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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 525524554404440 :شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 

 امور مالی و بازرگانی  :ریزی درسی اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی تحصیلی  آخرین مدرک نام و نام خانوادگی ردیف

 سال 15 بازاریاب ارشد بنیاد مستضعفان و مربی بازاریابی دکترا علیرضا آل قیس 1

 سال21 کارشناس و هنرآموز کارو دانش حسابداری لیسانس الهام صالحی 2

 سال 14 هنر آموز  حسابداری فوق لیسانس سرور فرزاد 3

 مدیریت آموزشی انسفوق لیس نرگس هادی پور 4
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی امورمالی و 

 بازرگانی
 سال10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي  كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي هطرح و برنام، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            55568556دورنگار       

                    55568526         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 
 ای نیوز گفتوه    سوتاندارد حرفوه  های مورد نیاز برای عملكرد موورر در محویك کوار را گوینود در بعضوی از مووارد ا       ها و توانمندی مشخصات شایستگی

 .شود می

 آموزش : استاندارد 
 های موجود در استاندارد شغل.  ی یادگیری برای رسیدن به شایستگی نقشه

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق می های خاص که از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار می ای از وظایف و توانمندی به مجموعه

 شرح شغل : 
هوا،   نوان شغل، کارها  ارتباط شغل با مشاغل دیگور در یوك حووزه شوغلی، مسو ولیت     ترین عناصر یك شغل از قبیل جایگاه یا ع ای شامل مهم بیانیه

 شرایك کاری و استاندارد عملكرد مورد نیاز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 یك استاندارد آموزشی.  ات مورد نیاز برای رسیدن بهحداقل زمان و جلس

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  ه از یك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار میهایی ک ها و توانایی حداقل شایستگی

 كارورزي:
گیرد و ضرورت دارد  کارورزی صرفا در مشاغلی است که بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت می

 د در محل آموزش به صورت ت وریوك انند آموزش یك شایستگی که فرکه در آن مشاغل خاص محیك واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود.)م
 گردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتی در یك مكان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمی با استفاده از عكس می

 ارزشیابي : 
ای  کتبی عملی و اخالق حرفوه ، عملیبخش  ه، که شامل سآوری شواهد و قضاوت در مورد آنكه یك شایستگی بدست آمده است یا خیر فرآیند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربیان :  صالحیت حرفه
 رود. ای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار می های آموزشی و حرفه  حداقل توانمندی

 شايستگي : 
 اندارد. ها و شرایك گوناگون به طور مورر و کارا برابر است توانایی انجام کار در محیك

 دانش : 
، ریاضوی توانود شوامل علووم پایه)    که می های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایستگی یا توانایی ای از معلومات نظری و توانمندی حداقل مجموعه

 ، تكنولوژی و زبان فنی باشد. (، زیست شناسی، شیمیفیزیك

 مهارت : 
 شود.  های عملی ارجاع می ندی یا شایستگی. معموالً به مهارتحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانم

 نگرش : 
 باشد.   ای می اخالق حرفه های غیر فنی و ای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارت مجموعه

 ايمني : 
 شود. ات در محیك کار میمواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطر

 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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 شغل: استاندارد آموزش نام 

   يابيبازارمتصدي 

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

 یارهایها و مع یاستراتژ یریبكارگ شایستگی های از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل یابیبازارمتصدی 

 یابیبازار، جستجو یبا موتورها یابیبازار، یربر اساس نام تجا یگذار متیق یلیگزارش تحلی، ابیدر بازار یرفتار حرفه ا

ی، رسانه ا یابیبازار، (affiliate) یواسطه ا یابیبازار ی،ابیبازار یزیر برنامه ی،الملل نیب یابیبازار ی،كیالكترون

  می باشد و با شغل بازاریاب در ارتباط است. یابیاکسل در بازار یریبكارگ

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 (ييسوم راهنما انيدوره اول متوسطه )پا انيپامیزان تحصیالت : حداقل 

 داشتن سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني حداقل توانايي جسمي

 ندارد: نیاز هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت      255طول دوره آموزش                    :     

 ساعت      044 ـ زمان آموزش نظري               :    

 ساعت      055ـ زمان آموزش عملي                :    

 ساعت    - كارورزي                       :     زمان ـ 

  ساعت     - ـ زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %25كتبي :  - 

 %55عملي : -

 %04اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

اقتصواد، علووم    ،ی،حسوابدار  یبازرگوان  تیریمود  ،یموال  تیریمد یاز رشته ها یكیدر  سانسیل یلیحداقل مدرک تحص

 ار مرتبكکسال سابقه  3با حداقل  یمرتبك مال یرشته ها ریسا ایو  یاقتصاد
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

ـ بازار مناسـب پ  ،خدمات ارائه شده توسط شركت ايشده  دیمحصول تول ياست كه برا يكس يابيبازارمتصدي   دای

 .كند جاداي شركت خدماتيا  محصول و هدف بازار ٬يازمشترینبین  يمناسب يپل ارتباط وكند 

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

Operator Marketing 

 

 

 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد :  دها و رشتهترين استاندار مهم ٭

 بازارياب -

 

 

 

 

 شناسي و سطح سختي كار : جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب ٭

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادي و كم آسیب  

 طبق سند و مرجع ......................................                     ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت  

 طبق سند و مرجع ........................................          ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

          ■د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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 استاندارد آموزش شغل 

 شايستگي  -

 

 وزشساعت آم عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 22 11 15 در بازاریابی معیارهای رفتار حرفه ای بكارگیری استراتژی ها و 1

 45 30 15 یبر اساس نام تجار یگذار متیق یلیگزارش تحل 2

 30 20 10 بازاریابی با موتورهای جستجو 3

 15 10 5 بازاریابی الكترونیكی 4

 35 20 15 بازاریابی بین المللی 5

 25 15 10 نامه ریزی بازاریابیبر 2

 10 15 25 (affiliate بازاریابی واسطه ای )  7

 25 15 10 ای بازاریابی رسانه 0

 30 20 10 بكارگیری اکسل در بازاریابی 9

 255 055 044 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش  

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 یابیدر بازار یرفتار حرفه ا یهااریها و مع یاستراتژ یریبكارگ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

15 11 22 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :

 اینترنت

 نوشت افزار

 A4کاغذ 

 ماشین حساب

 وایت بورد

 ابزارهای تبلیغاتی

 ر مرتبكافزا نرم

 یآموزش CDای لمیف

 پروژکتور ویدیو دستگاه

 شینما پرده

 

 

    چشم انداز و رسالت کسب و کار -

    واحدهای خودگردان شرکت -

    زنجیره ارزش -

    سطوح راهبرد در سازمان -

    انواع راهبردهای رقابتی -

    روش های تحلیل رقابت -

    دتاهداف کوتاه مدت و بلندم -

    متمرکز -متمایز -استراتژی بازاریابی یكنواخت-

    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 -

    نیروی فروش مقابلاصول اخالقی در  -

    اصول اخالقی در استراتژی تبلیغات -

  مهارت :

    ارزیابی عوامل داخلی و خارجی مورر بر راهبردها-

    بررسی عوامل مورر بر انتخاب استراتژی بازاریابی-
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 استاندارد آموزش 

 آموزش  ی تحلیل برگه -

 عنوان : 

 یابیدر بازار یرفتار حرفه ا یارهایها و مع یاستراتژ یریبكارگ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

   مهارت :

    فروش نیروی انجام وظایف در قبال-

    ام وظایف در قبال تبلیغاتانج-

    انجام درست وظایف در قیمت گذاری-

 نگرش :

 رعایت معیارهای حرفه ای در بازاریابی-

 اخالق حرفه ای تیرعا-

 :ایمنی و بهداشت

 کار كیاصول بهداشت در مح تیرعا-

 یاصول ارگونوم  تیرعا-

 توجهات زیست محیطی :

 پسماند تیریمد-

 یانرژ یرتقاء بهره ورو  ا تیریمد-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بر اساس نام تجاری قیمت گذاری یگزارش تحلیل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

15 30 45 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 يمصرفي و منابع آموزش

 انهیار  دانش :

 نترنتیا

 افزار نوشت

 A4 کاغذ

 حساب نیماش

 بورد تیوا

 یغاتیتبل یابزارها 

 افزار مرتبك نرم

 یآموزش CDای لمیف

 پروژکتور ویدیو دستگاه

 شیپرده نما 

    مفهوم نام تجاری-

    انواع نقش نام های تجاری-

    راهبردهای توسعه و تقویت نام تجاری-

    اتژی های تمایز نام تجاریانواع استر-

    های تعیین قیمت روش-

    اصول تعیین قیمت-

    فرایند قیمت گذاری-

    اهداف قیمت گذاری-

    ها در بازار جهت قیمت گذاری های آن انواع تقاضا، ویژگی-

    تخمین نیازها و پیش بینی هزینه هاروش -

    اریعوامل مورر بر تعیین استراتژی قیمت گذ-

    های مورر بر تعیین قیمت انواع سیاست-

  مهارت :

    ارزش نام تجاری توسعه-

    تهیه گزارش از استراتژی تبلیغات-

پیشونهادات  بر اساس  محاسبه هزینه ها، قیمت هامشاوره در -

 رقبا

   

    استفاده از یك روش قیمت گذاری مناسب-

    حله عمر محصولقیمت گذاری مر یتحلیلگزارش -

    های قیمت گذاری غیراخالقی روشتشخیص -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 یبر اساس نام تجار یگذار متیق یلیگزارش تحل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 مواد ،ابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 رعایت انصاف در تبلیغات-

 دقت در قیمت گذاری -

 اخالق حرفه ای تیرعا-

 ایمنی و بهداشت : 

 کار كیاصول بهداشت در مح تیرعا-

 یاصول ارگونوم  تیرعا-

 توجهات زیست محیطی :

 پسماند تیریمد-

 یانرژ یو  ارتقاء بهره ور تیریمد-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 موتورهای جستجوبا بازاریابی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 20 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انهیار  دانش :

 نترنتیا

 افزار نوشت

 A4 غذکا

 بورد تیوا

 یغاتیتبل یابزارها 

 افزار مرتبك نرم

 یآموزش CDای لمیف

 پروژکتور ویدیو دستگاه

 شیپرده نما 

    های عملكرد موتور جستجو ویژگی-

    موتورهای جستجو در بازاریابی فروشگاه مجازی-

    (SEO,PPCهای بازاریابی از طریق موتور جستجو) روش-

ی وب سوایت بورای موتوور جسوتجو     های بهینه ساز ویژگی-

(SEOو روشهای آن ) 

   

    (PPCانواع پرداخت به ازای هر کلیك )-

  :مهارت 

    ساخت سایت-

بوا   قراردادن مشخصات فیزیكی و فنی محصووالت درسوایت  -

 SEOروش 

   

بوا روش   تهیه و تنظیم یك تبلیغ در سوایت و قورار دادن آن  -

SEO 

   

و بهبوود   های سایت گوگل برای ارتقاء سوایت بكارگیری ابزار-

 رنك وب سایت

   

    SEOجستجو از طریق -

    PPCپرداخت از طریق -

 نگرش :

 و فروش یابیابزار قدرتمند در بازار  كیبه عنوان اهمیت استفاده از موتورهای جستجو -

 اخالق حرفه ای تیرعا-
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 استاندارد آموزش 

 ش ی تحلیل آموز برگه -

 عنوان : 

 بازاریابی با موتورهای جستجو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ایمنی و بهداشت : 

 کار كیاصول بهداشت در مح تیرعا-

 یاصول ارگونوم  تیرعا-

 ت زیست محیطی :توجها

 پسماند تیریمد-

 یانرژ یو  ارتقاء بهره ور تیریمد-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بازاریابی الكترونیكی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 واد، مابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انهیار  دانش :

 نترنتیا

 افزار نوشت

 A4 کاغذ

 بورد تیوا

 یغاتیتبل یابزارها 

 افزار مرتبك نرم

 یآموزش CDای لمیف

 پروژکتور ویدیو دستگاه

 شیپرده نما 

    وبالگتعریف -

    وبالگ مارکتینگتعریف -

    های بهبود محتوا و غنی سازی در وبالگ روش-

   : مهارت

    ساخت وبالگ-

    SERPبهبود محتوا و غنی سازی در وبالگ با روش -

    ، کلمات مشتری پسندانیمیشن ،بهبود محتوا از طریق رنگ-

 نگرش :

 یابیدر بازاراهمیت سیستم های الكترونیكی  -

 اخالق حرفه ای تیرعا-

 ایمنی و بهداشت : 

 کار كیاصول بهداشت در مح تیرعا-

 یاصول ارگونوم  تیرعا-

 توجهات زیست محیطی :

 پسماند تیریمد-

 یانرژ یو  ارتقاء بهره ور تیریمد-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بازاریابی بین المللی

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

15 20 35 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط ات زيست محیطيتوجه

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انهیار  دانش :

 نترنتیا

 افزار نوشت

 A4 کاغذ

 بورد تیوا

 یغاتیتبل یابزارها 

 افزار مرتبك نرم

 یآموزش CDای لمیف

 پروژکتور ویدیو دستگاه

 شیپرده نما 

    سیستم بازرگانی بین المللی -

    ازار بین المللیمزایای ورود به ب -

    موانع و مشكالت ورود به بازاریابی -

    مشخصه اقتصادی کشورها بر مبنای توزیع درآمد-

    و بازرگانی کشور موردنظر جغرافیایی ،اصول محیك فرهنگی-

    های صادراتی شرکت-

    منطقه آزاد بازرگانی-

    بازار مشترک اروپا-

    زارهای داخلی و خارجیهای ورود به با روش-

  مهارت :

    در ارائه خدمات به شهروندانشبكه های مجازی استفاده از  -

    ارائه خدمات اینترنتی های نوین بكارگیری روش-

    بین المللی در بازریابی بكارگیری مبانی حقوقی و قانونی-

    رهای بین المللیامحصوالت از طریق بازاالو ورود ک-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بازاریابی بین المللی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 یاصل خدمت به مشتراعتقاد به  -

 ق حرفه ایاخال تیرعا-

 ایمنی و بهداشت : 

 کار كیاصول بهداشت در مح تیرعا-

 یاصول ارگونوم  تیرعا-

 توجهات زیست محیطی :

 پسماند تیریمد-

 یانرژ یو  ارتقاء بهره ور تیریمد-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 برنامه ریزی بازاریابی

 زمان آموزش

 جمع عملی ینظر 

10 15 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انهیار  دانش :

 نترنتیا

 افزار نوشت

 A4 کاغذ

 بورد تیوا

 یغاتیتبل یابزارها 

 افزار مرتبك نرم

 یآموزش CDای لمیف

 پروژکتور ویدیو دستگاه

 شینماپرده  

    مفهوم برنامه ریزی الكترونیكی-

    یكیالكترون مشتری مداری -

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

 متمایزسازی بازار، تثبیت موقعیت در بازار

   

  مهارت :

    تقسیم و بخش بندی بازار -

    متمایزسازی بازار -

    تثبیت موقعیت بازار -

    تهیه گزارش-

 نگرش :

 یمدار یمشتر حیاصول صحرعایت -

 اخالق حرفه ای تیرعا-

 ایمنی و بهداشت : 

 کار كیاصول بهداشت در مح تیرعا-

 یاصول ارگونوم  تیرعا-

 توجهات زیست محیطی :

 پسماند تیریمد-

 یانرژ یو  ارتقاء بهره ور تیریمد-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 (affiliateی )بازاریابی واسطه ا

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 15 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انهیار  دانش :

 نترنتیا

 افزار نوشت

 A4 کاغذ

 بورد تیوا

 یغاتیتبل یاابزاره 

 افزار مرتبك نرم

 یآموزش CDای لمیف

 پروژکتور ویدیو دستگاه

 شیپرده نما 

    ایبازاریابی واسطه  مفهوم-

های پرداخت بورای تبلیغوات بوه وسویله برناموه هوای        روش-

 ایواسطه 

   

    از طریق شبكه و نرم افزار ایهای بازاریابی واسطه  ویژگی-

  مهارت:

فعالیوت بازاریوابی واسوطه گوری     نمونوه  یوك  تهیه و تنظویم  -

 )انتخاب اهداف تبلیغ، انتخاب برنامه ها و شبكه بازاریابی(

   

 توسووعه  از طریووق اجوورای عملیووات بازاریووابی واسووطه گووری-

 شبكه ها و نرم افزارها

   

    ردیابی عملیات واسطه گری و کوکی ها-

 نگرش :

 طه ایدر بازاریابی واس یامانت دار تیرعا -

 اخالق حرفه ای تیرعا-

 ایمنی و بهداشت : 

 کار كیاصول بهداشت در مح تیرعا-

 یاصول ارگونوم  تیرعا-

 توجهات زیست محیطی :

 پسماند تیریمد-

 یانرژ یو  ارتقاء بهره ور تیریمد-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ای انهبازاریابی رس

 موزشزمان آ

 جمع عملی نظری 

10 15 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انهیار  دانش :

 نترنتیا

 افزار نوشت

 A4 کاغذ

 بورد تیوا

 یغاتیتبل یابزارها 

 افزار مرتبك نرم

 یآموزش CDای لمیف

 کتورپروژ ویدیو دستگاه

 شیپرده نما 

    رسانه های اجتماعی -

    بازاریابی درروابك عمومی  -

    در بازاریابیسایت  وبنقش  -

  مهارت:

    و عقاید بازاریابی از طریق تولید و توزیع محتوا-

    بازاریابی از طریق شبكه های اجتماعی-

    در بازاریابی PSSاستفاده از ابزار -

 نگرش :

 در استفاده از رسانه های اجتماعی یامانت دار تیرعا -

 اخالق حرفه ای تیرعا-

 ایمنی و بهداشت : 

 کار كیاصول بهداشت در مح تیرعا-

 یاصول ارگونوم  تیرعا-

 توجهات زیست محیطی :

 پسماند تیریمد-

 یانرژ یو  ارتقاء بهره ور تیریمد-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 اکسل در بازاریابیبكارگیری 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 20 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انهیار  دانش :

 نترنتیا

 افزار نوشت

 A4 کاغذ

 بورد تیوا

 یغاتیبلت یابزارها 

 افزار مرتبك نرم

 یآموزش CDای لمیف

 پروژکتور ویدیو دستگاه

 شیپرده نما 

     نحوه ورود داده در محیك اکسل-

    محاسبه هزینه های  روش-

    تبلیغات و ترفیعات ات،فول تخفیروش تنظیم جد-

    مشتریانکردن گروه بندی نحوه -

    هاگزارشات و نمودار -

  مهارت:

    وارد کردن قیمت در محیك اکسل  -

    محاسبه هزینه بر اساس توابع -

    تبلیغات و ترفیعات ات،فتنظیم جدول تخفی -

    گروه بندی مشتریان -

    نمودارهارسم گزارشات و تنظیم  -

    Watherfall chartرسم نمودار آبشاری -

 نگرش :

 کسلدقت در استفاده از نرم افزار ا-

 اخالق حرفه ای تیرعا-

 ایمنی و بهداشت : 

 کار كیاصول بهداشت در مح تیرعا-

 یاصول ارگونوم  تیرعا-

 توجهات زیست محیطی :

 پسماند تیریمد-

 یانرژ یو  ارتقاء بهره ور تیریمد-
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  برگه استاندارد تجهیزات -  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 اندستگاه کارآموز  5 یك دستگاه مربی و دستگاه CORI7 2با متعلقات  رایانه  1

 اینتر نت پر سرعت عدد1 مخابراتی ADSLمودم  2

 به ازای هر کارگاه دستگاهDP:2000Lumens 1 پروژکتور ویدیدستگاه و 3

 به ازای هر کارگاه دستگاهSc:12*2.4 1 شیپرده نما 4

 به ازای هر کارگاه عدد1 استاندارد بورد تیوا 5

  عدد15 معمولی حساب  نیماش 2

  عدد1 استاندارد میز و صندلی مربی 7

  عدد15 استاندارد میزو صندلی کارآموز 0

 به ازای هر کارگاه عدد1 کیلویی 2 کپسول آتش نشانی 9

 به ازای هر کارگاه عدد1 با کلیه ملزومات جعبه کمكهای اولیه 10

 متناسب با فضای کارگاه عدد1 ستانداردا تهویه مطبوع 11

 توجه : 

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

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  بسته A4 1 کاغذ  1

  عدد 1از هر رنگ  وایت برد سه رنگ ماژیك 2

  عدد 2 فومی تخته پاک کن 3

  عدد 15 معمولی نوشت افزار 4

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  05براي يك كارگاه به ظرفیت  وادم -

 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 برای هر کارگاه عدد3 بازاریابیمرتبك با  نمونه ابزار های تبلیغاتی 1

  عدد 1 مرتبك با بازاریابی نرم افزار آموزشی 2

  عدد 1 مرتبك با بازاریابی آموزشی  CDفیلم یا 3

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  05براي يك كارگاه به ظرفیت  بزارا -

 


