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

استاندارد آموزش شغل

کمک متصدي پذيرش سفارش خريد و فروش اوراق بهادار

گروه شغلي
امور مالي و بازرگاني
کد ملي آموزش شغل

0 4 5 0 0 4 0 0 0 1
نسخه

شناسه
شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 79/4/02 :

شناسه شغل

شناسه گروه

2
سطح
مهارت

4 3 1 2
Isco-00

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل413002402242223 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی امور مالی و بازرگانی
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک

شغل و سمت

رشته تخصصی

تحصیلی

سابقه
کار

1

یاسر فالح

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

مدیر عامل شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس

 9سال

2

بهنام بهزادفر

کارشناسی ارشد

مدیریت مالی

مدیر آموزش و فرهنگ سازی شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس

 7سال

3

امیر هوشنگ عزیزی

کارشناسی ارشد

فناوری اطالعات و سیستم ها

رئیس اداره آموزش و آزمون شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس

 25سال

4

احمدرضا یزدانیان

دکتری

ریاضیات مالی

مشاور آموزش و فرهنگ سازی شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس

 5سال

5

سعید مستشار

کارشناسی ارشد

معارف اسالمی و مدیریت مالی

مدیر عامل هلدینگ بانک توسعه صادرات

 11سال

1

ایوب باقرتبار

کارشناسی ارشد

معارف اسالمی و مدیریت مالی

7

محمودرضا خواجه

معاون سرمایه گذاری و امور شرکت ها گروه مالی سپهر
صادرات

 11سال

دکتری

مدیریت مالی

مدیر عامل شرکت تامین سرمایه تمدن

 14سال

0

محمد عطایی

کارشناسی ارشد

مدیریت مالی

رئیس هیات مدیره شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس

 14سال

9

بهنام چاوشی

دکتری

مدیریت مالی

مدیر عامل شرکت کارگزاری فیروز آسیا

 12سال

10

سیدمجتبی فنایی

کارشناس

اقتصاد

مشاور شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس

 14سال

1

سید صادق بحرینی

دکتری

مدیریت آموزش عالی

عضو هیات علمی دانشگاه

 0سال

12

علی احمدی

دکتری

بین الملل

مدیر حراست بانک توسعه صادرات

 21سال

13

مریم صفاریان

کارشناسی ارشد

اقتصاد

معاون مرکز پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس اوراق
بهادار

 19سال

14

الهام صالحی

لیسانس

حسابداری

کارشناس و هنرآموز کارو دانش

21سال

15

نرگس هادی پور

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی امورمالی و بازرگانی

10سال

نصیری

کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور بوده و هرگونهه سهوا اسهتفاده مهادي و معنهوي 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 کشور
دورنگار

55061506

تلفن

55061506

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :

1

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد اسوتاندارد ررهو اي نيو نتتو
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادنيري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ر از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بياني اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي ،مسو و ي هوا،
شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
رداقل شايستگيها و تواناييهايي ر از يك رارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
رارورزي صرها در مشاغلي اس ر باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت ميدود يا با مار صورت مينيرد و ضرورت دارد
ر در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ر هرد در ميل آموزش ب صورت ت وريوك
با استتاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمينردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمعآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك يك شايستگي بدس آمده اس يا خير ،ر شامل س بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق ررهو اي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
رداقل توانمنديهاي آموزشي و رره اي ر از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام رار در مييكها و شرايك نونانون ب طور مورر و رارا برابر استاندارد.
دانش :
رداقل مجموع اي از مالومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ر ميتوانود شوامل علووم پاي (رياضوي،
هي يك ،شيمي ،زيس شناسي) ،تكنو وژي و زبان هني باشد.
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .ماموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رهتارهاي عاطتي ر براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارتهاي غير هني و اخالق رره اي ميباشد.
ايمني :
مواردي اس ر عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي اس ر در هر شغل بايد رعاي و عمل شود ر رمترين آسيب ب مييك زيس وارد نردد.
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نام استاندارد آموزش شغل:
کمک متصدي پذيرش سفارش خريد و فروش اوراق بهادار

شرح استاندارد آموزش شغل :
کمک متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل استفاده از
مفاهیم پایه ای و کاربردی اقتصادی ،بررسی و طبقه بندی بازارها ،بررسی انواع بورس و کارکرد آنها ،استفاده از ابزارهای
مالی در سرمایهگذاری  ،تهیه لیست خدمات نهادهای مالی ،استفاده از مفاهیم و اصطالحات رایج در بازارسرمایه ،تنظیم
یک نمونه تراز می باشد و با مشاغل معامله گر بورس اوراق بهادار وتحلیل گر بورس اوراق بهادار در ارتباط است.
ويژگيهاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه (پايان سوم راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت کامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

012

ساعت

ه زمان آموزش نظري

:

369

ساعت

ه زمان آموزش عملي

:

141

ساعت

ه زمان کارورزي

:

2

ساعت

ه زمان پروژه

:

2

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 کتبي %00 : عملي %50: اخالق حرفهاي %32:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های مدیریت ماالی ،مادیریت بازرگاانی ،حساابداری ،اقتصااد ،علاوم
اقتصادی و یا سایر رشته های مرتبط مالی با حداقل  3سال سابقه آموزشای و یاا فعالیات مارتبط در یکای از ارکاان و
نهادهای بازار سرمایه
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٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
کمک متصدي پذيرش سفارش خريد و فروش اوراق بهادار در حد مقدماتي ابعاد ،ساختارها و کارکردهاي بازار
سرمايه ايران را به منظور جذب اقشار و گروههاي مختلف به بازار سرمايه و دريافت سفارش هاي خريد و فروش
مشتريان و انتقال آن به کارگزاران بازار سرمايه تشخیص مي دهد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Appointment to purchase and sell securities

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
 معامله گر بورس اوراق بهادار -تحلیل گر بورس اوراق بهادار

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

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



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

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

استفاده از مفاهیم پایه ای و کاربردی اقتصادی

42

12

92

2

بررسی و طبقه بندی بازارها

12

12

52

3

بررسی انواع بورس و کارکرد آنها

32

62

72

4

استفاده از ابزارهای مالی در سرمایهگذاری

12

02

62

5

تهیه لیست خدمات نهادهای مالی

10

00

72

1

تشخیص و بکارگیری مفاهیم و اصطالحات رایج در بازارسرمایه

12

62

332

7

تنظیم یک نمونه تراز

30

36

12

369

141

012

جمع ساعات

5

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
استفاده از مفاهیم پایه ای و کاربردی اقتصادی

نظری

عملی

جمع

42

12

92

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

 مبانی علم اقتصاد مبانی اقتصاد اسالمی معرفی شاخص های اندازه گیری فعالیت های اقتصادی یکجامعه
 مفهوم بازار نقش دولت در اقتصاد اقتصاد و جایگاه آن در قانون اساسی بودجه دولت نهادها و بازارهای مالیمهارت :

 بررسی مقدماتی بعضی از پدیدههای اقتصادی با اساتفاده ازمنابعی مثل روزنامه و سایتهای مربوطه
 بکارگیری اخبار اقتصادی روز در تحلیل های کاربردی تهیه فهرستی از شاخصهای اقتصادی براسااس اطالعااتکمی موجود (تولید ناخالص داخلی -درآمد سرانه )
 تهیه فهرستی از بودجه دو ساال متاوالی و تنظایم برخای ازتفاوتهای ردیف های مختلف هرینه ها ودرآمدهای دولت
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 میزو صندلی مربیمیزو صندلی کارآموزرایانهاینترنتلوازم التحریرکاغذ A4ماشین حسابوایت بورد-پوسترهای آموزشی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

استفاده از مفاهیم پایه ای و کاربردی اقتصادی

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :

 توجه به اهمیت کاربرد مفاهیم اقتصادی در بورسرعایت اخالق حرفه ایايمني و بهداشت :

 رعایت بهداشت در محیط کاررعایت ارگونومیتوجهات زيستمحیطي :

 مدیریت پسماند -مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

7

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسی و طبقه بندی بازارها

نظری

عملی

جمع

12

12

52

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 میزو صندلی مربیمیزو صندلی کارآموزرایانهاینترنتلوازم التحریرکاغذ A4ماشین حسابکتاب مجموعه قوانینومقرارت بازار سرمایه
 CDهای مرتبط با بازار
سرمایه
وایت بورد-پوسترهای آموزشی

دانش :

 مفهوم بازار بازارهای مالی و کارکرد آنها بازار پول بازار بیمه بازار سرمایهمهارت :

 تهیه لیست انواع خدمات و نحوة ارائه آن در بازار پول تهیه لیست انواع خدمات و نحوة ارائه آن در بازار سرمایه بررسی و مقایسه خدمات قابل ارائه در دو بازار پول ،سارمایهو صنعت بیمه با استفاده از دانش مفاهیم پایهای مالی(با تاکیاد
بر بازار سرمایه)
 بازدید کارگاهی و میادانی از نهادهاای مختلاف باازار ماالیشامل بانک ،بورس و بیمه
نگرش :

توجه به تفاوت انواع بازار و جایگاه هر یک از آنها در بازار سرمایه -رعایت اخالق حرفه ای
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

بررسی و طبقه بندی بازارها

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ايمني و بهداشت :

رعایت بهداشت در محیط کاررعایت ارگونومیتوجهات زيست محیطي :

 مدیریت پسماند -مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

9

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسی انواع بورس و کارکرد آنها

نظری

عملی

جمع

32

62

72

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

 مفهوم بورس ،تاریخچه و جایگاه آن در بازارهای مالی جایگاه و کارکردهای بورس در اقتصاد بااورس اوراق بهااادار تهااران(اهااداف -کااارکرد -ساااختار-روشهای ارائه سفارش خرید و فروش -ساازو کاار معاامالت-
شرایط پذیرش)
 ساز و کار معامالت در بورس اوراق بهادار بازارهای خارج از بورس و تفاوت های آن با بورس فرابورس ایران(اهداف -کاارکرد -سااختار -روشاهای ارائاهسفارش خرید و فروش -سازو کار معامالت -شرایط پذیرش)
 بورس کاال و بورس انرژی(اهداف -کارکرد -ساختار -ساازوکار معامالت)
 معرفی تاالر مجازی بورس ایرانمهارت :

 تهیه لیست انواع اوراق بهادار قابال معاملاه در باورس اوراقبهادار
 تهیه لیست انواع اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس تهی اه لیساات انااواع کاااال و اوراق بهااادار قاباال معاملااه دربورسهای کاالیی
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 میزو صندلی مربیمیزو صندلی کارآموزرایانهاینترنتلوازم التحریرکاغذ A4ماشین حسابسامانه شبیهسازی معامالتآنالین تاالر مجازی بورس
ایران
وایت بورد-پوسترهای آموزشی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

بررسی انواع بورس و کارکرد آنها

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:

تهیه فلوچارت مراحل ثبت سافارش در هریاک از باورسهاا( حضوری و الکترونیکی ،تلفنی و برخط)
 تکمیل فرمهای مختلف سرمایهگذاری در هریک از بازارها مشااخص نمااودن پارامترهااای مربااوط بااه پذیرفتااه شاادنشرکتها در هر یک از بورس ها
 ثبت نام و فعالیت در تاالر مجازی بورس ایراننگرش :

 توجه به ارتباط پیشرفت اقتصادی و گسترش بازار بورس رعایت اخالق حرفه ایايمني و بهداشت :

رعایت بهداشت در محیط کاررعایت ارگونومیتوجهات زيست محیطي :

 مدیریت پسماند -مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
استفاده از ابزارهای مالی در سرمایه گذاری

نظری

عملی

جمع

12

02

62

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

 مفهوم ابزار مالی اوراق بهادار و تعریف آن ابزارهای مالی بازار پول ابزارهای مالی بازار سرمایه(ابزارهای تأمین مالی بلند مدّت-سهام)
 ابزارهای مالی اسالمی (اوراق مشارکت -اوراق اجاره -اوراقمنفعت (مرابحه) )
 ابزارهای مدیریت ریسک(قرارداد آتی  -اختیار معامله)مهارت :

 تهیه لیست ابزارهای مالی بازار پاول باتوجاه باه اطالعااتمربوط به بانکهای مختلف
 تهیه لیست ابزارهای مالی بازار سرمایه توسط ناشران بررسی و مقایسة سازوکار اجرای سرمایهگذاری ابزار ماالی ومیزان تطابق آن با دستورالعملهای مربوطه
 مقایسة وضعیت قیمات کاالهاای مختلاف باا اوراق بهاادارمبتنی بر آن کاال در بازار سرمایه (مقایسه بازارهای آتی با بازار
نقدی)
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 میزو صندلی مربیمیزو صندلی کارآموزرایانهاینترنتلوازم التحریرکاغذ A4ماشین حسابنمونه برگ اوراق بهاداروایت بورد-پوسترهای آموزشی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

استفاده از ابزارهای مالی در سرمایه گذاری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :

دقت در استفاده از ابزارهای مالی در بازار سرمایه رعایت اخالق حرفه ایايمني و بهداشت :

رعایت بهداشت در محیط کاررعایت ارگونومیتوجهات زيست محیطي :

 مدیریت پسماند -مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

13

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تهیه لیست خدمات نهادهای مالی

نظری

عملی

جمع

10

00

72

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 شرکتهای تأمین سرمایه(ساختار و حوزه فعالیت -رویههایتعهد پذیرهنویسی)
 صندوق های سرمایهگذاری ،مزایا و فرایند سرمایه گذاری درصندوق(سهام -معامله -اوراق بهاادار باا درآماد ثابات-ارزی-
زمین و ساختمان -طال)
ساختار و حوزه فعالیت شرکتهای کارگزاری شرکتهای سرمایهگذاری و مادر (هلدینگ)ساختار و حوزه فعالیت شرکتهای مشاور سرمایهگذاریساختار و حوزه فعالیت شرکتهای سبدگردانساختار و حوزه فعالیت شرکتهای پردازش اطالعات مالی شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهفعالیت بازارگردانی فعالیت مشاور عرضه فعالیت مشاور پذیرشمهارت :
 تهیه لیست خدمات قابل ارائه کارگزاران بار اسااس رتباه ونمونه قراردادهای مربوطه
 تهیااه لیساات خاادمات شاارکت تااأمین ساارمایه و نمونااهقراردادهای مربوطه
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 میزو صندلی مربیمیزو صندلی کارآموزرایانهاینترنتلوازم التحریرکاغذ 4Aماشین حسابنرم افزارهای محاسباتیمرتبط
وایت بورد-پوسترهای آموزشی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

تهیه لیست خدمات نهادهای مالی

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
 تهیااه لیساات خاادمات قاباال ارائااه شاارکتهااای مشاااورسرمایهگذاری و نمونه قراردادهای مربوطه
 تهیه لیست خدمات قابل ارائه شرکتهای سبدگردان و نمونهقراردادهای مربوطه
 تهیه لیست خدمات قابل ارائه شرکتهای پردازش اطالعاتمالی
 تهیه لیست اقسام مختلف صندوقهای سرمایهگذاری فعال ومقایسه ریسک ،بازدهی و هزینهها
نگرش :
 اهمیت جایگاه نهادهای مالی در بازار سرمایهرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت بهداشت در محیط کاررعایت ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
 مدیریت پسماند -مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

15

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تشخیص و بکارگیری مفاهیم و اصطالحات رایج در بازار
سرمایه

نظری

عملی

جمع

12

62

332

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 میزو صندلی مربی-میزو صندلی کارآموز

دانش :
 -شاخص های بورس و انواع آن

-رایانه

 -نماد ،توقف و تعلیق نماد

-اینترنت

 -انواع مجامع شرکت

-لوازم التحریر

 -سال مالی شرکت

-کاغذ 4A

 -سود هر سهم ( )EPSو سود تقسیمی هر سهم ()DPS

ماشین حساب مهندسی-نرم افزارهای مرتبط

 -پیش بینی سود و تعدیل سود

وایت بورد-پوسترهای آموزشی

 صف های خرید و صف فروش دامنه نوسان ،حجم مبنا ،قیمت پایانی سهام ،پرتفوی سهام بازار اولیه و بازارثانویهمهارت :
 تهیه لیستی از سهام همراه با محاسبه  EPSو DPS تشکیل چند سبد سهام نمونه و محاسبة بازدهی آن سبد تهیه لیستی از نمادهای متوقف شده در بورس ایران محاسبه حجم مبنای چند نماد -بازدید حضوری در یکی از مجامع شرکت های بورسی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تشخیص و بکارگیری مفاهیم و اصطالحات رایج در بازار

نظری

عملی

جمع

سرمایه
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 درک صحیح مفاهیم و اصطالحات رایج در بازار سرمایه و کارکردهای آنهارعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت بهداشت در محیط کاررعایت ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
 مدیریت پسماند -مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تنظیم یک نمونه تراز

نظری

عملی

جمع

30

36

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

 اسناد تجاری (سفته ،برات ،چک و تفاوت آنها) اصول کار با سفته و سررسید سقته مراحل صدور برات و چک نکول سفته ،واخواست ،اسناد دریافتی مفهوم مطالبات مشکوک الوصول حسابهای مختلط ،پیشپرداختها ،پیش دریافتها ،ملزومات هزینه های معوق ،هزینه های تحقق یافته ضرورت و اصول اصالح حساب ها تراز آزمایشی اختتامی اصول افتتاح حساب ها روش تنظیم کاربرگمهارت :

 تهیه و تصحیح تراز آزمایشی یک شرکت تولیدی تهیه و صدور چک و سفته اصالح حسابها و اشتباهات حسابداری و بستن حسابها -تنظیم کاربرگ
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 میزو صندلی مربیمیزو صندلی کارآموز لوازم التحریرکاغذ 4A میزو صندلی مربیمیزو صندلی کارآموز تخته وایت بورد ماشین حساب دفترکلدفتر روزنامهدفتر معینسندحسابداری تراز آزمایشی صورتهای مالی پیش فاکتور فروش -فاکتور فروش

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

تنظیم یک نمونه تراز

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :

دقت در صدور چک و سفتهرعایت اخالق حرفه ایايمني و بهداشت :

رعایت بهداشت در محیط کاررعایت ارگونومیتوجهات زيست محیطي :

 مدیریت پسماند -مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

19

 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

رایانه

با متعلقاتCORI7

 1دستگاه

یک دستگاه مربی و  5دستگاه کارآموزان

2

مودم ADSL

مخابراتی

1عدد

اینتر نت پر سرعت

3

دستگاه ویدیو پروژکتور

DP:2000Lumens

1دستگاه

به ازای هر کارگاه

4

پرده نمایش

Sc:11*2.4

1دستگاه

به ازای هر کارگاه

5

وایت بورد

استاندارد

1عدد

به ازای هر کارگاه

1

ماشین حساب

مهندسی

15عدد

7

میز و صندلی مربی

استاندارد

1عدد

0

میزو صندلی کارآموز

استاندارد

15عدد

9

کپسول آتش نشانی

استاندارد سازمان آتش نشانی

1عدد

به ازای هر کارگاه

10

جعبه کمکهای اولیه

با کلیه ملزومات

1عدد

به ازای هر کارگاه

11

تهویه مطبوع

استاندارد

1عدد

متناسب با فضای کارگاه

توجه :
 -تجهیزات براي يک کارگاه به ظرفیت  30نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

کاغذ

A4

 1بسته

2

ماژیک

وایت برد

 5عدد

3

تخته پاک کن

فومی

 2عدد

توجه :
 -مواد به ازاا يک نفر و يک کارگاه به ظرفیت  30نفر محاسبه شود.
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توضیحات

در رنگهای مختلف

 برگه استاندارد ابزارنام

رديف

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

مربوط به بورس

از هرکدام  1عدد

برای تمام کارگاهها

از هرکدام  1عدد

برای تمام کارگاهها
برای تمام کارگاهها

1

پوسترهای آموزشی

2

کتاب مجموعه قوانین ومقرارت

مربوط به بازار سرمایه

3

 CDهای آموزشی

مرتبط با بازار سرمایه

از هرکدام  1عدد

4

برگ اوراق بهادار

نمونه رایج در بورس

 15برگ

5

نرم افزارهای محاسباتی

مرتبط با بورس

از هرکدام  1عدد

1

دفترکل

حسابداری

 1نمونه

7

فاکتور فروش

حسابداری

 15عدد

0

پیش فاکتور فروش

حسابداری

 15عدد

9

صورتهای مالی

حسابداری

 1نمونه

10

سندحسابداری تراز آزمایشی

حسابداری

 15نمونه

11

دفتر معین

حسابداری

 15نمونه

12

دفتر روزنامه

حسابداری

 15نمونه

13

ابزارهای رسم نمودارهای ریاضی و اشکال

پرگار ،گونیا و نقاله

از هرکدام  1عدد

هندسی
توجه :
-

ابزار به ازاا هر سه نفر محاسبه شود.
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برای تمام کارگاهها

ویژه مربی

