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

استاندارد آموزش شایستگی

تشکیل شرکتهاي تعاوني نوع جديد

گروه شغلي
امور مالي و بازرگاني
کد ملي آموزش شايستگي

0 4 5 0 0 0 0 0 2 1
نسخه

شناسه
شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 79/2/52 :

شناسه شغل

شناسه گروه

3

3 3 5 4

سطح

Isco-00

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل 002403423333351 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی :امور مالی و بازرگانی
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

1

رحمت اله رحیمی

فوق لیسانس

مدیریت دولتی

شغل و سمت
معاون دفترآموزش،ترویج
وتحقیقات تعاون

سابقه کار
 22سال

2

سعید پورناصرانی

لیسانس

مهندسی منابع طبیعی

رئیس اداره تعاونیهای نوع جدید

 14سال

3

حبیب اله خورشیدی نژاد

فوق لیسانس

حقوق

کارشناس تعاونی های نوع جدید

 7سال

4

لیال رضا پور

لیسانس

علوم ارتباطات اجتماعی

5

نرگس هادی پور

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

رئیس اداره آموزش و قوانین و
مقررات تعاون
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
امور مالی و بازرگانی

 21سال

 10سال

کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور 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 کشور
دورنگار

55260526

تلفن

55260556

آدرس الکترونیکي 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 حرفو 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 حووزه شوغلي ،مسو و ي هوا،
شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
حداقل شايستگيها و تواناييهايي ر از يك رارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
رارورزي صرفا 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 فرد 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 :
فرآيند جمعآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك يك شايستگي بدس آمده اس يا خير ،ر شامل س بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق حرفو اي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
حداقل توانمنديهاي آموزشي و حرف 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 :
حداقل مجموع اي از مالومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ر ميتوانود شوامل علووم هاي (رياضوي،
في يك ،شيمي ،زيس شناسي) ،تكنو وژي و زبان فني باشد.
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .ماموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رفتارهاي عاطتي ر براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارتهاي غير فني و اخالق حرف اي ميباشد.
ايمني :
مواردي اس ر عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز حوادث و خطرات در مييك رار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالحظاتي 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:
تشکیل شرکتهاي تعاوني نوع جديد
شرح استاندارد آموزش شغل :
تشکیل شرکتهای تعاونی نوع جدید از شایستگی های حوزه امور مالی و بازرگانی بوده و شامل کارهای تشکیل تعاونی
سهامی عام ،مدیریت تعاونی سهامی عام ،تشکیل تعاونی فراگیر ملی ،تشکیل تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
می باشد و با شغل مدیر عامل شرکت تعاونی در ارتباط است.
ويژگيهاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :لیسانس
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت کامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 102ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

40

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 75ساعت

ـ زمان کارورزي

:

3

ساعت

ـ زمان پروژه

:

3

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 کتبي %52 : عملي %52: اخالق حرفهاي %13:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

دارابودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس با  5سال سابقه کار مرتبط

3

٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :

فرد پس از گذراندن دوره تشکیل شرکتهای تعاونی نوع جدید با توجه به قوانین و مقررات مختلف بخش تعااون و آن
تعاونی ها به تشکیل انواع تعاونی های نوع جدید می پردازد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
(New Generation Cooperative (NGCs

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
-شناسايي و بکارگیري مقررات تعاوني توسط مديران

٭ 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

تشکیل تعاونی سهامی عام

20

35

55

2

مدیریت تعاونی سهامی عام

10

35

45

3

تشکیل تعاونی فراگیر ملی

3

7

10

4

تشکیل تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

10

15

25

40

75

102

جمع ساعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تشکیل شرکت تعاونی سهامی عام

نظری

عملی

جمع

20

35

55

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
رایانه با کلیه متعلقات

دانش :

 -ویدئو پروژکتور

-تاریخچه تعاونی در ایران و جهان

 -پرده نمایش

 -تعاونی های نوع جدید و انواع آن

 -کتاب قانون تجارت

-دالیل و نحوه شکل گیری تعاونیهای نوع جدید در جهان

 کتاب قانون اجرایسیاستهای کلی اصل 44

-دالیل و ضرورت ایجاد تعاونیهای جدید در ایران

قانون اساسی

-انواع تعاونیها در ایران و جهان

 کتاب قانون بازار اوراقبهادار

 -نوآوری در مالکیت تعاونی ها

 -آخرین دستورالعمل تشکیل

 -میزان سرمایه و محدودیت تملک سهام

تعاونی سهامی عام

 -وظایف موسسین

 آخرین دستورالعمل نحوهتبدیل شرکت سهامی و یا

فرآیند تشکیل تعاونی سهامی عام فرم های تشکیل و طرح اساسنامه ،اعالمیه پذیره نویسای واظهارنامه

تعاونی به تعاونی سهامی
عام
 آئین نامه های مرتبط باتعاونیهای سهامی عام

نحوه پذیره نویسی ،و برگزاری اولین مجمع عمومی دستورالعمل نحوه تبدیل شارکت ساهامی و یاا تعااونی باهتعاونی سهامی عام
 سیاساات هااای کلای اصاال  44قااانون اساسای منطبااب باااشرکتهای تعاونی سهامی عام
 قانون تجارت و موارد مرتبط با شارکت هاای ساهامی عاامدرآن
مهارت :
تهیه و تدوین طرح اساسنامه شرکت تعاونی سهامی عام6

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

تشکیل شرکت تعاونی سهامی عام

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
تهیه و تدوین طرح اظهارنامه شرکت تعاونی سهامی عامتهیه و تدوین طرح اعالمیه پاذیره نویسای شارکت تعااونیسهامی عام
تهیه و تدوین طرح آگهای دعاوت مجماع عماومی موساسشرکت تعاونی سهامی عام
 انجام بلوک بندی مجمع عماومی موساس شارکت تعااونیسهامی عام
تکمیل طرح اعالمیه تبدیل برگزاری مجمع عمومی موسس شرکت تعاونی سهامی عامبررسی صورتجلسه مجمع عمومی موساس شارکت تعااونیسهامی عام
بکارگیری دالیل و ضروریات ایجاد تعاونیاجرای مستندات قانونی و ویژگی های تعاونی های نوع جدیدنگرش :
نظم و دقت در کاررعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت:
رعایت اصول بهداشت در محیط کار-رعایت اصول ارگونومی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

تشکیل شرکت تعاونی سهامی عام

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 :
مدیریت تعاونی سهامی عام

نظری

عملی

جمع

10

35

45

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
 -رایانه با کلیه متعلقات

دانش :

 -ویدئو پروژکتور

-نحوه برگزاری مجامع

 -پرده نمایش

-وظایف و اختیارات مجامع

 -کتاب قانون تجارت

-وظایف و اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل

 کتاب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون

-وظایف و اختیارات بازرسان

اساسی

-حسابها و نحوه اطالع رسانی

 کتاب قانون بازار اوراقبهادار

-وظایف و اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل

 -آخرین دستورالعمل تشکیل

-ماموریت های نظارتی خاص بازرسان

تعاونی سهامی عام

-نحوه انحالل و تصفیه شرکت تعاونی

 آئین نامه های مرتبط باتعاونیهای سهامی عام

 شرایط ورود به بورس و فرابورسمهارت :
برگزاری انواع مجامع عمومی انحالل و تصفیه شرکت تعاونیورود به بورس و فرابورسنگرش :
نظم و دقت در کار
رعایت اخالق حرفه ای
ایمنی و بهداشت:
رعایت اصول بهداشت در محیط کار-رعایت اصول ارگونومی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

مدیریت تعاونی سهامی عام

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 :
تشکیل شرکت های تعاونی فراگیر ملی

نظری

عملی

جمع

3

7

10

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
 -رایانه با کلیه متعلقات

دانش :

 -ویدئو پروژکتور

-قانون بخش تعاونی

 -پرده نمایش

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی منطباببا شرکت های تعاونی فراگیر ملی

 کتاب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون
اساسی

 قانون تجارت آخرین ابالغیه وزیر تعااون ،کاار و رفااه اجتمااعی باه اداراتاستانی درخصوص تشکیل تعاونی فراگیر ملی

 آخرین دستورالعمل تشکیلتعاونی فراگیر ملی
 آخرین ابالغیه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به

مهارت :

ادارات استانی درخصوص

-توانمند سازی اقشار کم درآمد از طریب تعاونی ها

تشکیل تعاونی فراگیر ملی

تعیین اهداف تعاونی های فراگیر ملی و دالیل تشکیل آنتهیه و تدوین طرح اساسنامه شرکت تعاونی فراگیر ملی تشکیل تعاونی فراگیر ملی تعیین سه دهک پایین درآمدی تهیه دعوتنامه و صورتجلسه مجمع عمومی برگزاری مجمع عمومی موسس شرکت تعاونی فراگیر ملیبررسی صورتجلسه مجماع عماومی موساس شارکت تعااونیسهامی عام
نگرش :
نظم و دقت در کار
رعایت اخالق حرفه ای
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

تشکیل شرکت های تعاونی فراگیر ملی

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

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

عنوان :
تشکیل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

نظری

عملی

جمع

10

15

25

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
 -رایانه با کلیه متعلقات

دانش :

 -ویدئو پروژکتور

 -قانون تاسیس تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

 -پرده نمایش

-دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعی سهام

 کتاب قانون بخش تعاونیکتاب قانون اجرای سیاستهای

 -اساسنامه تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی

کلی اصل  44قانون اساسی

 -قانون بخش تعاونی

 -آخرین دستورالعمل تشکیل

 -قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی منطبب

تعاونی توسعه و عمران

با شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

شهرستانی
-کتاب قانون تاسیس تعاونی

مهارت :

توسعه و عمران شهرستانی

تعیین هدف و ضرورت ایجاد تعاونی هاای توساعه و عمارانشهرستانی

 دستورالعمل نحوه محاسبهارزش واقعی سهام

 تهیه و تدوین طرح اساسنامه شرکت تعاونی سهامی عام تشکیل تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تهیه دعوتنامه و صورتجلسه مجمع عمومی برگزاری مجماع عماومی شارکت تعااونی توساعه و عمارانشهرستانی
 فروش سهام به سهامدار غیرعضو و رعایت مقررات آننگرش :
نظم و دقت در کار
رعایت اخالق حرفه ای
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

تشکیل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت:
رعایت اصول بهداشت در محیط کاررعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

دیتا پروژکتور

موجود در بازار

1دستگاه

2

پرده اسالید

موجود در بازار

1دستگاه

3

تریبون استاد

چوبی

 1عدد

4

لپ تاپ

استاندارد موجود در بازار

 1عدد

5

میز و صندلی مربی

استاندارد موجود در بازار

1عدد

6

میزو صندلی کارآموز

استاندارد موجود در بازار

15عدد

7

مودم ADSL

مخابراتی

 1عدد

0

تخته وایت برد

استاندارد موجود در بازار

 1عدد

2

کپسول آتش نشانی

استاندارد سازمان آتش نشانی

 1عدد

10

جعبه کمکهای اولیه

با کلیه ملزومات

 1عدد

11

تهویه مطبوع

استاندارد موجود در بازار

 1عدد

12

آبسردکن

استاندارد موجود در بازار

 1عدد

توضیحات

توجه :
 -تجهیزات براي يك کارگاه به ظرفیت  12نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

کاغذ

A4

 1بسته

2

ماژیک

وایت برد سه رنگ

از هر رنگ  1عدد

3

تخته پاک کن

فومی

 2عدد

4

نوشت افزار

معمولی

 15عدد

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك کارگاه به ظرفیت  12نفر محاسبه شود.
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توضیحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

کتاب قانون تجارت

آخرین شماره

 1نسخه

2

کتاب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44

آخرین شماره

 1نسخه

قانون اساسی
3

کتاب قانون بازار اوراق بهادار

آخرین شماره

 1نسخه

4

دستورالعمل تشکیل تعاونی سهامی عام

آخرین شماره

 1نسخه

5

آئین نامه های مرتبط با تعاونیهای سهامی عام

آخرین شماره

 1نسخه

6

کتاب قانون بخش تعاونی

آخرین شماره

 1نسخه

7

دستورالعمل تشکیل تعاونی فراگیر ملی

آخرین شماره

 1نسخه

0

ابالغیه وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به ادارات

آخرین شماره

 1نسخه

استانی درخصوص تشکیل تعاونی فراگیر ملی
2

آخرین شماره

کتاب قانون تاسیس تعاونی توسعه و عمران

 1نسخه

شهرستانی
10

آخرین شماره

دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعی سهام

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.
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 1نسخه

توضیحات

