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

استاندارد آموزش شغل
متصدي فروش

گروه شغلي
امور مالي و بازرگاني
كد ملي آموزش شغل
2
نسخه

0 4 5 0 0 1 0 0 0
شناسه
شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 79/02/02 :

شناسه شغل

شناسه گروه

2

5 2 4 2

سطح

ISCO-00

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل 500002052202220 :

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

محمد صهیب فراهانی

فوق لیسانس

مدیریت بازاریابی

کارشناس

 14سال

4

سرور فرزاد

فوق لیسانس

حسابداری

هنر آموز

 14سال

5

پردیس دهقان طزرجانی

لیسانس

مهندسی سخت افزار

مربی آموزشگاه آزاد

 0سال

6

جواد روزرخ

فوق لیسانس

مدیر عامل شرکت

 10سال

7

نرگس هادی پور

فوق لیسانس

مدیریت بازارگانی-
بازاریابی
مدیریت آموزشی

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی امورمالی
و بازرگانی

10سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي كه در تاريخ  79/7/00با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي امور مالي و بزرگاني برگززار گرديزد اسزتاندارد
آموزش شغل بازارياب و فروشنده حضوري (ويزيتور) بزا كزد  0000/6و  500002052202220بررسزي و تحزت عنزواغ شزغل
متصدي فروش با كد  500002052202220مورد تائید قرار گرفت .

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازماغ آموزش فني و حرفهاي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آغ موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهراغ ،خیاباغ آزادي ،نبش خیاباغ خوش جنوبي ،سازماغ آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

66568656

تلفن

66568606

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :

1

نام استاندارد آموزش شغل:
متصدي فروش
شرح استاندارد آموزش شغل :
متصدی فروش از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگی های شناسایی بازار هدف ،جذب و
برقراری ارتباط موثر با مشتری ،بازاریابی و فروش بوسیله تلفن ،فروش از طریق اینترنت ،بکارگیری روشها و تکنیکهای
صحیح برخورد با مشتریان ،اجرای گامهای هفتگانه فروش ،استفاده از فنون فروش ،تشخیص رفتار مشتری ،مذاکره با
مشتریان می باشد و با مشاغل متصدی بازاریابی و بازاریاب در ارتباط است.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزاغ تحصیالت  :پاياغ دوره اول متوسطه ( پاياغ دوره راهنمايي )
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

052

ز زماغ آموزش نظري

:

70

ساعت

ز زماغ آموزش عملي

:

056

ساعت

ز زماغ كارورزي
ز زماغ پروژه

:
:

ساعت

-

ساعت

-

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %05 : عملي %65: اخالق حرفهاي %02:صالحیتهاي حرفهاي مربیاغ :

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 کار مرتبط

2

٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
متصدي فروش بیشتر به منظور معرفي يک محصول و يا موارد وابسته به آنها ،توسط يک فرد انساني با هدف جلب
سفارش و يا معرفي صرف ،صورت مي پذيرد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :

salesperson

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

٭ 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 زياغ آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت كار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................

■

3

استاندارد آموزش شغل
 شايستگيرديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

شناسایی بازار هدف

10

15

25

2

جذب و برقراری ارتباط موثر با مشتری

10

22

40

3

بازاریابی و فروش بوسیله تلفن

10

32

42

4

فروش از طریق اینترنت

11

20

31

5

بکارگیری روشها و تکنیکهای صحیح برخورد با مشتریان

10

17

27

6

اجرای گامهای هفتگانه فروش

10

15

25

7

استفاده از فنون فروش

9

12

21

0

تشخیص رفتار مشتری

0

12

20

9

مذاکره با مشتریان

0

11

19

جمع ساعات

70

-

4

052 056

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنواغ :
شناسايي بازار هدف

نظری

عملی

جمع

10

15

25

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رایانه

دانش :

اینترنت

-تعاریف بازاریابی

نوشت افزار

-اصول بازاریابی

کاغذ 4A

-بازاریابی مستقیم

وایت بورد
ابزارهای تبلیغاتی

 -بازار هدف

نرم افزار مرتبط

 -ضابطه های تقسیم بندی بازار

فیلم یا CDآموزشی

مهارت :

دستگاه ویدیو پروژکتور
پرده نمایش

ارزیابی وضعیت موجود در بازاربکارگیری فنون تقسیم بندی بازار متناساب باا نیااز و شارایطشرکت
بکارگیری مناسب ابزار تحقیقات بازارنگرش :
رعایت معیارهای حرفه ای در بازاریابیرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت اصول بهداشت در محیط کاررعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

5

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنواغ :
جذب و برقراري ارتباط موثر با مشتري

نظری

عملی

جمع

10

22

40

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه

 -اصول و فنون مذاکره

اینترنت
نوشت افزار

-روشهای مذاکره

کاغذ 4A

 -ویژگیهای فروشنده

وایت بورد

-روش اسالید سازی

ابزارهای تبلیغاتی

 -مهارتهای ارتباط

نرم افزار مرتبط

 -قواعد مشتری مداری

فیلم یا CDآموزشی
دستگاه ویدیو پروژکتور

-مفهوم ،انواع و تکنیکهای حل تعارض

پرده نمایش

مهارت:
 برقرای ارتباط با مشتری ارتباط کالمی و غیرکالمیرعایت زبان بدن در ارتباطات غیرکالمیپیاده سازی قواعد طالیی مشتری مداریبکارگیری فنون مذاکره در فروش اسالیدسازی در تبلیغاتبکارگیری مهارتهای ارتباطنگرش :
رعایت معیارهای حرفه ای در بازاریابیرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت اصول بهداشت در محیط کاررعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماندمدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی6

استاندارد آموزش
برگهی تحلیل آموزش
زمان آموزش

عنواغ :
بازاريابي و فروش به وسیله تلفن

نظری

عملی

جمع

10

32

42

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رایانه

دانش :

اینترنت

 -بازاریابی تلفنی

نوشت افزار

-ویژگیهای فردی ویزیتور تلفنی

کاغذ 4A

 -عناصر کالمی ارتباط (تن صدا ،آهنگ صدا و محتوا و نحاوه

وایت بورد

مجله بندی)

ابزارهای تبلیغاتی
نرم افزار مرتبط

-خصوصیات گوش دادن فعال ارتباطات دوطرفاه و روشاهای

فیلم یا CDآموزشی

موثر برای گوش دادن فعال

دستگاه ویدیو پروژکتور

-بایدها و نبایدها در ارتباط تلفنی

پرده نمایش

روشهای خالقاناه در ایجااد عالقاه باه کاا و خادمات باهمشتریان
اهمیت زمان در بازاریابی و فروش تلفنی انواع بازاریابی تلفنیاهداف بازاریابی تلفنی فهرست تماس ها فرآیند بازاریابی تلفنیمفهوم معارفهروش تحویل کا /خدماتروش های دریافت وجه از مشتریخدمات پس از فروش اعتراضات مشتریانآمار تماس های گرفته شدهراههای افزایش کیفیت بازاریابی تلفنی7

استاندارد آموزش
برگهی تحلیل آموزش

عنواغ :

زمان آموزش
نظری

بازاريابي و فروش به وسیله تلفن

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
شیوه مناسب پایان دادن به ارتباط تلفنیاشتباهات رایج در بازاریابی تلفنیمهارت :
بررسی مزایا و معایب بازاریابی تلفنیشناسایی تفاوت بازاریابی تلفنی و ویزیتور تلفنیتشخیص تفاوت بازاریابی تلفنی دورنی و بیرونیاستفاده از تکنیکهای بهبود گفتار و کلمات در بازاریابی تلفنیبکارگیری شیوه های برقراری گفتگو دو جانبهبررسی انواع مشتریان و شیوه برقراری ارتباط تلفنی موثرباآنهابررسی موانع موجود در ارتباط موثر در بازاریابی تلفنیثبت سفارش تلفنیایجاد توافق فروش یا مالقاتبکارگیری تکنیکهای فروشتهیه گزارش از فعالیت های انجام شدهبررسی تماس های تلفنی ناموفقنگرش :
رعایت معیارهای حرفه ای در بازاریابیرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت اصول بهداشت در محیط کاررعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

8

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنواغ :
فروش از طريق اينترنت

نظری

عملی

جمع

11

20

31

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رایانه

دانش :

اینترنت

-روشهای بازاریابی و فروش اینترنتی

نوشت افزار

 -سایت های فروش

کاغذ 4A

-چگونگی معرفی کا و خدمات در سایت ها

وایت بورد
ابزارهای تبلیغاتی

-مشتری مداری و مشتری یابی از طریق اینترنت

نرم افزار مرتبط

مهارت :

فیلم یا CDآموزشی

-بکارگیری وبالگ و سایت فروش

دستگاه ویدیو پروژکتور
پرده نمایش

جستجو با استفاده از SEOاستفاده از کلید واژه در سایتهابکارگیری ابزارهای تحلیلی در وبالگ و سایتنگرش :
اهمیت استفاده از موتورهای جستجو به عنوان یک ابزار قدرتمند در بازار یابی و فروشرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت اصول بهداشت در محیط کاررعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

9

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنواغ :
بكارگیري روشها و تكنیكهاي صحیح برخورد با
مشترياغ

نظری

عملی

جمع

10

11

21

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رایانه

دانش :

اینترنت

 -ایرادات و اعتراضات منطقی و احساسی مشتری

نوشت افزار

-فنون پاسخگویی به هر کدام از انواع اعتراضات

کاغذ 4A

-قواعد طالیی مدیریت اعتراض به مشتری

وایت بورد
ابزارهای تبلیغاتی

-روشهای پاسخگویی به اعتراضات ناشی از قیمت

نرم افزار مرتبط

-چگونگی طبقه بندی انواع مشتریان

فیلم یا CDآموزشی

-روشهای برخورد صحیح با هر گروه از مشتریان

دستگاه ویدیو پروژکتور
پرده نمایش

مهارت :
 تجزیه و تحلیل رفتار مشتریانتهیه جدول از انواع مشتریانپیاده سازی تکنیک برخورد با مشترینگرش :
 درک صحیح ریشه انواع رفتارهای معترضانهرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت اصول بهداشت در محیط کاررعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنواغ :
اجراي گامهاي هفتگانه فروش

نظری

عملی

جمع

10

15

25

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رایانه

دانش :

اینترنت

 -مشخصات مشتریان واقعی

نوشت افزار

-نحوه ایجاد اعتماد در مشتری

کاغذ 4A

-انواع نیازهای مشتری و روش های متقاع کردن

وایت بورد
ابزارهای تبلیغاتی

-نحوه پاسخ گویی موثر

نرم افزار مرتبط

-روش قطعی کردن فروش و تکنیکهای تکرار فروش

فیلم یا CDآموزشی

مهارت :

دستگاه ویدیو پروژکتور

-تشخیص مشتریان واقعی

پرده نمایش

ایجاد صمیمیت و اعتماد مشتریتشخیص دقیق نیازهاارائه متقاعد کنندهپاسخ گویی موثرقطعی کردن فروشتکرار فروش و جذب مشتریان توصیه شدهنگرش :
 رعایت اصول صحیح مشتری مداری رعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت اصول بهداشت در محیط کاررعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماندمدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنواغ :
استفاده از فنوغ فروش

نظری

عملی

جمع

9

12

21

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رایانه

دانش :

اینترنت

-مفهوم فروش(کمی و کیفی)

نوشت افزار

-نقش و اهمیت فروش

کاغذ 4A

 -آمیخته بازاریابی

وایت بورد

-محصول ،مشتری ،بنگاه ،رقبا

ابزارهای تبلیغاتی

-فروش خالق و غیر خالق

نرم افزار مرتبط
فیلم یا CDآموزشی

مهارت :

دستگاه ویدیو پروژکتور

-استفاده از تکنیک فروش

پرده نمایش

 بکارگیری آمیخته ی بازاریابی و فروش (قیمات ،محصاول،مکان ،تبلیغات)
نگرش :
رعایت اصول صحیح مشتری مداریرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت اصول بهداشت در محیط کاررعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

12

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنواغ :
تشخیص رفتار مشتري

نظری

عملی

جمع

0

12

20

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رایانه

دانش :

اینترنت

 -انتظارات و تقاضای مشتری

نوشت افزار

 -عوامل موثر بر رضایت مشتری

کاغذ 4A

-فرآیند خرید مشتری

وایت بورد

-تاثیر نوسانات اقتصادی بر رفتار مشتری

ابزارهای تبلیغاتی

-دوران رکود و رونق

نرم افزار مرتبط
فیلم یا CDآموزشی

مهارت :

دستگاه ویدیو پروژکتور

 -تشخیص رفتار مشتریان

پرده نمایش

شناسایی تقاضای نیاز مشتریتهیه نمودار بر اساس نیاز مشتریان و تقاضای آنهانگرش :
رعایت اصل خدمت به مشتریرعایت 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

عنواغ :
مذاكره با مشترياغ

نظری

عملی

جمع

0

11

19

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه

-تعریف مذاکره و انواع آن

اینترنت
نوشت افزار

 -اصول و راهبردهای مذاکره

کاغذ 4A

 -فنون اجرای مذاکره

وایت بورد

 -متقاعد سازی

ابزارهای تبلیغاتی

-اصول جذب مشتری

نرم افزار مرتبط

مهارت :

فیلم یا CDآموزشی
دستگاه ویدیو پروژکتور

 -ارتباط با مشتری

پرده نمایش

 بکارگیری اصول مذاکره اثر بخشنگرش :
 رعایت جنبه های اخالقی در ارتباط با مشتری رعایت 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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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

رایانه

با متعلقاتCORI7

 6دستگاه

یک دستگاه مربی و  5دستگاه کارآموزان

2

مودم ADSL

مخابراتی

1عدد

اینترنت پر سرعت

3

دستگاه ویدیو پروژکتور

DP:2000Lumens

1دستگاه

4

پرده نمایش

Sc:16*2.4

1دستگاه

5

وایت بورد

استاندارد

1عدد

6

ماشین حساب

معمولی

15عدد

7

میز و صندلی مربی

استاندارد

1عدد

0

میزو صندلی کارآموز

استاندارد

15عدد

9

کپسول آتش نشانی

 6کیلویی

1عدد

10

جعبه کمکهای اولیه

با کلیه ملزومات

1عدد

11

تهویه مطبوع

استاندارد

1عدد

متناسب با فضای کارگاه

توجه :
 -تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  05نفر 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

توضیحات

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

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

نمونه ابزار های تبلیغاتی

مرتبط با بازاریابی

3عدد

2

نرم افزار آموزشی

مرتبط با بازاریابی

 1عدد

3

فیلم یا CDآموزشی

مرتبط با بازاریابی

 1عدد

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

15

توضیحات

