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

استاندارد آموزش شغل
متصدي پذيرش سفارش خريد و فروش اوراق بهادار

گروه شغلي
امور مالي و بازرگاني
كد ملي آموزش شغل

0 4 5 0 0 3 0 0 0 2
نسخه

شناسه
شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 79/4/02 :

شناسه شغل

شناسه گروه

2

4 3 1 2

سطح

Isco-00

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

كد ملي شناسايي آموزش شغل 405002412202220 :
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

معاون سرمایه گذاری و امور شرکت ها گروه مالی سپهر صادرات

 11سال

7

محمودرضا خواجه نصیری

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

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي كه در تاريخ  79/4/50با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي امو مالي و بازرگاني برگزار گرديد استتاندارد آمتوزش شتغل
متصدي پذيرش سفارش خريد و فروش اوراق بهادار با كد  405002412202225بررسي و تحت عنوان شغل متصدي پذيرش سفارش خريتد
و فروش اوراق بهادار با كد  405002412202220مورد تائید قرار گرفت .

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

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

55160516

تلفن

55160506

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 ميتواند شوامل علووم يايو (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:
متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار
شرح استاندارد آموزش شغل :
متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل انجام محاسبات
مالی و سرمایه گذاری ،نظارت بر فعالیت در بورس بر اساس مقررات الزم ،بررسی نمونه صورتهاای ماالی ،اساتفاده از
سامانه و سایت های مرتبط با بازار سرمایه ،بکارگیری معیارهای رفتار حرفه ای بازار سارمایه ،گازارش تحلیلای باورس
اوراق بهادار ،پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کاال می باشد و با مشاغل معامله گر بورس اوراق بهادار وتحلیل گر
بورس اوراق بهادار 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 :كمک متصدي پذيرش سفارش خريد و فروش اوراق بهادار با كد 405002412242225
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

540

ساعت

ت زمان آموزش نظري

:

041

ساعت

ت زمان آموزش عملي

:

076

ساعت

ت زمان كارورزي

:

2

ساعت

ت زمان پروژه

:

2

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %01 : عملي %51: اخالق حرفهاي %52:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های مدیریت مالی ،مدیریت بازرگانی ،حسابداری ،اقتصاد ،علوم اقتصادی و یا
سایر رشته های مرتبط مالی با حداقل  3سال سابقه آموزشی و یا فعالیت مرتبط در یکی از ارکان و نهادهای بازار سرمایه
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٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
متصدي پذيرش سفارش خريد و فروش اوراق بهادار ،ساختارها و كاركردهاي بازار سرمايه ايران را به منظور
جذب اقشار و گروه هاي مختلف به بازار سرمايه و دريافت سفارش هاي خريد و فروش مشتريان و انتقال آن به
كارگزاران بازار سرمايه تشخیص مي دهد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Securities broker

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

٭ 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

انجام محاسبات مالی و سرمایه گذاری

42

01

51

2

نظارت بر فعالیت در بورس بر اساس مقررات الزم

42

01

51

3

بررسی نمونه صورتهای مالی

02

72

502

4

استفاده از سامانه و سایت های مرتبط با بازار سرمایه

1

52

51

5

بکارگیری معیارهای رفتار حرفه ای بازار سرمایه

0

5

6

1

گزارش تحلیلی بورس اوراق بهادار

46

90

502

7

پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کاال

62

022 502

540 076 041

جمع ساعات

5

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انجام محاسبات مالی و سرمایه گذاری

نظری

عملی

جمع

42

01

51

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
مفهوم سرمایه گذاری اصطالحات سرمایه گاذاری(بازده  -ریساک -ارزش زماانیپول -تورم -قیمت -ارزش)
 دارایی های مالی و انواع آن(بازارسرمایه -بازار پول) انواع سرمایه گذاری براسااس موضاوع(سارمایه گاذاری دردارایی مالی – سرمایه گذاری در دارایی های غیر مالی)
 انواع سرمایه گذاری براساس مدت انواع سرمایه گذاری براساس میزان ریسک هدف از تشکیل سبد دارایی (پرتفوی)روش محاسبه بازده سرمایهگذاری(بازده کال -باازده تحقایافته و بازده پیش بینی شده -بازده مورد انتظار)
 ارزش زمانی پولمهارت :
 مقایسه نرخ سود بازارهای مختلف با استفاده از منابع رسمی(سایتهای مرتبط)
 بررسی و تهیه حضوری و الکترونیکی لیسات فرصات هاایسرمایهگذاری
 مقایسه فرصتهای سرمایهگذاری با درنظر گارفتن مفااهیمپایهای مالی (ریسک ،بازده)
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 میزو صندلی مربیمیزو صندلی کارآموزرایانهاینترنتلوازم التحریرکاغذ A4ماشین حسابوایت بورد-پوسترهای آموزشی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

انجام محاسبات مالی و سرمایه گذاری

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
محاسبه میانگین بازدهی چند نمونه سهام محاسبه واریانس چند نمونه سهام-محاسبه ارزش فعلی جریانات نقدی

نگرش :
 اهمیت کاربرد مفاهیم در محاسبات مالیرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
 رعایت بهداشت در محیط کار-رعایت ارگونومی

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

عنوان :
نظارت بر فعالیت در بورس بر اساس مقررات الزم

نظری

عملی

جمع

42

01

51

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 ساختار بازار سرمایه براساس قانون بازار اوراق بهادار مقررات ناظر بر شرکتهای سهامی مقررات ناظر بر نحوة انجام معامالت در باورس هاای اوراقبهادار و کاال
 مقررات ناظر بر افشای اطالعاتمقااررات ناااظر باار ناهنجاااریهااای بااازار ساارمایه(تخلفاتکارگزاران -اختالفات -جرایم)
مهارت :
 تهیه گزارش برخی از مهامتارین تخلفاات -اخاتالف باینفعاالن بازار-جرائم بازار سرمایه و رسیدگی و برخورد با آن
 تهیه لیست نموناهای از ماوارد افشاای اطالعاات برخای ازناشران و مقایسة آن با الزامات مقررات مربوطه
 تهیه لیستی از نهادهای تحت نظارت سازمان تهیه لیستی از الزامات تشکیل شرکت سهامینگرش :
 توجه به الزامات قانونی در بازار سرمایه و فعالیت در بورس -رعایت اخالق حرفه ای
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 میزو صندلی مربیمیزو صندلی کارآموزرایانهاینترنتلوازم التحریرکاغذ A4 CDهای مرتبط با بازارسرمایه
وایت بورد-پوسترهای آموزشی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

نظارت بر فعالیت در بورس بر اساس مقررات الزم

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی 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 :
بررسی نمونه صورتهای مالی

نظری

عملی

جمع

02

72

502

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی انواع صورتهای مالی شامل :ترازنامه -صورت سود و زیان-صورت جریان وجه نقد
 روش های تجزیه و تحلیل اطالعات مندرج در صورتهاایمالی (نسبتهای نقدینگی -نسبتهای فعالیات -نسابتهاای
سودآوری -توان واریز بدهیها)
مهارت :
 مقایسااة چنااد نمونااه از ترازنامااه و صااورت سااود و زی اانشرکتهای موجود در صنایع مختلف
 تهیاه لیسات نمونااهای از ناشاران و محاساابة اناواع نساابتنقدینگی و تحلیل آن
 تهیاه لیسات نمونااهای از ناشاران و محاساابة اناواع نساابتسودآوری و تحلیل آن
 تهیه لیست نمونهای از ناشران و محاسبة انواع نسبت اهرمیو تحلیل آن
بررسی نمونهای از گزارشات حسابرسی ناشران که دارای بنادحسابرس هستند و اظهارنظر روی بندهای حسابرسی

11

 میزو صندلی مربیمیزو صندلی کارآموزرایانهاینترنتلوازم التحریرکاغذ A4ماشین حساب مهندسیوایت بورد-پوسترهای آموزشی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

بررسی نمونه صورت های مالی

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 توجه به تفاوت انواع صورت های مالی نقش و اهمیت صورت های مالی در بازار سرمایه رعایت 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 :
استفاده از سامانه و سایت های مرتبط با بازار سرمایه

نظری

عملی

جمع

1

52

51

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 معرفی سایتهای رسمی بورس های اوراق بهادار و کاال -نرم افزار صفحه گسترده Excel

مهارت :
 استفاده از سایت سازمان بورس و اوراق بهادار seo.ir استفاده از سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران tse.ir استفاده از سایت شرکت فرابورس ایرانirfarabourse.com
 استفاده از سایت شرکت بورس کاالی ایران ime.co.ir استفاده از سایت شرکت سپردهگذاری مرکزیcsdiran.com
 استفاده از سایت کدال codal.ir بکارگیری سایت مدیریت فناوری بورس تهرانtsetmc.ir
 استفاده از پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه sena.ir استفاده از سایت بورس انرژی ایران irenex.ir استفاده از سایت شرکت اطالع رسانی و خدمات بورسsidsco.ir
 استفاده از سایت مرکز مالی ایران ifc.ir انجام عملیات کاربردی بر روی یک کاربرگ در محیط اکسلانجام عملیات کاربردی بر روی فایلها فرمت کردن محتویات داخل سلولها فرمول نویسی در اکسل -استفاده از قابلیتهای گرافیکی و نمودار در اکسل
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 میزو صندلی مربیمیزو صندلی کارآموزرایانهاینترنتلوازم التحریرکاغذ A4وایت بورد-پوسترهای آموزشی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

استفاده از سامانه و سایت های مرتبط با بازار سرمایه

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 توجه به کاربرد نرم افزار اکسل در بازار سرمایه توجه به تفاوت سایت های مرتبط با بازار سرمایه رعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت بهداشت در محیط کاررعایت ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
 مدیریت پسماند -مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

13

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگیری معیارهای رفتار حرفه ای بازار سرمایه

نظری

عملی

جمع

0

5

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 میزو صندلی مربیمیزو صندلی کارآموزرایانهاینترنتلوازم التحریرکاغذ 4Aوایت بورد-پوسترهای آموزشی

دانش :
حرفه ای گری در بازار سرمایه درستی بازار سرمایه تضاد منافع وظایف در قبال مشتریان وظایف در قبال کارفرما رفتار با رقبامهارت :
 حفظ شئونات حرفه ای انجام وظایف در قبال مشتریان انجام وظایف در قبال کارفرما بکارگیری رفتار متناسب با رقبانگرش :
 نقش جایگاه رقبا در بازار سرمایهرعایت انصاف با مشتریان و رقبارعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت بهداشت در محیط کاررعایت ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
 مدیریت پسماند مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی14

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
گزارش تحلیلی بورس اوراق بهادار

نظری

عملی

جمع

46

90

502

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 میزو صندلی مربی-میزو صندلی کارآموز

دانش :
 -مفاهیم و چارچوب تحلیلگری

-رایانه

 -تعریف تحلیل و مراحل آن

-اینترنت

 -معرفی قلمرو و پیش فرض های تحلیل

-لوازم التحریر

 -روش های تحلیل

-کاغذ 4A

 -ابزارهای تحلیل

-ماشین حساب مهندسی

-مفهوم تحلیل در بازار سرمایه

نااارم افزارهاااای مااارتبطمحاسباتی و رسم شکل

 -مفهوم تحلیل بنیادی

-ابزارهای ریاضی رسم شکل

 -مفهوم تحلیل تکنیکال

وایت بورد-پوسترهای آموزشی

نحوه تجزیه و تحلیل مقدماتی اقتصاد کالن در بازار سرمایه بازار پول و ارکان آن بودجه و ارکان آن بازار ارز و اجزاء مرتبط به آن ابزارهای مالی و سیاست های مربوطه آن اجزاء اصلی تعیین کننده نرخ بهره نقدینگی و عوامل موثر آن تولید ناخالص داخلی و ملی سرمایه گذاری و پس انداز تورم و عوامل موثر آن -سیاست های حمایتی (یارانه ها) تعرفه ها
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

گزارش تحلیلی بورس اوراق بهادار

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:
 نوساانات قیمات در باازار اوراق بهاادار و علال آن(شاااملریسک سیستماتیک در بازار سرمایه)
 کلیات اساسنامه ای و عملیاتی شرکت انواع سرمایه گذاری در شرکت ترکیب سهام داران و مدیریت شرکت صورت های مالی و نسبت های مالی شرکت منابع تامین مالی و نحوه دسترسی به منابع اطالعاتی مالیشرکت
 اجزاء بهای تمام شده معرفی بازار شرکت معیارهای خطرسنجی و مدیریت ریسک شرکت روند سودآوری شرکت و طرح های توسعهروش های ارزش گذاری اوراق بهاادار (مادل تنزیال ساودتقسیمی -ارزش جایگزینی -ارزش¬گذاری بر اساس نسبت
قیمت به درآمد)
 زمان خرید و فروش اوراق بهادار روشهای تحلیل انواع ابزارهای مالی در بازار اوراق بهادارمهارت :
 تشااخیص ،شناسااایی و طبقااه بناادی انااواع گزارشااهایتحلیلگری از منابع مختلف روزنامه و سایت های مرتبط

16

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

گزارش تحلیلی بورس اوراق بهادار

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
 تهیه و تحلیل بودجه و اثر آن بر سهام تهیه گزارش تحلیلی از سیاست-های مالی بر بازار سرمایه تهیه گزارشهای تحلیلی از اثرات حمایتهای دولتی ،نرخ ارز،نوسانات تورم بر بازار سرمایه
نگرش :
 درک صحیح مفاهیم و اصطالحات رایج در بازار سرمایه و کارکردهای آنهارعایت اخالق حرفه ایایمنی 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 :
پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کاال

نظری

عملی

جمع

62

502

022

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 مقررات مرتبط با پول شویی نحاوه احاراز هویات ،دریافاات مادارک و صادور کاد باارایمشتریان
 نحوه تکمیل فرم سفارشات خرید و فروش و دریافت مدارکالزم از مشتریان در بورس ها
 معرفی سامانه های معامالتی برخط نحوه ثبت ،تهیه و نگهداری اطالعات و مدارک مشتریان نحوه اجرای سفارشات مشتریان در سامانه هاای معاامالتیبورس های اوراق بهادار و کاالیی
 فرآیندهای معامالتی در بورس های اوراق بهادار و کاالیی مراحل انجام معامالت نحوه تسویه و پایاپای معامالت در بورس های اوراق بهاادارو کاالیی
 دامنه نوسان معامالت در هار یاک از بازارهاای مارتبط باابورس های اوراق بهادار و کاالیی
 کارمزد هزینه معامالت و سهم هر کدام از ارکان در هر یکاز معامالت اوراق بهادار و کاالیی
 خدمات غیرمجاز پرسنل ارکان -معامالت وکالتی درهریک ازبورس های اوراق بهادار و کاالیی

 -معامالت صادراتی در بورس های کاالیی
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 میزو صندلی مربیمیزو صندلی کارآموز لوازم التحریرکاغذ 4Aرایانهاینترنتلوازم التحریرماشین حسابوایت بورد-پوسترهای آموزشی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادارو کاال

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:
 محدودیتهای معامالتیمهارت :
 تهیه لیستی از فرآیندهای احراز هویات ،دریافات مادارک وصدور کد برای مشاتریان در معاامالت باورس انارژی ایاران،
بورس کاالی ایران ،بازار مشتقه بورس کاال
 تهیه لیستی از شرکت های ارائه دهنده خدمات نرم افزاری وتفاوت های آنها
 حضور و بازدید میدانی از فرآیندهای معامالتی بورس هاایمختلف
 تهیه لیستی از انواع محادودیتهای معاامالتی در بورساهایمختلف
 تهیه لیستی از فرآیندهای معامالتی بورسهای مختلفنگرش :
دقت در انجام معامالت و تسویه حسابهارعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت اصول بهداشت در محیط کاررعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
 مدیریت پسماند مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی19

 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

اینترنت پر سرعت

3

دستگاه ویدیو پروژکتور

DP:2000Lumens

1دستگاه

به ازای هر کارگاه

4

پرده نمایش

Sc:11*2.4

 1عدد

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 كارگاه به ظرفیت  51نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

کاغذ

A4

 1بسته

2

ماژیک

وایت برد سه رنگ

 5عدد

3

تخته پاک کن

فومی

 2عدد

توضیحات

در رنگهای مختلف

توجه :
 -مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفیت  51نفر محاسبه شود.

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

پوسترهای آموزشی

مربوط به بورس

از هرکدام  1عدد

برای تمام کارگاهها

2

کتاب مجموعه قوانین ومقرارت

مربوط به بازار سرمایه

از هرکدام  1عدد

برای تمام کارگاهها

3

 CDهای آموزشی

مرتبط با بازار سرمایه

از هرکدام  1عدد

برای تمام کارگاهها

4

برگ اوراق بهادار

نمونه رایج در بورس

 15برگ

5

نرم افزارهای محاسباتی

مرتبط با بورس

از هرکدام  1عدد

برای تمام کارگاهها

1

ابزارهای رسم نمودارهای ریاضی و اشکال

پرگار ،گونیا و نقاله

از هرکدام  1عدد

ویژه مربی

هندسی
توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.
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