تسوِ تؼالي

معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي درسي

اػتاًذاسدآهَصؽ هْاست پَدهاًی(هاطٍالس)
اص ػشی اػتاًذاسدّای هؼالِ هحَس (هٌْذػیي فشدا)

ػٌَاى
تَرض ٍ تجارت الىترًٍیه
گرٍُ ضغلي اهَر هالي ٍ تازرگاًي
وذ هلي پَدهاى
1221-01

تاريخ تذٍيي استاًذارد 91/4/1:
هذت اػتثار استاًذارد  :از تاريخ 91/4/1

تا تاريخ 92/4/1

تْیِ وٌٌذگاى استاًذارد آهَزش هْارت هسالِ هحَر
آخريي هذرن

رديف

ًام ٍ ًام خاًَادگي

1

هشاد هؼگشیاى

کاسؿٌاػی

2

حویذ سضا ظاّشی

کاسؿٌاع

تحصیلي

رضتِ تحصیلي

ضغل ٍ سوت

کاهپیَتشً-شم افضاس

بشًاهِ ًَیغ –

هٌْذػی هکاًیک

ساتمِ وار

آدرض  ،تلفي ٍ ايویل

هرتثط

 4ػال

تلفي ثابت 08318382797:
تلفي ّوشاُ 09188576659 :

هذیش فٌی

ایویل :
itman021@gmail.com
آدسع  :کشهاًـاُ – ػی هتشی دٍم
– سٍبشٍی آهَصؿگاُ ساًٌذگی
کاسؿٌاع پظٍّؾ

 13ػال

تلفي
ثابت  –:هجتوع ًَبْاس – ٍاحذ
کشهاًـاُ
4تلفي ّوشاُ 09188318695 :
ایویل :
آدسع :
تلفي ثابت :

3

تلفي ّوشاُ :
ایویل :
آدسع :

1

ًام استاًذارد آهَزش هْارت هسلِ هحَر:
تَرض ٍ تجارت الىترًٍیه
ضرح ضغل هرتثط( آتي ) :
ایي اػتاًذاسد ؿا هل عٌاٍیي ؿٌاخت بَسع ٍ هضیت ّای آى ٍ آؿٌایی با کاسگضاساى ،ؿٌاخت تاالس بَسع هجاصی ٍ ثبت ًام دس آى ،ؿشکت دس
اًَاع هؼابمات تاالس بَسع هج اصی  ،خشیذ ٍ فشٍؽ دس تاالس بَسع هجاصی ٍ آ ؿٌایی با ػبذ ػْام  ،تـخیص هفَْم گَؽ بِ صًگ بَدى ٍ
ًَػاًات بَسع  ،تجضیِ ٍ تحلیل عولکشد خَد ٍ ٍیشایؾ اطالعات کاسبشی  ،دسیافت حك تمذم دس بَسع  ،اضافِ ًوَدى دسخَاػت بِ صف
،ؿٌاخت تجاست الکتشًٍیک ٍ آؿٌایی با کاست ّای خشیذ  ،ؿٌاخت  ٍ CVV2سهض دٍم (ایٌتشًتی) ٍ فعال ػاصی آًْا  ،ثبت ػفاسؽ یک خشیذ
آًالیي جذیذ ،اًجام عولی یک خشیذ آًالیي هَفك  ،اًجام خشیذّای ایوي با کاست ّای اعتباسی  ،پشداخت خشیذّای الکتشًٍیک بَاػط باًک
ّای ایشاًی ،اًجام ین خشیذ پؼتی هَفك  ،اًجام خشیذ آًالیي ؿاسط هَبایل  ،پشداخت لبَض بِ صَست الکتشًٍیکی  ،افتتاح حؼاب بیي الوللی ٍ
ؿاسط آى بَػیلِ کاست ّای ؿتاب ،اًجام یک خشیذ ایٌتشًتی ٍ اًتمال آى بِ داخل کـَس هی باؿذ.
ٍيصگي ّاي وارآهَز ٍرٍدي :
حذالل هیساى تحصیالت  :اٍل ساٌّوایی
حذالل تَاًايي جسوي ٍ رٌّي  :ػالهت کاهل جؼوی ٍ رٌّی
هْارت ّاي پیص ًیاز  :آؿٌایی با کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت
طَل دٍرُ آهَزش :
طَل دٍرُ آهَزش

51 :

ساػت

ـ زهاى آهَزش ًظري

11 :

ساػت

ـ زهاى آهَزش ػولي

40 :

ساػت

تَدجِ تٌذي ارزضیاتي ( تِ درصذ )
 ًظري ٪25 : ػولي ٪65: اخالق حرفِ اي ٪10:صالحیت ّاي حرفِ اي هرتیاى :

لیؼاًغ اهَس هالی ٍ باصسگاًی -التصاد -حؼابذاسی با  3ػال ػابمِ کاس هشتبط
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٭ تؼريف دلیك استاًذارد ( اصطالحي ) :

تلفیمی اص اػتاًذاسدّای "اصَل باصاس ػشهایِ " ٍ "تحلیل گشی باصاس ػشهایِ "

٭ اصطالح اًگلیسي استاًذارد ( ٍ اصطالحات هطاتِ جْاًي ) :
استاًذارد

CFA

٭ هْن تريي استاًذاردّا ٍ رضتِ ّاي هرتثط تا ايي استاًذارد :
هعاهلِ گشی اٍساق تأهیي هالی
هعاهلِ گشی بَسع کاال
هعاهلِ گشی ابضاس هـتمِ
کاسؿٌاػی عشضِ ٍ پزیشؽ
هذیشیت ًْادّای باصاس ػشهایِ
هذیشیت ػبذ اٍساق بْاداس
اسصؿیابی اٍساق بْاداس

٭ جايگاُ استاًذارد از جْت آسیة ضٌاسي ٍ سطح سختي وار :

ضغل آتي ٍ هرتثط تا استاًذارد جسٍ هطاغل :
الف :ػادي ٍ ون آسیة

طثك سٌذ ٍ هرجغ ......................................

ب  :جسٍ هطاغل ًسثتاً سخت

طثك سٌذ ٍ هرجغ ......................................

ج  :جسٍ هطاغل سخت ٍ زياى آٍر

طثك سٌذ ٍ هرجغ ........................................

د ً :یاز تِ استؼالم از ٍزارت وار 
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ضرح پرٍشُ لاتل ارائِ در دٍرُ :
سدیف

عٌَاى

صهاى

تجْیضات ،ابضاس ،هَاد هصشفیَ هٌابع آهَصؿی هَسد ًیاص

1

ضٌاخت تَرض ٍ هسيت ّاي آى ٍ آضٌايي تا

3

کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت

وارگساراى
2

ضٌاخت تاالر تَرض هجازي ٍ ثثت ًام در آى

3

کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت

3

ضروت در اًَاع هساتمات تاالر تَرض هجازي

3

کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت

4

خريذ ٍ فرٍش در تاالر تَرض هجازي ٍ آضٌايي

3

کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت ٍ کاست عضَ ؿتاب

تا سثذ سْام
5

تطخیص هفَْم گَش تِ زًگ تَدى ٍ ًَساًات

3
کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت

تَرض
6

تجسيِ ٍ تحلیل ػولىرد خَد ٍ ٍيرايص

3

کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت

اطالػات وارتري
7

دريافت حك تمذم در تَرض

3

کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت

8

اضافِ ًوَدى درخَاست تِ صف

3

کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت

9

ضٌاخت تجارت الىترًٍیه ٍ آضٌايي تا وارت

3

کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت

ّاي خريذ
10

ضٌاخت  ٍ CVV2رهس دٍم ( ايٌترًتي ) ٍ فؼال

3

کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت ٍ کاست عضَ ؿتاب

سازي آًْا
11

ثثت سفارش يه خريذ آًاليي جذيذ

3

کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت ٍ کاست عضَ ؿتاب

12

اًجام ػولي يه خريذ آًاليي هَفك

3

کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت ٍ کاست عضَ ؿتاب

13

اًجام خريذ ّاي ايوي تا وارت ّاي اػتثاري

3

کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت

14

پرداخت خريذ ّاي الىترًٍیه تَاسط تاًه ّاي

3

کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت ٍ کاست عضَ ؿتاب

ايراًي
15

اًجام يه خريذ پستي هَفك

3

کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت

16

اًجام خريذ آًاليي ضارش هَتايل

3

کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت ٍ کاست عضَ ؿتاب

17

پرداخت لثَض تِ صَرت الىترًٍیىي

3

کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت ٍ کاست عضَ ؿتاب

18

افتتاح حساب تیي الوللي ٍ ضارش آى تَسیلِ

3

کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت ٍ کاست عضَ ؿتاب

وارت ّاي ضتاب
19

اًجام يه خريذ ايٌترًتي ٍ اًتمال آى تِ داخل

3

کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت ٍ کاست عضَ ؿتاب

وطَر

جوع کل صهاى پَدهاى

57
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 -بشگِ اػتاًذاسد تجْیضات

(هشبی)
هطخصات فٌي ٍ دلیك

تؼذاد

تَضیحات

رديف

ًام

1

تِ ازاي ّر ًفر

1

کاهپیَتش

 ٍ Pentium 4بِ باال

هتصل تِ ّر

2

ایٌتشًت

 ٍ 256 - ADLSبِ باال

1

3

ٍیذئَ پشٍطکتَس

هَجَد دس باصاس

1

واهپیَتر

5

تِ ازاي ّر والض

 بشگِ اػتاًذاسد تجْیضات (کاسآهَص)هطخصات فٌي ٍ دلیك

تؼذاد

تَضیحات

رديف

ًام

8

تِ ازاي ّر ً 2فر

1

کاهپیَتش

 ٍ Pentium 4بِ باال

هتصل تِ ّر

2

ایٌتشًت

 ٍ 256 - ADLSبِ باال

1

3

ٍیذئَ پشٍطکتَس

هَجَد دس باصاس

1

واهپیَتر

تَجِ :
 -هَاد تِ ازاء يه ًفر ٍ يه وارگاُ تِ ظرفیت ً 15فر هحاسثِ ضَد .

6

تِ ازاي ّر والض

 بشگِ اػتاًذاسد هَاد هصشفیًام

رديف

هطخصات فٌي ٍ دلیك

ًذاسد

تَجِ :
 -اتسار تِ ازاء ّر سِ ًفر هحاسثِ ضَد .
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تؼذاد

تَضیحات

ؿشح هؼالِ :
بخؾ اٍل  :بَسع
دس ایي سٍؽ ابتذا داًؾ آهَص با هفاّین بَسع آؿٌا هی گشدد
ػپغ دس ػیؼتن  IRVEXکِ یک ػایت بشٍع هجاصی اػت عضَ هی ؿَد ٍ بِ صَست هجاصی پَلی بِ ٍی تخصیص هی گشدد
هشبیاى داًؾ آهَصاى سا با ًحَُ تجضیِ ٍ تحلیل ػْام ّا آؿٌا هی کٌٌذ کِ چِ ػْاهی سا بایذ خشیذ ؟ چِ صهاًی بایذ خشیذ ؟ ٍ چِ صهاًی بایذ
فشٍخت ؟
بَػیلِ ایي سٍؽ داًؾ آهَصاى کِ ایٌک داسای پَل هجاصی هی باؿٌذ بِ خشیذ ٍ فشٍؽ بَسع هجاصی هی پشداصًذ
تـکیل کاسگاُ ّای هعاهالتی عولی :
بِ هشبیاى تاکیذ ؿذُ کِ داًؾ آهَصاى بِ صَست گشٍّی ًیض بِ فعالیت بپشداصًذ
یعٌی بِ صَست گشٍّی کاسگضاسی هعاهالتی تـکیل دٌّذ بِ ایي هعٌی کِ بِ گشٍّْای ً 3فشُ تمؼین ؿًَذ ٍ هشبی بِ آًْا تعذادی بشٍع
ٍ ػْام هعشفی کٌذ ٍ اص آًْا بخَاّذ کِ یکی اص آًْا سا با تجضیِ ٍ تحلیل اًتخاب ًوایٌذ ٍ بِ هعشفی پیـٌْاد خشیذ بذٌّذ
ٍ دس ًْایت بِ عٌَاى یک کاس جذیذ ّش گشٍُ بایذ اًتخاب گشٍُ دیگش سا ًمذ کٌذ ٍ بِ هشبی خَد دالیلی جْت ًخشیذى آى ػْام عشضِ ًوایذ
بخؾ دٍم  :تجاست الکتشًٍیک :
دس ایي سٍؽ ابتذا داًؾ آهَص با هفاّین تجاست الکتشًٍیک ٍ اّویت آؿٌا هی گشدد
ػپغ بِ ایـاى آهَصؽ ّای عولی پشداخت ّای ایٌتشًتی  ،پشداخت ّای باًکی آًالیي (با چٌذیي باًک )  ،خشیذ ّای ایٌتشًتی داخلی ،
سٍؽ ّای تـخیص ػیؼتن ّای ٍالعی اص کالّبشداس (اهٌیت پشداخت)  ،افتتاح حؼاب بیي الوللی ٍ ؿاسط آى بَػیلِ کاست ّای عضَ
ؿتاب  ،سٍؽ ّای خشیذ ایٌتشًتی خاسجی ٍ پشداخت آى بَػیلِ بکاست ّای عضَ ؿتاب آهَسؽ دادُ هی ؿَد
دس ایي سٍؽ عالٍُ بش ایٌکِ داًؾ آهَص دس کالع بِ صَست عولی با ػیؼتن کاس هی کٌذ ٍ دس هٌضل ًیض بِ اًجام ایي کاس هی پشداصد دس
کالع بِ صَست گشٍّی تواهی هشاحل آهَصؿی سا کاس هی کٌٌذ
ایي سٍؽ باعث هی ؿَد کِ بِ صَست اًفشادی ٍ ّن گشٍّی آهَصؽ تجاست الکتشًٍیک سا بِ صَست عولی دس چٌذیي هشحلِ ٍ ًَبت
بیاهَصًذ ٍ توشیي کٌٌذ
ًحَُ بشگضاسی هؼابمِ :
اهتحاى بِ ایي صَست بشگضاس هی گشدد کِ تَػط ػیؼتن بَسع هجاصی یک هؼابمِ خصَصی ایجاد هی ؿَد ٍ یک کذ بشای آى هؼابمِ
تَلیذ هی ؿَد کِ اص داًؾ آهَصاى خَاػتِ هی ؿَد کِ دس هؼابمِ خصَصی با کذ هشبَطِ عضَ ؿًَذ ایي هؼابمِ داسای تاسیخ ؿشٍع ٍ
پایاى هؼابمِ  ،صهاى ؿشٍع ٍ پایاى کاس بشای ّش سٍص هعاهلِ  ،همذاس پَل اٍلیِ کِ بایذ ّش ؿشکت کٌٌذُ ای داؿتِ باؿذ ٍ هحذٍدیت حك
خشیذ هی باؿذ
اهتحاًات بِ ایي صَست هی باؿذ کِ هشبیاى دس طَل دٍسُ ایي هؼابمِ سا ایجاد هی کٌٌذ ٍ ًفشات بشتش سا هعشفی کٌٌذ ٍ دس پایاى ّن هشبی
اسؿذ یک هؼابمِ بشگضاس هی کٌٌذ ٍ ًفشات بشتش دس آى ؿشکت هی کٌٌذ کِ  3الی  7سٍص صهاى خَاٌّذ داؿت کِ بِ خشیذ ٍ فشٍؽ بَسع
هجاصی بپشداصًذ ٍ اهتیاص جوع آٍسی کٌٌذ
هؼابمِ پایاًی ًؼبت بِ هؼابمِ اٍلیِ ػخت تش خَاّذ بَد ٍ هحذٍدیت ّای اص جولِ  :پَل کوتش  ،صهاى هحذٍد بشای اًجام هعاهلِ دس طَل
ؿباًِ سٍص ٍ  . . .اعوال خَاّذ ؿذ
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 هٌابع ٍ ًشم افضاس ّای آهَصؿی ( اصلی هَسد اػتفادُ دس تذٍیي ٍ آهَصؽ اػتاًذاسد )سدیف

1

عٌَاى هٌبع یا ًشم افضاس

بَسع دس بیؼت دلیمِ

هَلف

هتشجن

هجتبی فٌایی

ػال ًـش

88

هحل ًـش

ًاؿش یا تَلیذ کٌٌذُ

ؿشکت اطالع سػاًی
ٍ خذهات بَسع

9

پیَػت ّا
 .1پشٍطُ کاس عولی
.2

ًوًَِ ًمـِ  ،طشح  ،سػن فٌی ً ،مـِ کاس  ،دػتَس ًمـِ کاس ٍ ...

 .3فْشػت ػایت ّای لابل اػتفادُ دس آهَصؽ اػتاًذاسد
 .4فْشػت ًشم افضاسّای هفیذ ( تکویلی ٍ جاًبی بِ عٌَاى کوک آهَصؿی )
 .5ػایش پیـٌْادات ٍ پیَػت ّا

10

فْشػت ػایت ّای لابل اػتفادُ دس آهَصؽ
سدیف

عٌَاى

1

http://www.irbourse.com

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

فْشػت هعشفی ًشم افضاسّای ػَدهٌذ ٍ هشتبط
( عالٍُ بش ًشم افضاسّای اصلی )
سدیف

عٌَاى ًشم افضاس

1

MT4

آدسع

تْیِ کٌٌذُ

تَضیحات

ًشم افضاس تجضیِ ٍ تحلیل
بَسع
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