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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
  002403423333351  :شغل آموزش کد ملي شناسايي 

 زرگانیامور مالی و با  :ریزی درسی اعضاء کارگروه برنامه

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

 مدیریت دولتی فوق لیسانس رحمت اله رحیمی 1
معاون دفترآموزش،ترویج 

 وتحقیقات تعاون
 سال 22

 سال 14 های نوع جدید رئیس اداره تعاونی مهندسی منابع طبیعی لیسانس سعید پورناصرانی 2

 سال 7 کارشناس تعاونی های نوع جدید حقوق فوق لیسانس بیب اله خورشیدی نژادح 3

 علوم ارتباطات اجتماعی لیسانس لیال رضا پور 4
رئیس اداره آموزش و قوانین و 

 مقررات تعاون
 سال 21

 مدیریت آموزشی فوق لیسانس نرگس هادی پور 5
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی 

 گانیامور مالی و بازر
 سال 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي کشور  ن آموزش فني و حرفهسازما جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            55260526دورنگار       

                    55260556         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو     ندارد حرفو  سوتا هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد ا       ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگي نقش 

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق مي هاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي اي از وظايف و توانمندي ب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا،   ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك حووزه شوغلي، مسو و ي       مهم اي شامل بياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 يك استاندارد آموزشي.  ات مورد نياز براي رسيدن ب حداقل زمان و جلس

 ورودي : ويژگي كارآموز 
 رود.  هايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار مي ها و توانايي حداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  رارورزي صرفا در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت مي

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك ييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  فرر  در آن مشاغل خاص م
 نردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  رتبي عملي و اخالق حرفو  ، عمليبخش   ، ر  شامل سمورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير آوري شواهد و قزاوت در فرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربيان :  صالحيت حرفه
 رود. اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي هاي آموزشي و حرف   حداقل توانمندي

 شايستگي : 
 شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد. ها و  توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي اي از مالومات نظري و توانمندي حداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان فني باشد. (، زيس  شناسي، شيميفي يك

 مهارت : 
 شود.  هاي عملي ارجاع مي اهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارتحداقل هم

 نگرش : 
 باشد.   اي مي اخالق حرف  هاي غير فني و اي از رفتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارت مجموع 

 ايمني : 
 شود. انجام ندادن صييح آن موجب بروز حوادث و خطرات در مييك رار مي مواردي اس  ر  عدم يا

 توجهات زيست محيطي :

 مالحظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد.
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

 نوع جديد  اي تعاونيه تشکیل شرکت

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

 یتعاون لیتشک کارهایو شامل بوده انی حوزه امور مالی و بازرگ شایستگی هایاز  نوع جدید  های تعاونی تشکیل شرکت

         یتوسعه و عمران شهرستان یتعاون لیتشک ،یمل ریفراگ یتعاون لیتشک ،عام یسهام یتعاون تیریمد ،عام یسهام

 در ارتباط است. یعامل شرکت تعاون ریمدشغل و با  می باشد

 : وروديهاي کارآموز  ويژگي

 لیسانسمیزان تحصیالت : حداقل 

 داشتن سالمت کامل جسماني و رواني :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد: نیاز هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت  102    طول دوره آموزش                    :  

 ساعت     40  ن آموزش نظري               :    ـ زما

 ساعت    75    :       ـ زمان آموزش عملي           

 ساعت        3    رورزي                      :  کازمان ـ 

  ساعت        3  :               ـ زمان پروژه               

 ه درصد ( بندي ارزشیابي) ب بودجه

 %52کتبي :  - 

 %52عملي : -

 %13اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 سال سابقه کار مرتبط  5 بادارابودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس 
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

به قوانین و مقررات مختلف بخش تعااون و آن  با توجه  دینوع جد  یتعاون یها شرکت لیتشکفرد پس از گذراندن دوره 

 پردازد.می تشکیل انواع تعاونی های نوع جدید به  تعاونی ها

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

(New Generation Cooperative (NGCs  

 

 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد :  ترين استانداردها و رشته مهم ٭

 رانيتوسط مد يمقررات تعاون يریو بکارگ يياشناس-

 

 

 

 

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

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

 رجع ......................................طبق سند و م                     ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت  

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

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

 شايستگي -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي ينظر

 55 35 20 تشکیل تعاونی سهامی عام 1

 45 35 10 مدیریت تعاونی سهامی عام 2

 10 7 3 تشکیل تعاونی فراگیر ملی 3

 25 15 10 تشکیل تعاونی توسعه و عمران شهرستانی 4

 102 75 40 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 عام یسهام یشرکت تعاون لیتشک

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

20 35 55 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه با کلیه متعلقات  دانش :

 ویدئو پروژکتور -

 پرده نمایش -

 کتاب قانون تجارت -

کتاب قانون اجرای  -

 44اصل های کلی  سیاست

 قانون اساسی

کتاب قانون بازار اوراق  -

 بهادار

آخرین دستورالعمل تشکیل  -

 تعاونی سهامی عام

دستورالعمل نحوه آخرین  -

 ایو  یشرکت سهام لیتبد

 یسهام یبه  تعاون یتعاون

 عام

آئین نامه های مرتبط با  -

 های سهامی عام تعاونی

 

    در ایران و جهان یتاریخچه تعاون-

    نی های نوع جدید و انواع آنتعاو -

    های نوع جدید در جهان و نحوه شکل گیری تعاونی لدالی-

    های جدید در ایران دالیل و ضرورت ایجاد تعاونی-

    در ایران و جهان  ها انواع تعاونی-

    ها یتعاون تیدر مالک ینوآور -

    تملک سهام تیو محدود هیسرما زانیم -

    نیموسس فیاوظ -

    عام یسهام یتعاون لیتشک ندیفرآ-

و  یسا ینو رهیپذ هیو طرح اساسنامه، اعالم لیتشک یفرم ها -

 اظهارنامه

   

    یمجمع عموم نیاول یو برگزار ،یسینو رهینحوه پذ-

باه    یتعااون  ایا و  یشارکت ساهام   لیدستورالعمل نحوه تبد -

 عام یسهام یتعاون

   

منطبااب بااا  یقااانون اساساا 44اصاال  یکلاا یهااا اسااتیس -

 عام یسهام یتعاون هایشرکت

   

عاام   یساهام  یقانون تجارت و موارد مرتبط با شارکت هاا   -

 درآن

   

 مهارت :

    تهیه و تدوین طرح اساسنامه شرکت تعاونی سهامی عام-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 عام یسهام یشرکت تعاون لیتشک

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

    تهیه و تدوین طرح اظهارنامه شرکت تعاونی سهامی عام-

طرح اعالمیه پاذیره نویسای شارکت تعااونی     تهیه و تدوین -

 سهامی عام

   

تهیه و تدوین طرح آگهای دعاوت مجماع عماومی موساس      -

 شرکت تعاونی سهامی عام

   

انجام بلوک بندی مجمع عماومی موساس شارکت تعااونی      -

 سهامی عام

   

    تکمیل طرح اعالمیه تبدیل-

    برگزاری مجمع عمومی موسس شرکت تعاونی سهامی عام -

کت تعااونی  بررسی صورتجلسه مجمع عمومی موساس شار  -

 سهامی عام

   

    بکارگیری دالیل و ضروریات ایجاد تعاونی-

    دینوع جد یها یتعاون یها یژگیو و یمستندات قانون اجرای-

 : نگرش 

 نظم و دقت در کار-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 :ایمنی و بهداشت

 کار طیاصول بهداشت در مح تیرعا-

 یاصول ارگونوم  تیرعا-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 عام یسهام یشرکت تعاون لیتشک

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ست محیطی :توجهات زی

 پسماند تیریمد-

 یانرژ یو  ارتقاء بهره ور تیریمد-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 عام یسهام یتعاون تیریمد

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 35 45 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 في و منابع آموزشيمصر

 رایانه با کلیه متعلقات - دانش :

 ویدئو پروژکتور -

 پرده نمایش -

 کتاب قانون تجارت -

کتاب قانون اجرای سیاست  -

قانون  44های کلی اصل 

 اساسی

کتاب قانون بازار اوراق  -

 بهادار

آخرین دستورالعمل تشکیل  -

 تعاونی سهامی عام

آئین نامه های مرتبط با  -

 های سهامی عام تعاونی

 

 

    نحوه برگزاری مجامع-

    وظایف و اختیارات مجامع -

    وظایف و اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل-

    وظایف و اختیارات بازرسان-

    حسابها و نحوه اطالع رسانی-

    رعاملیمدو  رهیمد ئتیه اراتیو اخت فیوظا-

    ماموریت های نظارتی خاص بازرسان-

    شرکت تعاونی نحالل و تصفیهنحوه ا-

    شرایط ورود به بورس و فرابورس -

 مهارت :

    برگزاری انواع مجامع عمومی-

    تعاونیشرکت انحالل و تصفیه  -

    ورود به بورس و فرابورس-

 : نگرش

 نظم و دقت در کار

 رعایت اخالق حرفه ای

 :ایمنی و بهداشت

 کار طیاصول بهداشت در مح تیرعا-

 یاصول ارگونوم  تیرعا-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 عام یسهام یتعاون تیریمد

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 في و منابع آموزشيمصر

 توجهات زیست محیطی :

 پسماند تیریمد-

 یانرژ یو  ارتقاء بهره ور تیریمد-
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 استاندارد آموزش  

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 یمل ریفراگ یتعاون یشرکت ها لیتشک

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 7 10 

 ايمني  ،نگرش  ت ،مهار ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه با کلیه متعلقات - دانش :

 ویدئو پروژکتور -

 پرده نمایش -

کتاب قانون اجرای سیاست  -

قانون  44های کلی اصل 

 اساسی

آخرین دستورالعمل تشکیل  -

 فراگیر ملیتعاونی 

اون، آخرین ابالغیه وزیر تع -

کار و رفاه اجتماعی به 

ادارات استانی درخصوص 

 تشکیل تعاونی فراگیر ملی

    قانون بخش تعاونی-

منطباب   قانون اساسی 44های کلی اصل قانون اجرای سیاست-

 یمل ریفراگ یتعاون یشرکت ها با

   

    قانون تجارت -

ات آخرین ابالغیه وزیر تعااون، کاار و رفااه اجتمااعی باه ادار      -

 استانی درخصوص تشکیل تعاونی فراگیر ملی

   

 مهارت :

    توانمند سازی اقشار کم درآمد از طریب تعاونی ها-

    تعیین اهداف تعاونی های فراگیر ملی و دالیل تشکیل آن-

    فراگیر ملیتهیه و تدوین طرح اساسنامه شرکت تعاونی -

    تشکیل تعاونی فراگیر ملی -

    ین سه دهک پایین درآمدیتعی -

    تهیه دعوتنامه و صورتجلسه مجمع عمومی -

    فراگیر ملیشرکت تعاونی موسس  برگزاری مجمع عمومی -

بررسی صورتجلسه مجماع عماومی موساس شارکت تعااونی      -

 سهامی عام

   

 : نگرش

 نظم و دقت در کار

 رعایت اخالق حرفه ای
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 استاندارد آموزش  

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 یمل ریفراگ یتعاون یشرکت ها لیتشک

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  ت ،مهار ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 :ایمنی و بهداشت

 کار طیل بهداشت در محاصو تیرعا-

 یاصول ارگونوم  تیرعا-

 

 توجهات زیست محیطی :

 پسماند تیریمد-

 یانرژ یو  ارتقاء بهره ور تیریمد-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانیتشکیل 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 15 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،ش دان

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه با کلیه متعلقات - دانش :

 ویدئو پروژکتور -

 پرده نمایش -

 کتاب قانون بخش تعاونی -

های  قانون اجرای سیاستکتاب 

 قانون اساسی 44کلی اصل 

آخرین دستورالعمل تشکیل  -

سعه و عمران توتعاونی 

 شهرستانی

کتاب قانون تاسیس تعاونی -

 توسعه و عمران شهرستانی

دستورالعمل نحوه محاسبه  -

 ارزش واقعی سهام

    نی توسعه و عمران شهرستانیقانون تاسیس تعاو -

    دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعی سهام-

    اساسنامه تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی -

    انون بخش تعاونیق -

منطبب  قانون اساسی 44های کلی اصل  قانون اجرای سیاست -

  شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی با

   

 مهارت :

تعاونی هاای توساعه و عماران     دتعیین هدف و  ضرورت ایجا-

 شهرستانی

   

    تهیه و تدوین طرح اساسنامه شرکت تعاونی سهامی عام -

    کیل تعاونی توسعه و عمران شهرستانیتش -

    تهیه دعوتنامه و صورتجلسه مجمع عمومی - 

برگزاری مجماع عماومی شارکت تعااونی توساعه و عماران        -

 شهرستانی

   

    فروش سهام به سهامدار غیرعضو و رعایت مقررات آن -

 : نگرش

 نظم و دقت در کار

 رعایت اخالق حرفه ای
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانیتشکیل 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،ش دان

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 :تایمنی و بهداش

 کار طیاصول بهداشت در مح تیرعا-

 یاصول ارگونوم  تیرعا-

 

 توجهات زیست محیطی :

 پسماند تیریمد-

 یانرژ یو  ارتقاء بهره ور تیریمد-
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  تگاهدس1 موجود در بازار دیتا پروژکتور  1

  دستگاه1 موجود در بازار پرده اسالید 2

  عدد 1 چوبی تریبون استاد 3

  عدد 1  استاندارد موجود در بازار  لپ تاپ 4

  عدد1  استاندارد موجود در بازار  میز و صندلی مربی 5

  عدد15  استاندارد موجود در بازار  میزو صندلی کارآموز 6

  عدد 1 مخابراتی ADSLمودم  7

  عدد 1  استاندارد موجود در بازار  تخته وایت برد 0

  عدد 1 استاندارد  سازمان آتش نشانی کپسول آتش نشانی 2

  عدد 1 با کلیه ملزومات جعبه کمکهای اولیه 10

  عدد 1  استاندارد موجود در بازار  تهویه مطبوع 11

  عدد 1  استاندارد موجود در بازار  آبسردکن 12

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  12تجهیزات براي يك کارگاه به ظرفیت  -

 

 

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  بسته A4 1 کاغذ  1

  عدد 1از هر رنگ  وایت برد سه رنگ ماژیک 2

  عدد 2 فومی تخته پاک کن 3

  عدد 15 معمولی نوشت افزار 4

 توجه : 

 نفر محاسبه شود. 12مواد به ازاء يك نفر و يك کارگاه به ظرفیت  -
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  برگه استاندارد ابزار  -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  نسخه 1 آخرین شماره کتاب قانون تجارت 1

 44کتاب قانون اجرای سیاست های کلی اصل  2

 ن اساسیقانو

  نسخه 1 آخرین شماره

  نسخه 1 آخرین شماره کتاب قانون بازار اوراق بهادار 3

  نسخه 1 آخرین شماره دستورالعمل تشکیل تعاونی سهامی عام 4

  نسخه 1 آخرین شماره های سهامی عام آئین نامه های مرتبط با تعاونی 5

  نسخه 1 آخرین شماره کتاب قانون بخش تعاونی 6

  نسخه 1 آخرین شماره ورالعمل تشکیل تعاونی فراگیر ملیدست 7

ابالغیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات  0

 استانی درخصوص تشکیل تعاونی فراگیر ملی

  نسخه 1 آخرین شماره

کتاب قانون تاسیس تعاونی توسعه و عمران  2

 شهرستانی

  نسخه 1 آخرین شماره

  نسخه 1 آخرین شماره به ارزش واقعی سهامدستورالعمل نحوه محاس 10

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -

 

 

 

 


