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 ريزي درسي، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 431220450050011 : شايستگيآموزش كد ملي شناسايي 

 

 امور مالی و بازرگانی  :ریزی درسی اعضاء کارگروه برنامه

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

 کارشناسی  ارشد امیر هوشنگ عزیزی 1
فناوری اطالعات 

 و سیستم ها

شرکت اطالع رئیس اداره آموزش  و آزمون  

 رسانی و خدمات بورس
 سال 27

 مدیریت مالی کارشناسی  ارشد بهنام بهزادفر 2
فرهنگ سازی شرکت اطالع مدیر آموزش و 

 رسانی و خدمات بورس 
 سال 9

 ریاضیات مالی دکتری یزدانیان احمدرضا 3
مشاور آموزش و فرهنگ سازی شرکت اطالع 

 رسانی و خدمات بورس
 سال 7

4 
علیرضا فتح الهی 

 خامنه
 سال 5 مربی بورس آموزشگاه آزاد تجربی دیپلم 

 سال 10 علمی دانشگاهعضو هیات  حسابداری دکتری محبوبه جعفری 5

 سال 12 مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس اقتصاد مالی دکتری احسان عامری مقدم 6

 دکتری  شهناز بیرجندی 7
مدیریت 

 استراتژیک

 واستاد دانشگاه و مدیر و موسس مجتمع فنی 

 حرفه ای
 سال 40

8 
سید امیر حسین 

 ماجدی
 کارشناسی ارشد 

مهندسی شهر 

 سازی
 سال 5 آموزشگاه آزاد مدرس بورس

 مدیریت آموزش کارشناسی ارشد  نرگس هادی پور 9
 وی دبیرکار گروه برنامه ریزی درسی امور مال

 بازرگانی
 سال  20

 

 

 

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

 قانوني است. از آن موجب پیگرد

 ريزي درسيطرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

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

                                            66583658دورنگار       

                    66583628         تلفن  

 rpc@irantvto.irكي : آدرس الكترونی
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 تعاريف : 

 استاندارد شغل : 

اي نیزز ستاندارد حرفهاز موارد ا هاي مورد نیاز براي عملكرد موثر در محیط كار را گويند در بعضيها و توانمنديمشخصات شايستگي

 .شودگفته مي

 استاندارد آموزش : 

 هاي موجود در استاندارد شغل. ي يادگیري براي رسیدن به شايستگينقشه

 نام يك شغل :  

 شود. رود اطالق ميهاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مياي از وظايف و توانمنديبه مجموعه

 شرح شغل : 

ترين عناصر يك شغل از قبیل جايگاه يا عنوان شغل، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگزر در يزك حزوزه شزغلي، اي شامل مهمیانیهب

 ها، شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نیاز شغل. مسئولیت

 طول دوره آموزش : 

 يك استاندارد آموزشي.  ات مورد نیاز براي رسیدن بهحداقل زمان و جلس

 يژگي كارآموز ورودي : و

 رود. هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار ميها و تواناييحداقل شايستگي

 كارورزي:

گیرد و كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي

د در محل ن مشاغل خاص محیط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يك شايستگي كه فرضرورت دارد كه در آ

آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببیند و شامل بسیاري با استفاده از عكس مي آموزش به صورت تئوريك

 گردد.(از مشاغل نمي

 ارزشیابي : 

كتبزي عملزي و ، عمليبخش  ه، كه شامل سهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خیرآوري شوافرآيند جمع

 اي خواهد بود. اخالق حرفه

 اي مربیان : صالحیت حرفه

 رود.اي كه از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار ميهاي آموزشي و حرفهحداقل توانمندي

 شايستگي : 

 ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد. در محیطتوانايي انجام كار 

 دانش : 

تواند شزامل علزوم كه مي هاي ذهني الزم براي رسیدن به يك شايستگي يا توانايياي از معلومات نظري و توانمنديحداقل مجموعه

 ، تكنولوژي و زبان فني باشد. (، زيست شناسي، شیمي، فیزيكرياضيپايه)

 ت : مهار

 شود. هاي عملي ارجاع ميحداقل هماهنگي بین ذهن و جسم براي رسیدن به يك توانمندي يا شايستگي. معموالً به مهارت

 نگرش : 

 باشد.  اي مياخالق حرفه هاي غیر فني واي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه

 ايمني : 

 شود.است كه عدم يا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط كار ميمواردي 

 توجهات زيست محیطي :

 مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسیب به محیط زيست وارد گردد.
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 : شايستگي استاندارد آموزش نام 

 تابلو خواني بورس

 : شايستگياستاندارد آموزش شرح 

 tsetmc تیسا از و کارس یبررس کارهای شاملگروه امور مالی و بازرگانی می باشد و از  شایستگی بورس یتابلو خوان

 استفاده روج پول هوشمندخروند ورود و  یبررس بازار جاناتیهو تحلیل  یبررس بورس تهران( یفناور تیریشرکت مد)

 ر ارتباط است.د بورسمی باشد و با مشاغل  یعامالتمها در تابلو  لتریاز ف

 : وروديهاي كارآموز ويژگي

 )ديپلم(متوسطه  دومپايان دوره میزان تحصیالت : حداقل 

  ذهنيي و داشتن سالمت كامل جسم:  هنيو ذ توانايي جسميحداقل 

  431220450040001با كد  و فروش اوراق بهادار ديسفارش خر رشيپذ يكمك متصد  : نیازهاي پیشمهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت    40:        طول دوره آموزش            

 ساعت    12   :      ز زمان آموزش نظري      

 عتسا    28    :      ز زمان آموزش عملي      

 ساعت     0  :           رورزي           كازمان ز 

  ساعت     0   :           ز زمان پروژه              

 بندي ارزشیابي) به درصد ( بودجه

 %25كتبي :  - 

 %65عملي : -

 %10اي :اخالق حرفه -

 اي مربیان :هاي حرفهصالحیت

 ایو  یدلوم اقتصاعاقتصاد،  ،ی،حسابدار یبازرگان تیریمد ،یمال تیریدم یاز رشته ها یکیدر  سانسیل یلیمدرک تحص

 مرتبط تیفعال ایو  یسال سابقه آموزش 3با حداقل  یمرتبط مال یرشته ها ریسا
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

 معامالت( مجح ،يو حقوق يقیحق )تحركات سهام داران براساس تابلو معامالتسهامدار  در تابلو خواني بورس      

 .دهد یصنموده تا روند حاكم را تشخ يابيول را ارزپ انيجر

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

Table reading in the stock market- 

 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد : ترين استانداردها و رشتهمهم ٭

 بهادار معامله گر بورس اوراق -

 تحلیلگر بورس اوراق بهادار -

 و فروش اوراق بهادار ديسفارش خر رشيپذ يمتصد -

 

 

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

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

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

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

      ■د :  نیاز به استعالم از وزارت كار  
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 شايستگياستاندارد آموزش 

 كارها -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

1 
 بورس تهران( یفناور تیریشرکت مد) tsetmc تیو کار سا ساز یبررس

 (Tehran Securities Exchange Technology Management Co ) 
5 10 15 

 9 7 2 بازار جاناتیهو تحلیل  یبررس 2

 10 7 3 بررسی روند ورود و خروج پول هوشمند 3

 6 4 2 تفاده از فیلتر ها در تابلو معامالتیاس 4

 40 28 12 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 تيريشركت مد)  tsetmc تيو كار سا ساز يبررس

 بورس تهران( يفناور

(Tehran Securities Exchange Technology Management 

Co) 

 زمان آموزش

 
 جمع لیعم نظری

5 10 15 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :

 پروژکتور دیتا

 اسالید پرده

 مربی صندلی و میز

 کارآموز صندلی و میز

 برد وایت تخته

 نشانی آتش کپسول

 اولیه های کمک جعبه

 مطبوع تهویه

 کاغذ

 کن پاک تخته

 افزار نوشت

 برد وایت ماژیک

Cd آموزشی های 

 پرگار

 یاگون

 نقاله

 

 

    بهادار قابل معامله در  بورس انواع اوراق-

    انبورس تهر یفناور تیریمد تیسامختلف  یبخش ها -

    انواع شاخص ها -

    و صفحه نماد یبورس ینمادها -

  مهارت :

      tsetmc ورود به سایت-

    هاشاخص  تیوضع یبررس و لیتحل -

    موجود در تابلو یزبانه هاتشخیص -

    یبورس یتابلو نمادها لیو تحل یبررس -

 نگرش :

 هیبازار سرما یو مقررات عموم نیقوان تیرعا تیتوجه به اهم -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 ارکرعایت اصول ارگونومی حین انجام  -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماندها -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 ستاندارد آموزش ا

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 بازار جاناتیه بررسي و تحلیل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 7 9 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  انش :د

 پروژکتور دیتا

 اسالید پرده

 مربی صندلی و میز

 کارآموز صندلی و میز

 برد وایت تخته

 نشانی آتش کپسول

 اولیه های کمک جعبه

 مطبوع تهویه

 کاغذ

 کن پاک تخته

 افزار نوشت

 برد وایت ماژیک

Cd آموزشی های 

 پرگار

 یاگون

 نقاله

 

 

    بازار هیجانات وزمان معامالتی بازار -

    شموقعیت صف خرید و صف فرو -

    روش سفارش گذاری-

  مهارت :

    موقعیت خرید و فروش تشخیص-

    وبررسی معامالت بلوکی تابل-

    حلیل صف های خرید و فروش تابلوت-

    تشخیص سفارش ترس و رنج کشیدن تابلو-

 نگرش:

 هیبازار سرما یو مقررات عموم نیقوان تیرعا تیتوجه به اهم -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 ارکرعایت اصول ارگونومی حین انجام  -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماندها -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

  روند ورود و خروج پول هوشمند يبررس

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 7 10 

 ايمني ،نگرش هارت،م ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :

 پروژکتور دیتا

 اسالید پرده

 مربی صندلی و میز

 کارآموز صندلی و میز

 برد وایت تخته

 نشانی آتش کپسول

 اولیه های کمک جعبه

 مطبوع تهویه

 کاغذ

 کن پاک تخته

 افزار نوشت

 برد وایت کماژی

 

    روش های بررسی نقدینگی-

    ه بازیمفهوم سفت-

    اثر حجم بر روند تابلو-

    

    

  مهارت :

    دینگیتحلیل و بررسی جریان نق-

    سفته بازی در سهام -

    عامالت تابلومبررسی و تحلیل حجم -

    یتحلیل رفتار حقیقی و حقوق-

 نگرش :

 هیبازار سرما یو مقررات عموم نیقوان تیرعا تیه به اهمتوج -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماندها -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 ده از فیلتر ها در تابلو معامالتياستفا

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :

 پروژکتور دیتا

 اسالید پرده

 مربی صندلی و میز

 کارآموز صندلی و میز

 برد وایت تخته

 نشانی آتش کپسول

 اولیه های کمک جعبه

 مطبوع تهویه

 کاغذ

 کن پاک تخته

 افزار نوشت

 برد وایت ماژیک

Cd آموزشی های 

 پرگار

 یاگون

 نقاله

 

 

    نحوه کد نویسی-

    فیلترهای کاربردی-

    فیلتر نویسی و نوسان گیریروش های -

  مهارت :

    لترهایسازوکار ف یبررس -

    فیلتر نویسی-

    نوسان گیری-

 نگرش :

 هیبازار سرما یو مقررات عموم نیقوان تیرعا تیتوجه به اهم -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 ارکرعایت اصول ارگونومی حین انجام  -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماندها -

 مدیریت مصرف انرژی -
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  برگه استاندارد تجهیزات 

 توضیحات  تعداد  دقیق  مشخصات فني و نام  رديف

1 
دستگاه   5 دستگاه مربی و 1 دستگاه CORI7 6با متعلقات  رایانه 

 کارآموزان

 اینترنت پرسرعت عدد1 مخابراتی ADSLمودم  2

  دستگاهDP:2000Lumens 1 پروژکتور ویدیو 3

  دستگاهSc:16*2.4 1 شیپرده نما 4

  عدد1 استاندارد مربی صندلی و میز 5

  عدد15 استاندارد کارآموز صندلی و میز 6

  عدد1 استاندارد برد وایت تخته 7

  عدد1 استاندارد نشانی آتش کپسول 8

  عدد1 استاندارد اولیه های کمک جعبه 9

  عدد1 استاندارد مطبوع تهویه 10

  عدد1 استاندارد سردکن آب 11

 رفته شود. گ نفر در نظر 15تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -توجه : 

             

 برگه استاندارد مواد  -     

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  بسته A4 1 کاغذ  1

  عدد 1از هر رنگ  سه رنگ -وایت برد  ماژیک 2

  عدد 2 فومی تخته پاک کن 3

  عدد 15 معمولی نوشت افزار 4

 محاسبه شود. نفر 15ارگاه به ظرفیت و يك كمواد به ازاء يك نفر  -توجه : 

  برگه استاندارد ابزار  -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 برای تمام کارگاهها عدد 1از هرکدام  بورسمربوط به  یآموزش یوسترهاپ 1

 برای تمام کارگاهها عدد 1م از هرکدا مربوط به بازار سرمایه کتاب مجموعه قوانین ومقرارت 2

3 CD برای تمام کارگاهها عدد 1از هرکدام  مرتبط با بازار سرمایه های آموزشی 

  برگ 15 رایج در بورس نمونه برگ اوراق بهادار 4

 برای تمام کارگاهها عدد 1از هرکدام  با بورس مرتبط یمحاسباتی افزارها نرم 5

 یاضیر یرسم نمودارها یابزارها 6

 یاشکال هندسو 

 مربی ژهیو عدد 1از هرکدام  و نقاله ایپرگار، گون

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.-توجه : 


