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

استاندارد آموزش شغل
انباردار
گروه شغلي
امور مالي و بازرگاني

كد ملي آموزش شغل
1
نسخه

0 4 5 0 0 1 0 0 0
شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 7931/5/52 :

شناسه گروه

2
سطح
مهارت

4 3 2 1

ISCO-08

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل095753023373337 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی :امور مالی و بازرگانی
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

الهام صالحی

لیسانس

حسابداری

کارشناس و هنرآموز کارودانش

21سال

2

بیتا خلیلی

فوق لیسانس

حسابداری

3

الدن لنگری

لیسانس

حسابداری

4

شهرام روزبهانی

فوق لیسانس

اشتغال و تکنولوژی

لیسانس

حسابداری

5

نرگس هادی پور

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

استاد دانشگاه و حسابرس
شرکتهای دولتی و خصوصی

 12سال

هنرآموز کارودانش

25سال

معاون دفتر آزمون

 23سال

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
امور مالی بازرگانی

 11سال

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

55269526

تلفن

55269556

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :

1

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شایستگیها و توانمندیهای مورد نیاز برای عملکرد موثر در محیط کار را گویند در بعضی از موارد استاندارد حرفهای نیز گفته
میشود.
استاندارد آموزش :
نقشهی یادگیری برای رسیدن به شایستگیهای موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
به مجموعهای از وظایف و توانمندیهای خاص که از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار میرود اطالق میشود.
شرح شغل :
بیانیهای شامل مهمترین عناصر یك شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ،کارها ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یك حوزه شغلی ،مسئولیتها،
شرایط کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل.
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به یك استاندارد آموزشی.
ويژگي كارآموز ورودي :
حداقل شایستگیها و تواناییهایی که از یك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار میرود.
كارورزي:
کارورزی صرفا در مشاغلی است که بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت میگیرد و ضرورت دارد
که در آن مشاغل خاص محیط واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود(.مانند آموزش یك شایستگی که فرد در محل آموزش به صورت تئوریك
با استفاده از عکس میآموزد و ضرورت دارد مدتی در یك مکان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمیگردد).
ارزشیابي :
فرآیند جمعآوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه یك شایستگی بدست آمده است یا خیر ،که شامل سه بخش عملی ،کتبی عملی و اخالق حرفهای
خواهد بود.
صالحیت حرفهاي مربیان :
حداقل توانمندیهای آموزشی و حرفهای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار میرود.
شايستگي :
توانایی انجام کار در محیطها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد.
دانش :
حداقل مجموعهای از معلومات نظری و توانمندیهای ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایستگی یا توانایی که میتواند شامل علوم پایه(ریاضی،
فیزیك ،شیمی ،زیست شناسی) ،تکنولوژی و زبان فنی باشد.
مهارت :
حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی .معموالً به مهارتهای عملی ارجاع میشود.
نگرش :
مجموعهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتهای غیر فنی و اخالق حرفهای میباشد.
ايمني :
مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار میشود.
توجهات زيست محیطي :
مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.
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نام استاندارد آموزش شغل :
انبار دار
شرح استاندارد آموزش شغل :
انباردار از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگی های انبارداری و طبقه بندی انباار ،تهیاه و تاامین
موجودی و ورود کاالبه انبار ،نگهداری کاال در انبار ،کنترل های کیفی و کمی موجودی ها ،خروج و صدور کاال از انباار،
تحویل موقت  ،رسید مستقیم کاال و کاالی امانی ،انجام عملیات مربوط به جریان ورود وخروج کاال ،استفاده از روشهای
نوین و الکترونیکی کنترل و ثبت ورود و خروج کاال می باشد و با کارپرداز و کارمند امور خرید داخلی در ارتباط است .
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه ( پايان دوره راهنمايي )
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
ساعت

طول دوره آموزش

735 :

ـ زمان آموزش نظري

13 :

ـ زمان آموزش عملي

755 :

ـ زمان كارورزي

- :

ساعت

ـ زمان پروژه

- :

ساعت

ساعت
ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %52 : عملي %52: اخالق حرفهاي %73:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری یا مدیریت بازرگانی یا صنعتی یا دولتی با حاداقل  2ساال ساابقه
تدریس یا تجربه کاری

3

٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
انباردار شخصي است كه آمار و ارقام كاالهاي تولید شده يا خريداري شده را كه دريافت  ،توزيع و ارسال و ياا نبار
شده ثبت و نگهداري مي كند.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Storeroom Clerk

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
كارپرداز-كارمند امور خريد داخلي

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي كار :

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



ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت كار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگيرديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

طبقه بندی انبار

10

15

25

2

تهیه و تامین موجودی و ورود کاالبه انبار

10

15

25

3

نگهداری کاال در انبار

10

15

25

4

کنترل های کیفی و کمی موجودی ها

10

15

25

5

خروج و صدور و کنترل کاال از انبار

9

20

29

6

ورود و خروج موقت کاال

5

10

15

7

انجام عملیات مربوط به جریان ورود و خروج کاال

1

17

25

1

کنترل و ثبت ورود و خروج کاال به صورت الکترونیکی

1

15

23

جمع ساعات

13

5

735 755

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طبقه بندی انبار

نظری

عملی

جمع

10

15

25

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز و صندلی مربی

دانش :

میز و صندلی کارآموز

 -تعریف انبار

رایانه

 -انواع انبار

وایت برد

 -اهمیت انبار داری

پرینتر

 -نقش انبار در موسسات

محل نگهداری کارت ها
کارت های کاردکس

 -عملیات انبارداری

فرم های انبار

 -تعریف انباردار

ماشین حساب

 -وظایف انباردار

ماژیك وایت برد

مهارت:

ماسك تنفسی
برچسب

 -طبقه بندی انواع انبارها

کپسول آتش نشانی

 -تبیین وظایف انبار داری

کاله ایمنی

نگرش :

لباس کار

 -رعایت انضباط کاری

ماژیك وایت برد

 توجه به نقش و اهمیت انبار رعایت اخالق حرفه ای حین کارایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیستمحیطی :
 مدیریت پسماند -مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

6

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تهیه و تامین موجودی و ورود کاالبه انبار

نظری

عملی

جمع

10

15

25

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز و صندلی مربی

دانش :

میز و صندلی کارآموز

 -خرید و انواع خرید

رایانه

 -انواع موجودی های انبار ها

وایت برد

 -فرم ها ی خرید و تهیه موجودی مورد نیاز انبار

پرینتر

 -فرم ها ی ورود کاالی مورد نیاز به انبار

محل نگهداری کارت ها
کارت های کاردکس

 -فرآیند خرید وتامین موجودی های انبار

فرم های انبار

 -انواع موجودی های انبار ها

ماشین حساب

مهارت :

ماژیك وایت برد

 -کنترل مدارک مورد نیاز ورود کاال به انبار

ماسك تنفسی
برچسب

 -کنترل کاال جهت ورود به انبار

کپسول آتش نشانی

 -ثبت و تکمیل مدارک مورد نیاز کاال به انبار

کاله ایمنی

نگرش :

لباس کار

 -دقت در تکمیل فرم ها

ماژیك وایت برد

 همگرایی در کار برای بهبود بهره وری رعایت انضباط کاری استفاده از زمان و رعایت امانتداری رعایت اخالق حرفه ای حین کارایمنی و بهداشت :
 -رعایت اصول ارگونومی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

تهیه و تامین موجودی و ورود کاالبه انبار

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیست محیطی :
 مدیریت پسماند -مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نگهداری کاال در انبار

نظری

عملی

جمع

10

15

25

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز و صندلی مربی

دانش :

میز و صندلی کارآموز

 وظایف انباردار در نگهداری کاال فضای انبار و امکانات و تجهیازات جهات نگهاداریموجودی کاال

رایانه
وایت برد
پرینتر

 -خصوصیات کاال و عوامل موثر در استقرار آن در انبار

محل نگهداری کارت ها
کارت های کاردکس

 -روشهای کد گذاری کاال در انبار

فرم های انبار

 -روش های حمل و نقل و جابجایی کاال در انبار

ماشین حساب

 -انواع وسایل و ابزار حمل و نقل

ماژیك وایت برد

مهارت :

ماسك تنفسی
برچسب

 -نگهداری کاال در انبار

کپسول آتش نشانی

 -چیدمان و استقرار کاال در انبار

کاله ایمنی

 -طبقه بندی کاال

لباس کار

 -کد گذاری کاال در انبار ها

ماژیك وایت برد

 حمل و نقل و جابجایی کاال در انبارنگرش:
 بهینه سازی رعایت انضباط کاری دقت در نگهدار ی کاال -رعایت اخالق حرفه ای حین کار
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

نگهداری کاال در انبار

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
 مدیریت پسماند -مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کنترل های کیفی و کمی موجودی های انبار

10

15

25

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز و صندلی مربی

دانش :

میز و صندلی کارآموز

 -انواع کنترل کیفی موجودی ها

رایانه

 -انواع کنترل های کمی و مقداری موجودی ها

وایت برد

 -تعریف انبار گردانی و روشهای آن

پرینتر

 -مراحل انبارگردانی

محل نگهداری کارت ها
کارت های کاردکس

 فرم ها و مستندات انبار گردانی-

نظری

عملی

جمع

فرم های انبار

گزارشات انبار گردانی

ماشین حساب

مهارت :

ماژیك وایت برد

 -کنترل کمی و کیفی موجودی

ماسك تنفسی

 -پیگیری تفاوت مقدار واقعی موجودی با مقدار موجودی

برچسب
کپسول آتش نشانی

بر اساس اسناد ومدارک

کاله ایمنی

 -تکمیل فرم ها و مستندات (شمارش موجودی)

لباس کار

نگرش :

ماژیك وایت برد

 اهمیت کنترل موجودیها رعایت انضباط کاری رعایت اخالق حرفه ای حین کارایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
 مدیریت پسماند مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
خروج و صدور و کنترل کاال از انبار

نظری

عملی

جمع

9

20

29

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز و صندلی مربی

دانش :

میز و صندلی کارآموز

 -تعریف خروج و صدور کاال از انبار

رایانه

 -وظایف انبار دار در خروج کاال

وایت برد

 -مستندات  ،مدارک و فرم های خروج کاال از انبار

پرینتر

انواع روش های کنترل خروج کاال از انبار

محل نگهداری کارت ها

-

کارت های کاردکس

 -تعریف کاالی معیوب و تعویضی

فرم های انبار

مهارت :

ماشین حساب

 تکمیل فرم های خروج کاال از انبار( حواله انبار ) -خروج کاالهای معیوب از انبار

ماژیك وایت برد
ماسك تنفسی
برچسب

 -کنترل کاال با مستندات

کپسول آتش نشانی

نگرش :

کاله ایمنی

 -دقت در خروج کاال از انبار

لباس کار

ایمنی و بهداشت :

ماژیك وایت برد

 رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
 مدیریت پسماند -مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ورود و خروج موقت کاال

نظری

عملی

جمع

5

10

15

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز و صندلی مربی

دانش :

میز و صندلی کارآموز

 -تعریف تحویل و دریافت موقت کاال

رایانه

 -کاالی امانی

وایت برد

 -مفهوم رسید مستقیم کاال

پرینتر

 -مستندات تحویل و دریافت موقت کاال

محل نگهداری کارت ها
کارت های کاردکس

 مدارک برگشت کاال به انبار مستندات و مدارک کاالی امانی دریافتی و ارسالی -مستندات رسید مستقیم کاال

فرم های انبار
ماشین حساب
ماژیك وایت برد

مهارت :

ماسك تنفسی
برچسب

 -دریافت موقت کاال و تکمیل مدارک

کپسول آتش نشانی

 -تحویل و ارسال کاالی امانی و تکمیل مدارک

کاله ایمنی

نگرش :

لباس کار

 -رعایت انضباط کاری

ماژیك وایت برد

 دقت در حفظ و کنترل کاالی امانی رعایت اخالق حرفه ای حین کارایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
 مدیریت پسماند -مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انجام عملیات مربوط به جریان ورود وخروج کاال

نظری

عملی

جمع

1

17

25

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز و صندلی مربی

دانش :

میز و صندلی کارآموز

 مفهوم جریان و ترتیب ورود و خروج کاال شاارایط ورود و خااروج کاال(برمبنااای - LIFO - FIFOمیانگین)

رایانه
وایت برد
پرینتر

 -تاثیرات اقتصادی تورم و رکود قیمت ها در ارزیاابی

محل نگهداری کارت ها
کارت های کاردکس

موجودی کاال

فرم های انبار

مهارت :
 محاسبه قیمت کاالی وارده و یا خارج شده براسااسروش LIFO

ماشین حساب
ماژیك وایت برد
ماسك تنفسی

 -محاسبه قیمت کاالی وارده و یا خارج شده براسااس

برچسب
کپسول آتش نشانی

روش FIFO
 محاسبه قیمت کاالی وارد ه و یا خارج شده براساسروش میانگین

کاله ایمنی
لباس کار
ماژیك وایت برد

نگرش :
 اهمیت نقش جریان موجودی کاال در انبار رعایت اخالق حرفه ای حین کارایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
 مدیریت پسماند مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی14

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کنترل و ثبت ورود و خروج کاال بصورت الکترونیکی

نظری

عملی

جمع

1

15

23

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز و صندلی مربی

دانش :
 -سیستم های یك پارچه ثبات ورود و خاروج کااال و

میز و صندلی کارآموز
رایانه

کنترل موجودی ها

وایت برد

 -بارکد کاال و نرم افزار های بارکد خوان

پرینتر

 نرم افزار اکسل در ثبت و کنترل موجودی کاال -نرم افزارهای کنترل موجودی ها وکنتارل کاالهاای

محل نگهداری کارت ها
کارت های کاردکس
فرم های انبار

انبارها

ماشین حساب

 -سیستم  RFIDدر ثبت ورود وخروج کاال

ماژیك وایت برد

مهارت :

ماسك تنفسی

 -ثبت و کنترل موجودی هاا ،ورود و خاروج کااال در

برچسب
کپسول آتش نشانی

انبار با استفاده از نرم افزار اکسل

کاله ایمنی

 -به کار گیری نرم افزار های مرتبط با انبار

لباس کار

 بکارگیری سیساتم  RFIDدر ثبات ورود و خاروجکاال و گزارش موجودی ها

ماژیك وایت برد
سیستم RFID

نگرش :
 دقت در انتخاب روش های نوین و الکترونیکی کنترل و ثبت ورود و خروج کاال رعایت اخالق حرفه ای حین کارایمنی و بهداشت :
 -رعایت اصول ارگونومی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

کنترل و ثبت ورود و خروج کاال بصورت الکترونیکی

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیست محیطی :
 مدیریت پسماند -مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

میز و صندلی

مربی

1

2

میر و صندلی

کارآموز

15

3

تخته وایت برد

 1 × 2متر مربع

1

4

رایانه

P4

6

5

پرینتر

 A4لیزری سیاه و سفید

1

6

پرینتر

 A4لیزری رنگی

1

7

کپسول آتش نشانی

 7کیلویی

1

توضیحات

مربی  1دستگاه -هر  3کارآموز یك دستگاه

هر کارگاه

توجه :
 -تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  72نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

لباس کار

یك سره پارچه ای

15

2

کاله ایمنی

قابل تنظیم

15

3

ماسك تنفسی

محافظ گرد و غبار

15

4

ماژیك وایت برد

مشکی  ،قرمز  ،آبی

3عدد

5

برچسب

مشکی ،آبی ،نارنجی  ،سبز  ،قرمز

از هر کدام3عدد

توضیحات

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفیت  72نفر محاسبه شود.

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

نمونه فرم های انبار

مخصوص انبارداری

 30عدد از هر نوع

2

نمونه کارت های کاردکس

مخصوص انبارداری

 30عدد از هر نوع

3

نمونه محل نگهداری کارت ها

مخصوص انبارداری

 30عدد از هر نوع

4

ماشین حساب

رومیزی

 15عدد

5

کازیه

سه طبقه

5عدد

6

فایل

چندکشویه

5عدد

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

