نام استاندارد آموزش شغل :
سرپرست خط تولید نیمه جامدات گیاهی

کد استاندارد2114/42/1 :

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل :
سرپرست خط تولید نیمه جامدات گیاهی گیاهی از جمله مشاغل صنعتی در بخش فناوری های راهبردی سالمت ،طب
ایرانی و گیاهان دارویی است که شایستگی هایی اصول ( GMPروش های خوب ساخت) فرآورده های گیاهان دارویی
 ،همكاری درتهیه برنامه تولید  ،سفارش و دریافت مواد اولیه وبسته بندی از انبار  ،نظارت برکارکرد نیروی انسانی
وکنترل حین تولید نیمه جامدات  ،نظارت ،کنترل وعیب یابی دستگاه های تولید نیمه جامدات و امكان رفع آنها  ،ایجاد
هماهنگی در واحد تولید ،ثبت آمار و تجزیه و تحلیل  ،تهیه گزارش وترسیم نمودار راندمان دارد .این شغل در ارتباط با
مدیران باال دستی  ،انبار و آزمایشگاه می باشد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :لیسانس شیمی ( کلیه گرایش ها ) یا لیسانس صنایع غذایی یا لیسانس تولید و بهره برداری
از گیاهان دارویی و معطر
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

ـ زمان آموزش نظري

:

ـ زمان آموزش عملي

:

ـ زمان كارورزي

:

ـ زمان پروژه

:

4115.
115.
42
111

ساعت
ساعت
ساعت
ساعت
ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس شیمی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
لیسانس تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
لیسانس صنایع غذایی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
** طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان

نام استاندارد آموزش شغل :
کد استاندارد2114/42/1:

تولید کننده گیاهان دارویی برگی

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل:
تولید کننده گیاهان دارویی برگی شغلی است که وظایفی از قبیل  :کشت بذر ،تهیه و انتقال نشاء ،مدیریت آبیاری،
تامین عناصر غذایی ،مدیریت تلفیقی آفات ،بیماریها و علفهای هرز ،مدیریت برداشت  ،خشک کردن و بسته بندی
محصول در گیاهان دارویی چون نعناع ،آویشن ،ریحان و بادرنجبویه ... ،را به عهده دارد و با مشاغلی مانند فروشندگان
پیكره گیاهی خشک ،صنایع دارویی ،صنایع تولید لوازم آرایشی و بهداشتی ،صنایع غذایی ،تولید کنندگان اسانس ،
عرقیات و عصاره های گیاهی و عطاری ها و نیز با مراکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی ،آموزش عالی و دانشگاه ها در
ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره راهنمائی
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 131ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

ـ زمان آموزش عملي

:

21
 112ساعت
 21 :ساعت

:

ساعت

ـ زمان كارورزي
ـ زمان پروژه

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %5. : عملي %5. : اخالق حرفه اي %01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

کارشناس یا کارشناس ارشد زراعت و یا علوم باغبانی (گرایش گیاهان دارویی) با حداقل  1سال سابقه مرتبط با کار
اجرائی در زمینه تولید گیاهان دارویی برگی
طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان

نام استاندارد آموزش شغل :
کد استاندارد2114/43/1 :

فروشنده زعفران

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل:
فروشنده زعفران شغلی است از گروه فناوری راهبردی سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی که دارای شایستگیهایی از
قبیل :آشنایی با تعاریف :فروشنده ،کسب و کار ،زعفران ،کیفیت ،تقلب ،بازار ،خرید ،فروش ،تبلیغات و مطالبات؛ شناسایی
زعفران اصل ،شناسایی نیازها و ویژگیهای بازار ،ارزیابی کیفیت ،درجه بندی و تعیین تقلبات زعفران ،خرید زعفران،
بسته بندی زعفران ،نگهداری و حمل و نقل زعفران ،ارتباطات با مشتری و خریدار زعفران ،دکوراسیون فروشگاه زعفران،
عملیات بانكی ،فروش زعفران ،تهیه ابزارهای اطالعرسانی(بروشور ،نشریه و  ،)...انجام امور قضایی برای پیگیری
خواستها و مطالبات میباشد و با مشاغلی از قبیل :بازاریاب گیاهان دارویی ،مدیر فروش شرکت بازرگانی گیاهان
دارویی ،فروشنده گیاهان دارویی ،مدیر تبلیغات شرکت بازرگانی و ارزیاب گمرک گیاهان دارویی در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت :دیپلم(ترجیحا دیپلم کشاورزی)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزشي:

طول دوره آموزش 111 :ساعت
ـ زمان آموزش نظري:

 13ساعت

ـ زمان آموزش عملي50 :

ـ زمان كارورزي- :
ـ زمان پروژه:

ساعت

ساعت
 11ساعت

بودجهبندي ارزشيابي(به درصد)
 كتبي %5. : عملي %5. : اخالق حرفه اي % 01 :پروژه :تهيه طرح كسب و كار فروشندگي زعفران
صالحيت هاي حرفهاي مربيان :

کارشناسی مهندسی کشاورزی – گیاهان دارویی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط-کارشناسی مدیریت بازرگانی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط با خرید و فروش زعفران

عنوان استاندارد شايستگي:

کد استاندارد2114/32/1 :

فروشندگی حنا

تاریخ تدوین1131 :

شرح استاندارد شايستگي :

شایستگی است از حوزه بازرگانی فناوری های راهبردی ،سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی و دارای کارهایی از
قبیل :شناخت مفاهیم ،تعاریف فروشندگی ،کسب و کار ،بازار ،برند و برندسازی ،مطالبات ،تقلبات گیاهی؛ آشنایی با
مشخصات ظاهری حنا ،برنامهریزی و نظارت بر فرایند فروش حنا ،تعیین شیوه فروش حنا بر اساس خواست مشتری،
ب ررسی و اجرای قوانین معامالتی در فروش محصول حنا ،برقراری ارتباط سازنده با مشتریان حقیقی و حقوقی خریدار
حنا ،مذاکره با شرکت های خریدار حقیقی و حقوقی حنا و انعقاد قرارداد با ایشان و کار با نرم افزارهای فروش ،انواع
روشهای فروش ،تعیین کیفیت و درجهبندی و تعیین تقلبات در تهیه و عرضه حنا در بازار ،خرید محصول ،نگهداری و
جابجایی محصول حنا ،و وصول مطالبات میباشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل میزان تحصیالت  :کارشناسی مرتبط(رشتههای کشاورزی و منابع طبیعی)
کارشناسی غیرمرتبط با یک سال سابقه کاری مرتبط با حنا
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
شایستگی پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :

طول دوره آموزش
ـ زمان آموزش نظری
ـ زمان آموزش عملی
ـ زمان کارورزی
ـ زمان پروژه

 01ساعت
:
 41ساعت
:
 11 :ساعت
ساعت
:
ساعت
:

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )

 کتبی %40 : عملی %20 : اخالق حرفه ای %11:پروژه :تهیه طرح کسب و کار در حوزه "صادرات محصول حنا"
صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

کارشناسی مهندسی کشاورزی – با گرایش گیاهان دارویی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط در زمینه محصول حنا
کارشناسی مدیریت بازرگانی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط با گیاهان دارویی( محصول حنا)

نام استاندارد آموزش شغل :
سرپرست خط تولید دمنوش ها و تی بگ های گیاهی

کد استاندارد2114/41/1 :

تاریخ تدوین1131 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
سرپرست خط تولید دمنوش ها و تی بگ های گیاهی از جمله مشاغل مشاغل صنعتی در بخش فناوری های
راهبردی سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی است که شایستگی هایی همچون تهیه و تدوین روش ها و دستورالعمل
های بازرسی آشنایی با  HACCPو  ، ISO 44111همكاری درتهیه برنامه تولید  ،سفارش و دریافت مواد اولیه وبسته
بندی از انبار  ،نظارت برکارکرد نیروی انسانی وکنترل دمنوش های تولیدی ( بسته بندی پودری و تی بگ )  ،نظارت
،کنترل و عیب یابی دستگاه های تولید دمنوش ها و امكان رفع آنها  ،ایجاد هماهنگی در واحد تولید  ،ثبت آمار و تجزیه
و تحلیل  ،تهیه گزارش وترسیم نمودار راندمان دارد .این شغل در ارتباط با مدیر تولید  ،مشاغل بخش انبار  ،بخش فنی
و آزمایشگاه می باشد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل میزان تحصیالت  :لیسانس شیمی (کلیه گرایش ها ) یا لیسانس صنایع غذایی یا لیسانس تولید و بهره برداری
از گیاهان دارویی و معطر
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت های پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

ـ زمان آموزش نظري

:

ـ زمان آموزش عملي

:

ـ زمان كارورزي

:

ـ زمان پروژه

1135.
125.
10
11
:

ساعت
ساعت
ساعت
ساعت

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس شیمی با حداقل  4سال سابقه کار مرتبط
لیسانس تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر با حداقل  4سال سابقه کار مرتبط
لیسانس صنایع غذایی با حداقل  4سال سابقه کار مرتبط
**طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان

نام استاندارد آموزش شغل :
کد استاندارد2114/44/1 :

فروشنده زیره

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل:
فروشنده زیره شغلی است از گروه فناوری راهبردی سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی که دارای شایستگیهایی از
قبیل :آشنایی با تعاریف :فروشنده ،کسب و کار ،زیره ،کیفیت ،تقلب ،بازار ،خرید ،فروش ،تبلیغات و مطالبات؛ شناسایی
زیره اصل ،شناسایی نیازها و ویژگیهای بازار ،ارزیابی کیفیت ،درجه بندی و تعیین تقلبات زیره ،خرید زیره ،بستهبندی
زیره ،نگهداری و حمل و نقل زیره ،ارتباطات با مشتری و خریدار زیره ،دکوراسیون فروشگاه زیره ،عملیات بانكی ،فروش
زیره ،تهیه ابزارهای اطالعرسانی(بروشور ،نشریه و  ،)...انجام امور قضایی برای پیگیری خواستها و مطالبات میباشد و
با مشاغلی از قبیل :بازاریاب گیاهان دارویی ،مدیر فروش شرکت بازرگانی گیاهان دارویی ،فروشنده گیاهان دارویی ،مدیر
تبلیغات شرکت بازرگانی و ارزیاب گمرک گیاهان دارویی در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت :دیپلم(ترجیحا دیپلم کشاورزی)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت های پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزشي:

طول دوره آموزش 111 :ساعت
ـ زمان آموزش نظري:

 13ساعت

ـ زمان آموزش عملي50 :

ـ زمان كارورزي- :
ـ زمان پروژه:

ساعت

ساعت
 11ساعت

بودجهبندي ارزشيابي(به درصد)
 كتبي %5. : عملي %5. : اخالق حرفه اي %01:صالحيت هاي حرفهاي مربيان :

کارشناسی مهندسی کشاورزی – گیاهان دارویی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط-کارشناسی مدیریت بازرگانی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط با خرید و فروش زیره

نام استاندارد آموزش شغل :
کد استاندارد2114/41/1 :

طرح ریزی واحد فرآورده های گیاهان دارویی

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل :
طرح ریزی واحد فرآورده های گیاهان دارویی از جمله مشاغل خدماتی در بخش فناوری های راهبردی سالمت ،طب
ایرانی و گیاهان دارویی است که شایستگی هایی از جمله  :شناخت اصول  GMPفرآورده های گیاهان دارویی ،
شناسایی و بررسی محصول  ،انتخاب و معرفی فناوری تولید  ،تحلیل فرآیندها و ظرفیت سنجی  ،مطالعات فنی  ،برآورد
فضاها و نیروی انسانی پشتیبان  ،مطالعات و تحلیل مالی و اقتصادی می باشد .
این شغل با مدیر عامل  ،مدیر کارخانه و مدیر تحقیق ( طرح ) و توسعه از مرتبط با گیاهان دارویی در ارتباط است .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل میزان تحصیالت  :لیسانس در رشته های  :صنایع ( کلیه گرایش ها ) یا صنایع غذایی یا تولید و بهره برداری از
گیاهان دارویی و معطر یا اقتصاد (بازرگانی ،صنعتی ،کشاورزی،نظری)یا مدیریت بازرگانی یا مدیریت کشاورزی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت های پیش نیاز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 5005.ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

505.

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

01

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ـ زمان پروژه

:

ساعت
011

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

کارشناس ارشد صنایع ( کلیه گرایش ها ) با حداقل  1سال سابقه کار در واحد فرآوری مرتبط یا مشارکت در طرح
ریزی چند واحد صنعتی
لیسانس صنایع ( کلیه گرایش ها ) با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط در واحد فرآوری مرتبط یا مشارکت در طرح ریزی
چند واحد صنعتی
لیسانس اقتصاد با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط در واحد فرآوری مرتبط یا مشارکت در طرح ریزی چند واحد صنعتی
**طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان

نام استاندارد آموزش شغل :
کارشناس کشت بافت گیاهان دارویی

کد استاندارد2114/22/1 :

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل :

این شغل از حوزه ی فناوری های راهبردی ،سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی در مورد:ریزنمونه و بافت مناسب،
انتخاب روش ضدعفونی مناسب جهت ریزنمونه با حداقل آسیب بافتی و کنترل آلودگی ،انتخاب محیط کشت و شرایط
محیطی مناسب بسته به هدف تكثیر ،انتخاب روش تكثیر جهت داشتن حداکثر گیاه در کوتاهترین زمان ،جهت رفع
مشكالت تكثیر گیاهان دارویی حائز اهمیت و در معرض انقراض با روش های بهینه کشت این ویترو با کاربرد تجاری-
اقتصادی می باشد .این شغل با کاربر کشت بافت و پرورش گیاهان داروئی در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت:

مدرک لیسانس در رشتههای مرتبط با بیوتكنولوژی و یا رشتههای مهندسی کشاورزی با گرایش باغبانی ،زراعت و اصالح نباتات
حداقل توانايي جسمي و ذهني :دارا بودن سالمت کامل جسمی و روانی
شايستگي پيش نياز :ندارد
طول دوره آموزش :
كل ساعت آموزش 051:ساعت

ساعت آموزش نظري 01 :ساعت
ساعت آموزش عملي 01 :ساعت
ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
كتبي%5. :
عملي%5. :
اخالق حرفه اي% 01 :
صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

دارا بودن کارشناس ارشد بیوفنآوری ویک سال سابقه کار
دارابودن مدرک زیست شناسی با داشتن حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد بیوتكنولوژی گیاهی با داشتن حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد اصالح نباتات با داشتن حداقل  1سال سابقه کار
دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد گیاهان دارویی با داشتن حداقل  0سال سابقه کار

نام استاندارد آموزش شغل:
کد استاندارد2114/22/1:

کارگر فنی خط تولید عرقیات

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل:
کارگر فنی خط تولید عرقیات از جمله مشاغل بخش فناوری های راهبردی سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی می
باشد و دارای شایستگی هایی مانند شناخت عرقیات پر مصرف  ،بررسی و جداسازی گیاهان  ،بارگیری دیگهای عرق
گیری  ،کنترل فرآیند تولید عرق های گیاهی  ،تخلیه دیگ های عرق گیری  ،جداسازی و بسته بندی عرقیات می
باشد  .این شغل در ارتباط با  ،سرپرست نگهداری و تعمیرات واحد اسانس گیری ،انباردار موادموثره گیاهان دارویی ،
سرپرست باال دستی خود می باشد
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل میزان تحصیالت  :دیپلم فنی یا کاردان تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر یا کاردانی تكنولوژی
گیاهی یا کاردانی صنایع غذایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت های پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 550ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 05ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 011ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

0.

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس صنایع -تولید صنعتی با حداقل  4سال سابقه کار مرتبط
لیسانس تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر با  4سال سابقه کار مرتبط
لیسانس علوم و صنایع غذایی با حداقل  4سال سابقه کار مرتبط
مهندسی تولیدات گیاهی -باغبانی با حداقل  4سال سابقه کار مرتبط
**طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان

نام استاندارد آموزش شغل :
کد استاندارد2114/11/1 :

کارگر آسیاب و مش بندی گیاهان دارویی

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل :
کارگر ماهر دستگاه تی بگ و پودری از جمله مشاغل صنعتی در حوزه فناوری های راهبردی سالمت ،طب ایرانی و
گیاهان دارویی می باشد و دارای شایستگی هایی مانند تحویل گرفتن گیاهان از انبار  ،تنظیمات اولیه و انتقال گیاهان
دارویی به دستگاههای آسیاب و سورتینگ  ،انجام فرآیند آسیاب  ،بسته بندی و انبارش موقت گیاه آسیاب شده ،
جلوگیری از ایجاد ضایعات غیرعادی در داخل سالن تولید  ،ثبت اطالعات و آمار می باشد .
این شغل در ارتباط با انبار و سرپرست باال دستی خود می باشد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :دیپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

0555.

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

515.

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

05

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

01

ساعت

ـ زمان پ روژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس مهندسی مكانیک و لیسانس مهندسی مكانیک ( ساخت و تولید ) با  4سال سابقه کار مرتبط
لیسانس مهندسی ساخت و تولید ( ماشین ابزار ) با  4سال سابقه کار مرتبط
لیسانس تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر با حداقل  4سال سابقه کار مرتبط
لیسانس صنایع غذایی با حداقل  4سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
کارگر تمیز کردن و جداسازی ناخالصی از گیاهان دارویی

کد استاندارد2114/01/1:

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل :
کارگر تمیز کردن و جداسازی ناخالصی از گیاهان دارویی از جمله مشاغل بخش فناوری های راهبردی سالمت ،طب
ایرانی و گیاهان دارویی می باشد و دارای شایستگی هایی مانند جداسازی آلودگی های فیزیكی وجانوران وناخالصی
های گیاهی  ،تشخیص گیاهان دارویی پرکاربرد  ،حمل و چینش گیاهان  ،سرند کردن گیاهان ،نگهداری و انبارش  ،می
باشد  .این شغل در ارتباط با انباردار گیاهان دارویی و سرپرست باال دستی خود می باشد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :سوم راهنمایی
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

5.

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

55

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

55

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

51

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر با حداقل  4سال سابقه کار مرتبط  -مهندسی تولیدات گیاهی-
باغبانی با حداقل  4سال سابقه کار مرتبط – لیسانس مهندسی کشاورزی -علوم و صنایع غذایی با حداقل  1سال سابقه
کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
کارگر توزین ،پرکردن و تخلیه گیاه در مخازن اسانس گیری

کد استاندارد2114/111/1 :

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل :
کارگر توزین ،پرکردن و تخلیه گیاه در مخازن اسانس گیری از جمله مشاغل بخش فناوری های راهبردی سالمت ،طب
ایرانی و گیاهان دارویی می باشد و دارای شایستگی هایی مانند کنترل و جداسازی گیاهان دارویی  ،توزین،انتقال و
جابجایی گیاهان دارویی  ،بارگیری دیگ های اسانس گیری  ،تخلیه دیگ های اسانس گیری  ،انجام نظافت و
ضدعفونی کردن مخازن اسانس می باشد .
این شغل در ارتباط با اپراتور کنترل تولید و تخلیه اسانس از مخازن ،سرپرست باال دستی خود می باشد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :دیپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني :

سالمت کامل جسمانی و روانی

مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

050 :

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

55 :

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

00 :

ساعت

ـ زمان كارورزي

011 :

ـ زمان پروژه

:

ساعت
ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : -اخالق حرفه اي % 01 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر با حداقل  4سال سابقه کار مرتبط  -مهندسی تولیدات گیاهی-
باغبانی با حداقل  4سال سابقه کار مرتبط – لیسانس مهندسی کشاورزی -علوم و صنایع غذایی با حداقل  1سال سابقه
کار مرتبط
**طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان

عنوان استاندارد شايستگي:

کد استاندارد2114/01/1:

کشت گیاه دارویی اسطوخدوس

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد شايستگي :

برنامه آموزشی مرنبط با شایستگی کشت گیاه دارویی اسطوخودوس با نام علمی  Lavendula officinalisونام
انگلیسی  Lavendersاز حوزه فناوری های راهبردی ،سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی است که دارای
کارهایی از قبیل  :شناخت نیازهای اکولوژیكی  ،عناصروموادغذایی مورد نیاز ،آماده سازی خاک ،روش کاشت،مراقبت
ونگهداری و برداشت محصول می باشد .اسطوخودوس گیاهی چند ساله با گلهای بنفش هست .قد این گیاه به تا  1متر
می رسد این گیاه عالوه بر اثرات شفابخشش  ٫عطر و بوی خوبی دارد و بسیار زیباست .موارد استفاده و شفا بخش این
گیاه عبارتند از ضدعفونی کننده ،آرام بخش ،بادشكن  ،آسم،خستگی جسمی و روحی  ،نارحتی قلب  ،فشار خون ،سرفه
،گردش نامنظم خون  ،میگرن  ،ناراحتیهای عصبیـ ،ضعف اعصاب  ،رماتیسم  ،بی خوابی  ،سردردهای عصبی  ،زخمهای
عفونی  ،ناراحتیهای معده  .قسمتهای قابل استفاده گیاه گلها و زمان جمع آوری :تیر  ٫مرداد است .گلهای خشک گیاه
را مانند چای دم کرده و برای مصارف داخلی و خارجی استفاده کرده  ٫حتی می توان مخلوطی از چای سیاه و گلهای
اسطوخودوس مصرف کرد.اگر گلهای خشک اسطوخودوس را در یک بالش قرار دهیم آرام کننده و خواب آور هست
٫.مخصوصا برای بچه های ناآرام نیز بسیار مفید هست.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
شایستگی پیش نیاز :

طول دوره آموزش :
طول اسمي دوره آموزش

:

آموزش عملي:

50

 05ساعت
ساعت
 05ساعت

آموزش تئوري:
ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
20درصد عملی
40درصد تئوری
11درصد اخالق حرفه ای
صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان و
حداقل دارای مدرک لیسانس مهندسی منابع طبیعی (جنگل و مرتع ) یا کشاورزی (علوم زراعی وباغی ) با حداقل 1
سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
تكنسین آزمایشگاه شیمیایی داروها و فرآورده های گیاهان دارویی کد استاندارد 2114/44/1 :تاریخ تدوین1131:
شرح استاندارد آموزش شغل :
تكنسین آزمایشگاه شیمیایی داروها و فرآورده های گیاهان دارویی از جمله مشاغل صنعتی در حوزه فناوری های
راهبردی سالمت،طب ایرانی و گیاهان دارویی می باشد که شایستگی هایی مانند اصول  ( GLPعملكرد خوب
آزمایشگاهی )  ،نمونه برداری تولیدات جهت آزمایشات شیمیایی  ،تهیه محلول های شیمیایی با غلظت های درصدی
مختلف و محلول های استاندارد  ،صاف کردن محلول های شیمیایی با فیلتراسیون و سانتریفوژ ،استفاده از دستگاه های
آزمایشگاهی استخراج اسانس  ،آنالیز و جداسازی مواد اولیه دارویی با دستگاه  ، GCآنالیز و جداسازی مواد اولیه دارویی
با دستگاه  ، HPLCنگهداری و کالیبراسیون دستگاه ها و وسایل به کار رفته در آزمایشات شیمیایی  ،ثبت اطالعات و
آمار دارد.
این شغل در ارتباط با  ، QCتولید  ،آزمایشگاه میكروبی و مدیر باال دستی در آزمایشگاه می باشد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :لیسانس شیمی ( کلیه گرایش ها )
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز

 :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

5005.

ـ زمان آموزش نظري

:

55

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

005.

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ـ زمان پروژه

:

011

ساعت

ساعت
ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

کارشناس ارشد شیمی با  4سال سابقه کار مرتبط
داروساز با  1سال سابقه کار
**طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان

نام استاندارد آموزش شغل:
بازرس فرآیند تولید گیاهان دارویی ارگانیک

کد استاندارد2114/14/1:

تاریخ تدوین2114/14/1:

شرح استاندارد آموزش شغل:
استاندارد آموزشی مرتبط با شغل بازرس فرایند تولید گیاهان دارویی ارگانیک از گروه شغلی فناوری های راهبردی
سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی است که شامل مجموعه ای از شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای
نظارت بر فرایند تولید گیاهان دارویی ارگانیک در مناطق مختلف است .این استاندارد شغلی شامل شایستگی های
کلیدی نظیر مقررات و معیار های عمومی بازرسی  ،مقررات و قوانین اداری  ،سیستم کیفیت بازرسی  ،ابزار و
تجهیزات بازرسی  ،فنون و روش های بازرسی  ،مستند سازی و تدوین گزارش بازرسی است
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :دیپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
:

 5.0ساعت

طول دوره آموزش

ـ زمان آموزش نظري :

 01.ساعت

ـ زمان آموزش عملي :

 05.ساعت

ـ زمان كارورزي :

 50ساعت

زمان پروژه :

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي 5. :درصد عملي  5.:درصد اخالق حرفه اي 01:درصدصالحيت هاي حرفه اي مربيان :

نام استاندارد آموزش شغل :
کد استاندارد2114/22/1 :

آشپز طب سنتی

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل :
آشپز طب سنتی شغلی است خدماتی از حوزه فناوری های راهبردی،سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی که دارای
شایستگی های از جمله تهیه غذاها با غذاییت بیشتر ،تهیه مواد اولیه ،آماده سازی مواد اولیه ،ترکیب صحیح و متناسب
مواد ،اعمال پختن ،جوشاندن وحرارت دادن ،کنترل شرایط فراوری می باشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز

 :ندارد

طول دوره آموزش :
 551 :ساعت

طول دوره آموزش
ـ زمان آموزش نظري

:

 01ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

51ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 51ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

مهارت هاي پيش نياز

:گذراندن مبانی طب سنتی( بكارگیری اصول مقدماتی طب سنتی)

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي 5. :درصد عملي 5.:درصد اخالق حرفه اي 01:درصدصالحيت هاي حرفه اي مربيان :

دکتری طب سنتی یا کارشناس تغذیه با گذراندن مبانی دوره های طب سنتی وتجربه ی کاری بیش از 0سال دارد
طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان

نام استاندارد آموزش شغل :
ارزیاب گمرک گیاهان دارویی(ویژه صادرات و واردات گیاهان دارویی و فرآوردههای آن)
تاریخ تدوین1131:
کد استاندارد2114/41/1:
شرح استاندارد آموزش شغل:
ارزیاب گمرک گیاهان دارویی(ویژه صادرات و واردات گیاهان دارویی و فرآوردههای آن) شغلی است از گروه فناوری
راهبردی سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی که دارای شایستگیهایی از قبیل :آشنایی با مفاهیم و تعاریف کمرگ،
ارزیابی و صادرات ،تعیین نوع محصول یا کاال (گیاه دارویی) ،تعیین شرایط مناسب نگهداری گیاه دارویی در انبارگمرک،
قرنطینه گیاهی ،تكمیل تعرفه های گمرکی ،صدور مجوزهای الزم می باشد .با مشاغلی مانند :تولیدکننده و فروشنده
گیاهان دارویی ،صادرکننده و واردکننده گیاهان دارویی و ارزیاب کیفیت گیاهان دارویی در ارتباط است.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت :کارشناسی رشتههای کشاورزی یا بازرگانی یا مدیریت
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز

 :ندارد

طول دوره آموزش:

طول دوره آموزش 000 :ساعت
ساعت

ـ زمان آموزش نظري55 :
ـ زمان آموزش عملي.0 :

ساعت

ـ زمان كارورزي 00 :ساعت
بودجهبندي ارزشيابي ( به درصد )

 کتبی%40 : عملی%20 :اخالق حرفهای%11 :صالحيتهاي حرفهاي مربيان:

کارشناسی مدیریت بازرگانی یا کارشناس تخصصی گمرک با  1سال سابقه کار مرتبط با گیاهان دارویی
کارشناسی مهندسی کشاورزی – گیاهان دارویی با  1سال سابقه کار مرتبط در حوزه گمرک
«طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یا قبولی در آزمون صالحیت حرفهای استاندارد مربوطه سازمان»

نام استاندارد آموزش شغل :
اپراتور آبگیری و سانتریفیوژ کردن اسانس گیاهان دارویی

کد استاندارد2114/11/1:

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل:
اپراتور آبگیری و سانتریفیوژ کردن اسانس از جمله مشاغل فرآوری اولیه فناوری های راهبردی سالمت ،طب ایرانی و
گیاهان دارویی می باشد و دارای شایستگی هایی مانند بررسی اسانس های پرکاربرد  ،جداسازی اسانس از آب،
سانتریفیوژ کردن اسانس های گیاهی  ،استفاده کردن از موارد رطوبت گیر برای آبگیری اسانس  ،صاف کردن کردن و
جداسازی مواد رطوبت گیر از اسانس ،نگهداری و انبارش موقت اسانس های آبگیری شده  ،ثبت آمار و اطالعات و
ارائه گزارش می باشد  .این شغل در ارتباط با اپراتور کنترل تولید و تخلیه اسانس از مخازن  ،سرپرست نگهداری و
تعمیرات واحد اسانس گیری ،سرپرست باال دستی خود می باشد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :دیپلم یا کاردان تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر یا کاردان صنایع غذایی
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز

 :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 0.5ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 50ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 5.ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 .1ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : -اخالق حرفه اي % 01 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس مهندسی کشاورزی  -علوم و صنایع غذایی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
لیسانس تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر با حداقل  4سال سابقه کار مرتبط
لیسانس مكانیک  -با حداقل  4سال سابقه کار اجرائی مرتبط
کارشناس علوم و صنایع غذایی  -با حداقل  4سال سابقه کار اجرائی مرتبط
**طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان

نام استاندارد آموزش شغل :
کد استاندارد2114/14/1:

مروج کشت گیاهان دارویی

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل :
مروج کشت گیاهان دارویی از جمله مشاغل حوزه خدمات در بخش فناوری های راهبردی سالمت ،طب ایرانی و
گیاهان دارویی است که شایستگی هایی مانند  :شناسایی انواع گیاهان دارویی اقتصادی و پرکاربرد  ،تحلیل کشت بر
مبنای پتانسیل اقلیمی و ناحیه ای گیاهان دارویی  ،استفاده از یافته های طرح های تحقیقی _ ترویجی و ایجاد مزارع
نمونه  ،اجرای دوره های آموزشی ترویجی و ارائه اطالعات مورد نیاز کشاورزان  ،تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
ترویجی در مزارع  ،ارزیابی فعالیت و رفع مشكالت کشاورزان  ،بازاریابی و فروش محصوالت دارا می باشد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :لیسانس تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر یا لیسانس ترویج و آموزش کشاورزی یا
لیسانس باغبانی یا لیسانس تكنولوژی تولیدات گیاهی یا لیسانس تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر یا
لیسانس ترویج
حداقل توانايي جسمي و ذهني :
مهارت هاي پيش نياز

سالمت کامل جسمانی و روانی

 :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 50.5.ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 ..5.ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

ـ زمان كارورزي

:

ـ زمان پروژه

:

051
011

ساعت
ساعت
ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

کارشناس تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر  ،کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی  ،کارشناس باغبانی،
کارشناس تكنولوژی تولیدات گیاهی با  4سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
کد استاندارد2114/02/1:

متصدی گواهی بذر گیاهان دارویی

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل:
متصدی گواهی بذر گیاهان دارویی شغلی است که وظایفی از قبیل :ارزیابی شرایط اکولوژیک منطقه تولید بذر ،انتخاب
صحیح نمونه بذری ،ارزیابی خلوص ،قوه نامیه و سالمت بذر ،ارزیابی مدیریت تولید بذر و نگهداری در انبار ،بازرسی فنی
مزارع تولید گیاهان دارویی از نظر آفات ،بیماریها و علفهای هرز و استانداردهای الزم برای تولید بذر گیاهان دارویی را
به عهده دارد و با مشاغلی مانند تولید کنندگان انواع گیاهان دارویی  ،صنایع داروسازی ،فروشندگان گیاهان دارویی،
عطاری ها ،کارشناسان مراکز تحقیقاتی و علمی و پژوهشی موسسات تحقیقاتی کشور در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :لیسانس زراعت یا اصالح نباتات یا باغبانی (گیاهان دارویی)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز

 :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 055/. :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

 55/. :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 05 :ساعت

ـ زمان كارورزي

 01 :ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي %5. : اخالق حرفه اي %01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

کارشناس ارشد یا زراعت یا تكنولوژی تولید وگواهی بذر و یا علوم باغبانی (گرایش گیاهان دارویی) با حداقل  1سال
سابقه مرتبط با کار اجرائی در زمینه تولید بذر گیاهان دارویی
طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان

نام استاندارد آموزش شغل :
تكنسین نگهداری و تعمیرات خط تولید نیمه جامدات از گیاهان دارویی کد استاندارد 2114/10/1 :تاریخ تدوین1131:
شرح استاندارد آموزش شغل :
تكنسین نگهداری و تعمیرات خط تولید نیمه جامدات گیاهان شغلی است از گروه صنعت بخش فناوری های راهبردی
سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی می باشد و دارای شایستگی هایی از قبیل سازماندهی امور فنی ،بازرسی های فنی
و تعمیرات پیشگیری  ، PM -محاسبات فنی و اقتصادی در مهندسی نت خط تولید فرآورده های نیمه جامدات از
گیاهان دارویی ،نگهداری و تعمیرات دستگاههای پرکن (کرم و پماد) ،نگهداری و تعمیرات مخازن استیل(مخازن
داروهای فرموله شده)،کنترل و نظارت بر کارگران فنی شاغل در خط تولید نیمه جامدات  ،ثبت اطالعات و ارائه گزارش
را در بر دارد و با مشاغلی همچون سرپرست خط تولید نیمه جامدات،سرپرست نگهداری و تعمیرات خط تولید نیمه
جامدات و مسئول کنترل کیفیت و مدیر تولید و مسئول ایمنی و بهداشت در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :مهندسی مكانیک(طراحی جامدات) یا مهندسی برق  -الكترونیک (ابزار دقیق)یا مهندسی
ساخت و تولید ( ماشین ابزار ) یا مهندسی برق  -الكترونیک
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز

 :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش :

55.5.

ساعت

ـ زمان آموزش نظري :

555.

ساعت

ـ زمان آموزش عملي :

05

ساعت

ـ زمان كارورزي :
ـ زمان پروژه

011

:

ساعت
ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
كتبي%5.:
عملي%5.:
اخالق حرفه اي%01:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس  :مهندسی مكانیک طراحی جامدات یا مهندسی برق -الكترونیک با  0سال سابقه کار مرتبط
فوق لیسانس  :مهندسی برق – الكترونیک (ابزار دقیق) یا مهندسی ساخت و تولید ( ماشین ابزار ) یا مهندسی مكانیک
طراحی جامدات یا فوق لیسانس مهندسی برق -الكترونیک با 1سال سابقه کار مرتبط
طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان

نام استاندارد آموزش شغل :
تكنسین نگهداری و تعمیرات خطوط تولید دمنوش

کد استاندارد2114/12/1:

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل:
تكنسین نگهداری و تعمیرات خطوط تولید دمنوش شغلی است از گروه گروه صنعت بخش فناوری های راهبردی
سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی می باشد و دارای شایستگی هایی از قبیل سازماندهی امور فنی ،بازرسی های
فنی و تعمیرات پیشگیری –  ،PMمحاسبات فنی و اقتصادی در مهندسی نت خط تولید دمنوش،نگهداری و تعمیرات
دستگاه تی بگ زن و آسیاب،کنترل و نظارت بر کارگران فنی شاغل در خط تولید دمنوش های گیاهی ،ثبت اطالعات و
ارائه گزارش مشاغلی همچون مدیر وسرپرست خطوط تولید دمنوش و مدیر نگهداری و تعمیرات و مسئول کنترل
کیفیت و مسئول ایمنی و بهداشت در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :مهندسی مكانیک (طراحی جامدات) یا مهندسی برق یا الكترونیک (ابزار دقیق)یا مهندسی ساخت
و تولید (ماشین ابزار)یا مهندسی برق  -الكترونیک
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز :

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش :

510

ساعت

ـ زمان آموزش نظري :

50

ساعت

05

ـ زمان آموزش عملي :
ـ زمان كارورزي

:

ـ زمان پروژه

:

011

ساعت
ساعت
ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
كتبي%5.:
عملي%5.:
اخالق حرفه اي%01:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
لیسانس  :مهندسی مكانیک طراحی جامدات یا مهندسی برق -الكترونیک با  0سال سابقه کار مرتبط
فوق لیسانس  :مهندسی برق – الكترونیک (ابزار دقیق) یا مهندسی ساخت و تولید ( ماشین ابزار ) یا مهندسی مكانیک
طراحی جامدات یا فوق لیسانس مهندسی برق -الكترونیک با 1سال سابقه کار مرتبط
طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان

نام استاندارد آموزش شغل :
بازاریاب گیاهان دارویی

کد استاندارد2114/34/1 :

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل:

بازاریاب گیاهان دارویی شغلی است شغلی است از گروه فناوری راهبردی سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی که
دارای شایستگیهایی از قبیل :آشنایی با تعاریف و انواع روشهای بازاریابی ،ساختارها و قوانین بازارهای داخلی و خارجی
گیاهان دارویی ،خردهفروشی و عمدهفروشی گیاهان دارویی ،شناسایی گیاهان دارویی و انواع تقلبات موجود در بازار
گیاهان دارویی ،تبلیغات و قیمتگذاری گیاهان دارویی،انواع شرکتهای تجاری و قراردادهای خرید و فروش در بازار،
پیشبینی تغییر و تحوالت قیمت ها ،شرایط زمانی و مكانی ورود محصوالت گیاهان دارویی به بازار کشاورزی و استفاده
از نرم افزارها و سامانههای خرید و فروش کاال می باشد و با مشاغلی مانند:کارشناس بورس کشاورزی ،ارزیاب گمرک
گیاهان دارویی ،تولیدکننده و فروشنده گیاهان دارویی ،صادرکننده و واردکننده گیاهان دارویی و ارزیاب کیفیت گیاهان
دارویی در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت :کارشناسی رشتههای کشاورزی یا بازرگانی یا مدیریت
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش  411 :ساعت
ـ زمان آموزش نظری 30 :ساعت
ـ زمان آموزش عملی  142 :ساعت
ـ زمان کارورزی :

 11ساعت

ـ زمان پروژه :

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 کتبی % 40 : عملی % 20 : اخالق حرفه ای % 11 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی با دو سال سابقه کار مرتبط  ،کارشناس بورس ،مدیریت بازرگانی یا مالی با  1سال
تجربه در امور کشاورزی یا کارشناس کشاورزی با گرایشهای گیاهان دارویی یا زراعت یا باغبانی با حداقل  1سال
سابقه مرتبط در حوزه بورس و صادرات و واردات و طی دوره مهارتی بازاریاب گیاهان دارویی و یا قبولی در آزمون
صالحیت حرفه ای بازاریاب گیاهان دارویی سازمان

نام استاندارد آموزش شغل:
اپراتور کنترل تولید و تخلیه اسانس از مخازن

کد استاندارد2114/12/1:

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل :
اپراتور کنترل تولید و تخلیه اسانس از مخازن از جمله مشاغل بخش فناوری های راهبردی سالمت ،طب ایرانی و
گیاهان دارویی می باشد و دارای شایستگی هایی مانند تشخیص اسانس های پرکاربرد  ،کنترل برج های خنک کننده ،
بویلر و کندانس ها  ،کنترل فرآیند تولید  ،جداسازی واندازه گیری میزان اسانس استحصال شده  ،نگهداری و انبارش
اولیه اسانس ها  ،ثبت آمار و اطالعات مربوطه می باشد  .این شغل در ارتباط با اپراتور آبگیری و سانتریفیوژ کردن
اسانس  ،سرپرست نگهداری و تعمیرات واحد اسانس گیری ،سرپرست باال دستی خود می باشد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :دیپلم یا کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر یا کاردانی تكنولوژی تولیدات
گیاهی یا کاردانی مكانیک
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 550ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 00ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 01ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 011ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس صنایع -تولید صنعتی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
لیسانس علوم و صنایع غذایی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
لیسانس صنایع –تكنولوژی صنعتی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
لیسانس مكانیک با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
**طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان

نام استاندارد آموزش شغل:
کد استاندارد2114/03/1:

متصدی کشت بافت گیاهان دارویی

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل:
متصدی کشت بافت گیاهان دارویی شغلی است که دارای شایستگی هایی از قبیل :آشنایی با وسایل و تجهیزات
آزمایشگاهی کشت بافت گیاهان دارویی ،تهیه و آماده سازی محیط کشت بافت گیاهان دارویی ،تهیه ریز نمونه های
گیاهی با کیفیت مناسب و عاری از آلودگی و بیماری ،تكثیر در محیط درون شیشه ای ،کاربرد هورمون های سیتوکینین
 IBA ،و  ، IAAانتقال گیاهچههای گیاهان دارویی به بستر ریشه زایی ضدعفونی شده (ترکیب پرلیت ،کوکوپیت و
پیت ماس) ،سازگار نمودن گیاهچه های گیاهان دارویی در گلخانه حد واسط با رطوبت باال و دمای بسیار پایین و انتقال
گیاهچههای گیاهان دارویی به گلخانه یا زمین اصلی می باشد و با مشاغلی مانند تولید کنندگان انواع گیاهان دارویی ،
صنایع داروسازی ،فروشندگان گیاهان دارویی و عطاری ها در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :لیسانس زراعت یا اصالح نباتات یا بیوتكنولوژی کشاورزی یا تولیدات گیاهی
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 05./. :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

 55/. :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 05 :ساعت

ـ زمان كارورزي

 51 :ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5.: اخالق حرفه اي % 01:صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

کارشناس ارشد با گرایش اصالح نباتات یا بیوتكنولوژی کشاورزی با حداقل  1سال سابقه مرتبط با کار اجرائی در زمینه
کشت بافت گیاهان دارویی
طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان

نام استاندارد آموزش شغل :
واردکننده عصاره و اسانس گیاهان دارویی

کد استاندارد 2114/21/1:تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل :
واردکننده عصاره و اسانس گیاهان دارویی شغلی است از گروه فناوری راهبردی سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی
که دارای شایستگیهایی از قبیل :آشنایی با تعاریف :واردات ،کسب و کار ،کیفیت ،تقلب ،گمرک ،بازار ،خرید ،فروش و
مطالبات ،تعیین کیفیت و درجهبندی و تعیین تقلبات عصاره و اسانس وارداتی ،شناسایی و تعیین کشورها و بازارهای
عرضه کننده عصاره و اسانس گیاهان دارویی ،تعیین نیاز بازارهای داخلی به عصاره و اسانس گیاهان دارویی ،انتخاب
نوع محصول ،خرید عصاره و اسانس ،انجام عملیات واردات از کشور مبدأ ،انجام امور اداری و گمرکی در پایانههای
وارداتی ایران ،و وصول مطالبات و امور قضایی میباشد .با مشاغلی مانند :صادرکننده گیاهان دارویی ،کارشناس بورس
کشاورزی ،تولید کننده و فروشنده گیاهان دارویی ،صادر کننده و وارد کننده گیاهان دارویی و بازاریاب گیاهان دارویی در
ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت :کارشناسی رشتههای کشاورزی یا بازرگانی یا مدیریت
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش 00. :ساعت
ـ زمان آموزش نظري 05 :ساعت
ـ زمان آموزش عملي  55 :ساعت
ـ زمان كارورزي:

ساعت

ـ زمان پروژه 01 :ساعت
بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %5. : عملي %5. : -اخالق حرفه اي % 01 :

پروژه :تهیه طرح کسب و کار برای راهاندازی شرکت واردکننده عصاره و اسانس گیاهان دارویی
صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

کارشناسی مهندسی کشاورزی – گیاهان دارویی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط-کارشناسی مدیریت بازرگانی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط با گیاهان دارویی

عنوان استاندارد شايستگي:

کد استاندارد2114/11/1:

کشت گیاه دارویی مریم گلی

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد شايستگي :

استاندارد آموزش شایستگی کشت گیاه دارویی مریم گلی با نام علمی salvia Officinalisاز حوزه فناوری
های راهبردی ،سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی است .این استاندارد شامل مجموعه مهارتی و کارهایی از قبیل :
نیازهای اکولوژیكی  ،حفاظت از محصول  ،عناصروموادغذایی مورد نیاز ،آماده سازی خاک ،روش کاشت،مراقبت
ونگهداری و برداشت محصول می باشد .قسمتهای قابل استفاده مریم گلی برگ و گل است که دارای مصارف
داخلی و خارجی است .این گیاه برای درمان عفونتهای دهان،حلق ،لوزه ،عفونتهای لثه،ناراحتی معده  ،اسهال  ،هضم
غذا  ،یبوست  ،بوی دهان  ،باد شكن  ،سرفه  ،سرماخوردگی  ،برونشیت  ،ادرار آور  ،بی اشتهای  ،عرق شدید ،
ریزش مو  ،ناراحتیهای دوران یایسیگی  ،ناراحتیهای پوستی  ،رماتیسم  ،نقرس  ،اضافه وزن  ،اضطراب ،
ضعف اعصاب مقوی حافظه  ،گرفتگی صدا به کار رفته و دارای ارزش باالیی هست .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل میزان تحصیالت :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
شایستگی پیش نیاز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

05

ـ زمان آموزش نظري

:

 55ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

ـ زمان كارورزي

:

ـ زمان پروژه

:

50

ساعت

ساعت
ساعت
ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )

20درصد عملی
40درصد تئوری
11درصد اخالق حرفه ای
صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان و
حداقل دارای مدرک لیسانس مهندسی منابع طبیعی (جنگل و مرتع ) یا کشاورزی (علوم زراعی وباغی ) با حداقل 1
سال سابقه کار مرتبط

عنوان استاندارد شايستگي:

کد استاندارد2114/23/1:

کشت گیاه دارویی گل همیشه بهار

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد شايستگي :

برنامه آموزشی شایستگی کشت گیاه دارویی گل همیشه بهار با نام علمی  Calendula officinalisاز حوزه
فناوری های راهبردی ،سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی است که شامل عناوین تئوری و عملی از قبیل :
شناخت نیازهای اکولوژیكی  ،عناصروموادغذایی مورد نیاز ،آماده سازی خاک ،روش کاشت،مراقبت ونگهداری و برداشت
محصول می باشد .همیشهبهار در ایران در بلندیهای باالی  4011متر در میروید.گیاهی است علفی ،یكساله دارای
ساقه ای به طول  41تا  01سانتی متر است  ،برگهایی ساده بیضوی  ،دراز ،پوشیده از کرک  ،با کناره های موجدار و به
رنگ سبز ،مایل به قهوه ای روشن دارد ،روی ساقه منشعب آن کاپیتولهای درشت و زیبا ظاهر می گردد که به تناسب
گرما و رطوبت محیط زندگی  ،به طور منظم صبح ها در فاصله ساعت  3تا  11شكفته و سپس در بعد از ظهرها بین
ساعات  2تا  0جمع می گردد .کاپیتولهای آن دارای دو نوع گل یكی لوله ای و دیگر زبانه ای به رنگ زرد مایل به
نارنجی و واقع در حاشیه نهنج است.میوه فندقه و قهوه ای رنگ و سطح آن نا صاف می باشد .گل همیشه بهار ضد
نفخ معده و روده ،تحریک کننده کار کلیه ها ،افزایش دهنده جریان خون و فعالیتهای قلبی میباشد .عالوه بر آن به
عنوان رنگ موی طبیعی استفاده میشود .پودر گلبرگهای این گل را به شامپو یا نرم کنند اضافه کنید .مصرف مداوم از
آن رنگ مو را روشن میکند.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل میزان تحصیالت :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
شایستگی پیش نیاز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 05 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 55ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 50ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي 5. :درصد عملي 5.:درصد -اخالق حرفه اي 01:درصد

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان و
حداقل دارای مدرک لیسانس مهندسی منابع طبیعی (جنگل و مرتع ) یا کشاورزی (علوم زراعی وباغی ) با حداقل 1
سال سابقه کار مرتبط

عنوان استاندارد شايستگي:

کد استاندارد2114/24/1 :

کشت گیاه دارویی گل گاوزبان

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد شايستگي :

استاندارد آموزش شایستگی کشت گیاه دارویی گل گاوزبان  ،از حوزه فناوری های راهبردی ،سالمت ،طب ایرانی و
گیاهان دارویی است که شامل کارهایی از قبیل  :شناخت شرایط اکولوژیكی وفیزیولوژیكی  ،عناصروموادغذایی مورد
نیاز ،آماده سازی خاک ،روش کاشت،مراقبت ونگهداری و برداشت محصول می باشد .گل گاوزبان از گیاهان بومی ایران
از خانواده بوراژیناسه ،گیاهی است دو ساله یا پایا ،پوشیده از کر کهای نرم و نازک ،یا بلند و ابریشمی ،با ساقه ایستاده،
برگ ها معموالً دارای رگبرگ منفرد ،گل دارای کاسه خشن با تقسیمات نیزه ای و پایا ،جام گل ،بزرگ سه برابر بلندتر
از کاسه ،پوشیده از کر کهای کم ،پرچم ها محتوی درون جام ،خامه کر کدار و دوشاخه ،گل آبی مایل به ارغوانی .گل
آذین :گرزن ساده و بلند ،میوه :فندقه ،بزرگ ،نوک تیز و جوش دار .موسم گل این گیاه آغاز اردیبهشت تا اوایل خرداد
است ..تازه آن در اول گرم و تر و خشک آن را رطوبت کمتر و مایل به یبوست و قوت آن تا هفت سال باقی می ماند .
این گیاه م فرح و مقوی ارواح و حرارت غریزی و اعضای رییسه (مثل قلب ،مغز و کبد) و حواس است.ملین طبع و
مسهل صفرا و اخالط سوخته است.جوشاده آن برای نیكویی حواس و رنگ رخسار و تفریح و رفع خشونت نای و سینه و
سرفه و تنگی نفس و درد گلو و سینه و شش و وسواس و خوف و غم و هم و سنگ کلیه و مثانه مفید است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل میزان تحصیالت :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
شایستگی پیش نیاز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 05 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 55ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 50ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي 5. :درصد عملي 5.:درصد -اخالق حرفه اي 01:درصد

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان و
حداقل دارای مدرک لیسانس مهندسی منابع طبیعی (جنگل و مرتع ) یا کشاورزی (علوم زراعی وباغی ) با حداقل 1
سال سابقه کار مرتبط

عنوان استاندارد شايستگي:

کد استاندارد2114/01/1 :

کشت گیاه دارویی مرزه

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد شايستگي :

برنامه آموزشی شایستگی کشت گیاه دارویی مرزه با نام علمی  Satureja hotensisاز حوزه فناوری های
راهبردی ،سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی است که شامل کارهایی از قبیل  :شناخت نیازهای اکولوژیكی ،
عناصروموادغذایی مورد نیاز ،آماده سازی خاک ،روش کاشت،مراقبت ونگهداری و برداشت محصول می باشد .مرزه
گیاهی است علفی یكساله و دارای ساقه منشعب به طول  11تا  11سانتی متر که به سهولت بر اثر دارا بودن ظاهری به
رنگ سبز خاک آلود یا مایل به خاکستری از گونه های مجاور تشخیص داده می شود  .مرزه تابستانی ( برگ خشک )
حاوی حدود یک درصد اسانس می باشد که شامل اجسامی از جمله کارواکرول  ،تیمول  ،بتاپی نن  ،پاراسیمن  ،لیمونن
و کامفن است  .ترکیبات دیگر آن شامل ویتامین ها و مواد معدنی مختلف است  .ترکیبات مرزه بسته به شرایط آب و
هوای ناحیه رویش ممكن است متفاوت باشد  .مرزه به علت داشتن ترکیبات فنلی در اسانس و ترکیبات تاننی در برگ ،
دارای خاصیت قارچ  ،ضد میكروب  ،ضد اسپاسم و ضد اسهال می باشد  .همچنین مرزه دارای خاصیت ضد ادرارآوری
بوده و در اروپا از قدیم به عنوان ضد تشنگی زیاد به خصوص در افراد مبتال به مرض قند مورد استفاده بوده است  .این
اثر را به دلیل وجود جسم کارواکرول در اسانس آن می دانند.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل میزان تحصیالت :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
شایستگی پیش نیاز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 05 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 55ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 50ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي 5. :درصد عملي 5.:درصد -اخالق حرفه اي 01:درصد

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان و
حداقل دارای مدرک لیسانس مهندسی منابع طبیعی (جنگل و مرتع ) یا کشاورزی (علوم زراعی وباغی) با حداقل 1
سال سابقه کار مرتبط

عنوان استاندارد شايستگي:

کد استاندارد2114/22/1 :

کشت گیاه دارویی زیره سیاه

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد شايستگي :

استاندارد آموزش شای ستگی کشت گیاه دارویی زیره سیاه  ،از حوزه فناوری های راهبردی ،سالمت ،طب ایرانی و
گیاهان دارویی است که دارای کارهایی از قبیل  :شناخت نیازهای اکولوژیكی  ،عناصروموادغذایی مورد نیاز ،آماده سازی
خاک ،روش کاشت،مراقبت ونگهداری و برداشت محصول می باشد .زیره سیاه گیاهی است علفی و عموما دوساله که
در سال دوم رشد به ساقه میرود .ارتفاع گیاه به 1تا  1/0متر میرسد .برگهای گیاه دارای بریدگیهای عمیق
میباشد.گلهای زیره بصورت چتر مرکب و به رنگ سفید یا صورتی هستند .گیاهان دوساله در اردیبهشت ماه سال دوم
به گل میروند.میوه آن بیضوی شكل و به رنگ قهوهای میباشد .میوه دارای بوی مطبوعی است که ناشی از وجود
اسانس در آن است .وزن هزار دانه  1-2گرم میباشد ..اندام دارویی مورد استفاده زیره بذر (میوه) آن میباشد .برداشت
بذور در سطوح کوچک با دست امكانپذیر است ولی در سطح وسیع باید از ماشینهای مناسب برداشت استفاده نمود.
برداشت محصول معموال در مرداد ماه سال دوم انجام میشود .پس از برداشت دانهها را خشک میکنند برای این عمل
میتوان از خشککن های برقی یا از جریان هوای آزاد استفاده نمود .عملكرد بذر زیره حدود  011-1011کیلوگرم در
هكتار است .خواص دارویی مهم زیره عبارتند از ضد نفخ ،ضد اسپاسم ،طعمدهنده غذا و درمان ناراحتیهای معده
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل میزان تحصیالت :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
شایستگی پیش نیاز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 05 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 55ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 50ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي 5. :درصد عملي 5.:درصد -اخالق حرفه اي 01:درصد

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان و
حداقل دارای مدرک لیسانس مهندسی منابع طبیعی (جنگل و مرتع ) یا کشاورزی (علوم زراعی وباغی ) با حداقل 1
سال سابقه کار مرتبط

عنوان استاندارد شايستگي:

کد استاندارد2114/11/1 :

کشت گیاه دارویی آویشن

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد شايستگي :

استاندارد آموزش شایستگی کشت گیاه دارویی آویشن با نام علمی  Thymus vulgarisونام انگلیسی
 Thyme, Garden thymeاز حوزه فناوری های راهبردی ،سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی است که دارای
کارهایی از قبیل  :نیازهای اکولوژیكی  ،عناصروموادغذایی مورد نیاز ،آماده سازی خاک ،روش کاشت،مراقبت ونگهداری
و برداشت محصول می باشد .آویشن گیاهی کوهستانی و معطر است که تنوع زیادی دارد .این گیاه دارای طبیعتی گرم و
خشک است و از آن معموالً به عنوان ادویه برای طعم دارکردن انواع غذاها مانند پیتزا ،ماکارونی ،الزانیا و بعضی
خوراکها استفاده می کنند.این گیاه در کشور ما معموالً به صورت خشک شده و پودر مورد استفاده قرار می گیرد ولی
در کشورهای دیگر عالوه بر پودر آن ،نوع تازهاش را نیز در غذا مصرف می کنند زیرا آویشن تازه عطر و بوی بیشتری
نسبت به نوع خشک آن دارد .آویشن برای تقویت اعصاب ،درمان افسردگی ،خستگی و بیخوابی مفید بوده و همچنین
نشاط آور است  .-آویشن خاصیت ضد میكروبی ،ضد قارچی و ضد انگلی دارد و این به جهت وجود ماده تیمون در آن
است  .مصرف آویشن به صورت جوشانده برای رفع تنگی نفس ،برونشیت ،سرفه ،نفخ شكم  ،سوءهاضمه ،آسم ،
سیاهسرفه ،سرگیجه ،سردرد و زکام توصیه می شود  .درمان درد مفاصل  ،نقرس ،ورم مفاصل و درد سیاتیک و جلوگیری
از ریزش مو از خصوصیات گیاه دارویی اویشن است
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل میزان تحصیالت :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
شایستگی پیش نیاز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش
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 05ساعت

ـ زمان آموزش نظري
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ـ زمان آموزش عملي
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ـ زمان كارورزي

:
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ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )

بر اساس احراز کلیه معیارهای عملكرد
20درصد عملی
40درصد تئوری
11درصد اخالق حرفه ای
صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان و
حداقل دارای مدرک لیسانس مهندسی منابع طبیعی (جنگل و مرتع ) یا کشاورزی (علوم زراعی وباغی ) با حداقل 1
سال سابقه کار مرتبط

عنوان استاندارد شايستگي:

کد استاندارد2114/14/1 :

کشت گیاه دارویی نعناع فلفلی

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد شايستگي :

استاندارد آموزش شایستگی کشت گیاه دارویی نعناع فلفلی با نام علمی  Mentha piperitaاز حوزه فناوری
های راهبردی ،سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی است که دارای کارهایی از قبیل  :نیازهای اکولوژیكی ،
عناصروموادغذایی مورد نیاز ،آماده سازی خاک ،روش کاشت،مراقبت ونگهداری و برداشت محصول می باشد .نعناع
فلفلی گونه ای نعناع است از رده دولپهایهای پیوسته گلبرگ که از سبزیهای خوراکی و دارویی و پرمصرف ترین گیاه
دارویی است .از دو هزار سال قبل تا کنون از گونه های مختلف نعناع به عنوان ادویه و دارو استفاده میشود .نعناع فلفلی
حاوی مانتول و تانن است  .دم کرده نعناع فلفلی برای تقویت معده و روده و دستگاه گوارش ،ضد نفخ ،یرقان (زردی ) و
ضد سنگهای صفراوی مصرف می شود .استنشاق بوی نعناع فلفلی ،برای رفع سرماخوردگی و عفونتهای گلو بسیار مفید
است  .یشترین مصرف نعناع فلفلی به منظور تهیه اسانس است  .این گیاه دارای خواص دارویی و مواد مصرف فراوانی از
جمله داروهای ضد نفخ  ،ضد باکتری  ،محلولهای دهان شویه  ،و نیز در صنایع غذایی  ،بهداشتی  ،آرایشی و نوشابه
سازی می باشد  .از این گیاه در ترکیب داروهای گیاهی تولید شده در کشور از جمله آلتادین  ،ماسومنت  ،قطره نعناع ،
منتاوآلیكوم استفاده شده است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل میزان تحصیالت :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
شایستگی پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش
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ـ زمان آموزش عملي
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ـ زمان كارورزي

:
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ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
20درصد عملی
40درصد تئوری
11درصد اخالق حرفه ای
صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان و
حداقل دارای مدرک لیسانس مهندسی منابع طبیعی (جنگل و مرتع ) یا کشاورزی (علوم زراعی وباغی ) با حداقل 1
سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
کد استاندارد2114/21/1 :

کارگر ماهر برداشت گیاهان دارویی

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل:
کارگر ماهر برداشت گیاهان دارویی شغلی است که وظایفی از قبیل :عملیات قبل از برداشت ،مدیریت برداشت و حمل و
نقل ،مدیریت خشک کردن و مدیریت انبار داری را به عهده دارد و با مشاغلی مانند تولید کنندگان انواع گیاهان دارویی
دانه ای ،گلی ،برگی و ریشه ای  ،کارشناسان مراکز تحقیقاتی و علمی و پژوهشی موسسات تحقیقاتی کشور در ارتباط
است
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :پایان ابتدایی
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش
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بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي %5. : اخالق حرفه اي %01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس زراعت و یا لیسانس علوم باغبانی (گرایش گیاهان دارویی) با حداقل  1سال سابقه مرتبط با کار اجرائی در زمینه
تولید گیاهان دارویی

نام استاندارد آموزش شغل :
کارگر ماهر دمنوش ( تی بگ و بسته بندی پودری ) کد استاندارد2114/14/1 :

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل :
کارگر ماهر دمنوش (تی بگ و بسته بندی پودری ) از جمله مشاغل صنعتی در حوزه فناوری های راهبردی سالمت،
طب ایرانی و گیاهان دارویی می باشد و دارای شایستگی هایی مانند تحویل گرفتن مواد اولیه و بسته بندی  ،جایگزاری
مواد اولیه و تنظیمات اولیه دستگاه های تی بگ زن و بسته بندی پودری  ،کنترل مواد و جعبه های بسته بندی  ،جعبه
گذاری و بسته بندی  ،جلوگیری از ایجاد ضایعات غیرعادی در داخل سالن تولید و ثبت اطالعات و آمار می باشد .
این شغل در ارتباط با انبار  ،سرپرست باال دستی و بخش فنی ( نگهداری و تعمیرات ) خود می باشد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر یا کاردانی صنایع غذایی یا مهندسی
کشاورزی ( علوم و صنایع غذایی )
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

050

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

005.

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

055.

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

011

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس مهندسی مكانیک و لیسانس مهندسی مكانیک ( ساخت و تولید ) با  4سال سابقه کار مرتبط
لیسانس مهندسی ساخت و تولید ( ماشین ابزار ) با  4سال سابقه کار مرتبط
لیسانس تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
لیسانس صنایع غذایی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط

عنوان استاندارد شايستگي:

کد استاندارد2114/21/1:

کشت گیاه دارویی صبرزرد

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد شايستگي :

استاندارد آموزش شایستگی کشت گیاه دارویی صبرزرد  ،از حوزه فناوری های راهبردی ،سالمت ،طب ایرانی و گیاهان
دارویی است که شامل کارهایی از قبیل  :شناخت شرایط اکولوژیكی وفیزیولوژیكی  ،عناصروموادغذایی مورد نیاز ،آماده
سازی خاک ،روش کاشت،مراقبت ونگهداری و برداشت محصول می باشد .صَبر یا صبر زرد یا آلوئهورا با نام علمی
 Aloe Veraگیاه بومی آفریقای شمالی است .نامهای دیگر شبیار عبارتند از :چادُروار ،صبر سقوطری ،آلوئهورا ،صبر،
صبر کموار ،صبر زرد ،ازوال ،ازوادزرد خزانه ،مقر ،ایلوا ،صبارا ،آلوئه کوراسائو ،آلوئه هندی ،آلوئه بارباد ،الوا ،صباره ،برمس،
سولع ،مقرا ،چادروا  .گلهای این گیاه برنگ زرد می باشد که در انتهای ساقه ای که از وسط برگها خارج می شود .
صبر زرد موادی نظیر آلوئین فامودین  ،آنترا کیون ،ایزوباربالوئین و مقدری در حدود  14درصد صمغ می باشد صبر زرد
از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است شیرابه آن به مصرف طبی می رسد  ،تقویت کننده بدن است ،یبوست را
برطرف می کند و روده ها را تمیز می کند ،برای معالجه آسم مفید است  ،سوء هاضمه را برطرف می کند  ،در معالجه
صرع مفید است  ،اثر ضد کرم درد ،خون را تصفیه می کند  ،برای برطرف کردن خارش ناشی از گزیدگی حشرات
شیرابه مصرف می شود  ،اگزما را درمان می کند  ،برای معالجه اسهال خونی مفید است  ،برای رفع ریزش مو  ،گرفتگی
کبدی را برطرف می کند  ،برای التیام زخم ها شیرابه آنرا روی زخم بمالید  ،صبر زرد بهترین کرم مرطوب کننده است
برگها را بشكنید و ژله آنرا به پوست بمالید  ،مبتالیان به بیماری قند می توانند با مصرف این گیاه قند خون خود را
کنترل کنند  ،برای شستن چشم و زخم ها شیرابه صبر زرد را با آب مخلوط کرده و استفاده کنید
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل میزان تحصیالت :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
شایستگی پیش نیاز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 05 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 55ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 50ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي 5. :درصد عملي 5.:درصد -اخالق حرفه اي 01:درصد

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان و
حداقل دارای مدرک لیسانس مهندسی منابع طبیعی (جنگل و مرتع ) یا کشاورزی (علوم زراعی وباغی ) با حداقل 1
سال سابقه کار مرتبط

عنوان استاندارد شايستگي:

کد استاندارد2114/12/1:

کشت گیاه دارویی بادرنجبویه

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد شايستگي :
استاندارد آموزشی مرنبط با شایستگی کشت گیاه دارویی بادرنجبویه از حوزه فناوری های راهبردی ،سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی
است که شامل کارهایی از قبیل نیازهای اکولوژیكی  ،عناصروموادغذایی مورد نیاز ،آماده سازی خاک ،روش کاشت،مراقبت ونگهداری و
برداشت محصول می باشد .ملیسا )(Melissaنام علمی بادرنجبویه است که از واژهای یونانی ،به معنای زنبور گرفته شده است ،این گیاه
محبوب زنبور عسل است .وقتی زنبور مسافت زیادی از کندو دور میشود ،با عطر این گیاه راه بازگشت خود را پیدا میکند .از نظر ترکیبات
شیمیایی در اندام سبز این گیاه موادی مانند اسیداولئیک ،سیترال ،ژرانیول و رزماری اسید وجود دارد .این گیاه دارای اسانس روغنی فرار
است که به عنوان منبع غنی از سیترال است .سیترال بوی تند لیمویی دارد و معموال از مرکبات و از این گیاه گرفته می شود و در صنعت
عطرسازی مصرف دارد  .همچنین در برگ های بادرنجبویه تانن ها وجود دارند .از دیگر ترکیبات آن می توان لیمونن و فالونوئیدها را نام
برد.استفاده از این گیاه به عنوان یک داروی ضد افسردگی تا قرن هفدهم ادامه داشت .این گیاه به اشكال مختلفی از قبیل اسانس ،عصاره
روغنی ،روغن ،پماد ،کمپرس و دمکرده استفاده میشود .بادرنجبویه دارای طبیعت گرم و خشک است .خواص آن عبارتند از  :آرام بخش
اعصاب ،ضد بیماری های قلب ،معده و روده ،مفرح و نشاط آور  ،خوشبوکننده دهان  ،آرام کردن درد معده با منشاء عصبی ،احساس
چنگزدگی در معده ،تپش قلب ،سردردهای یک طرفه ،سرگیجه ،عصبانیت ،بیخوابی ،استفراغ های دوران بارداری ،درد عصبی دندان و رفع
تندخویی در دختران جوان و زنان موثر است.ضماد برگ این گیاه برای بهبود درد مفاصل مفید است .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل میزان تحصیالت :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
شایستگی پیش نیاز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 00ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

55

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 55ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )

20درصد عملی
40درصد تئوری
11درصد اخالق حرفه ای
صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان و
حداقل دارای مدرک لیسانس مهندسی منابع طبیعی (جنگل و مرتع ) یا کشاورزی (علوم زراعی وباغی ) با حداقل 1
سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
کد استاندارد2114/112/1 :

کارگر فنی واحد شستشو گیاه

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل:
کارگر فنی واحد شستشو گیاه از جمله مشاغل بخش فناوری های راهبردی سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی می
باشد و دارای شایستگی هایی مانند جداسازی آلودگی های فیزیكی وجانوران وناخالصی های گیاهی  ،آماده سازی ،
حمل و بارگیری وان های شستشو ،شستشو و آبكشی اولیه گیاهان  ،استفاده از مواد ضدعفونی کننده استاندارد  ،آبكشی
نهایی گیاهان دارویی و تخلیه وان ها می باشد  .این شغل در ارتباط با تكنسین واحد خشک کن گیاهان دارویی  ،انبار،
سرپرست باال دستی خود می باشد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :دیپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

055 :

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

55 :

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

55 :

ساعت

ـ زمان كارورزي

011 :

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس علوم و صنایع غذایی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
لیسانس مهندسی تولیدات گیاهی -باغبانی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
لیسانس مهندسی کشاورزی -علوم و صنایع غذایی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط

عنوان استاندارد شايستگي:

کد استاندارد2114/20/1 :

کشت گیاه دارویی رزماری

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد شايستگي :

استاندارد آموزش شایستگی کشت گیاه دارویی رزماری از حوزه فناوری های راهبردی ،سالمت ،طب ایرانی و گیاهان
دارویی است که دارای کارهایی از قبیل  :شناخت نیازهای اکولوژیكی ،عناصروموادغذایی مورد نیاز ،آماده سازی خاک،
روش کاشت،مراقبت ونگهداری و برداشت محصول می باشد .رزماری با نام علمی Rosmarinus officinalis
گیاه بوته ای همیشه سبز با تقویت وبهبود گردش خون موجب برافروختگی وتحریک در سطح پوست سر گردیده وگفته
می شود با ایجاد اکسیژن بیشتر در خون پیاز مو را تقویت نموده ودر درمان ریزش مو در مراحل ابتدائی پیشگیری موثر
است .نام التین آن  Rosmarinus officinaliو انگلیسیRosemary, Common Rosemary, :
 Moorwort , Herb of memoryاست  .رزماری گیاه معطر بوتهای و پایا ،با شاخههای باالرونده ،که ارتفاع آن
به  4متر میرسد .برگها باریک با انتهائی بدون نوک و سوزنیشكل  ،گلها به رنگ سبز تیره و به ندرت صورتی یا
سفیدرنگ است .پرورش گیاه رزماری در بیشتر نواحی ایران معمول میباشد .بهترین روش تكثیر این گیاه قلمه است و
تراکم کشت آن در هكتار  11111الی  14111بوته در هكتار است .روی این گیاه آفت و یا بیماری خاصی مشاهده
نمیشود و حتی در زمینهای آلوده به نماتد بخوبی رشد میکند و محصول میدهد  .رزماری ضد نفخ  ،ضد عفونی کننده
 ،سبب افزایش ترشحات شیره گوارشی و صفرا میشود  .از این گیاه برای درمان روماتیسم و میگرن استفاده میشود و
هم چنین رزماری باعث افزایش گردش خون در سطح بدن میشود .برای جلوگیری از ریزش مو و درمان کم مویی
مصرف میشود .همچنین مصرف این گیاه برای کسانی که به سرفه ،سیاه سرفه ،آسم و تپش قلب گرفتار هستند یا
حالت عصبی ،اضطراب و بیخوابی دارند یا مبتال به میگرن از نوع عصبی هستند ،توصیه شده است .رزماری التیام
زخمهای سوختگی را تسهیل کرده و ورمهای دهان را به صورت محلول غرغره درمان میکند.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل میزان تحصیالت :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
شایستگی پیش نیاز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 05 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 55ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 50ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي 5. :درصد عملي 5.:درصد -اخالق حرفه اي 01:درصد

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان و
حداقل دارای مدرک لیسانس مهندسی منابع طبیعی (جنگل و مرتع ) یا کشاورزی (علوم زراعی وباغی ) با حداقل 1
سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:0
کد استاندارد2114/31/1 :

ف روشنده عرقیات گیاهی

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل:
فروشنده عرقیات گیاهی شغلی است از گروه فناوری راهبردی سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی که دارای شایستگیهایی از قبیل:
آشنایی با تعاریف :فروشنده ،کسب و کار ،عرقیات ،کیفیت ،تقلب ،بازار ،خرید ،فروش ،تبلیغات و مطالبات؛ شناسایی عرقیات گیاهی ،شناسایی
نیازها و ویژگیهای بازار ،ارزیابی کیفیت ،درجه بندی و تعیین تقلبات عرقیات گیاهی ،خرید عرقیات گیاهی ،بستهبندی عرقیات گیاهی،
نگهداری و حمل و نقل عرقیات گیاهی ،ارتباطات با مشتری و خریدار عرقیات گیاهی ،دکوراسیون فروشگاه عرقیات گیاهی ،عملیات بانكی،
فروش عرقیات گیاهی ،تهیه ابزارهای اطالعرسانی(بروشور ،نشریه و  ،)...انجام امور قضایی برای پیگیری خواستها و مطالبات میباشد و با
مشاغلی از قبیل :بازاریاب گیاهان دارویی ،مدیر فروش شرکت بازرگانی گیاهان دارویی ،فروشنده گیاهان دارویی ،مدیر تبلیغات شرکت
بازرگانی و ارزیاب گمرک گیاهان دارویی در ارتباط است.

ويژگيهاي كارآموز ورودي:
حداقل ميزان تحصيالت :دیپلم(ترجیحا دیپلم کشاورزی)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزشي:
طول دوره آموزش001 :

ساعت

ـ زمان آموزش نظري55 :

ساعت

ـ زمان آموزش عملي50 :

ساعت

ـ زمان كارورزي - :ساعت
ـ زمان پروژه 01 :ساعت
بودجهبندي ارزشيابي(به درصد)
 كتبي %5. : عملي %5. : اخالق حرفه اي %01 :صالحيت هاي حرفهاي مربيان :
کارشناسی مهندسی کشاورزی – گیاهان دارویی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبطکارشناسی مدیریت بازرگانی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط با خرید و فروش عرقیات گیاهی«طی نمودن دوره مهارتهای استاندارد مربوطه و یا قبولی در آزمون صالحیت حرفهای استاندارد مربوطه سازمان»

1 . Job / Competency Description

نام استاندارد آموزش شغل:
صادرکننده عمومی گیاهان دارویی

کد استاندارد2114/31/1 :

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل:
صادرکننده عمومی گیاهان دارویی شغلی است از گروه فناوری راهبردی سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی که دارای شایستگیهایی از
قبیل :آشنایی با تعاریف :صادرات ،کسب و کار ،کیفیت ،تقلب ،بازار ،خرید ،فروش و مطالبات ،تعیین کیفیت و درجهبندی و تعیین تقلبات
مهمترین گیاهان دارویی صاد راتی ایران ،خرید محصول گیاهان دارویی ،نگهداری و جابجایی محصول گیاهان دارویی ،تعیین بازار هدف
محصول ،صادرات محصول و وصول مطالبات می باشد .با مشاغلی مانند :بازاریاب گیاهان دارویی ،کارشناس بورس کشاورزی ،تولید کننده و
فروشنده گیاهان دارویی ،صادرکننده و واردکننده گیاهان دارویی و ارزیاب کیفیت گیاهان دارویی در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت :کارشناسی رشتههای کشاورزی یا بازرگانی یا مدیریت
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت های پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش  134 :ساعت
ـ زمان آموزش نظری  20 :ساعت
ـ زمان آموزش عملی  111 :ساعت
ساعت
:
ـ زمان کارورزی
 11ساعت
ـ زمان پروژه :
بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 کتبی %40 : عملی %20 : اخالق حرفه ای % 11:پروژه :تهیه طرح کسب و کار برای صادرات گیاهان دارویی
صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
کارشناسی مهندسی کشاورزی – گیاهان دارویی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط-کارشناسی مدیریت بازرگانی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط با گیاهان دارویی

نام استاندارد آموزش شغل :
طراح سيستم هاي اسانس گيري از گياهان دارويي

كد استاندارد5005/50/0 :

تاريخ تدوين0555:

شرح استاندارد آموزش شغل :
طراح سيستم هاي اسانس گيري از گياهان دارويي از جمله مشاغل خدماتي در بخش فناوري هاي راهبردي سالمت ،طب
ايراني و گياهان دارويي است كه شايستگي هايي همچون شناخت متابوليت هاي ثانويه پر مصرف گياهي و اصول فرآوري
گياهان  ،انتخاب روش مناسب استحصال  ،تحليل و شبيه سازي تجهيزات  ،مدل سازي فرآيند اسانس گيري با پايه آب و
بخار  ،طراحي سيستم هاي بخار و كندانس  ،طراحي مخازن (ديگ ) تقطيرسيستم اسانس گيري گياهان دارويي  ،طراحي برج
هاي خنک كننده اسانس گيري دارد .

ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ليسانس مکانيک يا ليسانس تاسيسات
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 05.5.ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

5.5.

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

051

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
کارشناسی در رشته مكانیک یا تاسیسات با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل: 5
صادرکننده عصاره و اسانس گیاهان دارویی

کد استاندارد 2114/11/1 :تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل:
صادرکننده عصاره و اسانس گیاهان دارویی شغلی است از گروه فناوری راهبردی سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی که
دارای شایستگیهایی از قبیل :آشنایی با تعاریف :صادرات ،کسب و کار ،کیفیت ،تقلب ،بازار ،خرید ،فروش و مطالبات؛ تعیین
کیفیت ،درجه بندی و تعیین تقلبات عصاره و اسانس گیاهان دارویی ،خرید عصاره و اسانس گیاهان دارویی ،نگهداری و
جابجایی عصاره و اسانس گیاهان دارویی ،تعیین بازار هدف عصاره و اسانس گیاهان دارویی ،صادرات عصاره و اسانس
گیاهان دارویی و وصول مطالبات میباشد .با مشاغلی مانند :بازاریاب گیاهان دارویی ،کارشناس بورس کشاورزی،
تولیدکننده و فروشنده گیاهان دارویی ،صادرکننده و واردکننده گیاهان دارویی ،ارزیاب گمرک گیاهان دارویی و مدیریت
فروش گیاهان دارویی در ارتباط است.
ويژگيهاي كارآموز ورودي:
حداقل ميزان تحصيالت :کارشناسی رشتههای کشاورزی یا بازرگانی یا مدیریت
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز :
طول دوره آموزشي:
طول دوره آموزش000 :

ساعت

ـ زمان آموزش نظري55 :

ساعت

ـ زمان آموزش عملي55 :

ساعت

ـ زمان كارورزي - :ساعت
ـ زمان پروژه 01 :ساعت
بودجهبندي ارزشيابي(به درصد)
 كتبي %51 : عملي %01 : اخالق حرفه اي - :پروژه :تهيه طرح كسب و كار براي شركت صادركننده عصاره و اسانس گياهان دارويي
صالحيت هاي حرفهاي مربيان :
کارشناسی مهندسی کشاورزی – گیاهان دارویی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبطکارشناسی مدیریت بازرگانی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط با صادرات عصاره و اسانس گیاهان دارویی«طی نمودن دوره مهارتهای استاندارد مربوطه و یا قبولی در آزمون صالحیت حرفهای استاندارد مربوطه سازمان»

2 . Job

عنوان استاندارد شايستگي:
کد استاندارد2114/30/1 :

فروشندگی سدر

تاریخ تدوین1131 :

شرح استاندارد شايستگي :
شایستگی است از حوزه بازرگانی فناوری های راهبردی ،سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی و دارای کارهایی از قبیل :شناخت مفاهیم،
تعاریف فروشندگی ،کسب و کار ،بازار ،برند و برندسازی ،مطالبات ،تقلبات گیاهی؛ آشنایی با مشخصات ظاهری سدر ،برنامهریزی و نظارت بر
فرایند فروش سدر ،تعیین شیوه فروش سدر بر اساس خواست مشتری ،بررسی و اجرای قوانین معامالتی در فروش محصول سدر ،برقراری
ارتباط سازنده با مشتریان حقیقی و حقوقی خریدار سدر ،مذاکره با شرکتهای خریدار حقیقی و حقوقی سدر و انعقاد قرارداد با ایشان و کار با
نرم افزارهای فروش ،انواع روشهای فروش ،تعیین کیفیت و درجهبندی و تعیین تقلبات در تهیه و عرضه سدر در بازار ،خرید محصول،
نگهداری و جابجایی محصول سدر ،و وصول مطالبات میباشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :کارشناسی مرتبط(رشتههای کشاورزی و منابع طبیعی)
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
شایستگی پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
.1

ساعت

طول دوره آموزش

:

ـ زمان آموزش نظري

:

 51ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 51ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %5. : عملي %5. : اخالق حرفه اي %01:پروژه:تهيه طرح كسب و كار در حوزه(صادرات محصول سدر)
صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
کارشناسی مهندسی کشاورزی – با گرایش گیاهان دارویی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط در زمینه محصول سدر
کارشناسی مدیریت بازرگانی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط با گیاهان دارویی( محصول سدر)

نام استاندارد آموزش شغل: 5
صادرکننده آلوئه ورا و فرآورده های آن

کد استاندارد2114/31/1 :

تاریخ تدوین1131 :

شرح استاندارد آموزش شغل:
صادرکننده آلوئهورا و فرآوردههای آن شغلی است از گروه فناوریهای نوین و راهبردی (گیاهان دارویی) که دارای شایستگیهایی از قبیل:
آشنایی با تعاریف صادرات ،کیفیت ،تقلب ،بازار ،خرید ،فروش ،کسب و کار و مطالبات ،تعیین کیفیت و درجه بندی و تعیین تقلبات آلوئهورا و
فرآوردههای آن (صادراتی ایران) ،خرید آلوئهورا و فرآوردههای آن ،نگهداری و جابجایی آلوئهورا و فرآورده های آن ،تعیین بازار هدف آلوئه
ورا و فرآوردههای آن ،صادرات آلوئهورا و فرآوردههای آن و وصول مطالبات میباشد .با مشاغلی مانند :بازاریاب گیاهان دارویی ،کارشناس
بورس کشاورزی ،تولید کننده و فروشنده گیاهان دارویی ،صادرکننده و واردکننده گیاهان دارویی و ارزیاب گمرک گیاهان دارویی در ارتباط
است.

ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت :کارشناسی رشتههای کشاورزی یا بازرگانی یا مدیریت
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش 050 :ساعت
ـ زمان آموزش نظري 55 :ساعت
ـ زمان آموزش عملي  5. :ساعت
ـ زمان كارورزي:

ساعت

ـ زمان پروژه 01 :ساعت
بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %51 : عملي %01 : اخالق حرفه اي - :پروژه :تهيه طرح كسب و كار براي صادرات آلوئه ورا و فرآوردههای آن
صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
کارشناسی مهندسی کشاورزی – گیاهان دارویی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبطکارشناسی مدیریت بازرگانی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط با گیاهان دارویی«طی نمودن دوره مهارتهای استاندارد مربوطه و یا قبولی در آزمون صالحیت حرفهای استاندارد مربوطه سازمان»

3 . Job / Competency Description

عنوان شايستگي:
کد استاندارد2114/43/1 :

صادرات سدر

تاریخ تدوین1131 :

شرح شايستگي :
شایستگی است از حوزه بازرگانی فناوری های راهبردی ،سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی و دارای کارهایی از قبیل :شناخت مفاهیم،
تعاریف و انواع روشهای صادرات ،تعیین کیفیت و درجهبندی و تعیین تقلبات در تهیه و عرضه سدر در بازار ،خرید محصول ،نگهداری و
جابجایی محصول سدر ،تعیین بازار هدف محصول ،صادرات محصول و وصول مطالبات میباشد.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :کارشناسی مرتبط(رشتههای کشاورزی و منابع طبیعی)
کارشناسی غیرمرتبط با یک سال سابقه کاری مرتبط با سدر
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
شایستگی پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش 0. :ساعت
ـ زمان آموزش نظري 0. :ساعت
ـ زمان آموزش عملي 51 :ساعت
ـ زمان كارورزي- :
ـ زمان پروژه:

ساعت
 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %5. : عملي %5. : اخالق حرفه اي %01:صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
کارشناسی مهندسی کشاورزی – با گرایش گیاهان دارویی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط در زمینه محصول سدر
کارشناسی مدیریت بازرگانی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط با گیاهان دارویی(سدر )
«گذراندن دوره مهارتهای استاندارد مربوطه و یا قبولی در آزمون صالحیت حرفهای استاندارد مربوطه سازمان»

نام استاندارد آموزش شغل: 0
صادرکننده عرقیات گیاهی

تاریخ تدوین1131 :

کد استاندارد2114/31/1 :

شرح استاندارد آموزش شغل:
صادرکننده عرقیات گیاهی شغلی است از گروه فناوری راهبردی سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی که دارای شایستگیهایی از

قبیل :آشنایی با تعاریف :صادرات ،کسب و کار ،کیفیت ،تقلب ،بازار ،خرید ،فروش و مطالبات؛ تعیین کیفیت ،درجه بندی و تعیین
تقلبات عرقیات گیاهی ،خرید عرقیات گیاهی ،نگهداری و جابجایی عرقیات گیاهی ،تعیین بازار هدف عرقیات گیاهی ،صادرات
عرقیات گیاهی و وصول مطالبات میباشد .با مشاغلی مانند :بازاریاب گیاهان دارویی ،کارشناس بورس کشاورزی ،تولید کننده و
فروشنده گیاهان دارویی ،صادرکننده و واردکننده گیاهان دارویی و ارزیاب گمرک گیاهان دارویی در ارتباط است.
ويژگيهاي كارآموز ورودي:
حداقل ميزان تحصيالت :کارشناسی رشتههای کشاورزی یا بازرگانی یا مدیریت
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز :
طول دوره آموزشي:
طول دوره آموزش000 :

ساعت

ـ زمان آموزش نظري55 :

ساعت

ـ زمان آموزش عملي55 :

ساعت

ـ زمان كارورزي - :ساعت
ـ زمان پروژه 01 :ساعت
بودجهبندي ارزشيابي(به درصد)
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :پروژه :تهيه طرح كسب و كار براي صادرات عرقيات گياهي
صالحيت هاي حرفهاي مربيان :
کارشناسی مهندسی کشاورزی – گیاهان دارویی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبطکارشناسی مدیریت بازرگانی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط با صادرات عرقیات گیاهی«طی نمودن دوره مهارتهای استاندارد مربوطه و یا قبولی در آزمون صالحیت حرفهای استاندارد مربوطه سازمان»

4 . Job / Competency Description

عنوان شايستگي:
کد استاندارد2114/11/1 :

صادرات باریجه و آنغوزه

تاریخ تدوین1131 :

شرح شايستگي :
شایستگی است از حوزه بازرگانی فناوری های راهبردی ،سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی و دارای کارهایی از قبیل :شناخت مفاهیم،
تعاریف و انواع روشهای صادرات ،تعیین کیفیت و درجهبندی و تعیین تقلبات در تهیه و عرضه باریجه و آنغوزه در بازار ،خرید محصول،
نگهداری و جابجایی محصول باریجه و آنغوزه ،تعیین بازار هدف محصول ،صادرات محصول و وصول مطالبات میباشد.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :کارشناسی مرتبط(رشتههای کشاورزی و منابع طبیعی)
کارشناسی غیرمرتبط با یک سال سابقه کاری مرتبط با باریجه و آنغوزه
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
شایستگی پیش نیاز  :آشنایی کامل با گیاهان دارویی ایران و کاربرد آنها
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش 0. :ساعت
ـ زمان آموزش نظري 0. :ساعت
ـ زمان آموزش عملي 51 :ساعت
ـ زمان كارورزي- :
ـ زمان پروژه:

ساعت
 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %5. : عملي %5. : اخالق حرفه اي %01:صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
کارشناسی مهندسی کشاورزی – با گرایش گیاهان دارویی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط در زمینه محصول باریجه و آنغوزه
کارشناسی مدیریت بازرگانی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط با گیاهان دارویی(باریجه و آنغوزه )

نام استاندارد آموزش شغل :
سرپرست كنترل كيفيت فرآورده هاي اوليه گياهان دارويي ( اسانس ،عصاره ،پودرهاي گياهي )
تاريخ تدوين0555:

كد استاندارد5005/55/0 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
سرپرست كنترل كيفيت فرآورده هاي اوليه گياهان دارويي ( اسانس ،عصاره ،پودرهاي گياهي ) از جمله مشاغل صنعتي در
بخش فناوري هاي راهبردي سالمت ،طب ايراني و گياهان دارويي است كه شايستگي هايي تهيه و تدوين روش ها و
دستورالعمل هاي بازرسي  ،همکاري درتهيه برنامه توليد  ،نظارت بركاركرد نيروي انساني وكنترل اسانس هاي توليدي  ،كنترل
كيفيت مواد اوليه ورودي  ،توليدات  ،محصوالت نهايي و نمونه ادواري اسانس ها  ،نظارت ،كنترل وعيب يابي دستگاه ها
اسانس گيري  ،كنترل و بهينه سازي روش هاي توليد اسانس ها  ،ايجاد هماهنگي در واحد توليد در اجراي الزامات كيفي ،
ثبت آمار و تجزيه و تحليل  ،تهيه گزارش و ترسيم نمودار راندمان دارد .
اين شغل در ارتباط با كاركنان واحد اسانس گيري  ،مديران باال دستي  ،انبار  ،آزمايشگاه و بازرگاني مي باشد .

ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :داروساز  ،كارشناس شيمي (كليه گرايش ها )  ،كارشناس صنايع غذايي ،كارشناس
گياهان دارويي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

505

ـ زمان آموزش نظري

:

50/ .

ساعت
ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

00/.

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

011

ساعت

ـ زمان پرو ژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
داروساز با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
کارشناس ارشد صنایع شیمیایی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
کارشناس ارشد صنایع غذایی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
کارشناس ارشد گیاهان دارویی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
تولید کننده گیاهان دارویی در اراضی کم بازده کد استاندارد 2114/42/1 :تاریخ تدوین1131 :
شرح استاندارد آموزش شغل:
تولید کننده گیاهان دارویی در اراضی کم بازده شغلی است که وظایفی از قبیل :بررسی عوامل اکولوژیک موثر بر تولید
گیاهان دارویی ،انجام عملیات خاکورزی ،کشت ،کاربرد مالچ ها ،استفاده از کودها ،بهره برداری بهره برداری بهینه از
بارش ها و روان آبها ،انجام عملیات آبیاری ،مبازره با آفات ،بیماریها و علفهای هرز و برداشت را به عهده دارد و با
مشاغلی مانند تولید کنندگان انواع گیاهان دارویی  ،صنایع داروسازی ،فروشندگان گیاهان دارویی و عطاری ها در ارتباط
است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :كارشناس كشاورزي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 5.05. :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

 .15. :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 000 :ساعت

ـ زمان كارورزي

 51 :ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي %5. : اخالق حرفه اي %01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
كارشناس ارشد زراعت و يا علوم باغباني (گرايش گياهان دارويي) با حداقل  5سال سابقه مرتبط با كار اجرائي در
زمينه توليد گياهان دارويي در اراضي كم بازده

طي نمودن دوره مهارت هاي استاندارد مربوطه و ياقبولي در آزمون صالحيت حرفه اي استاندارد مربوطه
سازمان

نام استاندارد آموزش :
کد استاندارد2114/40/1 :

تولید کننده بذر گیاهان دارویی

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل:
تولید کننده بذر گیاهان دارویی شغلی است که وظایفی از قبیل :تجزیه و تحلیل عوامل اکولوژیک موثر بر تولید ،تعیین
خلوص و قوه نامیه بذر ،کشت ،تامین عناصر غذایی ،تامین آب مورد نیاز گیاه ،مدیریت تلفیقی آفات ،بیماریها و علفهای
هرز ،کاربرد حشرات گرده افشان در تولید بذر ،برداشت بذر ،بوجاری و نگهداری بذر در انبار و استانداردهای الزم برای
تولید بذر گیاهان دارویی را به عهده دارد و با مشاغلی مانند تولید کنندگان انواع گیاهان دارویی  ،صنایع داروسازی،
فروشندگان گیاهان دارویی و عطاری ها در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :كارشناس زراعت ،باغباني (گياهان دارويي) يا اصالح نباتات
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 5055. :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

 055. :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 001 :ساعت

ـ زمان كارورزي

 51 :ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي %5. : اخالق حرفه اي %01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
دكتري يا كارشناس ارشد كشاورزي با گرايش هاي زراعت ،تکنولوژي توليد وگواهي بذر و نيز علوم باغباني
(گرايش گياهان دارويي) با حداقل  5سال سابقه مرتبط در زمينه توليد بذر گياهان دارويي
طي نمودن دوره مهارت هاي استاندارد مربوطه و ياقبولي در آزمون صالحيت حرفه اي استاندارد مربوطه سازمان

نام استاندارد آموزش :
کد استاندارد2114/40/1 :

تولید کننده بذر گیاهان دارویی

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل:
تولید کننده بذر گیاهان دارویی شغلی است که وظایفی از قبیل :تجزیه و تحلیل عوامل اکولوژیک موثر بر تولید ،تعیین
خلوص و قوه نامیه بذر ،کشت ،تامین عناصر غذایی ،تامین آب مورد نیاز گیاه ،مدیریت تلفیقی آفات ،بیماریها و علفهای
هرز ،کاربرد حشرات گرده افشان در تولید بذر ،برداشت بذر ،بوجاری و نگهداری بذر در انبار و استانداردهای الزم برای
تولید بذر گیاهان دارویی را به عهده دارد و با مشاغلی مانند تولید کنندگان انواع گیاهان دارویی  ،صنایع داروسازی،
فروشندگان گیاهان دارویی و عطاری ها در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :كارشناس زراعت ،باغباني (گياهان دارويي) يا اصالح نباتات
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 5055. :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

 055. :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 001 :ساعت

ـ زمان كارورزي

 51 :ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي %5. : اخالق حرفه اي %01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
دكتري يا كارشناس ارشد كشاورزي با گرايش هاي زراعت ،تکنولوژي توليد وگواهي بذر و نيز علوم باغباني
(گرايش گياهان دارويي) با حداقل  5سال سابقه مرتبط در زمينه توليد بذر گياهان دارويي
طي نمودن دوره مهارت هاي استاندارد مربوطه و ياقبولي در آزمون صالحيت حرفه اي استاندارد مربوطه سازمان

نام استاندارد آموزش شغل :
تکنسين واحد خشک كن گياهان دارويي

كد استاندارد5005/00/0 :

تاريخ تدوين0555:

شرح استاندارد آموزش شغل :
تکنسين واحد خشک كن گياهان دارويي از جمله مشاغل بخش فناوري هاي راهبردي سالمت ،طب ايراني و گياهان
دارويي مي باشد و داراي شايستگي هايي مانند تحويل گياهان از انبار  ،محاسبه وتعيين ظرفيت واحدخشک كن
گياهان دارويي  ،كنترل و عيب يابي سيستم خشک كن وامکان رفع آن  ،نظارت برسيستم توليد و كنترل فرآيند ،
نگهداري و انبارش موقت گياهان خشک شده  ،ثبت آمار و اطالعات مي باشد  .اين شغل در ارتباط با كارگر فني
واحد شستشو گياه  ،سرپرست واحد آسياب و سورتينگ گياهان دارويي  ،سرپرست باال دستي خود مي باشد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت:كارداني توليد و بهره برداري ازگياهان دارويي و معطر يا كارداني تکنولوژي توليدات گياهي يا
كارداني مکانيک
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني

مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 515ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 55ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 50ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 011ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
ليسانس علوم و صنايع غذايي با حداقل  5سال سابقه كار مرتبط
ليسانس مهندسي توليدات گياهي -باغباني با حداقل  5سال سابقه كار مرتبط
ليسانس مهندسي كشاورزي -علوم و صنايع غذايي با حداقل  5سال سابقه كار مرتبط
**طي نمودن دوره مهارت هاي استاندارد مربوطه و ياقبولي در آزمون صالحيت حرفه اي استاندارد مربوطه سازمان

نام استاندارد آموزش شغل :
سرپرست واحد سورتينگ گياهان دارويي

كد استاندارد5005/51/0 :

تاريخ تدوين0555 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
سرپرست واحد سورتينگ گياهان دارويي از جمله مشاغل بخش فناوري هاي راهبردي سالمت ،طب ايراني و
گياهان دارويي مي باشد و داراي شايستگي هايي مانند تحويل گياهان از انبار  ،محاسبه وتعيين ظرفيت واحد
سورتينگ گياهان دارويي  ،كنترل وعيب يابي دستگاه ها وامکان رفع آن  ،كنترل فرآيندهاي توليد و جلوگيري از
ضايعات غير عادي  ،بکارگيري استانداردهاي تضمين كيفيت  ،نظارت بركاركرد نيروي انساني وكنترل محصوالت
توليدي وثبت آمار وتجزيه و تحليل مي باشد  .اين شغل در ارتباط با كارگر فني واحد شستشو گياه  ،تکنسين واحد
خشک كن گياهان دارويي  ،سرپرست باال دستي خود مي باشد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :كاردان توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر يا كارداني تکنولوژي گياهي يا
كارداني صنايع غذايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

500

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

0.

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

05

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 011ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
ليسانس صنايع -توليد صنعتي با حداقل  5سال سابقه كار مرتبط
ليسانس علوم و صنايع غذايي با حداقل  5سال سابقه كار مرتبط
مهندسي توليدات گياهي -باغباني با حداقل  5سال سابقه كار مرتبط – ليسانس توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر با حداقل 5
سال سابقه كار مرتبط
** طي نمودن دوره مهارت هاي استاندارد مربوطه و ياقبولي در آزمون صالحيت حرفه اي استاندارد مربوطه سازمان

نام استاندارد آموزش شغل:
کد استاندارد2114/41/1 :

تولید کننده نشاء و قلمه گیاهان دارویی

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل:
تولید کننده نشاء و قلمه گیاهان دارویی شغلی است که وظایفی از قبیل :تهیه بذر و قلمه مناسب گیاهان دارویی ،انتخاب
تجهیزات و ابزار مناسب احداث خزانه ،کاشت بذر و قلمه ،مراقبت از نشاء در خزانه ،و مقاوم سازی نشاء و قلمه گیاهان
دارویی را به عهده دارد و با مشاغلی مانند تولید کنندگان انواع گیاهان دارویی و فروشندگان قلمه و نشاءگیاهان دارویی
کشور در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 51 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

 55 :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 50 :ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي %5. : اخالق حرفه اي %01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
كارشناس يا كارشناس ارشد زراعت و يا علوم باغباني (گرايش گياهان دارويي) با حداقل  5سال سابقه مرتبط با
كار اجرائي در زمينه توليد نشاء و قلمه گياهان دارويي

طي نمودن دوره مهارت هاي استاندارد مربوطه و ياقبولي در آزمون صالحيت حرفه اي استاندارد مربوطه
سازمان

نام استاندارد آموزش شغل :
کد استاندارد2114/21/1:

تولید کننده گل های دارویی

تاریخ تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل:
تولید کننده گیاهان گلهای دارویی شغلی است که دارای شایستگی هایی از قبیل :تاثیر عوامل اکولوژیک بر رشد و ماده
موثره ،کشت بذر و نشاء ،کوددهی و نحوه تاثیر آنها ،انجام عملیات آبیاری ،مبارزه با آفات ،بیماریها و علفهای هرز،
برداشت و خشک کردن و بسته بندی گلها می باشد و با مشاغلی مانند تولید کنندگان انواع گیاهان دارویی  ،صنایع
داروسازی ،فروشندگان گیاهان دارویی و عطاری ها در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 515 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

 .5 :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 005 :ساعت

ـ زمان كارورزي

 01:ساعت

ـ زمان پروژه

 :ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي %5. : اخالق حرفه اي %01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
كارشناس زراعت و يا علوم باغباني (گرايش گياهان دارويي) با حداقل  5سال سابقه مرتبط با كار اجرائي در زمينه
توليد گلهاي دارويي

طي نمودن دوره مهارت هاي استاندارد مربوطه و ياقبولي در آزمون صالحيت حرفه اي استاندارد مربوطه
سازمان

نام استاندارد آموزش شغل:
مدير كارخانه فرآورده هاي گياهان دارويي

كد استاندارد5005/55/0:

سال تدوين 0555:

شرح استاندارد آموزش شغل :
مدير كارخانه فرآورده هاي گياهان دارويي شغلي است از گروه صنعت بخش فناوري هاي راهبردي سالمت ،طب ايراني و گياهان دارويي
مي باشد و داراي شايستگي هايي از قبيل پياده سازي اصول  ( GMPروش هاي توليد مطلوب ) در توليد فرآورده هاي گياهي  ،برنامه ريزي
و كنترل امور كارخانه  ،سازماندهي و كنترل خط توليد و چيدمان تجهيزات و ماشين آالت  ،نظارت هاي مالي و تخصيص منابع  ،مشاركت و
نظارت بر بخش ها و افراد تحت مديريت در كارخانه  ،پياده سازي سيستم توليد ناب در كارخانه فرآوري گياهان دارويي  ،مستند سازي ،
ثبت آمار  ،تجزيه و تحليل و ارائه گزارش مي باشد و با كليه مشاغل موجود در واحداست.

ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :دكترا داروسازي يا مهندسي صنايع يا كارشناسي مهندسي صنايع  -برنامه ريزي و تحليل سيستم ها  /يا
كارشناسي مهندسي صنايع  -تجزيه و تحليل سيستم ها يا كارشناسي مهندسي صنايع  -توليد صنعتي يا كارشناسي مهندسي صنايع -
مديريت سيستم و بهره وري يا كارشناس ارشد گياهان دارويي يا كارشناس ارشد شيمي يا كارشناس اقتصاد صنعتي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز :

طول دوره آموزش :
:

0515.

ساعت

ـ زمان آموزش نظري :

055

ساعت

طول دوره آموزش

ـ زمان آموزش عملي :

5.05.

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ـ زمان پروژه

:

011

ساعت
ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
كتبي:

% 5.

عملي%5. :
اخالق حرفه اي:

%01

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
دكتراي داروسازي با دوسال سابقه مرتبط
كارشناسي  :مهندسي صنايع  -برنامه ريزي و تحليل سيستم ها يا مهندسي صنايع  -تجزيه و تحليل سيستم ها يا مهندسي صنايع  -توليد صنعتي يا
مهندسي صنايع  -مديريت سيستم و بهره وري يا مهندسي صنايع و يا كارشناس اقتصاد صنعتي با  .سال سابقه كار مرتبط
كارشناسي ارشد  :مهندسي صنايع  -برنامه ريزي و تحليل سيستم ها يا مهندسي صنايع  -تجزيه و تحليل سيستم ها يا مهندسي صنايع  -توليد
صنعتي يا مهندسي صنايع  -مديريت سيستم و بهره وري يا مهندسي صنايع يا كارشناس ارشد شيمي و ارشد گياهان دارويي با  5سال سابقه كار
مرتبط
وطي نمودن دوره مهارت هاي استاندارد مربوطه و ياقبولي در آزمون صالحيت حرفه اي استاندارد مربوطه سازمان

عنوان شايستگي:
مدیریت تبلیغات بازرگانی گیاهان دارویی
تدوین1131:

کد استاندارد2114/32/1

سال

شرح شايستگي :
شایستگی است از حوزه بازرگانی فناوری های راهبردی ،سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی و دارای کارهایی از قبیل :شناخت مفاهیم،
تعاریف و انواع روشهای مدیریت ،تبلیغات ،بازرگانی ،برنامهریزی و نظارت بر فرایند تعیین روشهای تبلیغ و معرفی محصول ،تعیین شیوه
تبلیغ بر اساس سلیقههای فرهنگی جامعه هدف ،برقراری ارتباط سازنده با شرکتهای خریدار و فروشنده گیاهان دارویی ،مذاکره با شرکت-
های تبلیغاتی ،تأمین حقوق تولیدکننده و مصرفکننده گیاهان دارویی ،آشنایی با مشخصات ظاهری محصوالت گیاهان دارویی میباشد.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :کارشناسی مرتبط(رشتههای کشاورزی و منابع طبیعی)
کارشناسی غیرمرتبط با یک سال سابقه کاری مرتبط با گیاهان دارویی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
شایستگی پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش 0. :ساعت
ـ زمان آموزش نظري 0. :ساعت
ـ زمان آموزش عملي 51 :ساعت
ـ زمان كارورزي- :
ـ زمان پروژه:

ساعت
 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %5. : عملي %5. : اخالق حرفه اي %01:صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
کارشناسی مهندسی کشاورزی – گیاهان دارویی با حداقل  1سال سابقه کار در حوزه تبلیغات گیاهان دارویی
کارشناسی جامعه شناسی تبلیغات یا مدیریت بازرگانی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط با گیاهان دارویی

عنوان استاندارد شايستگي:
مديريت تغذيه و حاصلخيزي گياهان دارويي

كد استاندارد5005/00/0 :

سال

تدوين0555:
شرح استاندارد شايستگي :
شايستگي مديريت تغذيه و حاصلخيزي گياهان دارويي  ،شايستگي است از حوزه فناوري هاي راهبردي ،سالمت،
طب ايراني و گياهان دارويي که معرف اطالعات و توانمندي هاي كليدي براي مديريت تغذيه و حاصلخيزي در
توليد گياهان دارويي شامل عناصر و عملکردهايي نظير خاک ورزي و ساختار فيزيکي خاک  -كودها  ،عناصر و مواد
تغذيه  -ضد عفوني و بهداشت خاک  -حاصلخيزي خاک  -ساختار و محتواي مواد آلي خاک درتوليد گياهان
دارويي در محيط ها و شرايط گوناگون است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
شايستگي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش:

ساعت

05

ـ زمان آموزش نظري 51 :ساعت
ـ زمان آموزش عملي 05 :ساعت
ـ زمان كارورزي:
ـ زمان پروژه:

-

ساعت

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %5. : عملي %5. : اخالق حرفه اي %01:صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشدودارای 0سال سابقه کار میدانی در امورکشاورزی
طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان

عنوان استاندارد شايستگي:
مديريت تلفيقي آفات گياهان دارويي

كد استاندارد5005/00/0:

سال تدوين0555:

شرح استاندارد شايستگي :
شايستگي مديريت تلفيقي آفات گياهان دارويي  ،استاندارد آموزشي در حرفه كشاورزي و گياهان دارويي است كه
معرف اطالعات و توانمندي هاي كليدي براي مديريت آفات  ،بيماري ها و علف هاي هرز در توليد گياهان دارويي
بوده و شامل عناصر و عملکردهايي نظير كنترل زراعي  ،كنترل بيولوژيک  ،كنترل مکانيکي  ،كنترل فيزيکي  ،كنترل
رفتاري و كنترل شيميايي براي مديريت آفات درتوليد گياهان دارويي در محيط ها و شرايط گوناگون است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
شايستگي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش:

ساعت

01

ـ زمان آموزش نظري 55 :ساعت
ـ زمان آموزش عملي 00 :ساعت
ـ زمان كارورزي:
ـ زمان پروژه:

-

ساعت

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %5. : عملي %5. : اخالق حرفه اي %01:صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
فوق ليسانس مهندسي كشاورزي با حداقل  .سال سابقه كار توام علمي و عملي مرتبط

عنوان استاندارد شايستگي:
مديريت توليد گياهان دارويي ارگانيک

كد استاندارد 5005/05/0:

سال تدوين0555:

شرح استاندارد شايستگي :
استاندارد آموزشي شايستگي مديريت توليد گياهان دارويي ارگانيک در حرفه كشاورزي و گياهان دارويي است كه
معرف اطالعات و توانمندي هاي كليدي براي توليد گياهان دارويي ارگانيک شامل عناصر و عملکرد هايي نظير
انتخاب و پايش نهاده و مواد ورودي  ،مناطق و واحد هاي توليدي گياهان دارويي ارگانيک  ،پرورش گياهان دارويي
ارگانيک ،كسب برچسب و گواهي ارگانيک  ،دوره گذار  ،مقررات توليد و عرضه و اصول اخالقي براي ايجاد
توانايي موثر و كارا در توليد گياهان دارويي ارگانيک در محيط ها و شرايط گوناگون است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
شايستگي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش 00 :ساعت
ـ زمان آموزش نظري 01 :ساعت
ـ زمان آموزش عملي 00 :ساعت
ـ زمان كارورزي- :
ـ زمان پروژه:

ساعت
 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %5. : عملي %5. : اخالق حرفه اي %01:صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشدودارای 0سال سابقه کار میدانی در کشاورزی ارگانیک
طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان

عنوان استاندارد شايستگي:
مدیریت فروش گیاهان دارویی

کد استاندارد2114/21/1 :

سال تدوین1131 :

شرح استاندارد شايستگي :
شایستگی است از حوزه بازرگانی فناوریهای راهبردی ،سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی و دارای کارهایی از قبیل :شناخت مفاهیم و
تعاریف فروش ،بازرگانی ،روشهای مختلف آشنایی با مشخصات ظاهری محصوالت گیاهان دارویی ،برنامهریزی و نظارت بر فرایند فروش
گیاهان دارویی ،تعیین شیوه فروش بر اساس خواست مشتری ،بررسی و اجرای قوانین معامالتی در ایران و کشورهای هدف ،برقراری ارتباط
سازنده با شرکتهای خریدار گیاهان دارویی ،مذاکره با شرکتهای خریدار حقیقی و حقوقی و انعقاد قرارداد و کار با نرمافزارهای فروش می-
باشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :کارشناسی مرتبط(رشتههای اقتصاد  ،مدیریت ،توسعه و ترویج کشاورزی)
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
شایستگی پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش 0. :ساعت
ـ زمان آموزش نظري 0. :ساعت
ـ زمان آموزش عملي 51 :ساعت
ـ زمان كارورزي- :
ـ زمان پروژه:

ساعت
 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %5. : عملي %5. : اخالق حرفه اي %01:صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
کارشناسیارشد بازرگانی یا جامعهشناسی یا مدیریت یا اقتصاد با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط با تولید و خرید و فروش و صادرات و
تبلیغات گیاهان دارویی
کارشناسیارشد مهندسی کشاورزی در گرایش گیاهان دارویی یا اقتصاد کشاورزی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط با حوزه تبلیغات و
توسعه بازرگانی گیاهان دارویی

نام استاندارد آموزش شغل :
مروج بهره برداري و احيا گياهان دارويي در منابع طبيعي و مراتع

كد استاندارد5005/55/0:

سال

تدوين0555:

شرح استاندارد آموزش شغل :
مروج بهره برداري و احيا گياهان دارويي در منابع طبيعي از جمله مشاغل حوزه خدمات در بخش فناوري هاي راهبردي
سالمت ،طب ايراني و گياهان دارويي است كه شايستگي هايي مانند  :شناسايي گياهان دارويي اقتصادي و پركاربرد  ،تحليل
پتانسيل اقليمي و ناحيه اي گياهان دارويي  ،شناخت و بکارگيري قوانين و الزامات حفاظتي در منابع طبيعي  ،تهيه و پياده
سازي طرح بهره برداري و احيا منابع طبيعي  ،اجراي طرح هاي تحقيقي _ ترويجي ويژه منابع طبيعي و ايجاد مناطق نمونه ،
اجراي دوره هاي آموزشي ترويجي و ارائه اطالعات مورد نياز بهره برداران  ،توليد  ،بهره برداري و احيا گياهان دارويي
ترويجي در رويشگاه هاي طبيعي  ،ارزيابي فعاليت و رفع مشکالت بهره برداران  ،بازاريابي و فروش محصوالت دارا مي باشد
.

ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ليسانس توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر يا ليسانس ترويج يا ليسانس منابع
طبيعي يا ليسانس جنگلداري جامع يا ليسانس منابع طبيعي  -جنگلداري يا ليسانس مهندسي منابع طبيعي  -مديريت مناطق
بياباني يا ليسانس مهندسي منابع طبيعي  -مديريت مناطق خشک و بيابان يا ليسانس حفاظت و حمايت از منابع طبيعي .

حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

5005.

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

055.

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 000ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 011ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد)
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي %01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
لیسانس گیاهان دارویی  /لیسانس ترویج  /لیسانس منابع طبیعی  /لیسانس جنگلداری جامع /لیسانس منابع طبیعی  -جنگلداری  /لیسانس
مهندسی منابع طبیعی  -مدیریت مناطق بیابانی  /لیسانس مهندسی منابع طبیعی  -مدیریت مناطق خشک و بیابان  /لیسانس حفاظت و
حمایت از منابع طبیعی .

نام استاندارد آموزش شغل
مسئول بهداشت وحفاظت فني درواحدهاي فرآوري گياهان دارويي
سال تدوين0555:

كد استاندارد5005/000/0 :
شرح استاندارد آموزش شغل :

مسئول بهداشت وحفاظت فني درواحدهاي فرآوري گياهان دارويي شغلي است از گروه صنعت بخش فناوري هاي راهبردي سالمت ،طب
ايراني و گياهان دارويي مي باشد و داراي شايستگي هايي از قبيل

نگارش و تدوين دستورالعملهاي مرتبط با ايمني و حفاظت فني،

ساماندهي محيط كار ، .Sكنترل ايمني و بازرسي در واحد توليدي فرآورده هاي گياهان دارويي ،مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي
 ، OHSASطراحي و پياده سازي برنامه و خط مشي  ، HSEكنترل ايمني و بازرسي سيستم ها  -دستگاه ها وتجهيزات حمل و نقل و
انبارش  ،كنترل و مديريت اطفاء حريق  ،پيشگيري و كنترل عوامل حساسيت زا و اثرات گياهان دارويي پر كاربرد  ،ثبت  -تجزيه و تحليل
حوادث ناشي از كاررا در بر دارد و با همه مشاغل تعريف شده در واحد در ارتباط است.

ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :لیسانس ایمنی صنعتی و محیط کار  ،فوق بهداشت حرفه ای
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی-نداشتن کورنگی
مهارت های پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش :
ـ زمان آموزش نظری :
ـ زمان آموزش عملی :
:
ـ زمان کارورزی
:
ـ زمان پروژه

142
123
00
111

ساعت
ساعت
ساعت
ساعت
ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
کتبی %40 :
عملی %20 :
اخالق حرفه ای %11 :
صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
 کارشناسی ایمنی صنعتی و محیط کار با  0سال سابقه کار مرتبط
 کارشناسی بهداشت حرفه ای با  0سال سابقه کار مرتبط
 کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای با  1سال کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
مسئول کنترل کیفی دمنوش ها از گیاهان دارویی

کد استاندارد2114/114/1:

سال تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل :
مسئول كنترل كيفي دمنوش ها از گياهان دارويي از جمله مشاغل صنعتي در بخش فناوري هاي راهبردي سالمت ،طب ايراني
و گياهان دارويي است كه شايستگي هايي همچون تهيه و تدوين روش ها و دستورالعمل هاي بازرسي  ،همکاري درتهيه
برنامه توليد  ،نظارت بركاركرد نيروي انساني وكنترل دمنوش هاي توليدي  ،كنترل كيفيت مواد اوليه ورودي  ،توليدات ،
محصوالت نهايي و نمونه ادواري دمنوش ها  ،نظارت ،كنترل وعيب يابي دستگاه ها توليد دمنوش  ،كنترل و بهينه سازي روش
هاي توليد دمنوش ها  ،ايجاد هماهنگي در واحد توليد  ،ثبت آمار و تجزيه و تحليل  ،تهيه گزارش و ترسيم نمودار راندمان دارد
.
اين شغل در ارتباط با توليد  ،مديران باال دستي  ،انبار و آزمايشگاه و بازرگاني مي باشد .

ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ليسانس شيمي (كليه گرايش ها )  ،ليسانس صنايع غذايي  ،ليسانس توليد و بهره
برداري از گياهان دارويي و معطر
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

00.5.

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

555.

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

05

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ـ زمان پروژه

:

01

ساعت
ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
کارشناس ارشد صنایع شیمیایی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
کارشناس ارشد صنایع غذایی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
کارشناس ارشد تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
**طی نمودن دوره مهارت های استاندارد مربوطه و یاقبولی در آزمون صالحیت حرفه ای استاندارد مربوطه سازمان

نام استاندارد آموزش شغل :
کد استاندارد2114/110/1 :

مسئول کنترل کیفی فرآورده های جامد از گیاهان دارویی
تدوین1131:

سال

شرح استاندارد آموزش شغل :
مسئول كنترل كيفي فرآورده هاي جامدات از گياهان دارويي از جمله مشاغل صنعتي در بخش فناوري هاي راهبردي سالمت،
طب ايراني و گياهان دارويي است كه شايستگي هايي همچون تهيه و تدوين روش ها و دستورالعمل هاي بازرسي  ،همکاري
درتهيه برنامه توليد  ،نظارت بركاركرد نيروي انساني وكنترل جامدات توليدي  ،كنترل كيفيت مواد اوليه ورودي  ،توليدات ،
محصوالت نهايي و نمونه ادواري جامدات گياهي  ،نظارت  ،كنترل و عيب يابي دستگاه هاي توليد جامدات  ،كنترل و بهينه
سازي روش هاي توليد جامدات  ،ايجاد هماهنگي در واحد توليد  ،ثبت آمار و تجزيه و تحليل  ،تهيه گزارش و ترسيم نمودار
راندمان دارد  .اين شغل در ارتباط با توليد  ،مديران باال دستي  ،انبار و آزمايشگاه و بازرگاني مي باشد .

ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :داروساز يا كارشناس شيمي (كليه گرايش ها )  ،كارشناس صنايع غذايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

055

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

5.5.

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

515.

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
داروساز با  1سال سابقه کار
کارشناس ارشد شیمی (کلیه گرایش ها ) با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
کارشناس ارشد صنایع غذایی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
کد استاندارد2114/11/1:

مسئول کنترل کیفی فرآورده های نیمه جامدات گیاهان دارویی

سال تدوین1131 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
تهيه و تدوين روش ها و دستورالعمل هاي بازرسي  ،همکاري درتهيه برنامه توليد  ،نظارت بركاركرد نيروي انساني
وكنترل نيمه جامدات توليدي  ،كنترل كيفيت مواد اوليه ورودي  ،توليدات  ،محصوالت نهايي و نمونه ادواري نيمه
جامدات گياهي  ،نظارت ،كنترل وعيب يابي دستگاه هاي توليد نيمه جامدات  ،كنترل و بهينه سازي روش هاي توليد
نيمه جامدات  ،ايجاد هماهنگي در واحد توليد  ،ثبت آمار و تجزيه و تحليل  ،تهيه گزارش و ترسيم نمودار راندمان را
دارد .
اين شغل در ارتباط با توليد  ،مديران باال دستي  ،انبار و آزمايشگاه و بازرگاني مي باشد .

ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :داروساز يا كارشناس شيمي (كليه گرايش ها )  ،كارشناس صنايع غذايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

050

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

5.5.

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

.05.

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ـ زمان پروژه

:

011

ساعت
ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
داروساز با  1سال سابقه کار
کارشناس ارشد شیمی (کلیه گرایش ها ) با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
کارشناس ارشد صنایع غذایی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
مشاور اخذ مجوزهای تولید و بسته بندی گیاهان دارویی و فرآورده ها
تدوین1131:

کد استاندارد2114/11/1 :

سال

شرح استاندارد آموزش شغل:
مشاور اخذ مجوزهاي توليد و بسته بندي گياهان دارويي و فرآورده ها از مشاغل خدماتي در بخش
فناوري هاي راهبردي سالمت ،طب ايراني و گياهان دارويي است كه شايستگي هايي همچون ارائه طرح هاي
تحقيقاتي و عملياتي  ،تهيه و تدوين پروپوزال  ،بررسي شرايط واحد فرآوري و بسته بندي گياهان دارويي  ،مشاوره
و انجام مراحل صدور پروانه هاي تاسيس و بهره برداري  ،مشاوره و انجام مراحل صدور پروانه هاي ساخت ،
تکميل پرونده تقاضاي پروانه ها و اخذ مجوز دارد .
اين مشاور با مشاغلي همچون مدير عامل و مدير تحقيق و توسعه در واحدهاي فرآور و همچنين مخترعين و
محققين و از طرفي با كارشناسان اداره داروهاي طبيعي و مکمل ها در ارتباط است .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :دكتراي داروسازي يا فوق ليسانس شيمي ( كليه گرايش ها )يا پزشک عمومي يا
كارشناس ارشد گياهان دارويي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

0005.

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

555.

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

50

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
دكتراي داروسازي با  1سال سابقه کار مرتبط
فوق ليسانس شيمي ( كليه گرايش ها ) با  4سال سابقه کار مرتبط
کارشناسی ارشد گیاهان دارویی با  4سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
کد استاندارد2114/11/1 :

مشاور ثبت اختراع داروهای گیاهی
1131

سال

تدوین:

شرح استاندارد آموزش شغل :
مشاور ثبت اختراع داروهاي گياهي از جمله مشاغل خدماتي در بخش فناوري هاي راهبردي سالمت ،طب ايراني و گياهان
دارويي است كه شايستگي هايي از جمله انتقال اطالعات حقوق مالکيت فکري به متقاضي  ،مطالعه  ،جستجو در منابع بين
المللي  ،تحليل پتنت در حوزه هاي خاص فناوري  ،تکميل اطالعات و مستندات اظهارنامه ثبت اختراع  ،پركردن فرم هاي

اينترنتي تقاضا نامه و اخذ مجوز  ،حمايت هاي مالي و  ...از مخترع و اختراعات ثبت شده در كشور را دارد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :كارشناس حقوق يا كارشناس حقوق قضايي  -علوم ثبتي يا كارشناس گياهان دارويي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

005.

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

50

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

505.

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
کارشناسی در رشته حقوق با حداقل  4سال سابقه کار مرتبط
کارشناسی گیاهان دارویی با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
کارشناس حقوق قضایی  -علوم ثبتی با حداقل  4سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
مشاور ثبت عالیم و اسامی تجـاری فرآورده های گیاهان دارویی

کد استاندارد2114/12/1 :

سال تدوین1131:

شرح استاندارد آموزش شغل :
مشاور ثبت عاليم و اسامي تجـاري فرآورده هاي گياهان دارويي از جمله مشاغل خدماتي در بخش فناوري هاي راهبردي
سالمت ،طب ايراني و گياهان دارويي است كه شايستگي هايي از جمله بررسي نام و عالمت تجاري ،تکميل اظهارنامه ثبت
نام و عالمت تجاري  ،برطرف كردن ابهامات و پاسخگويي به اخطارها  ،اخذ گواهينامه ثبت نام و عالمت تجاري  ،ثبت بين
المللي براساس موافقتنامه و پروتکل مادريد را دارا مي باشد .

ويژگي هاي كارآموز ورودي:
حداقل ميزان تحصيالت  :كارشناس حقوق يا كارشناس گياهان دارويي يا كارشناس شيمي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز :
طول دوره آموزش :
ساعت

طول دوره آموزش

:

0.

ـ زمان آموزش نظري

:

505.

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

.55. :

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. :عملي % 5. :اخالق حرفه اي %01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
کارشناسی در رشته حقوق با حداقل  4سال سابقه کار مرتبط
کارشناسی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر با حداقل  4سال سابقه کار مرتبط
کارشناسی شیمی با حداقل  4سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
مشاور  GMPدر حوزه داروهای گیاهی و فرآورده ها
تدوین1131:

کد استاندارد2114/12/1:

سال

شرح استاندارد آموزش شغل :
مشاور  GMPدر حوزه داروهاي گياهي و فرآورده ها از جمله مشاغل خدماتي در بخش فناوري هاي راهبردي سالمت ،طب
ايراني و گياهان دارويي است كه داراي شايستگي هايي از جمله استفاده از اصول  GMPدر توليد فرآورده هاي گياهان
دارويي  ،معماري سازماني و طراحي فرآيندها و ساخت سازمان ،بررسي وضع موجود  ،عارضه يابي و رفع  ،آموزش  ،فرهنگ
سازي و سازماندهي  ،مستند سازي  ،مميزي داخلي مي باشد.

ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :دكترا داروسازي يا كارشناس مهندسي صنايع  -برنامه ريزي و تحليل سيستم ها يا
كارشناس گياهان دارويي يا كارشناس شيمي (كاربردي  ،محض  ،آلي )
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

5.5.

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

505.

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

50

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 51 : عملي % 01 : اخالق حرفه اي :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
کارشناسی گیاهان دارویی با حداقل  4سال سابقه کار در شرکت داروسازی یا ممیزی استاندارد
کارشناسی شیمی با حداقل  4سال سابقه مرتبط در شرکت داروسازی یا ممیزی استاندارد
کارشناس مهندسی صنایع  -برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها  4سال سابقه مرتبط در شرکت داروسازی یا ممیزی استاندارد
دکترا داروسازی با حداقل  1سال سابقه مرتبط در شرکت داروسازی یا ممیزی استاندارد

نام استاندارد آموزش شغل :
کد استاندارد2114/14/1:

مشاور حقوقی صادرات محصوالت طبیعی
تدوین1131:

سال

شرح استاندارد آموزش شغل :
مشاور حقوقي صادرات محصوالت طبيعي از جمله مشاغل خدماتي در بخش فناوري هاي راهبردي سالمت ،طب ايراني و
گياهان دارويي است كه شايستگي هايي از جمله انتقال اطالعات اوليه حقوق تجارت بين المللي  ،بررسي قوانين واردات دارو
و فرآورده هاي گياهي در كشورهاي هدف  ،انطباق موضوع با قوانين و مقررات صادرات و واردات و گمركي  ،استفاده از روش
هاي پرداخت بين المللي و اينکوترمز  ،نگارش قراردادها بر اساس اصول بين المللي تجاري  ،پيگيري پس از انعقاد قرارداد و
رفع اختالف دارد .

ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :كارشناس حقوق يا كارشناس مديريت بازرگاني ياحقوق تجارت بين الملل يا مديريت
بازرگاني
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 015ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

55

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

05

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
کارشناس حقوق با حداقل  1سال سابقه کار مرتبط
کارشناس بازرگانی (مدیریت بازرگانی  -حقوق تجارت بین الملل  /مدیریت بازرگانی  /مدیریت بازرگانی ) با حداقل  1سال سابقه کار
مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
مشاور سرمایه گذاری در حوزه داروهای گیاهی و فرآورده ها

کد استاندارد2114/10/1 :

سال تدوین1131 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
مشاور سرمايه گذاري در حوزه داروهاي گياهي و فرآورده ها از جمله مشاغل خدماتي در بخش فناوري هاي راهبردي سالمت،
طب ايراني و گياهان دارويي است كه شايستگي هايي از جمله ارائه اطالعات قوانين و حمايت هاي سرمايه گذاري  ،تحقيقات
درخصوص بازارسرمايه گياهان دارويي و فرآورده ها ،تدوين  ، BPهمفکري و اجراي مراحل قانوني اخذ مجوزها  ،ارائه خدمات
مشورتي در زمينه تامين مالي واستفاده از ابزارهاي مختلف مالي  ،ارائه مشورت در راه اندازي و مديريت كسب و كار مي باشد
.

ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ليسانس صنايع يا ليسانس توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر يا ليسانس اقتصاد
صنعتي يا ليسانس علوم اقتصادي يا اقتصاد بازرگاني

حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 005ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 555.ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 055.ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 51 : عملي % 01 : اخالق حرفه اي :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
لیسانس صنایع یا لیسانس تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر یا لیسانس اقتصاد صنعتی یا لیسانس علوم اقتصادی یا اقتصاد
بازرگانی با حداقل  1سال سابقه کار

نام استاندارد آموزش شغل:
کد استاندارد2114/01/1:

مشاور عمومی پرورش گیاهان دارویی
تدوین1131:

سال

شرح استاندارد آموزش شغل:
استاندارد آموزشی شغل مشاور پرورش دهنده گیاهان دارویی از گروه شغلی فناوری های راهبردی سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی
است و مشتمل بر مجموعه صالحیت ها و شایستگیهای الزم برای تربیت مشاورین پرورش گیاهان دارویی است که از عهده شناخت و
طبقه بندی گیاهان دارو یی ،توجیه اقتصادی ،انتخاب بهترین گیاهان بر اساس اقلیم و شرایط آب و خاک موجود ،عملیات بسترسازی،
کوددهی ،آزمایش آب و خاک ،ویژگی های بذر ،نهال و نشاء مرغوب و چگونگی تامین آنها ،اصول خزانه گیری ،تاریخ کاشت ،عملیات
داشت شامل :آشنایی با علف های هرز و آفات و بیماریها و بهترین راه کنترل آنها ،کوددهی ،تنش های آبی جهت مدیریت تولید
محصوالت ،عملیات برداشت شامل :تاریخ برداشت ،زمان برداشت ،بهترین روش برداشت عملیات خشک کردن به روش های مختلف و
انتخاب بهترین روش با توجه به امكانات موجود ،اصول بسته بندی محصوالت مختلف (اندام های مختلف برگ ،ساقه ،ریشه ،گل و ) ...
اصول انبارداری (شرایط انبارداری ،دما ،رطوبت ،آفات انبارداری و  )..و نهایتا شناخت بازر گیاهان دارویی در داخل و خارج از کشور ،بازاریابی
و فروش محصوالت تولیدی ،برآید.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :کاردانی کشاورزی برای شاغلین و لیسانس کشاورزی برای غیرشاغلین
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
551

ساعت

طول دوره آموزش

:

ـ زمان آموزش نظري

:

 05ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 000ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي 5. :درصد عملي  5.:درصد اخالق حرفه اي 01:درصدصالحيت هاي حرفه اي مربيان :
حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشدودارای  1سال سابقه کار میدانی در کشاورزی داشته باشند

نام استاندارد آموزش شغل:

مشاور تولید گیاهان دارویی ارگانیک

کد استاندارد2114/13/1 :

سال تدوین1131 :

شرح استاندارد آموزش شغل:
استاندارد آموزشی مشاور تولید گیاهان دارویی ارگانیک شغلی است از حوزه فناوری های راهبردی سالمت ،طب ایرانی و گیاهان دارویی
شامل مجموعه ای از شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای مدیریت تولید گیاهان دارویی ارگانیک در مناطق مختلف است .این
استاندارد شغلی شامل شایستگی های کلیدی نظیر اصول مدیریت تبدیل به ارگانیک  ،مدیریت آب وخاک و کشت بوم ها ،مدیریت
اراضی عمومی ،مدیریت دوره گذار ارگانیک ،مدیریت فرایند تولید گیاهان دارویی ارگانیک  ،مدیریت فراوری و پس از برداشت  ،برچسب
ارگانیک  ،مدیریت حقوق مصرف کنندگان در تولید گیاهان دارویی ارگانیک است .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :کاردانی کشاورزی برای شاغلین و لیسانس کشاورزی برای غیرشاغلین
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
:

 050ساعت

طول دوره آموزش

ـ زمان آموزش نظري :

 00ساعت

ـ زمان آموزش عملي :

 51ساعت

ـ زمان كارورزي :

ساعت

زمان پروژه :

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 5. : عملي % 5. : اخالق حرفه اي % 01 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد و دارای  0سال سابقه کار میدانی در کشاورزی ارگانیک

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:

ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/120/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :
2B

ﺷﺮﺡ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی ﺩﺍﺭﻭی ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﺭﻭﻳﯽ ﮐﻪ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ )ﺩﻣﺎ ﺭﻃﻮﺑﺖ
ﻧﻮﺭ(  ،ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ  ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ  ،ﺍﻧﺒﺎﺭ
ﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﭼﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻐﻠﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ
ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻋﺸﺎﺏ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭﺫﻫﻨﻲ  :ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮی ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ :
ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ :
ﮐﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ :

40ﺳﺎﻋﺖ
 60ﺳﺎﻋﺖ
 100ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

ﮐﺘﺒﻲ%25 :
ﻋﻤﻠﻲ%65 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ%10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﻱ ﮐﻪ  ،ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮی ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺭﺍ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﻭ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/112/1 :

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﺛﺒﺖ ﻛﺎﻻ ﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ )ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ (ﺛﺒﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ )ﺻﺪﻭﺭ
ﺣﻮﺍﻟﻪ ﻣﺼﺮﻑ (،ﭼﻴﺪﻥ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﻓﺎﺕ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ
ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺻﺎﺩﺭﻩ ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ
ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﻣﻌﻄﺮ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
219

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ :

27

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ :

92

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

100

:

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﻛﺘﺒﻲ%25:
ﻋﻤﻠﻲ%65:
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ%10:
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ -ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﻭﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ) ﺍﺳﺎﻧﺲ ،ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭ(  ....ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  6112/114/1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ) ﺍﺳﺎﻧﺲ ،ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭ (  ....ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺳﻼﻣﺖ،
ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺛﺒﺖ
ﻛﺎﻻ ﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ)ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ( ﻭ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ )ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﻣﺼﺮﻑ( ،ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻬﺎ  ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ،ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ،ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ
ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﻣﻌﻄﺮ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ

0B

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:
:

199

ﺳﺎﻋﺖ

24

ﺳﺎﻋﺖ

75

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

100

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﻛﺘﺒﻲ% 25 :
ﻋﻤﻠﻲ % 65 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﻣﻌﻄﺮ

ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺁﻧﺎ ﻟﻴﺰ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﻛﻤﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/156/1 :

ﺗﺎﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ،ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ،ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻭﺗﺨﺼﺺ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ،ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﮔﻴﺎﻩ،
ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﻴﺮﻱ ،ﺭﻭﻏﻦ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺮﻱ ،ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ )ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﻴﺴﺖ(

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ:

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪﺷﻴﻤﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺸﻨﻴﺎﺯ - :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :

5B

4B

3B

2B

1B

0B

ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ:

 426ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ:

 161ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ:

265ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﻛﺘﺒﻲ:

%25

ﻋﻤﻠﻲ% 65 :

ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ%10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
6B

 - 1ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻳﺎ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﮔﻨﻮﺯﻱ ﺑﺎ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻛﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

-2ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ  7ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/129/1 :

ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ

ﻛﻪ

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ :ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ،ﭘﺎﻳﺶ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﻨﺪﻱ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ  ،ﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻏﺬﺍﻳﻲ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

110.5

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

13.5

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

17

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

80

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ  25 :ﺩﺭﺻﺪ ﻋﻤﻠﻲ  65 :ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ  10 :ﺩﺭﺻﺪﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻛﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻛﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ ،ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ

6112/132/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ :ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ،ﭘﺎﻳﺶ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﻨﺪﻱ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻃﺒﻴﺐ ﺳﻨﺘﻲ ،ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ،ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ
ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ  ،ﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

108

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

11

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 17ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 80ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ  25 :ﺩﺭﺻﺪ ﻋﻤﻠﻲ  65 :ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ  10 :ﺩﺭﺻﺪﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ

�. Job / Competency Description

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/131/1 :

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺴﺦ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ :
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﺴﺦ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻳﮏ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺂﻭﺭی ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺁﻥ
ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺼﺤﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭی
ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻴﻤﺎﺭ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺠﺎ ﻭ ﻧﺎﺑﺠﺎی ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻳﺪﺍﻭی ،ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺭﺻﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻣﺎﺭی ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻫﺮ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﻴﺐ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻃﺐ
ﺳﻨﺘﯽ ،ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﭘﺰﺷﮏ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﺳﻨﺘﯽ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ،ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ 110 :ﺳﺎﻋﺖ
 ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮی 30 :ﺳﺎﻋﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺎﺭﻭﺭﺯی 60 :ﺳﺎﻋﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﯽ 20 :ﺳﺎﻋﺖﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻃﺒﻴﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﺳﻨﺘﯽ ،ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/134/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :
3B

ﺷﺮﺡ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻴﻪ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻭ ﻋﻠﻞ
ﺑﻴﻤﺎﺭی ،ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺩﻻﻳﻞ ﻭ ﻋﻠﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭی ،ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻼﺝ ،ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮی ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﯽ )ﻣﺘﻮﻥ( ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺸﻨﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
1B

0B

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ:

70ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ:

16ﺳﺎﻋﺖ
86ﺳﺎﻋﺖ

ﮐﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ:

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

ﮐﺘﺒﻲ%25 :
ﻋﻤﻠﻲ%65 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ%10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
2B

ﺩﮐﺘﺮی ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ)ﺩﺍﺭﺍی PhDﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ( ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ
ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ� :
F0

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/145/1 : :

ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺑﺬﻭﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺑﺬﻭﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻐﻠﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺑﺬﻭﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ
ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﺬﻭﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺯﻱ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺬﻭﺭ  ،ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺷﺖ ،ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺍﺩﺍﻓﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ،
ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻛﺎﺷﺖ  ،ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻋﻠﻔﻬﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺬﻭﺭ  ،ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ،ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ  ،ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ  ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺬﺭ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :

153

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:
:

ﺳﺎﻋﺖ
 65ﺳﺎﻋﺖ

 88ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : -ﻋﻤﻠﻲ %65 :

1B

 ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪﻭﺩﺍﺭﺍﻱ 5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/146/1 :

ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺮﮔﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺮﮔﻲ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻐﻠﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ
ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺮﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ،
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺷﺖ ،ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺍﺩﺍﻓﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻋﻠﻔﻬﺎﻱ ﻫﺮﺯ ،ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ،ﺧﺸﻚ
ﻛﺮﺩﻥ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮگ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ
ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
142

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 52ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 90ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : -ﻋﻤﻠﻲ %65 :

1B

 ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪﻭﺩﺍﺭﺍﻱ 5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻱ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  6112/147/1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻐﻠﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ  ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻭﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻱ  ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺷﺖ ،ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺍﺩﺍﻓﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻛﺎﺷﺖ  ،ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻓﺎﺕ،
ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ،ﺧﺸﻚ ﻛﺮﺩﻥ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻳﺸﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
150

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 62ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 88ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25 :ﺩﺭﺻﺪ -ﻋﻤﻠﻲ  65:ﺩﺭﺻﺪ

1B

 ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10:ﺩﺭﺻﺪﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪﻭﺩﺍﺭﺍﻱ 5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﺷﻴﺮﺍﺑﻪ ﺍﻱ ،ﺻﻤﻐﻲ ،ﻣﺎﻧﻬﺎ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  6112/148/1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﺷﻴﺮﺍﺑﻪ ﺍﻱ ،ﺻﻤﻐﻲ ،ﻣﺎﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻐﻠﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ  ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ

ﺷﻴﺮﺍﺑﻪ ﺍﻱ ،ﺻﻤﻐﻲ ،ﻣﺎﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ  ،ﻛﺎﺷﺖ ،ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﺷﺖ ،ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺍﺩﺍﻓﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ،ﺧﺸﻚ ﻛﺮﺩﻥ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻴﺮﺍﺑﻪ
 ،ﺻﻤﻎ ،ﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
160

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 65ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 95ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25 :ﺩﺭﺻﺪ -ﻋﻤﻠﻲ  65:ﺩﺭﺻﺪ

1B

 ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10:ﺩﺭﺻﺪﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪﻭﺩﺍﺭﺍﻱ 5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/149/1 :

ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﻣﺮﺗﻌﻲ ﻭ ﺟﻨﮕﻠﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/41/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﻣﺮﺗﻌﻲ ﻭ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻐﻠﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ

ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺷﺖ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺍﺩﺍﻓﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺏ ﻭ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﻓﺎﺕ ﻭ ﻋﻠﻔﻬﺎﻱ ﻫﺮﺯ ،ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ،ﺧﺸﻚ ﻛﺮﺩﻥ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻣﺮﺗﻌﻲ ﻭ ﺟﻨﮕﻠﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺷﺖ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﻊ )ﻛﭙﻪ ﻛﺎﺭﻱ ،ﺑﺬﺭﻛﺎﺭﻱ ،ﺑﺬﺭﭘﺎﺷﻲ،
ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﻭ  ،(...ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻠﻲ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﻭ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ  ...ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻭ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻏﻴﺮﺷﺎﻏﻠﻴﻦ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ  -ﺳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  25ﺳﺎﻝ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
175

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 52ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 123ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25 :ﺩﺭﺻﺪ ﻋﻤﻠﻲ  65:ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10:ﺩﺭﺻﺪ1B

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪﻭﺩﺍﺭﺍﻱ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺯﺍﻟﻮﻱ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/135/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺯﺍﻟﻮ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﻭﺭﺵ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺴﺘﺮﻱ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺯﺍﻟﻮ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺯﺍﻟﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺯﺍﻟﻮﻫﺎﻱ ﻃﺒﻲ،ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺯﺍﻟﻮﻫﺎ ﻭﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ
ﺯﺍﻟﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺩﺭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺩﺍﺭﺍﺑﻮﺩﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

110ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 60ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 30ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 20ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25% : ﻋﻤﻠﻲ 65% : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10% :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻴﻼﺕ ﻳﺎ ﺩﺍﻣﭙﺮﻭﺭﻱ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﺎ ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺷﻴﻼﺕ ﻳﺎ ﺩﺍﻣﭙﺮﻭﺭﻱ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ
ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/113/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﻨﻲ ،ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ، PM -
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺖ ﺧﻂ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﭘﺮﻛﻦ
ﺷﺮﺑﺖ،ﻗﻄﺮﻩ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﺳﺘﻴﻞ)ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪﻩ(،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻓﻨﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ
ﮔﻴﺎﻫﻲ)ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎ-ﺷﺮﺑﺘﻬﺎ( ،ﺛﺒﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ .

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ) ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ ( ﻳﺎ ﺑﺮﻕ ) ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ ( ﻳﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ )ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ(ﻳﺎﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ) ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ (
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

:

230.5

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ :

36.5

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ :

94

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

100

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﻛﺘﺒﻲ :

%25

ﻋﻤﻠﻲ :

% 65

ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  :ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ ﻳﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ -ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  :ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ – ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ )ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ( ﻳﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ) ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ (  -ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻃﺮﺍﺣﻲﺟﺎﻣﺪﺍﺕ  -ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ -ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺑﺎ 3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ
 -ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

�. Job

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  6112/110/1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :
ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ
ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺻﻮﻝ  ) GLPﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺏ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ (،
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ  ،ﺗﻬﻴﻪ

ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ  ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ

ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺟﻬﺖ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺸﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ  ،ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻣﻴﻜﺮﻭ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ  ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ

ﻭ

ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ  ،ﺛﺒﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺁﻣﺎﺭﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ، QC
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎﻻ ﺩﺳﺘﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟﻮژﻱ  ،ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

188

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

26.5

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

61.5

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

100
:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ % 25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ % 10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟﻮژﻱ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ
**ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

�. Job

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ؛ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ) ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ( ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/122/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ :

ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ؛ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ) ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ( ﻳﮏ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻦ ﺁﻭﺭی ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی ﻭ
ﺣﺮﻓﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺍﺭﻭی
ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻣﺮﻏﻮﺑﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻃﺐ
ﺳﻨﺘﯽ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :

1B

0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:
:
:
:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 86ﺳﺎﻋﺖ
 6ﺳﺎﻋﺖ
 20ﺳﺎﻋﺖ
 60ﺳﺎﻋﺖ
 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

ﮐﺘﺒﯽ%25 :
ﻋﻤﻠﯽ%65 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍی%10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
2B

ﻃﺒﻴﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﺳﻨﺘﯽ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

3B

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻳﺪﺍﻭﻱ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/167/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻳﺪﺍﻭﻱ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﻪ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻳﺪﺍﻭﻱ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ  ،ﺗﻬﻴﻪ ﺯﺍﻟﻮ ،ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﺯﺍﻟﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻃﺒﻴﺐ ﺳﻨﺘﻲ ،ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺯﺍﻟﻮﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﻭﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﻨﺘﻲ ،ﺣﺠﺎﻡ ،ﻓﺼﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺩﺭ
ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ  ،ﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 104 :ﺳﺎﻋﺖ
 12ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 12ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 80ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ  25 :ﺩﺭﺻﺪ ﻋﻤﻠﻲ  65 :ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ  10 :ﺩﺭﺻﺪﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺯﺍﻟﻮﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ،ﺣﺠﺎﻡ ،ﻓﺼﺎﺩ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ،ﻃﺒﻴﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﻨﺘﻲ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ :

6112/71/1

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﻪ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ  ،ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﺪﺩﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ
)ﺗﺪﺑﻴﺮ(ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﻭﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ،ﺭﻭﻏﻦ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ  ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻐﻠﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ
ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ  ،ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﺳﻨﺘﻲ ،ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 180ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 80ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 50ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 50ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 65% : ﻋﻤﻠﻲ 25%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10% :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻋﺮﻗﻴﺎﺕ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﻨﺘﻲ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/121/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻋﺮﻗﻴﺎﺕ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺮﻕ ﮔﻴﺮﻱ)ﻛﺎﺳﻨﻲ ،ﺷﺎﻫﺘﺮﻩ  ،ﺧﺎﺭﺷﺘﺮ  ،ﺧﺎﺭﺧﺎﺳﻚ ﻭ
(...ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﺮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ،ﻓﺮﺍﻭﺭﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ)ﺗﺪﺑﻴﺮ(ﺟﻬﺖ ﻋﺮﻗﻴﺎﺕ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ،ﻋﺮﻕ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻩ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻋﺮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻐﻠﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ) ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ(
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 200ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 100ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 50ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 50ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 65% : ﻋﻤﻠﻲ 25%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ  10ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻓﻨﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻃﻲ
ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ :

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ

6112/83/1

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  :ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮔﻴﺎﻫﺸﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎﻱ ﺑﺬﺭ  ،ﻛﺸﺖ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﺎﻛﻮﺭﺯﻱ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺭﻭﺵ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﻥ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ،ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺁﻓﺎﺕ ،ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻠﻒ ﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﮔﺮﺩﻩ ﺍﻓﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ،
ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺑﺬﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺬﺭ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺭﺍﻳﺸﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺎﻧﺲ  ،ﻋﺮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻭ
ﻋﻄﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺋﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

 136.5 :ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 44.5ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 92ﺳﺎﻋﺖ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

 -ﻛﺘﺒﻲ :

%25

 -ﻋﻤﻠﻲ :

%65

 -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ :

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ

%10

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ )ﮔﺮﺍﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ( ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻛﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ

ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  6112/136/1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻃﺐ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﻪ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ،ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ،ﺩﺭﺳﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ،ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺩﺭﺳﺖ
ﺷﺪﻩ ،ﺑﺴﻨﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻐﻠﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺁﺷﭙﺰ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ) ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ(
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 190ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 75ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 75ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 40ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25% : ﻋﻤﻠﻲ 65%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ
ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/128/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ:
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻔﺮﺩﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ،ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ،ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺯﻡ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻃﺒﻴﺐ ﺳﻨﺘﻲ،
ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﺳﻨﺘﻲ ،ﺁﺷﭙﺰ ﺳﻨﺘﻲ ،ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ،ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺰﺍﺝ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺳﻮﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

73.5 :
18

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 15.5ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 40ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ  25 :ﺩﺭﺻﺪ ﻋﻤﻠﻲ  65 :ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ  10 :ﺩﺭﺻﺪﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻳﺎ ﻃﺒﻴﺐ ﺳﻨﺘﻲ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻱ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ6112/81/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻇﺎﻳﻔﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ :ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎ،
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﺯﻣﻴﻦ ،ﻛﺸﺖ  ،ﺧﺎﻛﺪﻫﻲ ﭘﺎﻱ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ،ﻛﻮﺩﺩﻫﻲ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬﺍﻳﻲ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ،ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ،ﺷﺴﺘﺸﻮ
ﻭ ﺧﺸﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ،ﻛﺎﺳﻨﻲ ،ﺳﻨﺒﻞ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭ  ...ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ  ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ،ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﻋﻄﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 148.5 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

 37.5 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 111 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ % 25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ )ﮔﺮﺍﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ( ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﺭ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻱ

ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :

ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ :

6112/165/1

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﻪ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ  ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪﻩ  ،ﻓﺮﺍﻭﺭﻱ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻃﺐ
ﺳﻨﺘﻲ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ  ،ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﺮﺍﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻐﻠﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ
ﻋﺸﺎﺏ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ)ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ(
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 240ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 130ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 50ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 60ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25% : ﻋﻤﻠﻲ 65 %: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﻻﻱ  10ﺳﺎﻝ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ.
ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/151/1 :

ﺣﺠﺎﻡ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺣﺠﺎﻡ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎﺩﻛﺶ ﻭ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﺩﻛﺶ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮﻱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﺪ)ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺩﺳﺘﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﺠﺎﻣﺖ( ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭﻓﺼﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ  ،ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺣﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 200ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 80ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 60ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 60ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25% : ﻋﻤﻠﻲ 65%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ )ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ (...ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺑﺪﻥ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻭ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺎﺑﻘﻪ  5ﺳﺎﻝ ﻛﺎﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/137/1 :

ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﭘﺰﺷﻚ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﭘﺰﺷﻚ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ  ،ﺳﻼﻣﺖ  ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﻪ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭ ،ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻳﺰﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﺰﺷﻚ ،ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺭﺍﻳﺤﻪ ،ﺩﺧﺎﻥ  ،ﺑﺨﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﻨﻘﻴﻪ  ،ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻳﺎ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺞ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﺎﺩﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻻﺕ Case Reportﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻴﺐ
ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺣﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ)ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎ(
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ) ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ(
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ:

 200ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ:

 53ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ:

 107ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ:

 40ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ:
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25% : ﻋﻤﻠﻲ 65%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻋﺸﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺗﻲ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/123/1 :

ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﮔﻴﺎﻫﻲ ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ،ﻓﺮﺍﻭﺭﻱ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ  ،ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﺳﻨﺘﻲ ،ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﻲ ،ﻃﺒﻴﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ،ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺫﻫﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 119ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 14ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 25ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 80ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ  25 :ﺩﺭﺻﺪ ﻋﻤﻠﻲ  65 :ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ  10 :ﺩﺭﺻﺪﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﮔﻴﺎﻩ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻳﺎ ﻃﺒﻴﺐ ﺳﻨﺘﻲ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/139/1 :

ﺩﻻﻙ )ﻣﺎﺳﺎژﺭ(

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺩﻻﻙ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ
ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ،ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺎﺳﺎژ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺎﺳﺎژ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺭﻭﻏﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻟﻚ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ،ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻟﻚ

ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻐﻠﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ

ﻭﺣﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﺟﺴﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ) ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ(
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ:

 276ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ:

 63ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ:

 113ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ :

 100ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25%: ﻋﻤﻠﻲ 65%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ:
ﺩﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺎﺳﺎژ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/126/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :
3B

ﺷﺮﺡ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ :

ﺩﻟﮏ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻳﮏ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻦ ﺁﻭﺭی ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﻟﮏ ﻟﻴﻦ ،ﺩﻟﮏ ﺧﺸﻦ ،ﺩﻟﮏ ﻣﻬﺰﻝ ﻭ ﺩﻟﮏ ﻣﺴﻤﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ
ﮐﺸﺸﯽ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﻭﺭﺯﺵ ،ﺍﺭﺗﻮﭘﺪ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ،
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ،ﻣﺎﻣﺎ ﻭ ﺩﻻک ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭﺫﻫﻨﻲ  :ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ،ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
1B

0B

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ:
ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﯽ:
ﮐﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ:

10ﺳﺎﻋﺖ
20ﺳﺎﻋﺖ
30ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

ﮐﺘﺒﯽ%25 :
ﻋﻤﻠﯽ%65 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍی%10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
2B

ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻃﺒﻴﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﺳﺎژﻭﺭ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺯﺍﻟﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/138/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺯﺍﻟﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ  ،ﺳﻼﻣﺖ  ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺯﺍﻟﻮ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺯﺍﻟﻮ ،ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺯﺍﻟﻮ ،ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺯﺍﻟﻮ ،ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ،ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﺍﻟﻮ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ

ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻐﻠﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ

ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺯﺍﻟﻮﻫﺎﻱ ﻃﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﺟﺴﻤﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 149ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 38ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 61ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 50ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25%: ﻋﻤﻠﻲ 65%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ) ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ(
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ )ﻭﺑﺎﻻﺗﺮ(ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎ ﺯﺍﻟﻮ ﺩﺭﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﺮﺍﺟﻊ
ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻳﺎ ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  6112/70/1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺳﻼﻣﺖ،

ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺻﻮﻝ ) GMPﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ ﺳﺎﺧﺖ( ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ

ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ  ،ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺒﺎﺭ  ،ﻧﻴﺎﺯﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ  ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﻛﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ ﻭ

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ،

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ،ﺛﺒﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺷﻴﻤﻲ ) ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎ (  ،ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ  ،ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ

ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﻣﻌﻄﺮ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻬﺎ ،ﻗﻮﻩ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﮔﻔﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

298

:

137.5

:
:

:

ﺳﺎﻋﺖ

60.5

ﺳﺎﻋﺖ

100

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﻛﺘﺒﻲ:

%25

ﻋﻤﻠﻲ% 65 :

ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ%10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﺑﺎ  1ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ
** ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
�. Job

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  6112/111/1 :ﺗﺎﺭﻳﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﭘﻲ ﺍﻡ  ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﺨﺘﻲ ﮔﻴﺮﺁﺏ  ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺑﺮﺝ ﻫﺎﻱ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ  ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺩﻳﮓ ﻫﺎﻱ ﺗﻘﻄﻴﺮ  ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ
ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﺨﺎﺭ ﻭﻛﻨﺪﺍﻧﺲ  ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺑﻮﻳﻠﺮ  ،ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺛﺒﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﺯﻥ

،ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺁﺑﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻛﺮﺩﻥ

ﺍﺳﺎﻧﺲ  ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ /ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺩﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ

 -ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ -ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ

ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ) ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ﺑﺮﻭﺩﺗﻲ ( – ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ) ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺩﺭ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﻻﺕ (
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 167ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 56ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 91ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 20ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ % 25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65 : -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ % 10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ﺑﺮﻭﺩﺗﻲ –  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺩﺭ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﻻﺕ –  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:

ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺘﻴﺮﺍ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/104/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ :

93/4/1

ﺷﺮﺡ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ
ﻗﺒﻴﻞ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﮔﻤﺮﻙ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ،ﺑﺎﺯﺍﺭ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ،ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﮔﻴﺎﻫﻲ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ،
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺩﺭﺟﻬﺒﻨﺪﻱ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺘﻴﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ،ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻛﺘﻴﺮﺍ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺪﻑ ﻣﺤﺼﻮﻝ ،ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ)ﺭﺷﺘﻬﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ(
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺘﻴﺮﺍ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

50

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

20

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

30

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ – ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻛﺘﻴﺮﺍ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ) ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻛﺘﻴﺮﺍ(
»ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ«

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/101/1 :

ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻴﺪﻣﺸﮏ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ :
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﺍی ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻭ
ﺩﺭﺟﻬﺒﻨﺪی ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻴﺪﻣﺸﮏ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ،ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﻴﺪﻣﺸﮏ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺪﻑ ﻣﺤﺼﻮﻝ ،ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ)ﺭﺷﺘﻬﻬﺎی ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ(
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻴﺪﻣﺸﮏ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ 50 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ 20 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ 30 :ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ- :
 ﺳﺎﻋﺖـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ:
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی – ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﯽ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﻴﺪﻣﺸﮏ
ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﯽ)ﺑﻴﺪﻣﺸﮏ (
»ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ«

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ:

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/102/1 :

ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ :ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺩﺭﺟﻬﺒﻨﺪﻱ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ،ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ،
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺪﻑ ﻣﺤﺼﻮﻝ ،ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ)ﺭﺷﺘﻬﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ(
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

50

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

20

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

30

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ – ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ)ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ (
»ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ«

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:

ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/103/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ  ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ
ﻗﺒﻴﻞ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺩﺭﺟﻬﺒﻨﺪﻱ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ،ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺪﻑ ﻣﺤﺼﻮﻝ،
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ )ﺭﺷﺘﻬﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ(
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

50

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

20

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

30

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ – ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ )ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ(
»ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ«

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/105/1 :

ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪﻱ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ
ﻗﺒﻴﻞ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺩﺭﺟﻬﺒﻨﺪﻱ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ
ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻠﻤﺤﻤﺪﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ،ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﮔﻠﻤﺤﻤﺪﻱ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺪﻑ ﻣﺤﺼﻮﻝ،
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ)ﺭﺷﺘﻬﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ(
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻠﻤﺤﻤﺪﻱ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

50

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

20

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

30

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ – ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ

 3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﮔﻞ

ﻣﺤﻤﺪﻱ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ)ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪﻱ (
»ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ«

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:

ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻌﻨﺎﻓﻠﻔﻞ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/106/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ:
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺩﺭﺟﻬﺒﻨﺪﻱ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﻌﻨﺎﻓﻠﻔﻠﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ،ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻌﻨﺎﻓﻠﻔﻠﻲ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺪﻑ ﻣﺤﺼﻮﻝ ،ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ
ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ)ﺭﺷﺘﻬﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ(
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻌﻨﺎﻓﻠﻔﻠﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

50 :

ﺳﺎﻋﺖ

20

ﺳﺎﻋﺖ

:
:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 30ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ – ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ

 3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ

ﻧﻌﻨﺎﻓﻠﻔﻠﻲ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ)ﻧﻌﻨﺎﻓﻠﻔﻠﻲ (
»ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ«

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/108/1 :

ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮﻩ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮﻩ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻴﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ :ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ:
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ،ﺗﻘﻠﺐ ،ﺑﺎﺯﺍﺭ ،ﺧﺮﻳﺪ ،ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ؛ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺯﻳﺮﻩ )ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ( ،ﺧﺮﻳﺪ ﺯﻳﺮﻩ ،
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺯﻳﺮﻩ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺪﻑ ﺯﻳﺮﻩ ،ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺯﻳﺮﻩ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺏ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻮﺭﺱ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ ﮔﻤﺮﻙ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺘﻬﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ 167 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ 62 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ  95 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ 10 :ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ – ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ»ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ«

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻋﺸﺎﺏ)ﺩﺍﺭﻭﭼﻴﻦ(

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/140/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻋﺸﺎﺏ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻋﺸﺎﺑﻲ  ،ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ( ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ،ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻮﺩﻩ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻐﻠﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ:
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﺟﺴﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ) ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ(
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

 269ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

 60 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 109 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 100ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﻛﺘﺒﻲ 25% :ﻋﻤﻠﻲ 65%:ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ )ﻭﺑﺎﻻﺗﺮ( ﺩﺭ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﺯﺭﺍﻋﺖ ،ﮔﻴﺎﻩ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ

 5ﺳﺎﻝ

ﻋﺸﺎﺑﻲ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻓﺮﻣﻮﻻﺗﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺭﺍﻳﺸﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

6112/170/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ،ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺁﺭﺍﻳﺸﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ،ﺳﺎﺧﺖ
ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻝ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ،ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ
ﺁﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. .ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ -ﺷﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ:
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ :ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ
2B

1B

:

 363ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ :

128

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ :

235

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25%: ﻋﻤﻠﻲ 65%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
3B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ
ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ
ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/62/1 :

ﻓﺮﻣﻮﻻﺗﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺍﻳﺪﻩ
ﺁﻝ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻃﺐ
ﺳﻨﺘﻲ-ﺷﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ:

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﻣﺪﺭﻙ ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺷﻴﻤﻲ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ
ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ -:
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ  540:ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ180:ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ  360:ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

 -:ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

-:ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﻛﺘﺒﻲ %30 :ﻋﻤﻠﻲ %55:ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %15:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ
ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ
ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻓﺼﺎﺩ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/141/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻓﺼﺎﺩ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ
ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻓﺼﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻓﺼﺪ ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭگ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺼﺪ ،ﺑﺮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﺭگ ﻭ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮﻱ ،
ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﺼﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻐﻠﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺣﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﻣﺎﻣﺎء ﻳﺎ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺩﺍﺭﺍﺑﻮﺩﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ)ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ(
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 252ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 43ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 89ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 120ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25% : ﻋﻤﻠﻲ 65%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺪﺭﻙ  PHDﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻮﺭﺱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ :

 6112/107/1ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻮﺭﺱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻴﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ:
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ :ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ،ﺗﻘﻠﺐ ،ﺑﺎﺯﺍﺭ ،ﺧﺮﻳﺪ ،ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ،ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺩﺭ
ﺑﻮﺭﺱ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ،ﻗﻴﻤﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ،ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ،ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻮﺭﺳﻬﺎﻱ ﻛﺎﻻﻳﻲ،

ﺷﻴﻮﻫﻬﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ،ﺩﺭﻙ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻬﻬﺎﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ

ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺏ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ ﮔﻤﺮﻙ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺘﻬﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ 150 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ 50 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ  100 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ- :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ - :ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ  3ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ – ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ»ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ«

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/150/1 :

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ :ﺭﻳﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺭﻳﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺗﻜﺜﻴﺮ ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ،ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺸﺖ ﺍﻳﻦ
ﻭﻳﺘﺮﻭ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻛﺎﺭ ﺭﺏ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﺋﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ:

 ﻣﺪﺭﻙ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ،ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ
 ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ :ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ 120:ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ 40 :ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ 80 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

-

-

:

ﺳﺎﻋﺖ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﻛﺘﺒﻲ:

%25

ﻋﻤﻠﻲ% 65 :

ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ%10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﻴﻮﻓﻨﺂﻭﺭﻱ ﻭﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

ﺩﺍﺭﺍﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ
ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ )ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻴﭻ(

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  6112/124/1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ  ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ  ،ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ
ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺭﺟﻮﻉ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ  ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺍﺭﻭ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻃﺒﻴﺐ ﺳﻨﺘﻲ ،ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ
ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 72.5ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

10.5

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 22ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 40ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻳﺎ ﻃﺒﻴﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ

�. Job / Competency Description

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ:
ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺭﺯﻣﺎﺭﻱ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/98/1 :

2B

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ :

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺭﺯﻣﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  :ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﻛﺸﺖ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻩ  ،ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺧﺎﻙ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﻭ
ﺍﺻﻮﻝ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﺎﻙ ﻭﺭﺯﻱ  ،ﻛﺎﺷﺖ  ،ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ،ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﯽ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﮏ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﯽ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﮏ

– ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻴﻔﻴﻘﯽ ﺁﻓﺎﺕ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﯽ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﮏ

–

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

46

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

22

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

24

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﮐﺘﺒﯽ% 25 :
ﻋﻤﻠﯽ % 65 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍی %10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺪﺭﻙ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ )ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺗﺎ ﺩﻛﺘﺮﺍ( ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﺟﻨﮕﻞ ﻭ ﻣﺮﺗﻊ ( ﻭﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ )ﻋﻠﻮﻡ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺑﺎﻏﻲ ( ﺑﺎ
ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﻨﺘﺮﻝﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﻓﺎﺕ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/56/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ،ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻓﺎﺕ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎ ﻣﺰﺍﺭﻉ ،ﺑﺎﻏﻬﺎ ﻭ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺷﺖ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ
ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ:ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﺋﻲ-ﻓﺮﻭﺷﻨﮕﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﺋﻲ-ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ-ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﻲ ﺳﻤﻮﻡ ﺩﻓﻊ ﺁﻓﺎﺕ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺩﺭ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

 ﻛﺎﺭ ﺷﻨﺎ ﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﭙ ﺰ ﺷﻜﻲ3B

 ﻛﺎﺭ ﺷﻨﺎ ﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ4B

 ﻛﺎﺭ ﺷﻨﺎ ﺳﻲ ﺯﺭﺍﻋ ﺖ ﻭ ﺍﺻﻼ ﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎ ﺕ5B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺩﺍﺭﺍﺑﻮﺩﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

1B

ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ 120 :ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ:

 40ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ:

 80ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﻛﺘﺒﻲ%25 :
ﻋﻤﻠﻲ%75 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
2B

6B

 ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣ ﺪﺭﻙ ﺗ ﺤ ﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭ ﺷﻨﺎ ﺳﻲ ﺍﺭ ﺷ ﺪ ﺣ ﺸ ﺮﻩ ﺷﻨﺎ ﺳﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣ ﺮﺗﺒ ﻂ7B

 ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣ ﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭ ﺷﻨﺎ ﺳﻲ ﺍﺭ ﺷ ﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣ ﺮﺗﺒ ﻂ8B

 -ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣ ﺪﺭﻙ ﺗ ﺤ ﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭ ﺷﻨﺎ ﺳﻲ ﺍﺭ ﺷ ﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣ ﺮﺗﺒ ﻂ

9B

 -ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭ ﺕ ﻫﺎﻱ ﺍ ﺳﺘﺎﻧ ﺪﺍﺭﺩ ﻣ ﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴ ﺖ ﺣ ﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍ ﺳﺘﺎﻧ ﺪﺍﺭﺩ ﻣ ﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/125/1 :

ﻣﺎﺳﺎژ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :
3B

ﺷﺮﺡ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ :

ﺩﻟﮏ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻭ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻳﮏ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻦ ﺁﻭﺭی ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﮐﻮﺩک ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﻥ ﺍﻃﻔﺎﻝ ،ﺩﻟﮏ ﻟﻴﻦ ﻳﺎ
ﻧﺮﻡ ،ﺩﻟﮏ ﺧﺸﻦ  ،ﺩﻟﮏ ﻣﻬﺰﻟﻮ ﺩﻟﮏ ﻣﺴﻤﻨﻮ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ،ﻣﺎﻣﺎ
ﻭ ﺩﻻک ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺳﻮﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ،ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
1B

0B

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ 4 :ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﯽ:
ﮐﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ:

6ﺳﺎﻋﺖ
10ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

ﮐﺘﺒﯽ%25 :
ﻋﻤﻠﯽ%65 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍی%10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
2B

ﻃﺒﻴﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﺳﺎژﻭﺭ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻣﺘﺼﺪﻱ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﻛﻤﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

 6122/171/1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ،ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ،ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻭﺗﺨﺼﺺ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ،ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻤﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﮔﻴﺎﻩ ،ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﻴﺮﻱ ،ﺭﻭﻏﻦ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺮﻱ ،ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ
ﻓﻮﻕ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﻴﺴﺖ(
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ:

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪﺷﻴﻤﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺸﻨﻴﺎﺯ - :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :

1B

0B

ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ :

 426ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ:

 161ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ :

265ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25%: ﻋﻤﻠﻲ 65%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
2B

 - 1ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻳﺎ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﮔﻨﻮﺯﻱ ﺑﺎ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻛﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ
 - 2ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ  7ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ
 - 3ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻣﺘﺼﺪﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  6112/157/1: :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻣﺘﺼﺪﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺂﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ
ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ  ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ  ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺮﻭﭘﻮﺯﺍﻝ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ،ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ،ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ،ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ:
ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ – ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ  -ﻛﺎﺭ ﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  -ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ  -ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ -
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ :ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺷﻨﺎﺳﻲ

0B

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ:

 235ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ :

 70ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ :

 165ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25%: ﻋﻤﻠﻲ 65%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﺍﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺩﺍﺭﺍﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺭﺗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭﻳﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻣﺘﺼﺪﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻲ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

6112/55/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻓﻌﺎﻝ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﻭ ﻋﺼﺎﺭﻩ  ،ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ  ،ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻡ  ،ﻃﻴﻮﺭ ،ﺁﺑﺰﺑﺎﻥ ﻭ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴﻞ ،ﺗﺪﺍﺧﻼﺕ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺘﺐ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ) ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﭘﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ (  ،ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ،ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺛﺒﺖ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ:

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺩﺍﺭﺍﺑﻮﺩﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ:ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :

1B

0B

ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ:

172ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ:

 55ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ:

 117ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ :

 ﺳﺎﻋﺖ -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25%: ﻋﻤﻠﻲ 65%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
3B

2B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩ ﻥ ﻣ ﺪﺭﻙ ﺗ ﺤ ﺼﻴﻠ ﻲ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣ ﻲ ﺩﺍﻣﭙﺰ ﺷﻜ ﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗ ﺐﻁ
ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻣﺠﺒﺮ)ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ( ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/142/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻣﺠﺒﺮ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ،ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ،
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻳﺪﻱ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ،ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ،ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ،ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ )ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ(
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 340ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 92ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 148ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 100ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25% : ﻋﻤﻠﻲ 65%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺘﻮﻥ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/133/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺘﻮﻥ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻛﻪ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺘﻮﻥ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﻭﻱ ﻛﺘﺐ ﺳﻨﺘﻲ  ،ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻥ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ،
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮﻥ ﻃﺒﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﻭ ﻻﺗﻴﻦ ،ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺘﻮﻥ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺧﻄﻲ ﻳﺎ ﭼﺎﭘﻲ ﻃﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻃﺒﻴﺐ ﺳﻨﺘﻲ،
ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﺳﻨﺘﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭ ،ﻣﻮﺭﺥ ،ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺘﻮﻥ ﺧﻄﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻋﺮﺏ ﻳﺎ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻳﺎ ﻻﺗﻴﻦ ﻳﺎ ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻳﻚ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

201 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 40ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 81ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 80ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ  25 :ﺩﺭﺻﺪ ﻋﻤﻠﻲ  65 :ﺩﺭﺻﺪ -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ  10 :ﺩﺭﺻﺪ

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻭ ﻃﺒﻴﺐ ﺳﻨﺘﻲ ،ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺘﻮﻥ ﺧﻄﻲ ،ﻣﻮﺭﺥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺘﻮﻥ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/166/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺻﻮﻝ ) GMPﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ ﺳﺎﺧﺖ( ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ،
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺒﺎﺭ  ،ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ
ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ  ،ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻭ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﻓﻊ  ،ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﺛﺒﺖ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ،ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺗﺮﺳﻴﻢ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻻ ﺩﺳﺘﻲ  ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﺍﻧﺒﺎﺭ  ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ،ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  ،ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻭ
ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺷﻴﻤﻲ  ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

324.5

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

52.5

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

172

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

100

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ % 25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ % 10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  1ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ
**ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/40/1 :

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﺪﻑ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﺮﻳﺰﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﺵ ،ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ،
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ)ﺭﺷﺘﻬﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ(؛ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻪ
ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:
:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

45

ﺳﺎﻋﺖ

15

ﺳﺎﻋﺖ

30

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻴﺎﺭﺷﺪ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻬﺸﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻴﺎﺭﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﺭ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻭ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ
»ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ«

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
3B

ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/127/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ ﻭﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﺝ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻭ
ﭘﺴﺖ ﻛﺎﺭﻱ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﻃﺐ ﻛﺎﺭ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﺁﺷﭙﺰ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ  ،ﻣﺸﺎﻭﺭﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﻣﺰﺍﺝ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
1B

0B

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ20:ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ:

40ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ 60 :ﺳﺎﻋﺖ

ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ120:ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

ﻛﺘﺒﻲ%25:
ﻋﻤﻠﻲ%65:
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ%10:
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
2B

ﻃﺒﻴﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺰﺍﺝ
ﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 6112/79/1 :

ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺎﻧﺲ ،ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺍﺯ
ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ،ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺭﻭﺋﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟﻮژﻱ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ :ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ
1B

:

 230ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ :

 80ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ  150 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25%: ﻋﻤﻠﻲ 65%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
2B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭﺏ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ
ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮﻭﺏ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ
ﻃﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 3339-55-002-1 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1393 :

ﺑﺮﮔﺰاري و اﺟﺮاي اردو

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺑﺮﮔﺰاري و اﺟﺮاي اردو ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ از ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن :ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات
اﺟﺮاﻳﻲ اردو ،اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اردو و ﻛﻨﺘﺮل ،ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﻲ اردو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭼﻮن  :ﻣﺪﻳﺮ اردو و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در اردو در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در دارو
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

:

 50ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

:

 15ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

 35 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :

ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ -ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش ﺑـﺎ  2ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻳـﺎ ﻓـﻮق
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ  5ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ.

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ: 1
اﻣﺪادﮔﺮي ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد5-91/99/1/1:

ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1393:

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
اﻣﺪادﮔﺮي ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ از ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻛﺎرﻫﺎي رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ در
ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي  ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي اورژاﻧﺴﻲ و ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ در ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي  ،ﺷﻴﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
اﻧﻮاع ﺧﻔﮕﻲ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﻴﺎء ﻗﻠﺒﻲ و رﻳﻮي ،ﺷﻴﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﺧﻢ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﺎ و اﻧﻮاع آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺳﻜﻠﺘﻲ در ﺗﻮرﻫﺎي
ﮔﺮدﺷﮕﺮي  ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫﺎ در ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي  ،ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎ در
ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي  ،ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻮرﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :دﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  :ﻧﺪارد
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

:

45

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

:

14

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

:

31

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

:

0

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

0 :

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65 : اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي % 10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﭘﺮﺳﺘﺎري  ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  3ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ

١ . Job / Competency Description

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ:
ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﻂ ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 3-94/56/2/3 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1393:

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ:
ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﻂ ﺷﻐﻠﻲ از ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي  :ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﻠﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن –
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي – ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن -ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي
ﻫﻮاﻳﻲ دﻧﻴﺎ -ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺮرات ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ -ﻓﺮوش  ،ﺻﺪور و اﺑﻄﺎل ﺑﻠﻴﻂ داﺧﻠﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻖ زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
در دﻧﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن  :ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﻴﻂ و ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮر در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :دﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ذﻫﻨﻲ و ﺟﺴﻤﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز - :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

115 :

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

33 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

62 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

20 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

0:

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  3ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ :
ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﻂ ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 3-94/56/1/3 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1393:

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ :
ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﻂ ﺷﻐﻠﻲ از ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي  :ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ اي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﻮاﻳﻲ-ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻫﻮاﻳﻲ-ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ -ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﺑﻠﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮوازﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش
ﻓﺮوش و ارﺳﺎل آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﻂ و ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮر در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :دﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ذﻫﻨﻲ و ﺟﺴﻤﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  :ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﻂ
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

:

 141ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

:

 35ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

:

 86ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

:

 20ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

:

 0ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :

ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  3ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ : 1
ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﻂ ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 3-94/52/1/2 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1393:

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ :
ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﻂ ﺷﻌﻠﻲ از ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي  :ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ –
اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﻂ -ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﻳﻲ داﺧﻠﻲ – ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﻳﻲ
ﺧﺎرﺟﻲ – ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﭼﻮن :ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﻂ و ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﻂ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :دﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  :ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﻂ
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

:

 58ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

:

 18ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

:

 40ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

:

-

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :

ﺣﺪاﻗﻞ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  3ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر

١ . Job / Competency Description

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ :
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 0-91/34/1/1 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1393:

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ :
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﻐﻠﻲ از ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي  :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي – ﻓﻦ ﺑﻴﺎن و ارﺗﺒﺎﻃﺎت – ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﮔﺮدﺷﮕﺮي -اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻼت  ،روزﻧﺎﻣﻪ  ،ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮي در ﺣﻮزه
ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ،ﻋﻜﺲ و ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺧﺪادﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﻐﻞ راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز -:
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

114 :
29

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

:

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

:

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

20 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

10 :

ﺳﺎﻋﺖ

 55ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25: ﻋﻤﻠﻲ %65 : اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻳﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري ﻳﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ  3ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ : 1
ﻣﺪﻳﺮ اﻣﺎﻛﻦ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 1-99/92/1/1 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1393:

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ :
ﻣﺪﻳﺮ اﻣﺎﻛﻦ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺖ از ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﻪ داراي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺪﻳﺮ در اﻣﺎﻛﻦ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي  ،ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ  ،ﻛﺎرﺑﺮد اﻣﺎﻛﻦ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ،
ﺷﻴﻮه اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ– ﮔﺮدﺷﮕﺮي  ،ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ اﻣﺎﻛﻦ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ–ﮔﺮدﺷﮕﺮي  ،ﻛﻨﺘﺮل
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ،رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ –ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮر و راﻫﻨﻤﺎي
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :ﻛﺎرداﻧﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  :ﻧﺪارد
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

:

108

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

:

32

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

:

56

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

:

20

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

0 :

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ % 25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65 : اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي % 10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :

ﺣﺪاﻗﻞ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﻫﺘﻠﺪاري ﺑﺎ  3ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ

١ . Job / Competency Description

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ : 1
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮر

ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد5-91/35/1/3 :

ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1393:

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ :
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮر ﺷﻐﻠﻲ از ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ  ،ﺑﺮرﺳﻲ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻧﮕﻴﺰش ،ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف و آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮرﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ  ،ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﻮاع ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﭼﻮن راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدي در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  :راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

:

 141ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

:

 43ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

:

 98ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

:

0

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

:

0

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ % 25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65 : اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي % 10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :

ﺣﺪاﻗﻞ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  3ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر

١ . Job / Competency Description

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ: 1
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در اردو ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 3339-55-001-1 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1393:

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در اردو از ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ،ﮔﺮدﺷﮕﺮي و داراي ﻛﺎر ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ :ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺟﺎﻳﮕﺎه اردو در ﻧﻈﺎم
آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ -ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اردو -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اردو و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اردو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﭼﻮن :ﻣﺪﻳﺮ
اردو و ﺑﺮﮔﺰاري و اﺟﺮاي اردو در ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز -:
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

:

 45ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

:

 19ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

:

 26ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :

ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ -ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش ﺑـﺎ  2ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻳـﺎ ﻓـﻮق
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ  5ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ.

١ . Job / Competency Description

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 1-99/91/1/1 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1393:

ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﻮدﻛﺎن
ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ:

ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﻐﻠﻲ از ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي  :ﮔﺮدﺷﮕﺮي و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺳﻔﺮي ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن – ﻫﺘﻞ
ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻗﺎﻣﺘﻲ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن-ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻔﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ-ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺟﺬاب ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان
– اﺻﻮل ورود ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن – ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص ﺳﻔﺮ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ -ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺗﻮرﻳﺴﺘﻬﺎ -ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر در رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ -اﺻﻮل راه اﻧﺪازي ﺗﻮر ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن -ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي راﻳﺞ ﺳﻔﺮ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن –
اﺻﻮل اﻗﺎﻣﺖ در ﻃﺒﻴﻌﺖ -ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﺎزي ﻫﺎ و ورزﺷﻬﺎي ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﭼﻮن راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺤﻠﻲ – راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدي
و راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ذﻫﻨﻲ و ﺟﺴﻤﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  :راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

120 :

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

30 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

73 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

17 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

0:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :

ﺣﺪاﻗﻞ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻳﺎ ﻛﻮدﻛﻴﺎري ﺑﺎ  3ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ:
راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻮزه

ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 5-91/30/1/3 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1393:

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ:
راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻮزه ﺷﻐﻠﻲ از ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي  :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﻮزه -ﻛﻠﻴﺎت و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﻮزه -وﻇﺎﻳﻒ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮزه -ﻣﻮزه ﻫﺎي اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن -ﻓﻨﻮن ﻣﻮزه داري -ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮزه و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻮزه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﭼﻮن  :راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي – راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺤﻠﻲ – راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :دﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز :راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

:

280

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

:

97

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

:

183

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

:

 0ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

:

 0ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :

ﺣﺪاﻗﻞ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي – ﻣﻮزه داري – ﺗﺎرﻳﺦ -ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ:
راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 5-91/33/1/3 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1393:

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ:
راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﻐﻠﻲ از ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي :ﻛﻠﻴﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮي,
ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺮان ,ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان ,ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ
ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ ,ﺑﺮرﺳﻲ روﺣﻴﺎت ﻣﻠﻞ ,ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﻣﻌﻤﺎري اﻳﺮان از دﻳﺪﮔﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮي  ,ﺳﺨﻨﻮري و ﻓﻦ ﺑﻴﺎن,
اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ,ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ,ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺬاﻫﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ,ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و اﺟﺮاي
ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻮزه -راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺤﻠﻲ و راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدي در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :دﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  :ﻧﺪارد
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

 330 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

 113 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

 187 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

 30 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

 0 :ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :

ﺣﺪاﻗﻞ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ  3ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ :
راﻫﻨﻤﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 0-91/37/1/1 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1393:

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ :
راﻫﻨﻤﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻐﻠﻲ از ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي  :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ – وﻇﺎﻳﻒ راﻫﻨﻤﺎي
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ -ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط راﻫﻨﻤﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ – ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ در
اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن و ﻛﺎرﺑﺮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﭼﻮن راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدي در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :ﻛﺎرداﻧﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  :راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدي
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

:

 108ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

:

24

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

:

64

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

:

20

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

:

0

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :

ﺣﺪاﻗﻞ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  3ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ : 1
راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 5-91/96/1/1:ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1393:

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ :
راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﺷﻐﻠﻲ از ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي -ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ در ﺻﻨﻌﺖ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي -اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﺎﻧﻪ در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ -اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﺎﻧﻪ -ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
زﻣﺎن در اﺟﺮاي ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﺎﻧﻪ -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﺎﻧﻪ -ﻫﺪف ﮔﺬاري و اﺟﺮاي ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﺎﻧﻪ -ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰار
ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﺎﻧﻪ و ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه  GPSﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﭼﻮن راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدي و راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ در ارﺗﺒﺎط
اﺳﺖ.

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :دﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز :راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدي )اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ(
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

:

 185ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

:

 38ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

:

 142ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

:

 0ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

:

 5ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎرداﻧﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ورزش ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺑﺎ  3ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎ 5
ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺗﺨﺼﺼﻲ

١ . Job / Competency Description

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ:
راﻫﻨﻤﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﻲ ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 5-91/98/1/1:ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1393:

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ:
راﻫﻨﻤﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﻲ ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺖ از ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي –
وﻇﺎﻳﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﻲ و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن -وﻇﺎﻳﻒ راﻫﻨﻤﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﻲ -ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ورزﺷﻬﺎي
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﻲ-ﺑﺮرﺳﻲ ورزش ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﻲ -رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ در ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ورزﺷﻲ -رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﻦ ﺑﻴﺎن و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﭼﻮن :راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدي
و راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و دﻫﺴﺘﺎﻧﻲ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :دﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز :راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و دارا ﺑﻮدن ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻫﺎي ورزﺷﻲ
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

 132 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

52 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

80 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ  3ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ:
راﻫﻨﻤﺎي زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 5-91/32/1/1 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1393:

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ :
راﻫﻨﻤﺎي زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﻐﻠﻲ از ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي :ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻔﺮ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي – ﺑﺮرﺳﻲ
ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر -ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ – ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري – ﺳﺨﻨﻮري و ﻓﻦ ﺑﻴﺎن – روﺣﻴﺎت ﻣﻠﻞ-
ﻛﺎرﺑﺮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮔﺮدﺷﮕﺮي – ﻛﺎرﺑﺮد ﻟﻐﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ در اﺟﺮاي ﺗﻮر و ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ
ﻫﻤﭽﻮن  :راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي – راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺤﻠﻲ – راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻮزه -راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ – راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدي در ارﺗﺒﺎط
اﺳﺖ.
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :ﻛﺎرداﻧﻲ زﺑﺎن -ﮔﺮدﺷﮕﺮي -ﻫﺘﻠﺪاري
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  icdl :درﺟﻪ 2
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

:

 140ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

:

49

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

:

91

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

:

0

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

:

0

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :

ﺣﺪاﻗﻞ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ زﺑﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  3ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ : 1
ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 5-10/40/1/1 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1393 :

ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻮم ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ :

ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻮم ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﻐﻠﻲ از ﺣﻮزه ﻫﺘﻠﺪاري اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي:ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺑﻮم ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻗﻠﻴﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻛﺎرﺑﺮد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻮم
ﮔﺮدي و ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ -ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ارﮔﺎﻧﻴﻚ در اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻮم ﮔﺮدان -ﻛﺎرﺑﺮد ﺧﻮراﻛﻲ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ در ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ از ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮم ﮔﺮدد
و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﭼﻮن راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدي – ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺘﻞ – ﻣﻴﺰﺑﺎن رﺳﺘﻮران در
ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :دﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز :راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

:

 100ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

:

 23ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

:

 52ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

:

 25ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

:

0

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %56: اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :

ﺣﺪاﻗﻞ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻫﺘﻠﺪاري و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ  3ﺳﺎل ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ

١ . Job / Competency Description

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ: 1
زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﺘﻠﺪاري

ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 5-32/20/1/1 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1393 :

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﺘﻠﺪاري ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺘﻠﺪاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و داراي ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن :ﺗﺸﻜﻴﻼت و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺘﻞ – ﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻄﻼﺣﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آداب ﻣﻌﺎﺷﺮت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت -ﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻄﻼﺣﺎت ورود و ﺧﺮوج ﻣﻴﻬﻤﺎن -ﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﻪ داري و
ﺧﺸﻜﺸﻮﻳﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺑﺨﺶ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن  :ﻣﺪﻳﺮ ﻫﺘﻞ – ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ –
ﺳﺮﻣﻴﺰﺑﺎن رﺳﺘﻮران و ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺘﻞ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :ﻛﺎرداﻧﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ -ﻫﺘﻠﺪاري – ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :دارا ﺑﻮدن ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز -:
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

65 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

25:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

40 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

0 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

0:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :

ﺣﺪاﻗﻞ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﻜﻲ از زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ  3ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ

١ . Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﻛﺪﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 1219-43-004-1 :

ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻧﻘﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺭﻭﺣﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 32ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 8ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 24ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ  25 :ﺩﺭﺻﺪ ﻋﻤﻠﻲ  65 :ﺩﺭﺻﺪ -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ  10 :ﺩﺭﺻﺪ

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ. -ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ .

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3312-45002-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ،ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ  ،ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺩﻫﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺳﭙﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ
ﺫﻱﺻﻼﺡ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺮﺍﺟﻊ 
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ - :

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
2B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :

 188ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ :

 50ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ :

 118ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ:

 20ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
3B

 ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ) :ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﻜﻲ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ( ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ) :ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ( ﺑﺎ  10ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ2411-45-010-6 :

ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭ ﻣﺎﻟﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ،ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻭﺷﺎﻣﻞ ﻭﻇﺎﻳﻒ:

ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ ،ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻛﺪﻳﻨﮓ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ،ﻃﺒﻘﻪ

ﺑﻨﺪﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭼﻚ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ،ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ

ﺑﺎﻧﻜﻲ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﮔﺮﺩﺵ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ،ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ،ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻋﻴﺪﻱ ،ﺑﺎﺯﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﺮﺧﺼﻲ ،ﺑﺎﺯﺧﺮﻳﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﺛﺒﺖ ﻭ

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ،ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ
ﻳﺎ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ.
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  ICDL :ﺩﺭﺟﻪ 2

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
4B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 110ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

26

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

70

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

14

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
5B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺍﺭﺍﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺭﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ
ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  ،ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ2631-45001-1 :

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻐﻠﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ¡ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﻳﺎﺿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ  ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
6B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 16ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 5ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 11ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
7B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﺎ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺍﺻﻮﻝ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﻭ 5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ.

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ2631-45002-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺸﻮﺭ )ﺍﻳﺮﺍﻥ  ، (1404ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎﺯﻱ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ
ﻛﺸﻮﺭ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ
ﻛﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
8B

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

3 :

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

 6 :ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

9:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

 - :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

 - :ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
9B

 ﺩﺍﺭﺍﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ.

10

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ4211/01/1/2 :

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺍﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺍﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻇﺎﻳﻒ  :ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﻛﺎﺭ
ﺑﺎ ﺁﻥ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﺎﻧﺒﻲ ،ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻱ ،ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ ،ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺍﺩﺍﺭﻱ  ،ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ  ،ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ:
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
10B

 77ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

 23 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 54 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

 - :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

 - :ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﻛﺘﺒﻲ %25 :ﻋﻤﻠﻲ %65:-ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  ،ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ  ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ.

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ:

ﻣﺘﺼﺪﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ

2411/04/1/6

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻣﺘﺼﺪﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ،ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻣﻮﺭ  ،ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ  ،ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ  ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ
ﻣﺎﻟﻲ  ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﻬﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ  ،ﺗﻬﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺪﻫﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ،ﺗﻬﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ
ﻓﺮﻭﺵ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻥﺭﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ  ،ﺫﻳﺤﺴﺎﺏ ،ﻣﺘﺼﺪﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﻜﻲ -ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭ-ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭ  ICDLﺩﺭﺟﻪ  2ﺑﺎ ﻛﺪ 25/3/89

12B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯ ﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 192 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

 73 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 119 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : -ﻋﻤﻠﻲ %65:

13B

 -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴ ﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎ ﻥ :
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﺎﻟﻲ.

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ1120-45-001-2 :

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﻱ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻇﺎﻳﻒ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ

ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﻱ  ،ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ

ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﻱ  ،ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﻱ  ،ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ  ،ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﻭ
ﺁﺭﺍﺳﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ  ،ﺑﻜﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ

 ،ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺩﺭ

ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﻱ  ،ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﻭﻳﺠﻲ  ،ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ

ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩﺍﻱ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ  ،ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ  ،ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ  ،ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺏ ﺩﺭ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ:
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
14B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

120 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

 42 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 78 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

 - :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

 - :ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﻛﺘﺒﻲ %25 :ﻋﻤﻠﻲ %65:-ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
15B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻭﺑﺎﻻﺗﺮ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  4ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﻱ

ﻧﺎﻡ ﺷﻐﻞ:

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻓﺮﻭﺵ
ﺷﺮﺡ ﺷﻐﻞ:

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ3322/05/1/4 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93:

ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺍﺯ ﺳﺮﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻤﺎﻳﻼﺕ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ،ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ،ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻓﺮﻭﺵ ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ
ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ  ،ﻣﺪﻳﺮ
ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﺮﻭﺵ  ،ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺏ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ:

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ:ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ:ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺎ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3-31/24/1/2:
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ:
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ )ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ(

 83/30 ′ :ﺳﺎﻋﺖ
 26/30 ′ :ﺳﺎﻋﺖ
 57ﺳﺎﻋﺖ
:
 ﺳﺎﻋﺖ:
 ﺳﺎﻋﺖ:

%25
*ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻈﺮﻱ:
%65
*ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ:
%10
*ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ:
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ:
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻓﺮﻭﺵ.

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﻛﺪ ﺍ ﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ :

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

2351-49-001-1

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻇﺎﻳﻒ  :ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﻃﺮﺡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ،ﺗﺒﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺁﻥ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ،ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺮﻛﺰ ﻭﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ
ﻳﺎﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ - :

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
16B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

35

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

8

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

17 :

ﺳﺎﻋﺖ

10

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
17B

-ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺎ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

-ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻛﺪ ﺍ ﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 2351-49-001-1 :

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻇﺎﻳﻒ  :ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﻃﺮﺡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ،ﺗﺒﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺁﻥ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ،ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺮﻛﺰ ﻭﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ
ﻳﺎﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ - :

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
18B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

35

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

8

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

17 :

ﺳﺎﻋﺖ

10

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
19B

-ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺎ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

-ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺵ ﺣﺮﻛﺘﻲ

ﻛﺪ ﺍ ﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 226-49-001-1 :

ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺵ ﺣﺮﻛﺖﻱ :ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵﻱ ﻡﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺩﺭﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯ ﻱ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎ ﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﻱﻱ
ﺟﺴﻢﻱ ،ﺭﻭﺡﻱ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﺣﺲﻱ ﺣﺮﻛﺖﻱ ﺿﻤﻦ ﺍﻱﺟﺎﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻦﻱ ﺩﺍﺭ ﺏﻱﻥ ﺣﻮﺍﺱ ﺩﻩ ﮔﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻧﺎﺭﺳﺎ ﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻱﺍﺩگﺭ
ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺭﺍﻥ ﻛﻮﺩﻙﻱ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺏﻱﻥ ﻥﻱﻣﻜﺮﻩ ﻫﺎ ﻱ ﻣﻐﺰﻡﻱ ﮔﺮﺩﺩ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯ ﻱ ﺑﺮﺍ ﻱ ﺁﻓﺮ ﻱﻧﺶ ﺗﻔﻜﺮ ﺣﺮﻛﺖﻱ ﺍﺯ
ﻱﻱ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻋﻠﻢﻱ ﻭ ﺍﺻﻮﻝﻱ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﻱﺕ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺍﺩﺭﺍﻙﻱ ﻭ ﺗﺴﺮﻱﻉ ﺩﺭﻫﻤﺰﻣﺎﻥﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﺰ
ﻃﺮﻱﻕ ﺑﻜﺎﺭگﺭ
ﻱ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ،ﻛﻤﻚ ﺑﻪ
ﻱ  .ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻓﺰﺍ ﻳﻲ ﺑﺮﺍ ﻱ ﺭﻭﻧﻖ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺷﺎﺩﺍﺏﻱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگﻱ ،ﺍ ﻱﺟﺎﺩ ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺧﺮﺩ ﺣﺮﻛﺖﻱ ﺩﺭ ﺿﻢ ﺭ
ﻭ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎ ﻡﻱ ﻧﻤﺎ ﺩ
ﭘﺎﻱﺩﺍﺭ ﻱ ﻭ ﺗﻘﻮﻱﺕ ﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭﻭﻥ ،ﺍﻱﺟﺎﺩ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻓﺮﺩﻱ ،ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﻱ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻡﻱ ﮔﺮﺩﺩ .ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻱﻥﻱ ،ﺧﻮﺩ ﻛﻔﺎﻳﻲ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺍﺗﻜﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻭ ﺷﻐﻞ ،ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺶﻱ ﻭ ﻛﺎ ﺭﺁﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺖﻱ ﻭ ﻣﺪﺭﻥ  ،ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ ﺷﻜﻮﻓﺎﺳﺎﺯﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﺎ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻫﻮﺵ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻭ ﺗﺠﺴﻤﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ:
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ : :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ )ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻴﻜﻞ(
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺪﻭﻳﺖ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ:ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
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ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 82 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ  31 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ  51 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

- :

ﺳﺎﻋﺖ

-ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

- :

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :

21B

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻲ ﻫﻮﺵ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻣﺪﻳﺮ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﻛﺪ ﺍ ﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ2-19/11/1/3 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻣﺪﻳﺮ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻇﺎﻳﻔﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  ،ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
 ،ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ  ،ﺍ ﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ  ،ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ
ﺍﻣﻮﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺣﺲ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ،ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
2B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 80ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 16ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 64ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
23B

ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  1ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺸﻬﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻣﺮﺑﻲ ﺩﻓﺎﻉ ﺷﺨﺼﻲ )ﻓﻮﻝ ﺳﻠﻒ ﺩﻳﻔﻨﺲ(

ﻛﺪ ﺍ ﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3422-91-015-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻣﺮﺑﻲ ﺩﻓﺎﻉ ﺷﺨﺼﻲ )ﻓﻮﻝ ﺳﻠﻒ ﺩﻳﻔﻨﺲ( ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻛﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺳﻠﻒ
ﺩﻱ ﻓﻨﺲ  .ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻠﻒ ﺩﻱ ﻓﻨﺲ  Aﻃﺮﺍﺣﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ  Eﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ – ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ –
ﻓﻨﻮﻥ ﺭﺯﻣﻲ – ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﻳﻦ -ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
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ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 97ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 29/5ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 67/5ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
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ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻮﻝ ﺳﻠﻒ ﺩﻱ ﻓﻨﺲ  ،ﻣﺮﺑﻴﮕﺮﻱ  2-1ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﻓﻮﻝ ﺳﻠﻒ ﺩﻳﻔﻨﺲ ،
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮﻱ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺩﻭ ﺍﺯ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 2351-49-002-1 :

ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺯﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻇﺎﻳﻔﻲ ﺍﺯﻗﺒﻴﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻭﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺩﺭﻛﺸﻮﺭ ،ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﻭﺭﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ،ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺩﺭﻣﻨﻄﻘﻪ /ﺷﻬﺮ/ﺍﺳﺘﺎﻥ ،ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻣﻔﺎﺩﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ،ﺿﻮﺍﺑﻂ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ،ﻃﺮﺡ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
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ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 69 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

 26/5 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 42/5 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
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ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ
ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺯﺍء ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ  1ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

5

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺩﻭﺯﻧﺪﻩ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺿﺨﻴﻢ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﺹ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8153-51-036-1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :

ﺩﻭﺯﻧﺪﻩ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺿﺨﻴﻢ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ

ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ،ﺩﻭﺧﺖ ﻛﺖ  ،ﺩﻭﺧﺖ ﺟﻠﻴﻘﻪ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ ﻭ ﺷﻨﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ
ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺷﺨﺼﻲﺩﻭﺯ ﻣﺎﻫﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻧﺎﻧﻪ ،ﭘﺎﺭﭼﻪﻓﺮﻭﺵ ،ﺧﺮﺍﺯﻱ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻼﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺳﻮﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ )ﺳﻮﻡ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ -ﺳﻮﻡ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ (

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺟﺴﻤﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ )ﺍﺳﺘﺎﻥ(

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
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ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

 500 :ﺳﺎﻋﺖ

 160 :ﺳﺎﻋﺖ

 340 :ﺳﺎﻋﺖ
 - :ﺳﺎﻋﺖ

 - :ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 -ﻛﺘﺒﻲ %25 :

 -ﻋﻤﻠﻲ %65 :

 ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
29B

 -ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

 ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ -ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ ﺑﺎ  10ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ2163/01 :

ﻃﺮﺍﺡ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻃﺮﺍﺡ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ  ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﻡ  ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ  ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ  ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ،
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺖ ﻭ ﭘﺎﻟﺘﻮﻱ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ  ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﭘﻼﺗﺮ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ corel drawﺭﺍ ﺩﺭ
ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻱ ﺩﻭﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺳﺎﺯ ﻭ ﺑﺮﺷﻜﺎﺭ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
30B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 800 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

 100 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 300 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

 400 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

 -ﺳﺎﻋﺖ

:

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
31B

 -ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺩﻭﺧﺖ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

-ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ) ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻟﺒﺎﺱ ( ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎﻙ ) ﺩﺭﺟﻪ  ( 1ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ7233-51-002-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺩﺭﺟﻪ  1ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ  ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ  ،ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻮﺏ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺭﺍﺳﺘﻪ ﺩﻭﺯ ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ  ،ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻮﺏ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﻭ ﺳﻮﺯﻥ ﺩﻭﻣﺎﻛﻮ  ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ  ،ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻮﺏ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺯﻳﮕﺰﺍگ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ  ،ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻮﺏ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﻛﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎﻙ )ﺩﺭﺟﻪ  (1ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺩﺭﺟﻪ 2

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
32B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

800

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

100

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

300

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

400

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

- :

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ % 10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
3B

-ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮﺍﻳﺸﺎﺕ( ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎﻙ ) ﺩﺭﺟﻪ  ( 2ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 7233-51-001-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺩﺭﺟﻪ  2ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ

ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ  ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ  ،ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻮﺏ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺧﺖ

ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻟﻴﻚ ﻭ ﺍﻟﻴﻚ ﺩﻭﭘﻞ  ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻮﺏ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﺩﮔﻲ  ،ﺭﺍﻩ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ  ،ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻮﺏ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻪ ﮔﻠﺪﻭﺯﻱ ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ  ،ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻮﺏ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺭﻭﺑﺨﻴﻪ ﺯﻥ ﻧﻘﺎﺏ ﻛﻼﻩ ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ  ،ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻓﻊ
ﻋﻴﻮﺏ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﻮﺯﻧﻪ  ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ  ،ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻮﺏ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﻘﻪ ﺩﻭﺯ  ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ  ،ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻮﺏ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻓﻴﻠﺘﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎﻙ )ﺩﺭﺟﻪ  ( 2ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ .

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
34B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

800

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

100

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

300

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

400

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ % 10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
35B

-ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮﺍﻳﺸﺎﺕ( ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﻛﺎﺭﺑﺮ ) Androidﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ( ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  2513-53-001-1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93 :
ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﻛﺎﺭﺑﺮ )Androidﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ( ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ

ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ،

 Onlineﺷﺪﻥ،ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺗﻤﺎﺱ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

،Textingﻛﺎﺭ ﺑﺎ ،E-mailﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﻢ،ﺑﻜﺎﺭ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻧﺪﺭﻭﻳﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﺳﺎﻓﺖ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻭ ﻭﻳﺪﺋﻮ،ﻣﺮﻭﺭ

ﻭﺏ،Social Media and Work،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺎﺭﻛﺖ

ﻫﺎ،General Business Applications،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻫﺎ،ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻋﻴﺐ
ﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ

ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ - :

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
36B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 48ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 16ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 32 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %20 : ﻋﻤﻠﻲ %70: -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
37B

 ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ -ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺎ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ICTﺩﺭ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ )ﻭﻳﮋﻩ ﻃﺮﺡ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺤﻮﺭ ﺣﻮﺯﻩ (ICT

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ1349/50 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ICTﺩﺭ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ )ﻭﻳﮋﻩ ﻃﺮﺡ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺤﻮﺭ ﺣﻮﺯﻩ

(ICT

ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ

ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺍﻣﻮﺭ ﺍﺭﺟﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ،ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺍﺯ

ﻋﻬﺪﻩ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ،ﺗﺎﻳﭗ ﻭﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﻭﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺍﻳﻦ
ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭﻛﺎﺭﻭﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻭﻳﮋﻳﮕﻴﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭﺫﻫﻨﻲ  :ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭﺑﺎﺭﺍﻳﺎﻧﻪ

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ- :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ  130 :ﺳﺎﻋﺖ

ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ  47 :ﺳﺎﻋﺖ
ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ  83 :ﺳﺎﻋﺖ
ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ:

ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ :

 -ﺳﺎﻋﺖ

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ)ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ(
ﻛﺘﺒﻲ%25:
ﻋﻤﻠﻲ%65:
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ%10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ
ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﺘﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻳﺎ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 2513-53-043-1 :

ﺑﺎﺯﺍ ﻳﺎﺑﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺑﺎﺯﺍ ﻳﺎﺑﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻳﺎﺑﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﺎﺑﻲ ،ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﺮﺻﺖ ،ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﺎﺑﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺁﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﺎﺑﻲ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ .ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﺎﺑﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ  ،ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ،
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ  ،ﻛﺴﺐ ﻛﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭ ICDL

ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
38B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 64ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 16ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

48

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
39B

 ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ -ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺎ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 2513-53-048-1 :

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ SilverLight

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ  SilverLightﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ SilverLight
ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭘﺮﻭژﻩ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ،XAMLﻃﺮﺡ ﺑﻨﺪﻱ ﺻﻔﺤﺎﺕ  ،UserInterfaceﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎ ﻭ
ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ  Bind،Navigationﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ،Sqlﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ،M-V-VMﺍﻳﺠﺎﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ
،HTMLﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮﻱ
ﺍﻣﻦ ﺩﺭ ،SilverLightﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻭ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻭ ﭘﻮﻳﺎﻧﻤﺎﻳﻲ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻛﺪﻫﺎﻱ
،WCF RIA Serviceﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮﻱ  MEFﺩﺭ  SilverLightﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ  SilverLightﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ webﻫﺎﻱ  Enterpriseﺑﺎ Asp.Net

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
40B

:

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

ﺳﺎﻋﺖ

160

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ 50 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ 110 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
41B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ
ﻛﺎﺭﺩﺍﻥ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﺍﺭﺷﺪ ﺟﺎﻭﺍ ) (Java Architecture

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ2513-53-047-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﺍﺭﺷﺪ ﺟﺎﻭﺍ )  (Java Architectureﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﻈﻴﻢ ﭼﻪ ﺗﺤﺖ ﻭﺏ ﻭ ﭼﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻠﺖ ﻓﺮﻡ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎﻱ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ -ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ – ﻣﻜﻴﻨﺘﺎﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ،Apache Tom enterprise application serverﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺮﻭژﻩ ،Java Server facesﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ
ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ  IBATISﻳﺎ ،My BATISﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ

 open EJBﻭ ،EJB305ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﻐﺎﻡ ﺍﺯ

ﻃﺮﻳﻖ ،Java message serviceﻛﺎﺭ ﺑﺎ Oracle ADFﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ  Model View Presentationﺭﺍ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ .ﺍﻳﻦ
ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ،ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺎﻭﺍ )( Java/J2 EE

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
42B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 80ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 20ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 60ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65 : -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ % 10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
43B

 ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ -ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ Android

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ:

2513-53-002-1

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ  Androidﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ  Androidﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﻨﻮﻫﺎ ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ

 ،SQLiteﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ،ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺎﻡ

ﻛﻮﺗﺎﻩ ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ،GPS،wifi ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ Multimediaﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ  Androidﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﺎﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻛﺎﺭﺑﺮ Android

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
4B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 180ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 45ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 135ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
45B

ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻳﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻳﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺎ ) (Java EE/J2EE

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 2513-53-046-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺍﺯ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺗﺤﺖ ﻭﺏ ﻭ ﻛﻼﻥ ﺟﺎﻭﺍ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ

ﺁﻧﺪﺭﻭﻳﺪ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺟﺎﻭﺍ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺟﺎﻭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﭘﺮﺗﺎﻝ ﺟﺎﻭﺍ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺳﻮﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺟﺎﻭﺍ )(core java /j2se

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
46B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 40ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 14ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 26ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
47B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎ 2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻭﺍ
ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻭﺍ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻱﺍﺩ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ(
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ )ﺍﻟﻤﭗ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ:

2513-53-049-1

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
)ﺍﻟﻤﭗﻱﺩ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ( ﺍﺯﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ
ﺍ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﻭ ﻓﻠﻮﭼﺎﺭﺕ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﺮﻭژﻩ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﻲ ﮔﺮﺍﻳﻲ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ

 Collectionﻫﺎ ﻭ

 Genericﻫﺎ ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،File , Serialize , Threadﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،RMIﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﻱ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ،SQLﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،JDBCﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﺍﺳﻂ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﻭ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﻭ
ﺩﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﻭﮔﺰﺍﺭﺷﮕﻴﺮﻱ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ  Jasper Reportﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ،ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺳﻮﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ,ﻛﺎﺭﻭﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﻳﺎ  ICDLﺩﺭﺟﻪ 2

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
48B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 120ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

40

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

80

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ % 25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
49B

ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎ 2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ
ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺟﺎﻭﺍ )(core java /j2se
ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺍﺯ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﭘﻠﺖ ﻓﺮﻡ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﻭ ﻣﻜﻴﻨﺘﺎﻳﺶ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﺎﻭﺍ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻭﺭﺍﻛﻞ ﻧﺎﻡ
ﺑﺮﺩ.ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺁﻧﺪﺭﻭﻳﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺎﻭﺍ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﺎﻭﺍ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﭘﺮﺗﺎﻝ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﺩﺍﺭﻱ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺍﻧﺪﺭﻭﻳﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺳﻮﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ  ،ﻛﺎﺭﻭﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﻳﺎ  ICDLﺩﺭﺟﻪ 2

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
50B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 40ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 13ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 27ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ % 25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
51B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎ 2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻭﺍ
ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻭﺍ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 1349/05 :

ﺗﺎﻳﭗ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﺩﻩ ﺍﻧﮕﺸﺘﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺗﺎﻳﭗ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﺩﻩ ﺍﻧﮕﺸﺘﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺎﻳﭗ ﻭﺭﻭﺵ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﺗﺎﭘﭗ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎﻱ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺎﻳﭗ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﺳﻪ ﺭﺩﻳﻒ
ﺍﺻﻠﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺎﻳﭗ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻭ ﺗﻨﺪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﻭﻗﺎﻟﺐ
ﺑﻨﺪﻱ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﺘﻮﻥ ﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺘﻦ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺸﻲ ،ﺗﺎﻳﭙﻴﺖ ،
ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﻲ ،ﻧﺸﺮ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ - :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ

-:

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
52B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 20 :ﺳﺎﻋﺖ
3

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 17 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
53B

 ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ -ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺎ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ:

ﻛﺎﺭﺑﺮ Tablet

1349/06

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻛﺎﺭﺑﺮ  Tabletﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻧﺼﺐ ﺍﺟﺰﺍ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻪ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﻫﺎ ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺨﺼﻲ ،ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﺒﻜﻪ ،ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ،ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻴﺐ
ﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﺍﻣﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ - :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ - :

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
54B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 30ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 10ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 20ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
5B

 ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ -ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺎ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

:

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ

ﻛﺎﺭﻭﺭ )Wordﻭﻳﮋﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﺹ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ(

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ2513-53-051-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ93 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﺩﺳﺘﻜﺎﺭﻱ ﻣﺘﻦ،
ﻛﺎﺭﻭﺭ  Wordﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ
ﻓﺮﻣﺖﺑﻨﺪﻱ ﻣﺘﻦ ،ﻓﺮﻣﺖﺑﻨﺪﻱ ﭘﺎﺭﺍﮔﺮﺍﻑ ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪﻫﺎ ﻭ Tabﻫﺎ ﻭ  ،Findﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎ ،ﻓﺮﻣﺖﺑﻨﺪﻱ ﺻﻔﺤﻪ ﻭ ﭼﺎپ
ﺳﻨﺪ ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻋﻜﺲﻫﺎ ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺻﻔﺤﻪﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﻧﻮﻳﺲﻫﺎ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﻦ ،ﻛﺎﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻭﻣﺘﻮﻥ ﺳﺘﻮﻥﻱ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﭘﺎﻭﺭﻗﻲﻫﺎ ﻭ
ﺗﻪﻧﻮﻳﺲﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ .ﻛﺎﺭﻭﺭ  Wordﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ،ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﻧﺸﺮ ﻭ ﭼﺎپ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ:
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﺳﻮﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ :ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

56B

ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭ  ICDLﺩﺭﺟﻪ  2ﻳﺎ ﻛﺎﺭﻭﺭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ:
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ:

 50ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ 10 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ 40 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ%25 : ﻋﻤﻠﻲ%65 : -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ%10:

:ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ
57B

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ2513-53-044-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ
ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ )ﺑﺮﻭﺯ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺭژﻥ( ،ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ  Wordﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ )ﺑﺮﻭﺯ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺭژﻥ(  ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺎﻳﭗ ﺩﻩ ﺍﻧﮕﺸﺘﻲ  ،ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ  ،ﻟﭗ ﺗﺎﺏ  ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﺗﺐ ﻟﺖ ﻭ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ
ﺑﺮﺩ .ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮﺡ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
58B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 34 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

 7 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 27 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
59B

 -ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

 -ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺎ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3230-47-001-1 :

ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻣﺎﺳﺎژ

ﺳﺎﻝ ﺗﺪﻭﻳﻦ1393:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﺮﺩ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

،

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺎﺳﺎژ  ،ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ  ،ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺎﺳﺎژﻭﺭ ﻭ
ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺍﻧﺪﺍﻡ  ،ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺎﺳﺎژ ﻭ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺳﺎژ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﺁﻳﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ:
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ:
60B

:

 200ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ :

87

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ :

93

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

20

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ )ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ(
 -ﻛﺘﺒﻲ :

0/25

 -ﻋﻤﻠﻲ :

0/65

 -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ :

0/10

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ:
61B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ)ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ(

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ3257-47-001-1 :

ﺳﺎﻝ ﺗﺪﻭﻳﻦ1393:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ
ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﺳﻴﺐ
ﺭﺳﺎﻥ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺯﺍ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺷﺨﺺ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﻮﺍﺩﺛﻲ ﭼﻮﻥ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻱ ﻭ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ
ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ ﺭﻳﺴﻚ  ،ﻣﺴﺌﻮﻝ  HSE-MSﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
62B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 80 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ  20 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ  50 :ﺳﺎﻋﺖ
 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

 10 :ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻈﺮﻱ %25: ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65: -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
63B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻮﺩﻣﺎﻥ ﺷﻐﻞ:

ﺁﺭﺍﻳﺸﮕﺮ ﺩﺍﺋﻢ ﺻﻮﺭﺕ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ1-62/90/1/2 :

ﺳﺎﻝ ﺗﺪﻭﻳﻦ1393:

ﺷﺮﺡ ﭘﻮﺩﻣﺎﻥ ﺷﻐﻞ :

ﺁﺭﺍﻳﺸﮕﺮ ﺩﺍﺋﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻧﺎﻧﻪ  ،ﺷﻐﻠﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻨﺮﺟﻮ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ
ﺯﺩﺍﻳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﺸﺘﺮﻱ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ  ،ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﺑﺮﻭ  ،ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﺐ  ،ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺩﺍﺋﻢ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺗﺮﻣﻴﻢ
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﭼﻬﺮﻩ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﻴﺮﺍﻳﺸﮕﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺣﻲ ﺟﺴﻤﻲ

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﭼﻬﺮﻩ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﻴﺮﺍﻳﺸﮕﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﺯﻧﺎﻧﻪ
64B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 192ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

55

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 137ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : -ﻋﻤﻠﻲ %65:

65B

 -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
 ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ  10ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ  +ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵﭘﺰﺷﻜﻲ
 -ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺯﺩﺍﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ  ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩﻱ  ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ)ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ(

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ3257-47-001-1 :

ﺳﺎﻝ ﺗﺪﻭﻳﻦ1393:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ
ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﺳﻴﺐ

ﺭﺳﺎﻥ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺯﺍ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺷﺨﺺ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ

ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﻮﺍﺩﺛﻲ ﭼﻮﻥ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻱ ﻭ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ
ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ ﺭﻳﺴﻚ  ،ﻣﺴﺌﻮﻝ  HSE-MSﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
6B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 80 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ  20 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ  50 :ﺳﺎﻋﺖ
 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

 10 :ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻈﺮﻱ %25: ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65: -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
67B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 5-70/30/1/5 :

ﭘﻴﺮﺍﻳﺸﮕﺮ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭﺟﻪ1

ﺳﺎﻝ ﺗﺪﻭﻳﻦ1393:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﭘﻴﺮﺍﻳﺸﮕﺮ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  :ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﻴﭽﻲ ﺩﻧﺪﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ
ﭘﻴﺮﺍﻳﺶ ﻣﻮ ،ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮ ﺑﺎ ﺗﻴﻎ ﭘﻴﺘﺎژ ،ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮ ﺑﺎ ﻗﻴﭽﻲ  ،ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ  ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  ،ﻣﺪﺭﺝ،ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻗﻴﭽﻲ  ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ،
ژﻭﺭﻧﺎﻝ ﺧﻮﺍﻧﻲ  ،ﺍﺻﻼﺡ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻫﻲ ﻣﻮ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺍﺗﻮ ﻣﻮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺋﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﭘﻴﺮﺍﻳﺶ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭﺟﻪ2

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
68B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

150

ﺳﺎﻋﺖ

56

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

94

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ % 25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65 : -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ % 10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
69B

ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 7 +ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ  +ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺳﺎﻧﻲ CNG

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 5245-01-001-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/2/27 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻱ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ  CNGﻭﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﻮﺧﺘﮕﻴﺮﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ
ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ  5Sﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻳﻊ
U

U

ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺬﻛﺮ  :ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ

 CNGﺩﻭﺭﻩ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻮﻉ

ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﭘﺨﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﻃﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ؛ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ؛ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻗﺪ 160
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

48

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

38

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 10ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

- :

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻓﻨﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92/12/1 :

8-43/23/1/4

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺩﺭﺟﻪ

 2ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ

ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻣﺘﻮﻥ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﺘﻲ ﭘﻠﻜﺲ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ
ﺳﻮﺯ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻛﺎﺭ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺩﺭﺟﻪ  2ﺑﺎ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-43/23/2/4
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 800ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 214ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 586ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﻳﺎ ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺗﻌﻴﻤﺮﻛﺎﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﻗﺎﻳﻖ

8-43/46/2/3 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/1/25 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻠﺰ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ  ،ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻭ ﺳﻮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻗﺎﻳﻖ  ،ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ
ﻗﺎﻳﻖ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ  ،ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﺭﻳﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 320 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

 105 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 215 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ  2ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺩﻛﻮﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ Google Sketch Up
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3432-29-001-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/3/3 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺩﻛﻮﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ  Google Sketch Upﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﻭ ﺑﻌﺪﻱ ﻭ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻤﺎﻱ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﻴﻤﻴﺸﻦ ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻭ  ...ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ،ﻣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺩﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 96ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 22ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 74 :ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 :
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻤﻠﻲ %25 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ
 -ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ Revit Architecture
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3432-029-003-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺎﺭﻭﺭ  Revit Architectureﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭﺳﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﻭﻇﺎﻳﻔﻲ ﺍﺯ
ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ

، Revit Architectureﻛﺎﺭﺑﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻱ ﭘﺎ ﻱﻩ ،ﺗﺮﺱﻱﻡ ﺍﺵﻱﺍء ،

ﻱﻱﺕ ﺗﺮﺱﻱﻣﺎﺕ ﻭ ﺭﻧﺪﺭ ﻧﻬﺎ ﻳﻲ ،
ﻱﻱﺕ ﻝﻱﻧﻜﻬﺎ ﺩﺭ  ، Revitﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﺬﺍﺭ ﻱ  ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ  ،ﻣﺪ ﺭ
ﻳﻲ ﺍﺵﻱﺍء  ،ﻣﺪ ﺭ
ﺗﻎ ﺭ
ﺗﻊﻳﻲﻥ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎ ﻱ ﺗﺮﺱﻱﻡﻱ  ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺎﺯ ﻱ  ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﻳﺮﻃﺮﺍﺣﻲ،
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ،ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﺎﻇﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ،ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 94ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 20ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 52ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

0 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

22 :

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ % 25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ،ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺷﻐﻞ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻃﺮﺍﺡ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ Autodesk Ecotect Analysis
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3432-029-002-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺷﻐﻞ  /ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ� :
P

P

ﻃﺮﺍﺡ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ، Autodesk Ecotect Analysisﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻇﺎﻳﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ :ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ،ﺍﻳﺠﺎﺩﻣﺪﻝ 3ﺑﻌﺪﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ،ﺍﻳﺠﺎﺩ

ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻴﻬﺎ ﻭ ﻧﻮﺭﺩﻫﻲ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻲ ﻭ
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺮﺍﺡ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ

ﺍﻓﺰﺍﺭ

 Autodesk Ecotect Analysisﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ
ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ،ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ،ﻋﻤﺮﺍﻥ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ :ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ Excel
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

150

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

50

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

80

:

ﺳﺎﻋﺖ

:

ﺳﺎﻋﺖ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

20

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻈﺮﻱ %25: ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ  ،ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ  ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻳﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭSimul8

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 2421-37-001-1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ  Simul8ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻛﺎﺭﻭﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﻡ
ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺳﻨﺎﺭﻳﻮ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ،ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺳﻨﺎﺭﻳﻮ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ)ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ( ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 45ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

19

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

26

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺪﺭﻙ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Job Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ) ﺳﻠﻮﻟﺰﻱ ( ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ2149-37-002-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/3/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ )ﺳﻠﻮﻟﺰﻱ( ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺩ ،
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻮﺍﺩ  ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻧﻮﻉ ﭼﺎپ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﭼﺎپ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ - :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 376ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 164ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 212ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻨﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ) ﺷﻴﺸﻪ ﺍﻱ ( ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  2149-37-004-1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/3/1 :
ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ )ﺷﻴﺸﻪ ﺍﻱ( ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ
ﻣﻮﺍﺩ ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻮﺍﺩ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻧﻮﻉ ﭼﺎپ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﭼﺎپ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ - :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 384ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 172ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 212ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

-

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻨﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 2149-37-001-1 :

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ) ﭘﻠﻴﻤﺮﻱ (

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/3/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ )ﭘﻠﻴﻤﺮﻱ( ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺩ ،
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻮﺍﺩ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻧﻮﻉ ﭼﺎپ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﭼﺎپ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ - :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 376ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 168ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 208ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻨﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ) ﻓﻠﺰﻱ (

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  2149-37-003-1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/3/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ )ﻓﻠﺰﻱ( ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺩ
،ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻮﺍﺩ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻧﻮﻉ ﭼﺎپ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﭼﺎپ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ - :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 372ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 160ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 212ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻨﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻓﺮﺯﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ Catia

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3118-41-001-2 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ  catiaﻛﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺍﻧﻲ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ -ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻱ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﻣﺪﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ  catiaﻗﻄﻌﻪ ﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎﺭﻱ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎٌ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ  G-CODEﻫﺎﺭﺍ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  CNCﺍﺟﺮﺍ
ﻛﻨﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺶ ﻭﻃﺮﺍﺡ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ  catiaﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﻭﺭ catia
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 110ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 44ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 66ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3118-41-004-2 :

ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﻴﺰ ﻛﻦ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92/12/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﻴﺰ ﻛﻦ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﻴﺰﻛﻦ
ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻧﺪﻩ ﺗﺮﺍﺷﻜﺎﺭﻱ  ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻴﻐﻪ ﻓﺮﺯ  ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺘﻪ  ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺮﻗﻮ  ،ﻗﻼﻭﻳﺰ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  ،ﺍﺑﺰﺍﺭﺳﺎﺯﺍﻥ  ،ﺗﺮﺍﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻛﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﺮﻱ ﻛﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎﺭﺍﻥ
 CNCﻭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﺗﺮﺍﺷﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭﺟﻪ  2ﻳﺎ ﻓﺮﺯﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭﺟﻪ 2
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

60

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

10

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

50

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ % 25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ % 10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 7222-41-005-1 :

ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺟﻴﮓ ﻭ ﻓﻴﻜﺴﭽﺮ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/5/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺟﻴﮓ ﻭ ﻓﻴﻜﺴﭽﺮ ﺷﻐﻠﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ

ﺳﺎﺧﺖ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ

ﺍﺳﻜﻠﺖ ﻭ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻭ ﺳﻮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺟﻴﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻴﮕﺴﭽﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎﺕ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺁﻳﺪ
ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ  ،ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ....ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻓﻨﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺗﺮﺍﺷﻜﺎﺭ ﺩﺭﺟﻪ 2ﻳﺎ ﻓﺮﺯﻛﺎﺭ ﺩﺭﺟﻪ 2
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

320

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

70

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

250

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

*

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

*

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ)ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ( ﺑﺎ 5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﺳﻮﺭﺍﺧﻜﺎﺭﻱ  ،ﺧﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﻗﻮ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 7222-41-006-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/5/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﻮﺭﺍﺧﻜﺎﺭﻱ  ،ﺧﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﻗﻮﻛﺎﺭﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﻞ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺳﻮﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ :ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ -:
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 40ﺳﺎﻋﺖ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 9ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 31ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

* ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

* ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ % 25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎﺭﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ  POWER MILLﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3118-41-003-2 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/1:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ  POWER MILLﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺪﻝ ﺑﻪ ﻧﺮﻡ
ﺍﻓﺰﺍﺭ ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎﺭﻱ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺪﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﺮﺯ  CNCﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻓﺮﺯ ﻛﺎﺭ ﺩﺭﺟﻪ 2
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 90ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 30ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 60ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ % 25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ % 10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3118-41-002-2 :

ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺶ ﻭﻃﺮﺍﺡ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92/12/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺶ ﻭ ﻃﺮﺍﺡ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻛﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪ ﻧﺼﺐ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ، Auto cadﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻣﺪﻝ ﻳﺎ
ﻧﻘﺸﻪ ،ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ،ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺒﻚ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﺪﻝ )ﺗﺮﺳﻴﻤﺎﺕ  (3Dﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﺗﺮﺳﻴﻢ
… Drafting settingﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ :ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 260 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

 81 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 179 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

*

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

*

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺭﻭﺑﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ) ﻭﻳﺪﺋﻮ ﻣﺘﺮﻱ ( ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3139 -03-001-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/2/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:

ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ
ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ  ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺭﻭﺑﺎﺕ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ  ،ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺭﻭﺑﺎﺕ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ  ،ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻫﻲ ﻭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻛﺪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ، WRC
ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺑﺎﺕ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :

 103ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ:

39

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ:

64

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ :

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ  ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻳﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺭﻭﺑﺎﺕ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯ
ﺁﻥ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﻧﺼﺐ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺻﻮﺗﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-52/19/1/3/2 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/1/16 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺻﻮﺗﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺻﻮﺗﻲ  ،ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ  ،ﺩﺍﻛﺖ ﻛﺸﻲ ﻭ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺭﻙ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺻﻮﺗﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ  ،ﺭﺍﻩ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺍﺳﺖ .
ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ  ،ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺻﻮﺗﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ
ﺳﺎﻟﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺮﻕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :

 130ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ:

40

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ:

90

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ :

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮﻗﻲ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﻧﺪﻩ )ﺍﺗﻮﻱ ﺧﺸﻚ ﻭ ﺑﺨﺎﺭ ،ﺍﺗﻮﻱ ﭘﺮﺳﻲ ﻭ ﺑﺨﻮﺭ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ(

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-55/77/2/1/6 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92/12/1

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺍﺗﻮﻱ ﺧﺸﻚ ﻭ ﺑﺨﺎﺭ ،ﺍﺗﻮﻱ ﭘﺮﺳﻲ ﻭ ﺑﺨﻮﺭ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎﺭ
ﺁﻣﻮﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯﻋﻬﺪﻩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﻮﻱ ﺧﺸﻚ ﻭ ﺑﺨﺎﺭ  ،ﺍﺗﻮﻱ ﭘﺮﺳﻲ ﻭ ﺑﺨﻮﺭ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ .

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺮﻕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

 35ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 25ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

 10ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮﻗﻲ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﻧﺪﻩ )ﺑﺨﺎﺭﻱ ﺑﺮﻗﻲ  ،ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭ ﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﺑﺨﺎﺭﻱ ﻓﻦ ﺩﺍﺭ ( ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ8-55/77/1/3/4 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92/12/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﺨﺎﺭﻱ ﺑﺮﻗﻲ  ،ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭ ﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﺑﺨﺎﺭﻱ ﻓﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯﻋﻬﺪﻩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﺨﺎﺭﻱ ﺑﺮﻗﻲ  ،ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭ ﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﺑﺨﺎﺭﻱ ﻓﻦ ﺩﺍﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ .

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺮﻕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

 35ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 25ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

 10ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ  MATLABﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ :

 2151-05-020-1ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/5/1:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﺘﺮ
ﻣﺤﻮ ﻛﻨﻨﺪﻩ  ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻀﺎﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺭﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻘﺼﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ( ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮﺩ  .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ،ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ  ،ﺗﺮﺩﺩ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ  ،ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ ،ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺁﺗﻠﻴﻪﻫﺎﻱ ﻋﻜﺎﺳﻲ
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻓﻨﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

:

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 150ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ :

 54ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ :

 96ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:
:

 ﺳﺎﻋﺖﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮﻗﻲ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﻧﺪﻩ )ﭘﻠﻮﭘﺰ  ،ﺁﺭﺍﻡ ﭘﺰ  ،ﺑﺨﺎﺭﭘﺰ ﻭ ﺍﺟﺎﻕ ﺑﺮﻗﻲ( ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-55/77/2/1/8 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92/12/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﭘﻠﻮﭘﺰ،ﺁﺭﺍﻡ ﭘﺰ ،ﺑﺨﺎﺭﭘﺰ ﻭ ﺍﺟﺎﻕ ﺑﺮﻗﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ
ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯﻋﻬﺪﻩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﻠﻮﭘﺰ،ﺁﺭﺍﻡ ﭘﺰ ،ﺑﺨﺎﺭﭘﺰ ﻭ ﺍﺟﺎﻕ ﺑﺮﻗﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ .

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺮﻕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

40

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 13ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 27ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮﻗﻲ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﻧﺪﻩ )ﭘﻨﻜﻪ ﺭﻭﻣﻴﺰﻱ ،ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ،ﺳﻘﻔﻲ  ،ﻫﻮﺩ ﻭ ﻫﻮﺍﻛﺶ(

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  8-55/77/1/3/2 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/12/1

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﭘﻨﻜﻪ ﺭﻭﻣﻴﺰﻱ ،ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ،ﺳﻘﻔﻲ  ،ﻫﻮﺩ ﻭ ﻫﻮﺍﻛﺶ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯﻋﻬﺪﻩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﭘﻨﻜﻪ ﺭﻭﻣﻴﺰﻱ ،ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ،ﺳﻘﻔﻲ  ،ﻫﻮﺩ ﻭ ﻫﻮﺍﻛﺶ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ .

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺮﻕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

60

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 22ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 38ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮﻗﻲ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﻧﺪﻩ )ﺗﻮﺳﺘﺮ  ،ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﺞ ﺳﺎﺯ  ،ﺳﺮﺥ ﻛﻦ ﻭ ﻛﺒﺎﺏ ﭘﺰ ﺑﺮﻗﻲ(
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92/12/1 :

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-55/77/2/1/7 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﻮﺳﺘﺮ  ،ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﺞ ﺳﺎﺯ  ،ﺳﺮﺥ ﻛﻦ ﻭ ﻛﺒﺎﺏ ﭘﺰ ﺑﺮﻗﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯﻋﻬﺪﻩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻮﺳﺘﺮ  ،ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﺞ ﺳﺎﺯ  ،ﺳﺮﺥ ﻛﻦ ﻭ ﻛﺒﺎﺏ ﭘﺰ ﺑﺮﻗﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ .

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺮﻕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

40

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 12ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 28ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮﻗﻲ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﻧﺪﻩ )ﺟﺎﺭﻭﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﺷﺎﺭژﻱ( ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-55/77/1/3/3 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ92/12/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﺷﺎﺭژﻱ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ
ﺍﺯﻋﻬﺪﻩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺟﺎﺭﻭﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﺷﺎﺭژﻱ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ .

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺮﻕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

40

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 15ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 25ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮﻗﻲ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﻧﺪﻩ )ﭼﺮﺥ ﮔﻮﺷﺖ  ،ﻏﺬﺍﺳﺎﺯ ﻭ ﺳﺒﺰﻱ ﺧﺮﺩﻛﻦ(
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92/12/1

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-55/77/2/1/3 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﭼﺮﺥ ﮔﻮﺷﺖ  ،ﻏﺬﺍﺳﺎﺯ ﻭ ﺳﺒﺰﻱ ﺧﺮﺩﻛﻦ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯﻋﻬﺪﻩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﭼﺮﺥ ﮔﻮﺷﺖ  ،ﻏﺬﺍﺳﺎﺯ ﻭ ﺳﺒﺰﻱ ﺧﺮﺩﻛﻦ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ .

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺮﻕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

40

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 11ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 29ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮﻗﻲ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﻧﺪﻩ )ﺳﺸﻮﺍﺭ  ،ﺩﺳﺖ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﺭﻳﺶ ﺗﺮﺍﺵ(
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92/12/1 :

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-55/77/2/1/9 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﺸﻮﺍﺭ  ،ﺩﺳﺖ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﺭﻳﺶ ﺗﺮﺍﺵ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯﻋﻬﺪﻩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺸﻮﺍﺭ  ،ﺩﺳﺖ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﺭﻳﺶ ﺗﺮﺍﺵ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ .

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺮﻕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

60

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 18ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 42ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻭ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 7411-05-010-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/3/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻭ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺍﻧﻲ ،ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻭ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﻛﺎﺭ
ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺳﻮﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﮕﺎﻥ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 64ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 16ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 48ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 0ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

0

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮﻗﻲ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﻧﺪﻩ )ﻗﻬﻮﻩ ﺟﻮﺵ  ،ﺳﻤﺎﻭﺭ ﺑﺮﻗﻲ،ﻛﺘﺮﻱ ﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﭼﺎﻱ ﺳﺎﺯ(
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92/12/1 :

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-55/77/2/1/4 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻗﻬﻮﻩ ﺟﻮﺵ  ،ﺳﻤﺎﻭﺭ ﺑﺮﻗﻲ،ﻛﺘﺮﻱ ﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﭼﺎﻱ ﺳﺎﺯ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯﻋﻬﺪﻩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻗﻬﻮﻩ ﺟﻮﺵ  ،ﺳﻤﺎﻭﺭ ﺑﺮﻗﻲ،ﻛﺘﺮﻱ ﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﭼﺎﻱ ﺳﺎﺯ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ .

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺮﻕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

40

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 15ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 25ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮﻗﻲ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﻧﺪﻩ )ﻛﻮﻟﺮ ﺁﺑﻲ ﻣﺘﺤﺮﻙ ،ﻛﻮﻟﺮ ﺁﺑﻲ ﺑﺎﻣﻲ )ﻫﻮﺍﻳﻲ( ﺗﻚ ﻓﺎﺯ ﻭ ﺳﻪ ﻓﺎﺯ(
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-55/77/1/3/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92/12/1 :

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻛﻮﻟﺮ ﺁﺑﻲ ﻣﺘﺤﺮﻙ ،ﻛﻮﻟﺮ ﺁﺑﻲ ﺑﺎﻣﻲ )ﻫﻮﺍﻳﻲ( ﺗﻚ ﻓﺎﺯ ﻭ ﺳﻪ ﻓﺎﺯ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
.ﻛﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯﻋﻬﺪﻩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻛﻮﻟﺮ ﺁﺑﻲ ﻣﺘﺤﺮﻙ ،ﻛﻮﻟﺮ ﺁﺑﻲ ﺑﺎﻣﻲ )ﻫﻮﺍﻳﻲ( ﺗﻚ ﻓﺎﺯ ﻭ
ﺳﻪ ﻓﺎﺯ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ .

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺮﻕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

60

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 23ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 37ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 7413-05-020-1 :

ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻛﻨﺘﻮﺭ ﺑﺮﻕ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/3/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ  ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ  ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ
ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

80

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

39

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

41

 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

0

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

 :ﺳﺎﻋﺖ

:
:

0

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺎ  8ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮﻗﻲ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﻧﺪﻩ )ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﻦ ،ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﺮﻗﻲ ،ﻫﻤﺰﻥ ﺑﺮﻗﻲ  ،ﺁﺑﻤﻴﻮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ،ﺁﺏ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﮔﻴﺮ ﻭ

ﻣﻴﻮﻩ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ( ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  8-55/77/2/1/5 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/12/1 :
ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﻦ ،ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﺮﻗﻲ ،ﻫﻤﺰﻥ ﺑﺮﻗﻲ  ،ﺁﺑﻤﻴﻮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ،ﺁﺏ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﮔﻴﺮ ﻭ ﻣﻴﻮﻩ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺍﺯ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯﻋﻬﺪﻩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﻦ ،ﺁﺳﻴﺎﺏ
ﺑﺮﻗﻲ ،ﻫﻤﺰﻥ ﺑﺮﻗﻲ  ،ﺁﺑﻤﻴﻮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ،ﺁﺏ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﮔﻴﺮ ﻭ ﻣﻴﻮﻩ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺮﻕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

40

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 14ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 26ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻓﻠﺰﻱ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ7126-09-002-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/11 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
»ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻓﻠﺰﻱ« ،ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻠﺰﻛﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ
 .1ﺑﺮﺵ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ  .2ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻗﻄﻌﺎﺕ  .3ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺑﺮﻕ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ  .4ﺗﻤﻴﺰﻛﺎﺭﻱ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﺮﻣﻴﺂﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ -:
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

28

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

10

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

18

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ :

ﺳﺎﻋﺖ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

 ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻈﺮﻱ % 25 : ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

 -ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

 -ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

 ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ -ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  1ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻻﺩﻱ )ﻓﻴﺘﻴﻨﮕﻲ -ﺟﻮﺷﻲ -ﻓﻠﻨﺞﻱ( ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

7127-09-001-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/1/31:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ » ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻻﺩﻱ )ﻓﻴﺘﻴﻨﮕﻲ -ﺟﻮﺷﻲ -ﻓﻠﻨﺞ ﻱ(« ،ﻳﻚ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺣﻮﺯﻩ

ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ  .1ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ  .2ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ،ﺷﻴﺮﺁﻻﺕ ﻭ ﻭﺻﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻟﻮﻟﻪ
ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻻﺩﻱ  .3ﺗﺴﺖ ﻭ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎﺭﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﻭ  .4ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﻣﻲ ﺁﻳﺪ .ﺍﻳﻦ

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

100
28
72
0
0

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

 ﻛﺘﺒﻲ %25 : -ﻋﻤﻠﻲ %65 :

1B

 ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :

 -ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﻻﺕ( ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮژﻱ( ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ -ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮژﻱ( ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  1ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  7126-09-003-1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/11 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
»ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ « ،ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺷﻐﻞ »ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ
ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ« ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ

 .1ﺑﺮﺵ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺧﻢ ﻛﺎﺭﻱ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻻﺩﻱ ،ﻣﺴﻲ ،ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ  .2ﺣﺪﻳﺪﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻤﻴﺰﻛﺎﺭﻱ ﻟﻮﻟﻪ  .3ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻮﻟﻪ  .4ﺗﺴﺖ ﻭ ﺁﺏ ﺑﻨﺪﻱ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻭ  .5ﺑﺮﺵ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻛﺎﺭﻱ ﻭﺭﻕ ﺑﺮﻣﻴﺂﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻞ

ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ -:
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

33

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

10
23

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ :

ﺳﺎﻋﺖ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

 ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻈﺮﻱ % 25 : ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

 -ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

 -ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

 ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ -ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  1ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ،ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺑﺮﻗﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  7127-09-002-1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/1/31 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ »ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ،ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺑﺮﻗﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ« ،ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺷﻐﻞ »ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺶ ﻭ ﻧﺼﺎﺏ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ« ﺩﺭ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ  .1ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ  .2ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ  .3ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ  .4ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺑﺮﻗﻲ
 .6ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ  .5ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﻮﺍ ﻭ
ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﻣﻲ ﺁﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻞ »ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺶ ﻭ ﻧﺼﺎﺏ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ« ﻭ
ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻓﻮﻧﺪﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :

 ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ »ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﻣﺘﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ« ﻭ »ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺩﺭﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻻﺩﻱ )ﻓﻴﺘﻴﻨﮕﻲ -ﺟﻮﺷﻲ -ﻓﻠﻨﺠﻲ(«
 ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ »ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻻﺩﻱ )ﻓﻴﺘﻴﻨﮕﻲ -ﺟﻮﺷﻲ -ﻓﻠﻨﺠﻲ(« ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥﻭﺭﻭﺩﻱ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﻻﺕ( ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ
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ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

:

:

:

100
40
60
0
0

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
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 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :

 ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﻻﺕ( ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮژﻱ( ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮژﻱ( ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  1ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ�. Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

7127-3203 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92/11/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺍﺑﺮﺣﺮﻓﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻴﻬﺎﻱ
 .1ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻲ ،ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﻭ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ .2 ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺩﻛﻨﻨﺪﻩ .3 ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺎﺭژ ﮔﺎﺯ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ .4 ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﺑﺮﺩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺳﺮﺩﻛﻨﻨﺪﻩ .5 ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﺨﺮﺏ ﻻﻳﻪ ﺍﺯﻥ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﺨﺮﺏ ﺩﺭ ﺳﺮﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ  .6ﻋﻴﺒﻴﺎﺑﻲ
ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻮﺏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﻬﻮﻳﻪ
ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

:

:

:

450
136
314
0
0

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 -ﻛﺘﺒﻲ %25 :

 -ﻋﻤﻠﻲ %65 :
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 -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :

 ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  1ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ »ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ«
 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  1ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻﺕ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ »ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ« ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ »ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺩﻛﻨﻨﺪﻩﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ«
 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  1ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ »ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﺎﻧﮕﻲﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ«

�. Job

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 7127-3204 :

ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﻛﻮﻟﺮ ﺁﺑﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92/11/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﻛﻮﻟﺮ ﺁﺑﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺍﺑﺮﺣﺮﻓﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ  .1ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﻟﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎﻝ

ﻛﻮﻟﺮ .2 ،ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺑﺮﻗﻲ ﻛﻮﻟﺮ ﺁﺑﻲ .3 ،ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻮﻟﺮ ﺁﺑﻲ ﻭ  .4ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ،
ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻮﺏ ﻛﻮﻟﺮ ﺁﺑﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ ﻭ ﭘﻤﭗ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ

ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻭ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

140
31

109
0
0

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : -ﻋﻤﻠﻲ %65 :

1B

 ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :

 -ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻳﺎ ﺑﺮﻕ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

 -ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻳﺎ ﺑﺮﻕ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  1ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ »ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﻛﻮﻟﺮ

ﺁﺑﻲ«

 -ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻳﺎ ﺑﺮﻕ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  1ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

 -ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻳﺎ ﺑﺮﻕ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ »ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﻛﻮﻟﺮ ﺁﺑﻲ«

�. Job

.

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﭘﻜﻴﺞ ﺷﻮﻓﺎژ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﮔﺎﺯﻱ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 7127-4103 : :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 1192/1:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺍﻳﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺩﺭ ﺍﺑﺮﺣﺮﻓﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ

ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ،ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻮﺏ ﭘﻜﻴﺞ ﺷﻮﻓﺎژ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﮔﺎﺯﻱ

ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭ ﺑﺮﺁﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺶ ،ﻧﺼﺎﺏ ،ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﭘﻜﻴﺞ ،ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭ

ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺮﻕ ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﭘﻜﻴﺞ ﺷﻮﻓﺎژ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﮔﺎﺯﻱ )ﻭﻳﮋﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭ(
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

48

13.5
34.5
0
0

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : -ﻋﻤﻠﻲ %65 :

1B

 ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :

 ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ -ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

 -ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻣﺪﺍﺭ ﮔﺎﺯ )ﺩﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ( ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  7127-09-007-1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/11 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
»ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻣﺪﺍﺭ ﮔﺎﺯ )ﺩﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ( « ،ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺷﻐﻞ »ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ

ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ« ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ

 .1ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻣﺪﺍﺭ

ﺑﺮﻗﻲ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ  .2ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮﻱ ﺑﺮﻕ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ  .3ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﮔﺎﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ
ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭ ﮔﺎﺯ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮﻣﻴﺂﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ

ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ -:
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

39

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

9

30

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ :

ﺳﺎﻋﺖ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

 ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻈﺮﻱ % 25 : ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

 -ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ﺑﺮﻭﺩﺗﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ

ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺯ

 -ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ

ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺯ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻮﺏ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 7127-4109 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/1/26 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:

»ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻮﺏ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ«  ،ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺷﻐﻞ »ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻛﺎﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ
ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ« ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ

 .1ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻴﻮﺏ ﺩﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ

ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ  .2ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﻋﻴﻮﺏ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ  .3ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﻃﺒﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ

ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ  .4ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭ ﺗﺴﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﻣﻴﺂﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺟﻮﺷﻜﺎﺭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ -:
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

36

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

8

28

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ :

ﺳﺎﻋﺖ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

 ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻈﺮﻱ % 25 : ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

 -ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ﺑﺮﻭﺩﺗﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ

ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺯ

 -ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ

ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺯ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺶ ﻭ ﻧﺼﺎﺏ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 7127-09-003-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/1/31 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺶ ﻭ ﻧﺼﺎﺏ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ ،ﺷﻐﻠﻲ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ  .1ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﻣﺘﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ  .2ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻻﺩﻱ
)ﻓﻴﺘﻴﻨﮕﻲ -ﺟﻮﺷﻲ -ﻓﻠﻨﺞ ﻱ( ﻭ  .3ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ،ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺑﺮﻗﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺣﺮﺍﺯ
ﺑﺮﺁﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻓﻮﻧﺪﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
 ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ »ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﻣﺘﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ« ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﻻﺕ( ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

:

:

:

230
82
148
0
0

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
 .1ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ »ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﻣﺘﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ«:
1B

 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﻻﺕ( ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻳﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮژﻱ( ﻳﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ -ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮژﻱ( ﻳﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  1ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

 .2ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ » ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻻﺩﻱ )ﻓﻴﺘﻴﻨﮕﻲ -ﺟﻮﺷﻲ -ﻓﻠﻨﺞﻱ(« ﻭ »ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ،
ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺑﺮﻗﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ«:

 ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﻻﺕ( ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮژﻱ( ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ -ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮژﻱ( ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  1ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Job Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻣﺘﺼﺪﻱ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺁﺏ )ﺗﺎ ﻗﻄﺮ  2ﺍﻳﻨﭻ( ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 7126-4101 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/11/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻣﺘﺼﺪﻱ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺁﺏ

)ﺗﺎ ﻗﻄﺮ  2ﺍﻳﻨﭻ( ،ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﺑﺮﺣﺮﻓﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻴﻬﺎﻱ  .1ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺁﺏ .2 ،ﺗﻌﻮﻳﺾ ،ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻛﻨﺘﻮﺭ ﺁﺏ ﻭ  .3ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

60

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

18

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

42

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ :

0

ﺳﺎﻋﺖ

:

0

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : -ﻋﻤﻠﻲ %65 :

1B

 ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :

 -ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Job

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﻮﺍ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ :

7127-09-004-1

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/1/31 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ » ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﻮﺍ « ،ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ

ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ  .1ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻛﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻭ
ﺩﺭﻳﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﻮﺍ  .2ﻧﺼﺐ ﻭ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻧﺎﻝ  .3ﻧﺼﺐ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﻮﺍ  .4ﺗﺴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻭ

ﺩﺭﻳﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﻮﺍ ﻭ  .5ﺗﻤﻴﺰﻛﺎﺭﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﻣﻲ ﺁﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻧﺼﺎﺏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺩﺭ

ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

40
12
28
0
0

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

 ﻛﺘﺒﻲ %25 : -ﻋﻤﻠﻲ %65 :

1B

 ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :

 -ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﻻﺕ( ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮژﻱ( ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ -ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮژﻱ( ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  1ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﭘﻜﻴﺞ ﺷﻮﻓﺎژ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﮔﺎﺯﻱ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 7127-4102 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92/11/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺍﻳﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺩﺭ ﺍﺑﺮﺣﺮﻓﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ

ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ،ﻧﺼﺐ ،ﺗﺴﺖ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﭘﻜﻴﺞ ﺷﻮﻓﺎژ

ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﮔﺎﺯﻱ ﺑﺮﺁﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺶ ،ﻧﺼﺎﺏ ،ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﭘﻜﻴﺞ ،ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭ

ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ:

 ﺩﻳﭙﻠﻢ )ﺑﺮﻕ ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ( ﺑﻌﻼﻭﻩ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻳﺎ -ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ )ﺑﺮﻕ ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ(

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

48
17
31
0
0

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : -ﻋﻤﻠﻲ %65 :

1B

 ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :

 ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ -ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

 -ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 7127-4108 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/1/26 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:

»ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ« ،ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺷﻐﻞ »ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺯ

ﺧﺎﻧﮕﻲ« ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ

 .1ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺗﺮﺍﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

ﺧﺎﻧﮕﻲ  .2ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺑﺮﻕ  .3ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ  .4ﺗﺴﺖ

ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺑﺮﻗﻲ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺁﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ -:
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
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ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

17
20

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ :

ﺳﺎﻋﺖ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

 ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻈﺮﻱ % 25 : -ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 :

1B

 ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :

 -ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ﺑﺮﻭﺩﺗﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ

ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺯ

 -ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ

ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺯ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﻣﺘﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  7127-09-001-1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/1/31 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ »ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﻣﺘﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ« ،ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺷﻐﻞ

»ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺶ ﻭ ﻧﺼﺎﺏ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ« ﺩﺭ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ

ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ  .1ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻼﺋﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ  .2ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ  .3ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﻭ  .4ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﻣﻲ ﺁﻳﺪ .ﺍﻳﻦ

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻞ »ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺶ ﻭ ﻧﺼﺎﺏ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ« ﻭ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

30
14
16
0
0

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

 ﻛﺘﺒﻲ %25 : -ﻋﻤﻠﻲ %65 :

1B

 ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :

 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﻻﺕ( ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻳﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮژﻱ( ﻳﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ -ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮژﻱ( ﻳﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  1ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ � :
F0

ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﺧﻄﻮﻁ ﮔﺎﺯ ﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎﺭ )ﺩﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ( ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  7127-09-006-1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/11 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
»ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﺧﻄﻮﻁ ﮔﺎﺯ ﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎﺭ )ﺩﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ

ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ( «  ،ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺷﻐﻞ

»ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ« ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ

 .1ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ

ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﮔﺎﺯ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ  .2ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮﻣﻴﺂﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺟﻮﺷﻜﺎﺭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ -:
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B
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ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

7

30

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ :

ﺳﺎﻋﺖ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

 ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻈﺮﻱ % 25 : ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ﺑﺮﻭﺩﺗﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﮔﺎﺯ -ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺮﻛﺰﻱ

�. Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭼﺸﻤﻲ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

 0-24/92/1/1 :ﺗﺎﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/30/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭼﺸﻤﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺟﻮﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﭼﺸﻤﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ
ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ،ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻓﻨﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 210ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 84ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 126ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺟﻮﺵ ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻱ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ∏ ASNT VT level
ﻭ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﺩﻭﺯﻧﺪﻩ ﻛﻴﻒ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﭼﺮﻣﻲ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-03/17/1/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/2/25 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺩﻭﺯﻧﺪﻩ ﻛﻴﻒ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﭼﺮﻣﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﺮﻡ  ،ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺧﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﮕﻮﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭﺗﺮﺳﻴﻢ
ﺍﻟﮕﻮ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﮕﻮ ﻭ ﺑﺮﺵ ﭼﺮﻡ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻴﻒ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ،ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻭﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺩﻭﺯﻧﺪﻩ ﻛﻴﻒ ﺑﺎ ﭼﺮﻡ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﻮﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ )ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ(
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭﭼﺸﻢ ﻭﺩﺳﺖ ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﺩﻭﺯﻧﺪﻩ ﻛﻴﻒ ﺑﺎ ﭼﺮﻡ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 76ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 16ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 60ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

_ ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

_

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25% : ﻋﻤﻠﻲ 65%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-3/ 14/1/1 :

ﺩﻭﺯﻧﺪﻩ ﻛﻴﻒ ﺑﺎ ﭼﺮﻡ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/2/25 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺩﻭﺯﻧﺪﻩ ﻛﻴﻒ ﺑﺎ ﭼﺮﻡ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﺮﻡ  ،ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺧﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﮕﻮﺳﺎﺯﻱ ﻛﻴﻒ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺍﻟﮕﻮ ﻭ ﺑﺮﺵ ﭼﺮﻡ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ ﻛﻴﻒ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﻝ ﻭﺳﺎﻳﺮ ﻛﻴﻒ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ،ﻛﻴﻒ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻭ ﻛﻮﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ)ﺳﻮﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ(
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

230

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

69

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 161ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

_ ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

_ ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺩﻭﺯﻧﺪﻩ ﻛﻴﻒ ﺑﺎ ﭼﺮﻡ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-03/12/1/4 : :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/2/25 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺩﻭﺯﻧﺪﻩ ﻛﻴﻒ ﺑﺎ ﭼﺮﻡ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﺮﻡ ،ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺧﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﮕﻮﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﮕﻮ ﺍﺯ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻛﻴﻒ ،ﺑﺮﺵ ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﻭﺧﺖ ﭼﺮﻡ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ،ﺁﺳﺘﺮﻛﺎﺭﻱ،ﻧﺼﺐ ﻳﺮﺍﻕ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻛﻴﻒ،ﺩﻭﺧﺖ ﻛﻴﻒ ﭘﻮﻝ ﻭ ﻛﻴﻒ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ،ﻛﻴﻒ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺎﻧﻪ ،ﻛﻮﻟﻪ ﻭ ﻛﻴﻒ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﭼﺮﻡ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ)ﺳﻮﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ(
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ :ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

226

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

70

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

156

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

_

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

_

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 7317-19-007-1 :

ﭘﻴﻜﺮﺗﺮﺍﺵ ﭼﻮﺑﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/2/15 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﭘﻴﻜﺮ ﺗﺮﺍﺵ ﭼﻮﺑﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺭﺷﺘﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ ﻭ ﻛﺎﻏﺬ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﭼﻮﺏ  ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﺣﺠﺎﻡ  ،ﺳﺎﺧﺖ
ﺍﺣﺠﺎﻡ  ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ  ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻃﺮﺡ ﺭﻭﻱ ﭼﻮﺏ ،

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﻲ

ﺑﺮﻗﻲ ،ﭘﻴﻜﺮﺗﺮﺍﺷﻲ  ،ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺎﺭﻱ  ،ﺭﻧﮓ ﻛﺎﺭﻱ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﭼﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺒﺖ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺩﺭﻭﺩﮔﺮﻱ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﺩﺭﻭﺩﮔﺮ ﺩﺭﺟﻪ 2

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ :

 420ﺳﺎﻋﺖ
 47ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ  183 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ :

 ﺳﺎﻋﺖ 190ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ ﻭ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﺩﺭﻭﺩﮔﺮ )ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ( ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 7522-19-001-1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/2/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺩﺭﻭﺩﮔﺮﻱ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ ﻭ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ

ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ  ،ﺭﺳﻢ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ  ،ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺍﺻﻠﻲ )ﭼﻮﺏ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﭼﻮﺑﻲ(
ﻭﻛﻤﻜﻲ  ،ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺁﻻﺕ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﻲ ﺑﺮﻗﻲ ﺩﺭﻭﺩﮔﺮﻱ

 ،ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﭼﻮﺑﻲ  ،ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺻﺤﻴﺢ

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ  ،ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﺮﻭژﻩ ﺳﺎﺩﻩ ﭼﻮﺑﻲ  ،ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﭼﻮﺑﻲ  ،ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﭘﺮﻭژﻩ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ  ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺩﺭﻭﺩﮔﺮﻱ ﻭ

ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﺳﺎﺯﻱ ﭼﻮﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

250

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

62

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

163

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

25

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ % 10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ  5ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺩﺭﻭﺩﮔﺮﻱ ﺩﺭﺟﻪ  2ﻳﺎ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﺳﺎﺯﻱ ﭼﻮﺑﻲ ﺩﺭﺟﻪ 2

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  7534-19-001-1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92/12/1 :

ﺭﻭﻳﻪ ﻛﻮﺏ ﻣﺒﻞ

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺭﻭﻳﻪ ﻛﻮﺏ ﻣﺒﻞ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ ﻭ ﻛﺎﻏﺬ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎﺕ

ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻤﭗ ﺑﺎﺩ ﻭ ﻣﻨﮕﻨﻪ ﻛﻮﺏ  ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺒﻞ،ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺎ ﻭ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ  ،ﻓﻨﺮ ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺒﻞ ،ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻛﻒ ﻭ ﭘﺸﺖ ﻛﺎﺭ  ،ﻧﺼﺐ ﺍﺳﻔﻨﺞ ﻭ ﻓﻮﻡ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭ  ،ﺑﺮﺵ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﻲ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺭﻭﻳﻪ ﻣﺒﻞ،
ﺩﻭﺧﺖ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺭﻭﻳﻪ ﻣﺒﻞ ،ﻧﺼﺐ ﻛﻒ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﻑ ﻣﺒﻞ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﺳﺘﻪ ﻛﻼﻑ ﻣﺒﻞ ،ﻧﺼﺐ ﺳﺮﻣﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﺒﻞ ،ﻧﺼﺐ

ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺯﻳﺮ ﻛﻒ ﻣﺒﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﮔﻤﻪ ﺯﻥ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﮔﻤﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﺒﻞ  ،ﻛﻮﺳﻦ ﺩﻭﺯﻱ  ،ﻟﻤﺴﻪ ﺯﺩﻥ ﭘﺸﺖ

ﻣﺒﻞ ﻭ ﻳﺮﺍﻕ ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺒﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻛﻼﻑ ﺳﺎﺯ ﻣﺒﻞ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﭼﻮﺑﻲ  ،ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍﺣﺘﻲ  ،ﺩﺭﻭﺩﮔﺮ ﻭ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ
ﺳﺎﺯ ﭼﻮﺑﻲ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻛﺎﺭ ﭼﻮﺏ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 400ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

70

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 293ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 37ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Job / Competency Description

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭ ﭼﻮﺏ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 7317-19-008-1 : :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/4/20 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ ﻭ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻛﺎﺭ ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻛﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﭼﻮﺏ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﭼﻮﺑﻲ  ،ﻛﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭼﻮﺏ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻃﺮﺡ
ﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺒﺖ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﭘﻴﻜﺮ ﺗﺮﺍﺷﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ،ﭘﻴﺶ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺟﺴﻤﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ
،ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ )ﺍﺳﺘﺎﻥ(
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 300ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 61ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 209ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 30ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ  ،ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ ﻭ ﻳﺎ ﻫﻨﺮ ﻫﺎﻱ ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3132-23-001-1 :

ﺁﻛﻮﺁﺗﺮﻭﻧﻴﺴﺖ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/3/1 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :

ﺁﻛﻮﺁﺗﺮﻭﻧﻴﺴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺯ ﺣﺮﻓﻪ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ  .1ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻱﻣﻦﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
ﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ  .2ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ  .3ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺴﺖ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﻱ
ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺗﺼﻒﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  .4ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﻝ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ

 .5ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ  .6ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﻧﺮژﻱ  .7ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ PLC

 .8ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺷﻴﺮﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ  .9ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﭘﻤﭗ ﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ  .10ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﻓﺎﺿﻼﺏ  .11ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ  .12ﻧﻈﺎﺭﺕ ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ،ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژﻱ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻬﻬﺎ

ﻭ  .13ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺩﺭ

ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻳﺎ ﻓﻨﻲ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ :
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

532
206
326
0
0

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

 ﻛﺘﺒﻲ %25 : -ﻋﻤﻠﻲ %65 :

1B

 ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :

 -ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ »ﺁﻛﻮﺁﺗﺮﻭﻧﻴﺴﺖ«

 -ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ »ﺁﻛﻮﺁﺗﺮﻭﻧﻴﺴﺖ«

�. Job Description

ﻧﺎﻡ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8182-23-001-1 :

ﻣﺘﺼﺪﻱ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ ﻛﻮﺭﻩ ﺑﺨﺎﺭ RO

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/3/24 :

0B

ﺷﺮﺡ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻣﺘﺼﺪﻱ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ ﻛﻮﺭﻩ ﺑﺨﺎﺭ  ROﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺹﻧﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ :ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ ,ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁﺏ ,ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ  ROﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻭ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺩﺭﺻﻨﻌﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 120ﺳﺎﻋﺖ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

20

ﺳﺎﻋﺖ

:

 100ﺳﺎﻋﺖ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 :

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻤﻠﻲ %25 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ
 -ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺷﻴﻤﻲ ﻳﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﺑﺎﻓﻨﺪﻩ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ7-55/41/1/4 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/12/10 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:

ﺑﺎﻓﻨﺪﻩ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻓﺖ

ﺑﻠﻮﺯ ﻭ ژﺍﻛﺖ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﻳﻘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﻣﻘﻨﻌﻪ،ﺟﻮﺭﺍﺏ،ﺩﺳﺘﻜﺶ،ﺷﺎﻝ،ﻛﻼﻩ ،ﺷﻠﻮﺍﺭ ،ﻣﺎﻧﺘﻮ ،ﻛﺎﭘﺸﻦ،ﭘﺎﻟﺘﻮ،ﺷﻨﻞ ،ﺩﺍﻣﻦ ﻭ
ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻓﻲ،ﻛﺸﺒﺎﻑ،ﺩﻭﺭﻧﮓ ﺑﺎﻓﻲ،ﺗﻮﺭﻱ ﺑﺎﻓﻲ ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎﻓﻲ ،ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻠﻴﺴﻪ ﻭ ﺗﻚ
ﮔﻞ ﺑﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ:

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﻭ ﺩﺳﺖ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

 265 :ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 59ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 206ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ 5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Job / Competency Description

1

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ7-55/23/1/3 :

ﻛﺎﺭﻭﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺘﻮﺑﺎﻑ ﻣﻴﻨﻚ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/2/10 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺎﺭﻭﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﺘﻮﺑﺎﻑ ﻣﻴﻨﻚ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺘﻮ ﺑﺎﻑ ﻣﻴﻨﻚ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺭﺍﺷﻞ
ﺩﻭﻣﻴﻠﻪ ﺳﻮﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ -:
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 128ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

37

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

91

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25% : ﻋﻤﻠﻲ 65%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻳﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻭﻳﺎ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻛﺎﺭﻭﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  8152/ 2 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/2/25:
ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺎﺭﻭﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﭘﻴﭽﻲ،
ﭼﻨﺪﻻﻛﻨﻲ ﻧﺦ ،ﭼﻨﺪﻻﺗﺎﺑﻲ ﻧﺦ ،ﭼﻠﻪ ﭘﻴﭽﻲ ،ﺁﻫﺎﺭﺯﻧﻲ ،ﻣﺎﺳﻮﺭﻩ ﭘﻴﭽﻲ ﻭ ﻧﺦ ﻛﺸﻲ ﻭ ﮔﺮﻩ ﺯﻧﻲ

ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ

ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺫﻫﻨﻲ ﻭﺩﺳﺖ  ،ﭘﺎ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ -:
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 260ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

53

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 207ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

_

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

_

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25%: ﻋﻤﻠﻲ 65%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻳﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻛﺎﺭﻭﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﺭﺍﭘﻴﺮﻱ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ7-54/46/2/3 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/2/25:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺎﺭﻭﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﺭﺍﭘﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﭘﺎﺭﭼﻪ )ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻑ( ﺑﺎ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﭘﻮﺩﮔﺬﺍﺭﻱ ﺭﺍﭘﻴﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ)ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ(
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺫﻫﻨﻲ،ﺩﺳﺖ ،ﭘﺎ ﻭﭼﺸﻢ ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ -:
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

184

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

49 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

135 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

_

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

_

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25% : ﻋﻤﻠﻲ 65%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻳﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻭﻳﺎ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻛﺎﺭﻭﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﭘﺮﻭژﻛﺘﺎﻳﻞ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 7-54/47/2/3 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/2/25 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺎﺭﻭﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﭘﺮﻭژﻛﺘﺎﻳﻞ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﭘﺮﻭژﻛﺘﺎﻳﻞ
ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  : :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻭﻝ )ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ(
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ -:
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

 218 :ﺳﺎﻉﺕ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

1B

-ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 58ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 160ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

- :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

-:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25% : ﻋﻤﻠﻲ 65%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
2B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻳﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭﻳﺎ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ
ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 7-55/91/2/3 :

ﻛﺎﺭﻭﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﻛﺘﻦ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/2/25 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺎﺭﻭﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﻛﺘﻦ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺣﻠﻘﻮﻱ ﺗﺎﺭﻱ ﻭ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ) ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ(
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺩﺳﺖ،ﭘﺎ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

140

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

42

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

98

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25%: ﻋﻤﻠﻲ 65%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻳﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭﻳﺎ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻛﺎﺭﻭﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﻣﺎﻛﻮﻳﻲ ﺗﻚ ﺟﻌﺒﻪ ﺍﻱ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  7-45/41/2/3 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/2/10:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺎﺭﻭﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﻣﺎﻛﻮﻳﻲ ﺗﻚ ﺟﻌﺒﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﭘﺎﺭﭼﻪ
)ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻑ( ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﭘﻮﺩﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺎﻛﻮﻳﻲ ﺗﻚ ﺟﻌﺒﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ) ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ(
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺟﺴﻤﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

182

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

47

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 135ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ 25% : ﻋﻤﻠﻲ 65%: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 10%:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻳﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭﻳﺎ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﺎ

 5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ

ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ

�. Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ � :
F0

ﻛﺎﺭﻭﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﺘﻮﺑﺎﻓﻲ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 7-54/91/1/3 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 93/2/15 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺎﺭﻭﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﺘﻮﺑﺎﻓﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﭘﺘﻮ ﺭﺍ
ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ)ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ(
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ،ﺩﺳﺖ ،ﭘﺎ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 240ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 73ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 167ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻳﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻭﻳﺎ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ

�. Job / Competency Description

