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

استاندارد آموزش شغل
متصدي بازاريابي

گروه شغلي
امور مالي و بازرگاني
كد ملي آموزش شغل
1
نسخه

0 4 5 0 0 1 0 0 0
شناسه
شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 79/5/25 :

شناسه شغل

شناسه گروه

2

5 2 4 4

سطح

ISCO-00

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل525524554404440 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی :امور مالی و بازرگانی
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

علیرضا آل قیس

دکترا

بازاریابی

بازاریاب ارشد بنیاد مستضعفان و مربی

 15سال

2

الهام صالحی

لیسانس

حسابداری

کارشناس و هنرآموز کارو دانش

21سال

3

سرور فرزاد

فوق لیسانس

حسابداری

هنر آموز

 14سال

4

نرگس هادی پور

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی امورمالی و
بازرگانی

10سال

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

55568556

تلفن

55568526

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :

1

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شایستگیها و توانمندیهای مورد نیاز برای عملكرد موورر در محویك کوار را گوینود در بعضوی از مووارد اسوتاندارد حرفوهای 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 مهمترین عناصر یك شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ،کارها ارتباط شغل با مشاغل دیگور در یوك حووزه شوغلی ،مسو ولیتهوا،
شرایك کاری و استاندارد عملكرد 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 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 حرفوهای
خواهد بود.
صالحیت حرفهاي مربیان :
حداقل توانمندیهای آموزشی و حرفهای 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 :
حداقل 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 :
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 محیك کار میشود.
توجهات زيست محیطي :
مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیك زیست وارد گردد.
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نام استاندارد آموزش شغل:
متصدي بازاريابي
شرح استاندارد آموزش شغل :
متصدی بازاریابی از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگی های بكارگیری استراتژی ها و معیارهای
رفتار حرفه ای در بازاریابی ،گزارش تحلیلی قیمت گذاری بر اساس نام تجاری ،بازاریابی با موتورهای جستجو ،بازاریابی
الكترونیكی ،بازاریابی بین المللی ،برنامه ریزی بازاریابی ،بازاریابی واسطه ای ( ،)affiliateبازاریابی رسانه ای،
بكارگیری اکسل در بازاریابی می باشد و با شغل بازاریاب در ارتباط است.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه (پايان سوم راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

255

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

044

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

055 :

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

-

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %25 : عملي %55: اخالق حرفهاي %04:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یكی از رشته های مدیریت موالی ،مودیریت بازرگوانی ،حسوابداری ،اقتصواد ،علووم
اقتصادی و یا سایر رشته های مرتبك مالی با حداقل  3سال سابقه کار مرتبك

3

٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
متصدي بازاريابي كسي است كه براي محصول تولید شده يا خدمات ارائه شده توسط شركت ،بازار مناسـب پیـدا
كند و پل ارتباطي مناسبي بین نیازمشتري ٬بازار هدف و محصول يا خدمات شركت ايجاد كند.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Marketing Operator

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
-بازارياب

٭ 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

بكارگیری استراتژی ها و معیارهای رفتار حرفه ای در بازاریابی

15

11

22

2

گزارش تحلیلی قیمت گذاری بر اساس نام تجاری

15

30

45

3

بازاریابی با موتورهای جستجو

10

20

30

4

بازاریابی الكترونیكی

5

10

15

5

بازاریابی بین المللی

15

20

35

2

برنامه ریزی بازاریابی

10

15

25

7

بازاریابی واسطه ای ( ) affiliate

10

15

25

0

بازاریابی رسانه ای

10

15

25

9

بكارگیری اکسل در بازاریابی

10

20

30

جمع ساعات

255 055 044
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بكارگیری استراتژی ها و معیارهای رفتار حرفه ای در بازاریابی

نظری

عملی

جمع

15

11

22

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه

 -چشم انداز و رسالت کسب و کار

اینترنت
نوشت افزار

 -واحدهای خودگردان شرکت

کاغذ A4

 -زنجیره ارزش

ماشین حساب

 -سطوح راهبرد در سازمان

وایت بورد

 -انواع راهبردهای رقابتی

ابزارهای تبلیغاتی
نرم افزار مرتبك

 -روش های تحلیل رقابت

فیلم یا CDآموزشی

 -اهداف کوتاه مدت و بلندمدت

دستگاه ویدیو پروژکتور

-استراتژی بازاریابی یكنواخت -متمایز -متمرکز

پرده نمایش

راهبردهای دنباله رو چالش گر راهبردهای تمرکز ویژه عوامل مورر بر اجرای اصول اخالقی در بازاریابی ارتباط میان استراتژی بازاریابی و اصول اخالقی اصول اخالقی در بازاریابی اصول اخالقی در قیمت گذاری اصول اخالقی در مقابل نیروی فروش اصول اخالقی در استراتژی تبلیغاتمهارت :
ارزیابی عوامل داخلی و خارجی مورر بر راهبردها-بررسی عوامل مورر بر انتخاب استراتژی بازاریابی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بكارگیری استراتژی ها و معیارهای رفتار حرفه ای در بازاریابی

نظری

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
انجام وظایف در قبال نیروی فروشانجام وظایف در قبال تبلیغاتانجام درست وظایف در قیمت گذارینگرش :
رعایت معیارهای حرفه ای در بازاریابیرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت:
رعایت اصول بهداشت در محیك کاررعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
گزارش تحلیلی قیمت گذاری بر اساس نام تجاری

نظری

عملی

جمع

15

30

45

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه

-مفهوم نام تجاری

اینترنت
نوشت افزار

-انواع نقش نام های تجاری

کاغذ 4A

-راهبردهای توسعه و تقویت نام تجاری

ماشین حساب

-انواع استراتژی های تمایز نام تجاری

وایت بورد

-روش های تعیین قیمت

ابزارهای تبلیغاتی
نرم افزار مرتبك

-اصول تعیین قیمت

فیلم یا CDآموزشی

-فرایند قیمت گذاری

دستگاه ویدیو پروژکتور

-اهداف قیمت گذاری

پرده نمایش

انواع تقاضا ،ویژگی های آن ها در بازار جهت قیمت گذاریروش تخمین نیازها و پیش بینی هزینه هاعوامل مورر بر تعیین استراتژی قیمت گذاریانواع سیاست های مورر بر تعیین قیمتمهارت :
توسعه ارزش نام تجاریتهیه گزارش از استراتژی تبلیغاتمشاوره در محاسبه هزینه ها ،قیمت ها بر اساس پیشونهاداترقبا
استفاده از یك روش قیمت گذاری مناسبگزارش تحلیلی قیمت گذاری مرحله عمر محصولتشخیص روش های قیمت گذاری غیراخالقی8

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

گزارش تحلیلی قیمت گذاری بر اساس نام تجاری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
رعایت انصاف در تبلیغاتدقت در قیمت گذاریرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت اصول بهداشت در محیك کاررعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بازاریابی با موتورهای جستجو

نظری

عملی

جمع

10

20

30

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه

-ویژگی های عملكرد موتور جستجو

اینترنت
نوشت افزار

-موتورهای جستجو در بازاریابی فروشگاه مجازی

کاغذ 4A

-روش های بازاریابی از طریق موتور جستجو()SEO,PPC

وایت بورد

-ویژگی های بهینه سازی وب سوایت بورای موتوور جسوتجو

ابزارهای تبلیغاتی

( )SEOو روشهای آن

نرم افزار مرتبك
فیلم یا CDآموزشی

-انواع پرداخت به ازای هر کلیك ()PPC

دستگاه ویدیو پروژکتور

مهارت :

پرده نمایش

ساخت سایتقراردادن مشخصات فیزیكی و فنی محصووالت درسوایت بواروش SEO
تهیه و تنظیم یك تبلیغ در سوایت و قورار دادن آن بوا روشSEO
بكارگیری ابزارهای سایت گوگل برای ارتقاء سوایت و بهبوودرنك وب سایت
جستجو از طریق SEOپرداخت از طریق PPCنگرش :
اهمیت استفاده از موتورهای جستجو به عنوان یك ابزار قدرتمند در بازار یابی و فروش-رعایت اخالق حرفه ای
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

بازاریابی با موتورهای جستجو

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول بهداشت در محیك کاررعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بازاریابی الكترونیكی

نظری

عملی

جمع

5

10

15

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه

-تعریف وبالگ

اینترنت
نوشت افزار

-تعریف وبالگ مارکتینگ

کاغذ 4A

-روش های بهبود محتوا و غنی سازی در وبالگ

وایت بورد

مهارت :

ابزارهای تبلیغاتی

-ساخت وبالگ

نرم افزار مرتبك

بهبود محتوا و غنی سازی در وبالگ با روش SERPبهبود محتوا از طریق رنگ ،انیمیشن ،کلمات مشتری پسندنگرش :
 اهمیت سیستم های الكترونیكی در بازاریابیرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت اصول بهداشت در محیك کاررعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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فیلم یا CDآموزشی
دستگاه ویدیو پروژکتور
پرده نمایش

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بازاریابی بین المللی

نظری

عملی

جمع

15

20

35

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه

 -سیستم بازرگانی بین المللی

اینترنت
نوشت افزار

 -مزایای ورود به بازار بین المللی

کاغذ 4A

 -موانع و مشكالت ورود به بازاریابی

وایت بورد

-مشخصه اقتصادی کشورها بر مبنای توزیع درآمد

ابزارهای تبلیغاتی

-اصول محیك فرهنگی ،جغرافیایی و بازرگانی کشور موردنظر

نرم افزار مرتبك
فیلم یا CDآموزشی

-شرکت های صادراتی

دستگاه ویدیو پروژکتور

-منطقه آزاد بازرگانی

پرده نمایش

بازار مشترک اروپاروش های ورود به بازارهای داخلی و خارجیمهارت :
 استفاده از شبكه های مجازی در ارائه خدمات به شهروندانبكارگیری روش های نوین اینترنتی ارائه خدماتبكارگیری مبانی حقوقی و قانونی در بازریابی بین المللی-ورود کاالو محصوالت از طریق بازارهای بین المللی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

بازاریابی بین المللی

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 اعتقاد به اصل خدمت به مشتریرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت اصول بهداشت در محیك کاررعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
برنامه ریزی بازاریابی

نظری

عملی

جمع

10

15

25

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه

-مفهوم برنامه ریزی الكترونیكی

اینترنت
نوشت افزار

 -مشتری مداری الكترونیكی

کاغذ 4A

-روش های تقسیم و بخش بندی بوازار ،هودف گیوری بوازار،

وایت بورد

متمایزسازی بازار ،تثبیت موقعیت در بازار

ابزارهای تبلیغاتی

مهارت :

نرم افزار مرتبك
فیلم یا CDآموزشی

 -تقسیم و بخش بندی بازار

دستگاه ویدیو پروژکتور

 -متمایزسازی بازار

پرده نمایش

 تثبیت موقعیت بازارتهیه گزارشنگرش :
رعایت اصول صحیح مشتری مداریرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت اصول بهداشت در محیك کاررعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بازاریابی واسطه ای ()affiliate

نظری

عملی

جمع

10

15

25

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه

-مفهوم بازاریابی واسطه ای

اینترنت

-روش های پرداخت بورای تبلیغوات بوه وسویله برناموه هوای

نوشت افزار
کاغذ 4A

واسطه ای

وایت بورد

-ویژگی های بازاریابی واسطه ای از طریق شبكه و نرم افزار

ابزارهای تبلیغاتی

مهارت:

نرم افزار مرتبك

تهیه و تنظویم یوك نمونوه فعالیوت بازاریوابی واسوطه گوری(انتخاب اهداف تبلیغ ،انتخاب برنامه ها و شبكه بازاریابی)
اجوورای عملیووات بازاریووابی واسووطه گووری از طریووق توسووعهشبكه ها و نرم افزارها
ردیابی عملیات واسطه گری و کوکی هانگرش :
 رعایت امانت داری در بازاریابی واسطه ایرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت اصول بهداشت در محیك کاررعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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فیلم یا CDآموزشی
دستگاه ویدیو پروژکتور
پرده نمایش

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بازاریابی رسانه ای

نظری

عملی

جمع

10

15

25

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه

 -رسانه های اجتماعی

اینترنت
نوشت افزار

 -روابك عمومی در بازاریابی

کاغذ 4A

 -نقش وب سایت در بازاریابی

وایت بورد

مهارت:

ابزارهای تبلیغاتی

-بازاریابی از طریق تولید و توزیع محتوا و عقاید

نرم افزار مرتبك
فیلم یا CDآموزشی

-بازاریابی از طریق شبكه های اجتماعی

دستگاه ویدیو پروژکتور

-استفاده از ابزار  PSSدر بازاریابی

پرده نمایش

نگرش :
 رعایت امانت داری در استفاده از رسانه های اجتماعیرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت اصول بهداشت در محیك کاررعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بكارگیری اکسل در بازاریابی

نظری

عملی

جمع

10

20

30

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه

-نحوه ورود داده در محیك اکسل

اینترنت
نوشت افزار

-روش های محاسبه هزینه

کاغذ 4A

-روش تنظیم جدول تخفیفات ،تبلیغات و ترفیعات

وایت بورد

-نحوه گروه بندی کردن مشتریان

ابزارهای تبلیغاتی

 -گزارشات و نمودارها

نرم افزار مرتبك
فیلم یا CDآموزشی

مهارت:

دستگاه ویدیو پروژکتور

 -وارد کردن قیمت در محیك اکسل

پرده نمایش

 محاسبه هزینه بر اساس توابع تنظیم جدول تخفیفات ،تبلیغات و ترفیعات گروه بندی مشتریان تنظیم گزارشات و رسم نمودارهارسم نمودار آبشاری Watherfall chartنگرش :
دقت در استفاده از نرم افزار اکسلرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت اصول بهداشت در محیك 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

توضیحات

1

رایانه

با متعلقاتCORI7

 2دستگاه

یك 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:12*2.4

1دستگاه

به ازای هر کارگاه

5

وایت بورد

استاندارد

1عدد

به ازای هر کارگاه

2

ماشین حساب

معمولی

15عدد

7

میز و صندلی مربی

استاندارد

1عدد

0

میزو صندلی کارآموز

استاندارد

15عدد

9

کپسول آتش نشانی

 2کیلویی

1عدد

به ازای هر کارگاه

10

جعبه کمكهای اولیه

با کلیه ملزومات

1عدد

به ازای هر کارگاه

11

تهویه مطبوع

استاندارد

1عدد

متناسب با فضای کارگاه

توجه :
 -تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  05نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

کاغذ

A4

 1بسته

2

ماژیك

وایت برد سه رنگ

از هر رنگ  1عدد

3

تخته پاک کن

فومی

 2عدد

4

نوشت افزار

معمولی

 15عدد

توضیحات

توجه :
 -مواد براي يك كارگاه به ظرفیت  05نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

نمونه ابزار های تبلیغاتی

مرتبك با بازاریابی

3عدد

برای هر کارگاه

2

نرم افزار آموزشی

مرتبك با بازاریابی

 1عدد

3

فیلم یا CDآموزشی

مرتبك با بازاریابی

 1عدد

توجه :
 -ابزار براي يك كارگاه به ظرفیت  05نفر در نظر گرفته شود.
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