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 نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  : دفتر طرح و برنامه های درسی 

 4-3/1/52/35:   کد ملی شناسایی آموزش شغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسی

 520 پالك ، ای کشور  ، سازمان آموزش فنی و حرفه 5، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شمالیخيابان آزادی    –تهران 

 11210099 – 0تلفن                                                     11044116دورنگار       

    Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكی : 

 

 : امور مالي و بازرگانياعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته 

 

 

  : همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغلحوزه هاي حرفه اي و تخصصي 

 آموزش فني و حرفه اي استان كرماناداره كل  -

 مجتمع آموزسي مهردانش كرمان -

 

 فرآيند اصالح و بازنگري :  

- 

- 

 



 

 

 تهيه کنندگان استاندارد آموزش شغل  

 شغل و سمت  رشته تحصيلی آخرین مدرك تحصيلی  نام و نام خانوادگی ردیف
سابقه کار 

 مرتبط
 ایميل تلفن و، آدرس  

سيدعبدالرضا ميرتاج  1

 الدینی

مدیر و موسس  مكانيک ليسانس

مجتمع آموزشی 

 مهردانش کرمان

 5414149: ثابت تلفن سال 15

 90131416493:  همراه تلفن

 :  ایميل

 خ اقبال بعدازچهاراه جهاد: آدرس

سيمان مدیرفروش  صنایع ليسانس عبدالرضا پوروزیری 5

 ممتازان کرمان
 9341 5635901: ثابت تلفن سال 1

 90133410519:  همراه تلفن

 :  ایميل

  جاده کرمان تهران59کيلومتر: آدرس

 

 

 93415119521تلفن ثابت : سال 1 رئيس اداره آموزش صنایع فوق ليسانس مجيد مالمحمدی 3

 90133459904تلفن همراه : 

ایميللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

kermanamoozesh@yahoo.com : 

 آدرس : بلوار خليج فارس ، اداره کل

 

 

 

مدیر آموزشگاه  روانشناسی ليسانس حميده باقری 4

 مهردانش کرمان
 5414149تلفن ثابت : سال 3

 90131011493تلفن همراه : 

 ایميل : 

 خ اقبال بعدازچهاراه جهادآدرس :

 

 

 کارشناس برق ليسانس مجتبی شجاعی 2

ا داره کل فنی وحرفه ای 

 کرمان

 341.-5119521تلفن ثابت : سال 15

 90131061034تلفن همراه : 

ایميللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل : 

kermanamoozesh@yahoo.com 

 مدیریت ليسانس نينا ميزانی 1 آدرس : بلوار خليج فارس

 بازرگانی

 9341-5426245تلفن ثابت  سال  1 مربی

  90316924243تلفن همراه 

 ایميل : 

 0پ36جهاد كآدرس :

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 

 سللتاندارد حرفلله ای نيللز گفتلله مشخصللات شایسللتگی هللا و توانمنللدی هللای مللورد نيللاز بللرای عملكللرد مللوثر در محلليط کللار را گوینللد در بع للی از مللوارد ا 
 .می شود

 استاندارد آموزش : 
 ی یادگيری برای رسيدن به شایستگی های موجود در استاندارد شغل .  نقشه

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

 شرح شغل : 
ها ، شرایط کاری بيانيه ای شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبيل جایگاه یا عنوان شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یک حوزه شغلی ، مسئوليت 

 تاندارد عملكرد مورد نياز شغل . و اس

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نياز برای رسيدن به یک استاندارد آموزشی . 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 حداقل شایستگی ها و توانایی هایی که از یک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می رود . 

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

با استفاده از عكس می  د در محل آموزش به صورت تئوریکمشاغل خاص محيط واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود.)مانند آموزش یک شایستگی که فر
 و ضرورت دارد مدتی در یک مكان واقعی آموزش عملی ببيند و شامل بسياری از مشاغل نمی گردد.( آموزد

 ارزشيابي : 
 ای خواهد بود .  کتبی عملی و اخالق حرفه، عملی بخش  ه، که شامل سفرآیند جمع آوری شواهد و ق اوت در مورد آنكه یک شایستگی بدست آمده است یا خير 

 ان : صالحيت حرفه اي مربي
 حداقل توانمندی های آموزشی و حرفه ای که از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار می رود .

 شايستگي : 
 توانایی انجام کار در محيط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
، ، فيزیلک  یاضی حداقل مجموعه ای از معلومات نظری و توانمندی های ذهنی الزم برای رسيدن به یک شایستگی یا توانایی . که می تواند شامل علوم پایه ) ر

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

 مهارت : 
 شایستگی . معموالً به مهارت های عملی ارجاع می شود . حداقل هماهنگی بين ذهن و جسم برای رسيدن به یک توانمندی یا 

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

 ايمني : 
 ر محيط کار می شود .مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات د

 توجهات زيست محيطي :
 مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسيب به محيط زیست وارد گردد.

 



 

 

 

 نام شغل:

 نماینده فروش

 شرح شغل:

معرفی و عرضه صحيح محصوالت این شغل از سری گروه شغلی امور مالی وبازرگانی می باشد که وظيفه اصلی آن 
مشتریان جهت فروش بيشتر وبهتر و بع اً ارائه خدمات پس از  مناسب شرکت مادر به مشتری وارزیابی ونياز سنجی 

ملكرد را سيستم داشته داشته باشد بيشترین سطح ع با توانایی مشتری یابی و بازاریابی به طریقی که فروش به مشتری
 و با مشاغل مدیر فروشگاه ، مدیر فروش و بازاریاب در ارتباط می باشد.

 ویژگی های کارآموز ورودی:

 حداقل ميزان تحصيالت:دیپلم
 حداقل توانایی جسمی:از سالمت جسمی و روحی برخوردار باشد.

 3-5/1/54/31مسئول فروش با کد استاندارد :مهارت های پيش نياز این استاندارد:

 طول دوره آموزش:

 ساعت 194طول دوره آموزش                        :                 
 ساعت  35                 زمان آموزش نظری                     :-
 ساعت                65زمان آموزش عملی                     :                  -

 ساعت  - : کارورزی-

 ساعت -  : زمان پروژه-

 بودجه بندی ارزشيابی )به درصد(

 %52 *آزمون نظری: 
 %12*آزمون عملی:            
 %19*اخالق حرفه ای:         

 صالحيت های حرفه ای مربيان:

سه سال تجربه کاری در زمينه فروش و یا مدیریت  ليسانس مدیریت بازرگانی ،اقتصاد ، مهندسی صنایع و داشتن حداقل
 فروش.



 

 تعریف دقيق استاندارد )اصطالحی(:

   

 

 

 اصطالح انگليسی استاندارد:

 

  

 

 مهم ترین استاندارد ها و رشته های مرتبط با این استاندارد:

 مهندس فروش 

 )عمده فروش( صنایع  مدیر فروش

 فروشنده 

   مدیر فروشگاه

 بازاریاب

 جایگاه استاندارد شغلی از جهت آسيب شناسی و سطح سختی کار :

 طبق سند و مرجع......................  جزو مشاغل عادی و کم آسيب -الف

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

 طبق سند و مرجع......................  جزو مشاغل سخت وزیان آور -ج

  نياز به استعالم از وزارت کار-د

 

  



 استاندارد شغل 

 ها: شایستگی 

 عناوین ردیف

 دفترچه های راهنمایی و اطالع کامل از نكات فنی و کاربردی محصوالت شرکت کار با 1

 تصميم گيری در مورد بازار مورد هدف 5

  تحقيق در مورد تمایالت خریداران 3

  نظر مشتری و رضایت آن از محصوالت توجه به  4

 شخصی و مدیریت فروشفروش  2

  اندازه گيری و پيش بينی تقاضای مشتریيان و ارائه محصول مورد نياز  1

 پيگيری جهت اتمام فرایند فروش  6

 بكار بردن سياستهای تشویقی برای جلب و افزایش مشتریيان 4

0 
 

 ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان 

19 
 

 حمایت از مصرف کنندگانبكارگيری روشهای مناسب جهت 

 شناخت بازار جهانی 11

 

 

 

 

 

 

 



 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

  عنوان :
کار با دفترچه های راهنمایی و اطالع کامل از نكات 

 فنی و کاربردی محصوالت شرکت

  زمان آزمون

 جمع عملی نظری

3  4 11 

 مهارت، نگرش، ایمنیدانش، 
 توجهات زیست محيطی

 تجهيزات ،ابزار، مواد
 مصرفی و منابع آموزشی

 

 دانش:
 بانكهای اطالعاتی اینترنتی انواع
 بانكهای اطالعاتی کتابخانه ای انواع

 روشهای گرد آوری اطالعاتاصول و

 رایانه -1   1

 خط اینترنت پرسرعت -5

 تلفن -3

 دفترچه تلفن  -4

کتاب باتک اطالعات  -2
 شهری

 روزنامه های کثير االنتشار -1

حق امتياز سایتها اینترنتی  -6
 مورد نياز

 تلفن همراه -4

1 
 

  

1   

   

 مهارت:
جستجو در سایتهای اینترنتی راجع به محصوالت 

 هدف
 بانكهای اطالعاتی کتابخانه ای استفاده از -

 جمع آوری اطالعات از منابع مرجع منطقه فروش

   

 3  

 3  

 5  

 نگرش:
 حسن برخورد با مسؤلين منابع اطالعاتی هنگام دریافت اطالعات 
 عدم استفاده از سایتهای اینترنتی غير مجاز 
 جلوگيری از سرقت اطالعات 

 ایمنی و بهداشت:
- 

 توجهات زیست محيطی:

 

 



 ستاندارد آموزش ا

 ی تحليل آموزش برگه -

 

  عنوان : 

 هدف تصميم گيری در مورد بازار مورد
  زمان آزمون

 جمع عملی نظری

3 6 19 

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی
 توجهات زیست محيطی

 تجهيزات ،ابزار، مواد
 مصرفی و منابع آموزشی

 

 دانش:

 بازار یابی و جذب مشتری  اصول
 مشتری بهمناسب  مصرفینحوه 
 فن بيان و نحوه ارتباط با مشتری استفاده ازاصول 

1 
 آموزشیکتاب های  -1  

 نرم افزار آموزشی -5

 رایانه- 3

 خط اینترنت پرسرعت-4

 تلفن -2

 دفترچه تلفن -1

1 
  

1 
  

   

 مهارت:

 ارتباط مناسب با مشتری 

 معرفی صحيح محصوالت به مشتری
 استفاده از بيان مناسب در برخورد با مشتری 
 

   

     5   

 3   

 5  

 نگرش:
 حسن رفتار و برخورد مناسب با مشتری 
 اعتقاد راسخ به شعار )حق با مشتری است(  
 

 ایمنی و بهداشت:
- 

 توجهات زیست محيطی:



 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 

 

 عنوان : 

 تحقيق در مورد تمایالت خریداران 
  زمان آزمون

 جمع عملی نظری

3 6 19 

 نگرش، ایمنیدانش، مهارت، 
 توجهات زیست محيطی

 تجهيزات ،ابزار، مواد
 مصرفی و منابع آموزشی

 

 دانش:

 ارزیابی مشتریان انواع

 روند آشنایی با غير مشتریان

 تفكيک مشتریان آگاه و نا آگاهنحوه 

1  
 رایانه -1 

 خط اینترنت پرسرعت -5

 تلفن -3

 دفترچه تلفن  -4

 کتاب باتک اطالعات شهری -2

 االنتشارروزنامه های کثير  -1

حق امتياز سایتها اینترنتی  -6
 مورد نياز

 تلفن همراه -4

 فرم یادداشت مذاکره -0

 A4کاغذ  -19

 خودکار  -11

 مداد -15

 مداد پاك کن -13

1  
 

1  
 

  
 

 مهارت:

  اجرای تكنيک ارزیابی مشتری و غير مشتری

 اجرای تكنيک نفوذ مؤثر در شخصيت مشتری 
  برخورد مناسب با مشتریان آگاه و نا آگاه

 3 
 

 5  

 5  

   

 نگرش:
 رفتار و گفتار مناسب اوليه هنگام ورود مشتری 

 برخورد صحيح هنگام تشخيص مشتری نبودن پس از ارزیابی
 

 ایمنی و بهداشت:

 توجهات زیست محيطی:



 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 

  عنوان : 
 محصوالتارزش مورد نظر مشتری و رضایت آن از 

  زمان آزمون

 جمع عملی نظری

3 4 11 

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی
 توجهات زیست محيطی

 تجهيزات ،ابزار، مواد
 مصرفی و منابع آموزشی

 

 دانش:

اصول گوش کردن به اظهارات مشتری و درخواست 
 وی 
نحوه تطبيق درخواست مشتری با محصوالت   

 موجود 
 اتخاذ تصميم نهایینحوه تشخيص نياز اصلی و 

 A4کاغذ  -1   

 خودکار  -5

 مداد -3

 مداد پاك کن -4

 فرم یادداشت نياز مشتریان -2

 4رایانه پنيوم  -1

1   

1   

1   

 مهارت:
 رفع نيازهای اوليه مشتری  

تأمين نياز های نهایی مشتری  بررسی وضعيت 
 موجود 

  انتخاب محصول مناسب  برای مشتری 

   

 3  

 5  

 3  

 نگرش:
تعهد اخالقی در قبال اینكه نياز برآورده شده واقعأ متناسب با درخواست مشتری  

 باشد ، نه بر اساس منافع اقتصادی
 

 ایمنی و بهداشت:
- 

 توجهات زیست محيطی:



 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 

  

  عنوان 
 فروش شخصی و مدیریت فروش

  زمان آزمون

 جمع عملی نظری

3 1 0 

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی
 توجهات زیست محيطی

 تجهيزات ،ابزار، مواد
 مصرفی و منابع آموزشی

 

  دانش:

 شغل فروشندگی  تعریف 
 اهداف فروش   

 تعيين جایگاه های فروش در کشوراصول 

1 
 A4کاغذ  -1  

 خودکار  -5

 مداد -3

 مداد پاك کن -4

 فرم یادداشت نياز مشتریان -2

 4رایانه پنيوم  -1

 

1 
  

1 
  

   

 مهارت:
 اصول فروشندگی   
 ارتقاء جایگاه تخصصی فروش  

  بكارگيری اصول فنون فروش

 
5  

 
5  

 
5 

 

   

 نگرش:
 تعهد اخالقی در ابراز مشخصات محصول منطبق بر واقعيت  
 پرهيز از هر گونه گران فروشی و کم فروشی  
 

 ایمنی و بهداشت:
- 

 محيطی:توجهات زیست 
- 



 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 

 

 

  عنوان :
اندازه گيری و پيش بينی تقاضای مشتریيان و ارائه 

 محصول مورد نياز  

  زمان آزمون

 جمع عملی نظری

 5 1 4 

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی
 توجهات زیست محيطی

 تجهيزات ،ابزار، مواد
 مصرفی و منابع آموزشی

 

 دانش:

 جنس مورد فروش  مصرفینحوه 
 اجناس  مشخصات تعيين نحوه 
اعتراضات احتمالی مشتریان درباره تک برخورد با نحوه 

 تک اجناس

 A4کاغذ  -1       

 خودکار  -5

 مداد -3

 مداد پاك کن -4

 فرم یادداشت نياز مشتریان -2

 4رایانه پنيوم  -1

 

2  ./    

  2./   

1   

 مهارت:

 ارائه اقالم  مناسب جهت فروش  
 بيان مشخصات اجناس ارائه شده به مشتریان  

پاسخگویی به انتقادات مشتریان بر اساس مشخصات 
   محصوالت

   
5 

 

 5  

 5  

   

 نگرش:
 دقت در تامين بهينه نيازهای مشتریان

 ایمنی و بهداشت:
- 

 توجهات زیست محيطی:
 



 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان :
 پيگيری جهت اتمام فرآیند فروش

  زمان آزمون

 جمع عملی نظری

3 6 19 

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی
 توجهات زیست محيطی

 تجهيزات ،ابزار، مواد
 مصرفی و منابع آموزشی

 

 دانش:
 
 رسيد های مورد نياز فروش و انبار   انواع 

 ارائه پيش فاکتور به مشتری نحوه
 روشهای پيگيری تا حصول فروش انواع 

 A4کاغذ  -1   

 خودکار  -5

 مداد -3

 مداد پاك کن -4

فرم یادداشت نياز  -2
 مشتریان

 4رایانه پنيوم  -1

 

2/1   

2./   

1   

 مهارت:
بررسی خروج محصوالت  به نحو صحيح برای 

 مشتری 
                              صدور فاکتور و پيش فاکتور 

  پيگيری مشتریان جهت اتمام فروش

   

 2/5  

 2/5  

 5  

 نگرش:
 دقت در صحت ثبت رسيدها و حواله ها  
 دقت در خروج دقيق کاال از انبار  منطبق بر حواله ها  
 

 ایمنی و بهداشت:
- 
 

 توجهات زیست محيطی:
 



 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 

 

 عنوان :
بكار بردن سياستهای تشویقی برای جلب و افزایش 

 مشتری

  زمان آزمون

 جمع عملی نظری

3 6 19 

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی
 توجهات زیست محيطی

 تجهيزات ،ابزار، مواد
 مصرفی و منابع آموزشی

 

 دانش:

روشهای ارائه پيشنهاد به مشتری جهت رفع  انواع 
 نيازهای آتی 

دریافت اطالعات کامل از مشتری برای ایجاد نحوه 
    بعدیارتباط 

    روشهای جلب نظر مشتریان به محصوالت بطور دائم 

اسالید های آموزشی فنون -1   
 بازار یابی و فروش

5-CD های آموزشی 
 A4کاغذ -3

 خودکار -4

 مداد-2

 پاك کنمداد -1

 فرم یادداشت نياز مشتریان-6

 4رایانه پنيوم -4

 

1   

1   

1   

 مهارت:
دریافت اطالعات الزم از مشتری جهت ایجاد  

 ارتباطات بعدی 

 ایجاد وابستگی در مشتری برای نيازهای آتی 
  اجرای اصول ایجاد ارتباط دائم با مشتری

   

 5  

 5  

 3  

 نگرش:
 اعمال طرز رفتار صحيح با مشتری جهت نياز سنجی آینده و دریافت اطالعات   
 جذب اعتماد مشتری در ارائه خدمات صحيح  
 

 ایمنی و بهداشت:
- 

 توجهات زیست محيطی:
 



   استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

  

 

 

 

 عنوان : 
 ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان 

  زمان آزمون

 جمع عملی نظری
3 2 4 

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی
 توجهات زیست محيطی

 تجهيزات ،ابزار، مواد
 مصرفی و منابع آموزشی

 

 دانش:
 لزوم یا عدم لزوم ارائه خدمات پس از فروش اصول
 

 پس از فروش ارائه خدماتنحوه 
 

 تعهدات الزم برای ارائه خدماتانواع 

اسالید های آموزشی فنون -1   
 بازار یابی و فروش

2-CD های آموزشی 

 A4کاغذ -3

 خودکار -4

 مداد-2

 مداد پاك کن-1

 فرم یادداشت نياز مشتریان-6

 4رایانه پنيوم -4

 

1   

1   

1    

 مهارت:
        ارائه خدمات صحيح پس از فروش

 عقد قرارداد قابل اجرا با مشتری  
  اجرای تعهدات منعقده 

   

 1  

 5  

 5  

 نگرش:
 رعایت موازین و اصول اخالقی هنگام اجرای تعهدات خدمات پس از فروش  

 برخورد صحيح با کارگران و پرسنل مشتری هنگام ارائه خدمات 
 

 ایمنی و بهداشت:
 

 توجهات زیست محيطی:
 



  استاندارد آموزش  

 ی تحليل آموزش  برگه -

 

 

 عنوان : 
 کنندگانحمایت از مصرف 

   زمان آزمون

 جمع عملی نظری

3 2 4 

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی
 توجهات زیست محيطی

 تجهيزات ،ابزار، مواد
 مصرفی و منابع آموزشی

 

 دانش:
 

 تجزیه وتحليل نيازهای مصرف کنندهاصول 
 ئه محصول با کيفيتاارنحوه 

 ئه محصوالت با قيمت مناسباارنحوه  

آموزشی فنون اسالید های -1   
 بازار یابی و فروش

2-CD های آموزشی 

 A4کاغذ -3

 خودکار -4

 مداد-2

 مداد پاك کن-1

 فرم یادداشت نياز مشتریان-6

 4رایانه پنيوم -4

 

1    

1   

1   

 مهارت:
ئه محصول متناسب اشانخت مصرف کننده و ار-

  فروش بيشتر جهتمشتری  زبا نيا
 فروش بيشتر جهت ئه محصوالت با کيفيتاار  -
 محصوالت با قيمت مناسب-

   

 5  

 5  

 1  

 نگرش:
ئه ائه محصول متناسب با نياز مشتری و شناخت بازار و ارانياز سنجی مشتریان و ار 

 محصول متناسب با نياز بازار
 

 ایمنی و بهداشت:
- 

 توجهات زیست محيطی:
- 



 استاندارد آموزش

 آموزشی تحليل  برگه - 

 

 

 

 عنوان : 
  شناخت بازار جهانی

   زمان آزمون

 جمع عملی نظری

3 1 0 

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی
 توجهات زیست محيطی

 تجهيزات ،ابزار، مواد
 مصرفی و منابع آموزشی

 

 دانش:
 ی دمحيط اقتصا نحو ه مطالعه

 محيط سياسی نحوه مطالعه   
 محيط فرهنگی نحوه مطالعه

های آموزشی فنون اسالید -1   
 بازار یابی و فروش

5-CD های آموزشی 

 A4کاغذ -3

 خودکار -4

 مداد-2

 مداد پاك کن-1

 فرم یادداشت نياز مشتریان-6

 4رایانه پنيوم -4

 

1   
1   
1   

 مهارت:
جو اقتصادی حاکم بر  تصميم گيری با توجه به

  مردم
 با توجه به محيط سياسی ورود محصوالت به بازار

 با محيط فرهنگی  ئه محصوالت متناسباار

   

 5  

 5  

 5  

 نگرش:
شناخت محيط سياسی و فرهنگی و اقتصادی برای ارئه محصوالت و ادامه فروش  

 الزم است.

 ایمنی و بهداشت:
 

 توجهات زیست محيطی:
 



 برگه استاندارد تجهيزات -                

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  12تجهيزات برای یک کارگاه به ظرفيت  -

 

 

 

 توضيحات  تعداد  مشخصات فنی و دقيق  نام  ردیف

  )دستگاه(19 4پنتيوم  کامپيوتر 1

5 

3 

4 

2 

 ميز

 صندلی

 کمد بایگانی

 ویدئو پروژکتور

199*149 

 گردان

 فلزی

 معمولی

 عدد2

 عدد 2

 عدد 1

 عدد 1

 

  عدد1 معمولی دستگاه اسالید 1

     

     

     

     

     

     

     



                 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فنی و دقيق  نام  ردیف

 بسته A4 1 کاغذ 

 عدد 59 معمولی خودکار 

 نمونه فرم رسيد کاال 

 نمونه فرم حواله کاال

 فرم درخواست خرید کاال نمونه

 نمونه فرم سفارش کاال

 59 

59 

59 

59 

 صفحه

 صفحه

 صفحه

 صفحه

 مداد 

 مداد پاك کن

 59 

59 

 عدد

 عدد

     

     

     

     

     

 توجه : 

 نفر محاسبه شود . 12مواد به ازاء یک نفر و یک کارگاه به ظرفيت  -

 

 

 

 

  

 



 

  برگه استاندارد ابزار  -   

 توضيحات  تعداد  مشخصات فنی و دقيق  نام  ردیف

       عدد 2 سانتيمتر 39 خط کش 1

  عدد 2  اسالید های آموزشی فنون بازار یابی و فروش 5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 

 

 

  

 



 

 

 

 منابع و نرم افزار های آموزشی ) اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد (  -

عنوان منبع یا نرم  ردیف

 افزار

 ناشر یا توليد کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف

دکتر علی  فيليپ کاتلر اصول بازاریابی 1

 پارسائيان

 آیالر تهران 1340

       

       

       

 

 


