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

استاندارد آموزش شغل
بازارياب فضاي مجازي
گروه شغلي
امو مالي و بازرگاني
كد ملي آموزش شغل

0 4 5 0 0 2 0 0 0 1
نسخه

شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 2931/4/21 :

شناسه گروه

2
سطح
مهارت

5 2 4 2
ISCO-08

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل514112452212222 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :امور زراعی
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

ساسان جعفرنیا

فوق لیسانس

باغبانی

مربی و مشاور کسب و کار اینترنتی

 20سال

2

دالرام فتحی

دکترای

مدیریت بازاریابی

3

هانیه غفرانی

لیسانس

نرم افزار

لیسانس

زراعت

4

سید امیریونس جعفری
نائینی

کارشناس دفتر مسابقات بین المللی
ومدرس دانشگاه
مدرس و مشاور کسب و کار اینترنتی
مشاور سازمان نظام مهندسی
کشاورزی خراسان رضوی

مدیرت تولید

5

امیر سعید مصباح

دکترای

6

سید محسن جاللی

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

7

نرگس هادی پور

فوق لیسانس

مدیدرت آموزشی

مدیر کل آموزشگاه آزاد

عملیات

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
کشاورزی

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی امور
مالی و بازرگانی

21سال
 5سال
 15سال

 21سال
 12سال

 11سال

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه اي 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

55569556

تلفن

55569516

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :

1

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شایستگیها و توانمندی های مورد نیاز برای عملكرد موورر در محویك کوار را گوینود در بعضوی از مووارد اسوتاندارد رفوهای نیوز گفتوه
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 مهم ترین عناصر یك شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ،کارها ارتباط شغل با مشاغل دیگور در یوك ووزه شوغلی ،مسو ولیتهوا،
شرایك کاری و استاندارد عملكرد مورد نیاز شغل.
طول دوره آموزش :
داقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به یك استاندارد آموزشی.
ويژگي كارآموز ورودي :
داقل شایستگیها و تواناییهایی که از یك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار میرود.
كارورزي:
کا رورزی 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 محیك واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود(.مانند آموزش یك شایستگی که فرد در محل آموزش به صورت ت وریوك
با استفاده از عكس میآموزد و ضرورت دارد مدتی در یك مكان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمیگردد).
ارزشیابي :
فرآیند جمعآوری شواهد و قضاوت در مورد آنكه یك شایستگی بدست آمده است یا خیر ،که شامل سه بخش عملی ،کتبی عملی و اخالق رفوهای
خواهد بود.
صالحیت حرفهاي مربیان :
داقل توانمندیهای آموزشی و رفهای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار میرود.
شايستگي :
توانایی انجام کار در محیكها و شرایك گوناگون به طور مورر و کارا برابر استاندارد.
دانش :
داقل مجموعهای از معلومات نظری و توانمندیهای ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایستگی یا توانایی که میتوانود شوامل علووم پایه(ریاضوی،
فیزیك ،شیمی ،زیست شناسی) ،تكنولوژی و زبان فنی باشد.
مهارت :
داقل 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 رفهای میباشد.
ايمني :
مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز وادث و خطرات در محیك کار میشود.
توجهات زيست محیطي :
مال ظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیك زیست وارد گردد.

2

نام استاندارد آموزش شغل :
بازارياب فضاي مجازي
شرح استاندارد آموزش شغل:
بازاریاب فضای مجازی شغلی است در وزه امور موالی و بازرگوانی و شوامل ارزش آفرینوی ،بوازار شناسوی ،بازاریوابی،
ترمینولوژی رایج در مدیریت بازاریابی ،تبلیغات در بازاریابی ،بازاریابی و تبلیغات با استفاده از محتوا و با مشاغل بازاریاب و
بازاریاب شبكه ای در ارتباط است.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

155

ـ زمان آموزش نظري

:

32

ـ زمان آموزش عملي

:

255

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

-

ساعت
ساعت
ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %15 : عملي %55: اخالق حرفهاي %22:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

دارابودن داقل مدرک تحصیلی لیسانس در یكی از رشته های مدیریت اجرایی ، MBA،بازرگوانی ،موالی با دوساا د
تجربهد

3

٭ تعريف دقیق استاندارد (اصطالحي) :
بازارياب فضاي مجازي علم و هنر انتخاب بازارهاي هدف سودآور و نیز جذب ،حفظ و افزايش مشتريان از
طريق خلق ،مبادله و ارائه ارزش به آن ها با استفاده از روش هاي جديد بازاريابي مانند ايمیل ماركتینگ ،بازاريابي
شبكه هاي اجتماعي و بازاريابي موتورهاي جستجو كه الزمه آن آشنايي با مهارت هاي حوزه فن آوري اطالعات
است مي باشد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد (اصطالحات مشابه جهاني) :

Marketing in cyberspace
٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
-

بازارياب

-

بازارياب شبكه اي

٭ 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

ارزش آفرینی

22

12

92

2

بازار شناسی

25

15

42

3

بازاریابی

12

92

55

4

ترمینولوژی رایج در مدیریت بازاریابی

25

15

42

5

تبلیغات در بازاریابی

25

95

52

6

بازاریابی و تبلیغات با استفاده از محتوا

25

15

42

32

255

155

جمع ساعات

5

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ارزش آفريني

نظری

عملی

جمع

22

12

92

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
میز و صندلی مربی

-ارزش و ارزش آفرینی

میز و صندلی کارآموز

-رایج ترین مدل های ارزش آفرینی اقتصادی

رایانه با کلیه متعلقات

-تفاوت فرصت طلبی و ایجاد ارزش واقعی

سیستم عامل بروز و جدید
نرم افزارهای مرتبك بروز و

مهارت :

جدید

تشخیص ارزش و فرصت-بررسی شرایك محیك کسب وکار و جوبب فرصوتهای ارزش

Cool disk
 DVDآموزشی
 DVDدیكشنری انگلیسی به

آفرین

فارسی

نگرش :

جعبه کمكهای اولیه با لوازم
کﭙسول اطفاء ریﻖ

-دقت  ،سرعت و درستی انجام کار

روپوش کار یا لباس کارگاهی

رعایت اخالق رفه ای ین کارایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ارگونومیرعایت اصول بهداشت ین کارتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

6

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بازارشناسي

نظری

عملی

جمع

25

15

42

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
میز و صندلی مربی

-مفهوم بازار

میز و صندلی کارآموز

-بازار بالقوه

رایانه با کلیه متعلقات

-بازار آماده

سیستم عامل بروز و جدید
نرم افزارهای مرتبك بروز و

-بازار هدف

جدید
Cool disk
 DVDآموزشی

بازار تحت نفوذمهارت :

 DVDدیكشنری انگلیسی به

-بخش بندی بازار

فارسی

انتخاب یك نمونه کسب و کار و طبقه بنودی آن در یكوی ازبازارها (بالقوه -آماده-هدف-تحت نفوذ)

جعبه کمكهای اولیه با لوازم
کﭙسول اطفاء ریﻖ
روپوش کار یا لباس کارگاهی

بیان ارزشهای کسب و کار انتخاب شدهنگرش :
دقت  ،سرعت و درستی انجام کاررعایت اخالق رفه ای ین کارایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ارگونومیرعایت اصول بهداشت ین کارتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بازاريابي

نظری

عملی

جمع

12

95

55

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
میز و صندلی مربی

-مفهوم بازاریابی

میز و صندلی کارآموز

-ریسك در بازاریابی

رایانه با کلیه متعلقات

-بازار مصرف

سیستم عامل بروز و جدید
نرم افزارهای مرتبك بروز و

-کاال

جدید
Cool disk
 DVDآموزشی

خدمات-عرضه

 DVDدیكشنری انگلیسی به

-تقاضا

فارسی
جعبه کمكهای اولیه با لوازم

-مشتری

کﭙسول اطفاء ریﻖ

مهارت :

روپوش کار یا لباس کارگاهی

پیش بینی تقاضای بازار بر اساس سلیقه جامعهتشووخیص دوره عموور کوواال و شووناخت کاالهووای جووایگزینبراساس تغییر سلیقه بازار
تشخیص جامعه هدف مناسب برای ارائه کاال و خدماتمشتری یابینگرش :
دقت  ،سرعت و درستی انجام کار-رعایت اخالق رفه ای ین کار
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

بازاريابي

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

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

عنوان :
ترمینولوژي رايج در مديريت بازاريابي

نظری

عملی

جمع

25

15

42

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
میز و صندلی مربی

-بازاریابی مستقیم

میز و صندلی کارآموز

-بازاریابی تلفنی

رایانه با کلیه متعلقات

-بازاریابی پایگاه داده

سیستم عامل بروز و جدید
نرم افزارهای مرتبك بروز و

-بازاریابی موتورهای جستجو

جدید

اینفلوئنسر مارکتینگ-مفهوم بازاریابی بوه کموك افوراد تاریرگوبار در شوبكه هوای

Cool disk
 DVDآموزشی
 DVDدیكشنری انگلیسی به

اجتماعی

فارسی

مهارت :

جعبه کمكهای اولیه با لوازم
کﭙسول اطفاء ریﻖ

-استفاده از روش بازاریابی مستقیم

روپوش کار یا لباس کارگاهی

 استفاده از روش بازاریابی تلفنی استفاده از روش بازاریابی پایگاه داده استفاده از روش بازاریابی موتورهای جستجو استفاده از روش اینفلوئنسر مارکتینگ استفاده از روش بازاریابی به کمك افراد تاریرگبار در شوبكههای اجتماعی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

ترمینولوژي رايج در مديريت بازاريابي

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
دقت  ،و درستی انجام کار در استفاده از بازاریابی های مختلفرعایت اخالق رفه ای ین کارایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ارگونومیرعایت اصول بهداشت ین کارتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تبلیغات در بازاريابي

نظری

عملی

جمع

25

95

52

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
میز و صندلی مربی

-الگوهای تبلیغ

میز و صندلی کارآموز

-سلیقه جامعه

رایانه با کلیه متعلقات

-رسانه های مناسب تبلیغات

سیستم عامل بروز و جدید
نرم افزارهای مرتبك بروز و
جدید
Cool disk
 DVDآموزشی

مهارت :
-ساخت پیام تبلیغاتی مناسب وزه کسب و کار

 DVDدیكشنری انگلیسی به

-انتخاب رسانه مناسب برای تبلیغات

فارسی
جعبه کمكهای اولیه با لوازم

-زمان بندی و بودجه بندی تبلیغات

کﭙسول اطفاء ریﻖ
روپوش کار یا لباس کارگاهی

نگرش :
دقت  ،و درستی انجام کار در استفاده از بازاریابی های مختلفرعایت اخالق رفه ای ین کارایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ارگونومیرعایت اصول بهداشت ین کارتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بازاريابي و تبلیغات با استفاده از محتوا

نظری

عملی

جمع

25

15

42

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
میز و صندلی مربی

-مفاهیم بازاریابی محتوایی

میز و صندلی کارآموز

-انواع بازاریابی محتوایی

رایانه با کلیه متعلقات

-انواع تاکتیك ها و استراتژی های بازاریابی محتوایی

سیستم عامل بروز و جدید
نرم افزارهای مرتبك بروز و

-آمیخته های بازاریابی نوین (اینترنتی)

جدید

-ویژگی سیستم های مدیریت محتوا برای راه اندازی سایت

Cool disk
 DVDآموزشی نرم افزار

-انواع سیستم های مدیریت محتوا و وردپرس

مربوطه

-روش های نصب وردپرس روی هاست

 DVDدیكشنری انگلیسی
به فارسی

-مفاهیم تنظیمات پیشخوان وردپرس

جعبه کمكهای اولیه با لوازم

مهارت :

کﭙسول اطفاء ریﻖ

-پیاده سازی بازاریابی محتوایی در سایت

روپوش کار یا لباس کارگاهی

پیاده سازی بازاریابی محتوایی در شبكه های اجتماعینصب وردپرس روی هاست تنظیمات پیشخوان وردپرسایجاد برگه و نوشته در سایت-سفارشی سازی سایت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

بازاريابي و تبلیغات با استفاده از محتوا

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
دقت  ،سرعت و درستی انجام کاررعایت اخالق رفه ای ین کارایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ارگونومیرعایت اصول بهداشت ین کارتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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 برگه استاندارد تجهیزاتنام

رديف

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

توضیحات
1دستگاه برای مربی هر دو کارآموز 1
دستگاه

رایانه

بروز و جدید

9

2

دیتا پروژکتور

بروز و جدید

1

3

پرده دیتا پروژکتور

ویژه کارگاه

1

4

میز رایانه

دو نفره آموزشی

9

 1عدد برای مربی هر دو کارآموز1عدد

5

صندلی گردان

آموزشی

16

برای مربی و کارآموز

6

سیاه و سفید یارنگی

3

برای هر  5کارآموز  1دستگاه

1

7

ﭼاپگر لیزری
تجهیزات اتصال به
اینترنت

خطوط مناسب اتصال

1

وایت برد

معمولی

1

توجه :
 -تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  25نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

ماژیك وایت برد

معمولی

 3عدد

در رنگهای مختلف

2

کاغب

A4

 1بسته

3

 DVDخام

معمولی

 9عدد

هرسیستم  1عدد

4

کابل سیار ﭼند راهه

دارای اتصال زمین

 9عدد

برای هر سیستم

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفیت  25نفر محاسبه شود.

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

Cool disk

 4گیگا بایت یا باالتر

1

هر دو نفر کارآموز  1عدد

2

نرم افزار سیستم عامل

نسخه های بروز و جدید

1

نصب در تمامی سیستم ها

3

نرم افزارهای مربوطه

نسخه های بروز و جدید

1

نصب در تمامی سیستم ها

4

نرم افزارهای آموزشی مربوطه

نسخه های بروز و جدید

1

نصب در تمامی سیستم ها

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.
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