٗ ثبصدٞي سا ثشاي آٟ٘ب داضت ٝثبضذ.
ایوٌي ٍ ثْذاضت :
تَجْبت زیست هحيطي :

14

استب٘ذاسدٞبي حسبثشسي
اسٙبد ٔ ٚذاسن ٔبِي  ٚغيش
ٔبِي
وبسثشي حسبثشسي
ضٙبسٙبٔٞ ٝبي ضغّي
ٔٙبثغ اطالػبتي ا٘ٛاع
حسبثشسي ٔذيشيت
ٕ٘ٛداس سبصٔب٘ي
وتت ٔشثٛط ٝثٚ ٝ
حسبثشسي ػّٕيبتي ٔ ٚبِي

استب٘ذاسد آٔٛصش ثشٌٝي تحّيُ آٔٛصشصٔبٖ آٔٛصش

عٌَاى :
 وبرثرد دارایي ّب ٍ ٍجَُ ایجبد وٌٌذُ ّسیٌِ ثبثتٍ سبختبر سرهبیِ

٘ظشي

ػّٕي

جٕغ

7

14

21

داًص  ،هْبرت ً ،گرش  ،ایوٌي

تجْيسات  ،اثسار  ،هَاد

تَجْبت زیست هحيطي هرتجط

هصرفي ٍ هٌبثع آهَزضي

داًص :
 -ا٘ٛاع ٞضيٞ ٝٙب  :ثبثت ٔ ٚتغيش

1

٘ -مط ٝسشث ٝسش

1

 ا٘ٛاع ٞضيٞ ٝٙبي ثبثت ٞ :ضيٞ ٝٙبي ثبثت ػّٕيبتي ٚٞضيٞ ٝٙبي ثبثت ٔبِي

1

اٞشْ  ٚا٘ٛاع آٖ  :ػّٕيبتي ٔ ٚبِي  ٚتشويجي

1

-

٘ -ظشي ٝسبختبس سشٔبيٝ

1

 -سٚش سٛد ػّٕيبتي خبِع ()NOI

1

 -سٚش سٛد خبِع ()NI

1

هْبرت :
 -تجضي ٚ ٝتحّيُ ٘مط ٝسش ث ٝسش

2

ٔ -حبسج ٝاٞشْ ػّٕيبتي

2

ٔ -حبسج ٝاٞشْ ٔبِي

3

ٔ -حبسج ٝاٞشْ تشويجي

2

ٔ -حبسج ٝدسغذ تغييش سٛد ٞش سٟٓ

2

-

تجضي ٚ ٝتحّيُ سٛد ػّٕيبتي – سٛد ٞش سٟٓ

3

ًگرش :
ٞش چ ٝاٞشْ ٔٛسد استفبد ٜيب ٔيضاٖ داسايي ٞب سيبَ ثذٞي ٞب  ٚساٟبْ ٕٔتابصي وا ٝثاشاي
ضشوت ٞضي ٝٙثبثت ايجبد ٔي وٙذ ثيطتش ثبضذ  ،سيسه تجبسي ٔ ٚبِي ثيطتش ٔي ضٛد.
ایوٌي ٍ ثْذاضت :
تَجْبت زیست هحيطي :

15

استب٘ذاسدٞبي حسبثشسي
اسٙبد ٔ ٚذاسن ٔبِي  ٚغيش
ٔبِي
وبسثشي حسبثشسي
ضٙبسٙبٔٞ ٝبي ضغّي
ٔٙبثغ اطالػبتي ا٘ٛاع
حسبثشسي ٔذيشيت
ٕ٘ٛداس سبصٔب٘ي
وتت ٔشثٛط ٝثٚ ٝ
حسبثشسي ػّٕيبتي ٔ ٚبِي

 ثشٌ ٝاستب٘ذاسد تجٟيضاتًبم

ردیف

هطخصبت فٌي ٍ دليك

تعذاد

P4-windows XP or 7

 8ػذد

ِيضسي سٍ٘ي

 2ػذد

1

وبٔپيٛتش

2

چب(ٍش

3

٘شْ افضاس آٔٛصضي ٔشثٛطٝ

4

وتبة آٔٛصضي

5

ٔيض وبٔپيٛتش

 8ػذد

6

غٙذِي ٌشداٖ

 15ػذد

7

وبثُ سيبس

8

ديتب (شطوتٛس

1

9

(شد ٜديتب (شطوتٛس

1

10

ٔيض ٔشثي

1

11

وپس َٛاتفبء حشيك

1

12

جؼج ٝوٕهٞبي اِٚيٝ

13

تختٚ ٝايتثشد

1

14

ٔٛدْ

1

15

وبثُ ٚتجٟيضات ثشاي اتػبَ ث ٝايٙتش٘ت

8

16

اسىٙش

1

17

وٛس٘ٔٛتش

8

٘ 1سخٝ
ٔٙبثغ ٔؼشفي ضذ ٜدس استب٘ذاسد

 4 ،3يب  5ساٝٞ

ٕٞشا ٜثب ٚسبيُ وٕهٞبي اِٚيٝ

 3ػذد

 8ػذد

1

18

فبيُ  ٚوٕذ ٔ ٚبثمي ٚسبيُ اداسي

يه سشي

1

19

حبفظ ٝسيبس ()Flash Memory

 2تب G 8

1

20

ٔجّٕبٖ اداسي

يه سشي

1

تَجِ :

 -تجْيسات ثراي یه وبرگبُ ثِ ظرفيت 15

٘فش در ًظر گرفتِ ضَد .

16

تَضيحبت

 ثشٌ ٝاستب٘ذاسد ٔٛادردیف

ًبم

هطخصبت فٌي ٍ دليك

تعذاد

1

ثشٌA4 ٝ

ثشاي (شيٙت

45

2

٘شْافضاس

1

3

ٔذاد ِٛ ٚاصْاِتحشيش

ث ٝتؼذاد الصْ

4

ِٛح فطشد ٜخبْ

15

5

دفتشچ ٝيبدداضت

15

تَجِ :
 -هَاد ثِ ازاء یه ًفر ٍ یه وبرگبُ ثِ ظرفيت ً 15فر هحبسجِ ضَد .

17

تَضيحبت

 ثشٌ ٝاستب٘ذاسد اثضاسردیف

ًبم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ٔبطيه ٚايتثشد

تختٚ ٝايتثشد
ٔٛدْ
وبثُ ٚتجٟيضات ثشاي اتػبَ ث ٝايٙتش٘ت
اسىٙش
وٛس٘ٔٛتش
فبيُ  ٚوٕذ ٔ ٚبثمي ٚسبيُ اداسي
حبفظ ٝسيبس ()Flash Memory

يه سشي
 2تب G 8

11

ٔجّٕبٖ اداسي

يه سشي

سٛ(ٚش وبس

هطخصبت فٌي ٍ دليك

ثب سً٘ سٚضٗ

وِٛيس

تَجِ :
 -اثسار ثِ ازاء ّر سِ ًفر هحبسجِ ضَد .

18

تعذاد

3
3
1
1
1
8
1
8
1
1
1

تَضيحبت

 ٔٙبثغ ٘ ٚشْ افضاس ٞبي آٔٛصضي ( اغّي ٔٛسد استفبد ٜدس تذٚيٗ  ٚآٔٛصش استب٘ذاسد )سديف

ػٛٙاٖ ٔٙجغ يب ٘شْ افضاس

1

ٔذيشيت ٔبِي 1

2

ٔذيشيت ٔبِي 2

ٔتشجٓ

ِٔٛف

دوتش احٕذ ٔذسس
فشٞبد ػجذاِ ٝصادٜ
دوتش احٕذ ٔذسس
فشٞبد ػجذاِ ٝصادٜ

سبَ ٘طش

ٔحُ ٘طش

٘بضش يب تِٛيذ وٙٙذٜ

89

تٟشاٖ

ضشوت چبح ٘ ٚطش ثبصسٌب٘ي

89

تٟشاٖ

ضشوت چبح ٘ ٚطش ثبصسٌب٘ي

 سبيش ٔٙبثغ ٔ ٚحتٛاٞبي آٔٛصضي ( (يطٟٙبدي ٌش ٜٚتذٚيٗ استب٘ذاسد ) ػال ٜٚثش ٔٙبثغ اغّيسديف

٘بْ وتبة يب جضٜٚ

سبَ ٘طش

ِٔٛف ِٛٔ /فيٗ

ٔتشجٓ/

ٔحُ ٘طش

ٔتشجٕيٗ

ٔذيشيت ٔبِي 1

ٟٔذي تمٛي

(يبْ ٘ٛس

ٔذيشيت ٔبِي 2

ٟٔذي تمٛي

(يبْ ٘ٛس

19

٘بضش

تٛضيحبت

صش استب٘ذاسدٛٔ دس آٜبي لبثُ استفبدٞ شست سبيتٟف
سديف

ٖاٛٙػ

1

www.islamicfinance.ir

2

aradanfm.persianblog.ir

3

www.acclearn.com

4

www.modir21.com

5

www.modiriran.ir/modules/article/view.category.php/9
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