معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شغل

فروشنده گوشي تلفن همراه

گروه شغلي
الکترونیک
كد ملي آموزش شغل

0 0 3 0 0 1 0 0 0 1
نسخه

شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 0031/10/10 :

شناسه گروه

2

5 2 2 3

سطح

Isco-08

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل 111011101101110 :

اعضاء كارگروه برنامهريزي درسي :الکترونیک
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرک تحصیلي

رشته تخصصي

شغل و سمت

0

صمد عباسي

كارشناسي ارشد

مديريت راهبردي
DBA

مسئول كمیسیون آموزش

1

دانیال لشکري

كارشناسي ارشد

برق

0

آرش راه نورد

كارشناسي

الکترونیک

4

نادر هراتي

كارشناسي ارشد

هوش مصنوعي

1

مهدي خمسه

كارشناسي

الکترونیک

6

وحید حیدري

كارشناسي

سخت افزار

1

علي امراريان

كارشناسي

8

راضیه عباس زاده

كارشناسي

فناوري اطالعات و
ارتباطات
الکترونیک

اتحاديه تلفن همراه مشهد
موسس و مربي آموزشگاه فني و
حرفه اي
تعمیركار گوشي تلفن همراه
مديريت موسسه خدمات پس از
فروش تلفن همراه
موسس و مربي آموزشگاه فني و
حرفه اي

سابقه كار
 01سال
 01سال
 01سال
 11سال
 01سال

كارشناس آموزش اتحاديه

 01سال

مربي آموزشگاه فني و حرفه اي

 8سال

دبیر كارگروه برنامه ريزي درسي
الکترونیک

 01سال

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور بووده و هرگونوه
سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

66180618

تلفن 66180618

آدرس الکترونیکي rpc@irantvto.ir :

1

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد اسوتاندارد ررهو اي نيو نتتو
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادنيري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ر از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بياني اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي ،مسو و ي هوا،
شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
رداقل شايستگيها و تواناييهايي ر از يك رارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
رارورزي صرها در مشاغلي اس ر باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت ميدود يا با مار صورت مينيرد و ضرورت دارد
ر در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ر هرد در ميل آموزش ب صورت ت وريوك
با استتاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمينردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمعآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك يك شايستگي بدس آمده اس يا خير ،ر شامل س بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق ررهو اي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
رداقل توانمنديهاي آموزشي و رره اي ر از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام رار در مييكها و شرايك نونانون ب طور مورر و رارا برابر استاندارد.
دانش :
رداقل مجموع اي از مالومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ر ميتوانود شوامل علووم هاي (رياضوي،
هي يك ،شيمي ،زيس شناسي) ،تكنو وژي و زبان هني باشد.
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .ماموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رهتارهاي عاطتي ر براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارتهاي غير هني و اخالق رره اي ميباشد.
ايمني :
مواردي اس ر عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي اس ر در هر شغل بايد رعاي و عمل شود ر رمترين آسيب ب مييك زيس وارد نردد.

2

نام استاندارد آموزش شغل :
فروشنده گوشي تلفن همراه
شرح استاندارد آموزش شغل :
فروشنده تلفن همراه شغلی است در حوزه الکترونیک که دارای شایستگی های کاربری تلفن همراه ،دریافت سففارش و
معرفی کاال ،تست و تحویل گوشی فروخته شده ،پذیرش و تحویل گوشی تعمیراتی ،قیمت گذاری  ،تست و خرید گوشی
کارکرده ،کار با نرم افزار های مدیریت فایل  ،ساختن رایانامه به نام مشتری و ایجاد حساب کاربری ،نصب و لغفو نصفب
نرم افزارهای کاربردی ،نصب گلس و خش گیر ،انجام امور مالی و وظایف قانونی می باشد .این شغل با تعمیر کفار نفرم
افزار و سخت افزار تلفن همراه در ارتباط است.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

018

ساعت

و زمان آموزش نظري

:

40

ساعت

و زمان آموزش عملي

:

61

ساعت

و زمان كارورزي

:

1

ساعت

و زمان پروژه

:

1

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %11 : عملي %61: اخالق حرفهاي %01:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

حداقل دارای مدرک فوق دیپلم و دارای  2سال سابقه کار مرتبط

3

٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
فروشنده گوشي تلفن همراه بايد به تشخیص رفتار مشتري ،بکارگیري فنون ارتباطات و اجوراي فرآينود فوروش ،
اصول مذاكره ،كار با نرم افزار صندوق مکانیزه و مديريت واحد صنفي تسلط داشته باشود .موفقیوت فروشونده در
گروي برخورداري از مهارت فني و تخصصي و مهارت برقراري ارتباط و تعامل با ديگران است .فروشنده بايد نیواز
مشتري را درک نموده ،به منظور انتخاب صحیح ،مشتري را صادقانه راهنمايي نمايد و سرانجام قادر باشد توافوق و
اعتماد مشتري را براي خريد ،جلب نمايد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :

Mobile phone Saller

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
تعمیركار سخت افزار تلفن همراه-تعمیركار نرم افزار تلفن همراه

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت كار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................

▊
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگيرديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

کاربری تلفن همراه

4

6

10

2

دریافت سفارش و معرفی کاال

8

10

18

3

تست و تحویل گوشی فروخته شده

3

5

8

4

پذیرش و تحویل گوشی تعمیراتی

4

6

10

5

قیمت گذاری  ،تست و خرید گوشی کارکرده

4

6

10

6

کار با نرم افزار های مدیریت فایل

4

6

10

7

نصب و لغو نصب نرم افزارهای کاربردی

2

4

6

8

ساختن رایانامه به نام مشتری و ایجاد حساب کاربری

5

10

15

9

نصب گلس و خش گیر

1

3

4

10

انجام امور مالی و وظایف قانونی

8

9

17

جمع ساعات

40

5

018 61

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کاربری تلفن همراه

نظری

عملی

جمع

4

6

10

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-تلفن همراه

دانش :
-تاریخچه تلفن همراه و سیستم های مخابراتی( انواع ،BTS

رایانه-ویدئو پروژکتور

انواع اپراتورها ،آنتن دهی و فرکانس ها و )...

-کابل رابط گوشی

مفهوم دیجیتال( گیت ها و کد باینری)عملکرد سخت افزاری و نرم افزاری تلفن همراهبرندها وخصوصیات سخت افزاری تلفن های همراهانواع سیستم های عامل در تلفن های همراه(سیسفتم عامفلسیمبین  ،سیستم عامل ویندوز ،سیستم عامل اندروید و سیستم
عامل اپل )IOS
کار با ویندوز (نرم افزارهفای رابفط کفاربری تلففن همفراه درویندوز) ( رابط کاربری جاوا ،رابط کاربری اندروید ،رابط کاربری
اپل)
مهارت :
کار با منوی سیستم های عامل تلفن همراه مدیریت اطالعات تلفن همراه توسط رابط های کاربرینگرش :
 به روز بودن با توجه به تغییرات تکنولوژیایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت انرژیمدیریت پسماند6

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
دریافت سفارش و معرفی کاال

نظری

عملی

جمع

8

10

18

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

چند مدل تلفن همراه در برند

 -شففناخت مشففتری و ایج فاد ارتبففاط مو ر(الگوهففای رفتففاری

های مختلف

 ،DISCانواع مشتری ،اصول مذاکره و زبان بدن)
شروع و تکمیل فرآیند فروشخدمات پس از فروش( گارانتی و شرایط استفاده از آن  ،بیمهو تفاوت وارانتی با گارنتی )
روش مدیریت ارتباط با مشتریروش های سنجش میزان رضایت مندی مشتریشیوه های جذب  ،جلب رضایت و تداوم ارتباط با مشتریاصول اولیه CRMمهارت :
ایجاد ارتباط مو ر با مشتری گرفتن اطالعات و راهنمایی مشتری در خرید مناسبارائه آموزش اولیه کار با تلفن همراه به مشترینگرش :
مشتری مداریایمنی و بهداشت :
 ارگونومی ایستادن صحیح برای مدت طوالنیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت انرژی-مدیریت پسماند
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تست و تحویل گوشی فروخته شده

نظری

عملی

جمع

3

5

8

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-دستگاه پانچ

دانش :

-انواع لوازم جانبی مثل شارژر

-انواع لوازم جانبی

-هندزفری

-انواع پلمپ گوشی

 -نمونه جعبه پلمپ شده

-انواع سیم کارت و سوکت سیم کارت

گوشی

روش تست قسمت های مختلف گوشی(آنتن ،بخش صفوتی،شارژر ،دوربین و )...
مهارت :
تست لوازم جانبی همراه دستگاهچک کردن پلمپ گوشیپانچ کردن سیم کارتاستعالم اصالت گوشی از بابت رجیستریتست کامل گوشی قبل از تحویل گوشی به مشترینگرش :
دقت در رعایت اصول مشتری مداری در هنگام تحویل گوشی فروخته شدهدقت در رفرش ( تقلبی ) نبودن گوشی با چک شماره سریال و تطبیق سریال گوشی باجعبه و درب گوشی
دقت در صدور فاکتور معتبر با قید سریال گوشیایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیستمحیطی :
مدیریت انرژیمدیریت پسماند8

استاندارد آموزش
برگه ی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان:
پذیرش و تحویل گوشی تعمیراتی

نظری

عملی

جمع

4

6

10

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

لوازم التحریر

 -قوانین و قیمت های اتحادیه ی فروشندگاه موبایل

 ،فرمهای تحویل
مربوط به اتحادیه با سربرگ

 -نحوه عملکرد قسمت های مختلف گوشی

مربوطه یا مهر واحد صنفی،

 -تعهد تعمیرکار به قوانین اتحادیه

مجوز تعمیرات

-قیمت های تلفن همراه

 ،مجوز فروش تلفن همراه

-شناخت تامین کنندگان مجاز قطعات جانبی و یدکی

یک نمونه گوشی معیوب

مهارت:
 تشخیص معایب ظاهری و قابل ارائه به مشتری تشخیص عیوب دیگر هنگام پذیرشآگاه کردن مشتری از دالیل بروز عیب مربوطه و بروز معایباحتمالی هنگام تعمیر
آگاه کردن مشتری از احتمال حذف اطالعات در صورت نیازبه خدمات نرم افزاری
تحویل سیم کارت و کارت حافظه و متعلقات غیر ضروری درحین پذیرش گوشی
تست کامل گوشی پس از تعمیرآگاه کردن مشتری از شرایط گارانتیایمنی و بهداشت:
-دقت در تشخیص گوشی رفرش در موقع پذیرش
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استاندارد آموزش
برگه ی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان:
نظری

پذیرش و تحویل گوشی تعمیراتی

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش:
رعایت اصول و وجدان کاری در هنگام پذیرش و تحویل و نیزصداقت در کار صرفا پذیرش گوشی تعمیراتی توسط مشاور فروش مشروط به داشتن مجوزهای الزم ازاتحادیه صنفی مربوطه در آن واحد صنفی
توجهات زیست محیطی:
مدیریت انرژی-مدیریت پسماند

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
قیمت گذاری ،تست و خرید گوشی کارکرده

نظری

عملی

جمع

4

6

10

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
کابل شارژ اصلی

 -مشخصات ،امکانات و قابلیت های تلفن همراه

شارژر اصلی

 -قیمت و مولفه های مو ر

هندزفری اصلی

 -قوانین و پارامترهای امنیتی در هنگام خرید

Wifi

 -چارت کد های مخفی جهت تست

رم اصلی
سیم کارت

مهارت :
 تطبیق برچسب اطالعات جعبه با اطالعات موجفود بفر رویدستگاه و فاکتور خرید

شارژر وایرلس
Tage N F C
منبع تغذیه
لوازم جانبی تحت بلوتوث

تست و بررسی سخت افزار و نرم افزار -تست سالمت ظاهری ،کلیدها  ،کانکتورها و متعلقات گوشی

دیتا پروژکتور
تخته وایت برد

 -تشخیص گوشی و قطعات اصلی و غیراصلی

انواع گوشی بابرندهای مختلف

 -تست سخت افزاری شامل (بازر-میکروفن-اسپیکر-صففحه

منابع و جزوات مرتبط

نمایش لمسی-حسگرها-شارژر -هنفدزفری-دوربفین-آنفتن-
وای فای-بلوتوث)
تست نرم افزاری شامل(نسخه سیستم عامفل-قففل شفبکه-اتصال به اینترنت-حسابهای کاربری)
غیرفعال سازی حساب هفای کفاربری سیسفتم عامفل هفایمختلف)(outlook-FRP-Icloud
 -تست مصرف باتری و سرعت شارژ در حالتهای مختلف
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

قیمت گذاری ،تست و خرید گوشی کارکرده

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
ارائه توضیحات و توجیه مشتری جهت قیمت گذاری دستگاه مدیریت زمان و وقت در انجام کار و تعیین مهلت تستمالحظات متناسب محصول خریداری شده با تقاضای بازار الزام بررسی استعالم اصالت و انتقال مالکیت در بحث رجیستریایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات استاندارد در طی مراحل تستتوجهات زیستمحیطی :
 جمع آوری و تفکیک زباله و قطعات معیوب(باطری)مدیریت انرژی-مدیریت پسماند
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان :
کار با نرم افزار های مدیریتی فایل ها

نظری عملی
4

6

جمع
10

دانش ،مهارت ،نگرش ،ایمنی

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیستمحیطی مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

سیستم رایانه با تجهیزات ،

-سیستم های عامل در تلفن های همراه

دسترسی به اینترنت  ،انواع

انواع نرم افزار های مدیریت فایفل در سیسفتم عامفل هفایمختلف
 فایل های مربوط به درایورمهارت :
مدیریت اطالعات تلفن همراه توسط رابط های کاربری آماده سازی گوشی برای اتصال به نرم افزارهای مدیریتینصب درایور های گوشی های مختلفانجام کار با نرم افزارهای مفدیریت فایفل در انفواع سیسفتمعامل
نگرش :
-توجه به حفظ اطالعات مشتری و حفظ حریم شخصی آنها

ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیستمحیطی :
مدیریت انرژی-مدیریت پسماند
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کابل رابط ،گوشی در برندهای
مختلف

استاندارد آموزش
برگه ی تحلیل آموزشعنوان:

زمان آموزش

نصب و لغو نصب نرم افزارهای کاربردی

نظري

عملي

جمع

1

4

6

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رایانه متصل به اینترنت

دانش:

سرعت باال،
انواع کابلهای داده مرغوب ،

 -قوانین کپی رایت نرم افزارها و نحوه ی خرید آنها

انواع ماژول های (دانگلهای)

-اهمیت امکان دسترسی نرم افزارهای کاربردی

ارتباط دهی  ،آنتی ویروس

( )applicationsبه اطالعات شخصی کاربرحین نصب

معتبر

روش های نصب و لغو نصب نرم افزارخطاهای احتمالی در هنگام نصب نرم افزار های کاربردی وغیره...
مهارت:
دریافت برنامه های کاربردی به روش های مختلفنصب و لغو نصب برنامه های کاربردینگرش:
نصب نرم افزارهای مفید حفظ امنیت اطالعاتی و حریم خصوصی مشتریایمنی و بهداشت:
عدم نصب نرم افزارهای ناشناخته که ممکن است منجر به خسارت به گوشی یا سرقتاطالعات گردد.
 دقت به عدم انتقال ویروس به گوشی در هنگام اتصال به رایانهتوجهات زیست محیطی:
مدیریت انرژیمدیریت پسماند14

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ساختن رایانامه به نام مشتری و ایجاد حساب کاربری

نظری

عملی

جمع

5

10

15

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-رایانه یا لپ تاپ

 -نرم افزارهای خاص جهت ارتباط با سرورهای ساخت حساب

اینترنت پر سرعت-ویدئو پروژکتور

کاربری

-وایت برد

نحوه استفاده ،ورود و خروج به حسابهای کفاربری از طریفقمرورگر یا نرم افزارهای مرتبط
 اصطالحات مرتبط با رایانه و حساب کاربری به التین حساب های کاربری و نحوه استفاده از آنمهارت :
تکمیل مراحل پرسش شده در طی مراحل ساختاستفاده از نرم افزارهای خاص جهت ارتباط با سفرور حسفابکاربری
 فعال سازی حساب کاربرینگرش :
آماده سازی رایانه وحساب کاربری در کوتاه ترین زمان ممکنایجاد رایانه و حساب کاربری بر اساس اطالعفات واقعفی جهفت بازیفابی آن درصفورتفراموشی حساب یا رمز ورود
رعایت نکات الزم در ایجاد حساب کاربری و رایانامه جهت تکمیل مراحل و استفادههایبعدی از امکانات حسابها و عدم تخصیص یک حساب کاربری به چند نفر
ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول امنیتی در ایجاد رمز عبور و حفظ آندقت در حفظ و نگهداری اطالعات وارد شده در زمان ایجاد حساب15

-مدل های مختلف گوشی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

ساختن رایانامه به نام مشتری و ایجاد حساب کاربری

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
تغییر رمز عبور پس از ایجاد توسط خود مشتریخارج شدن از حساب کاربری در دستگاههای غیر مشخص عدم استفاده از حساب های کاربری آماده در بازارتوجهات زیستمحیطی :
مدیریت انرژی-مدیریت پسماند
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استاندارد آموزش
برگه ی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان:
نصب گلس و خش گیر

نظری

عملی

جمع

1

3

4

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

چند نمونه از گلس ها

 -قالب فریم گوشی های تلفن همراه

وخشگیرهای موجود دربازار،

 -انواع گلس

اسپری پاک کننده ی آنتی

 -انواع خشگیر

استاتیک،

مهارت:

دستمال مرطوب،
دستمال نرم و خشک،

 -تشخیص لوازم اصل و غیراصل

فرچه ی نرم

 بازکردن گلس قبلی تمیزکردن صفحه نمایش تنظیم گلس جدید و چسباندن آن ماساژ گلس روی صفحه و رفع مشکالت احتمالینگرش:
رعایت ظرافت و دقت در هنگام نصب گلس و خشگیر به علت یکبار قابل استفادهبودن آنها
 نصب خشگیر ترجیحا در محیط عاری از گرد و غبارایمنی و بهداشت:
گلس های شکسته دارای لبه های تیزی می باشندرعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی:
مدیریت انرژی-مدیریت پسماند
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

انجام امور مالی و وظایف قانونی

نظری

عملی

جمع

8

9

17

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه ،نرم افزار ، CRMنمونه

-قوانین کسب وکار(قوانین کیفری ،قفوانین مربفوط بفه وزارت

گوشی و جعبه تلفن همراه ،دیتا

کار ،مالیات بردرآمفدوقوانین مربوطفه ،قفوانین بیمفه ،بخفش
نامههای اتحادیه ها)
قوانین مربوط به رجیستریحسابداری وانبارداری(نرم افزار صندوق مکانیزه ،حسفابداری ،انبارداری)
مهارت :
انجام عملیات صندوق مطابق با موازین روز اتحادیهصدور فاکتور خرید و فروشگزارش گیری ازحسابهاگزارش گیری از موجودی کاالنگرش :
 قانونمندی واحترام به ارزشهای مدنیایمنی و بهداشت :
 تهیه فایل پشتیبان روزانهرعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت انرژی-مدیریت پسماند
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پروژکتور ،تخته وایت برد،
رایانه ،نرم افزار فروش

 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

1

رایانه

مشخصات فني و دقیق
مجهز به اینترنت پر سرعت
با حداقل مشخصات P4

تعداد

توضیحات

5

به ازای هر  3کارآموز یک سیستم

2

ویدئو پروژکتور

با رزولوشن باال

1

3

تخته وایت برد

استاندارد

1

4

جعبه کمک های اولیه

با کلیه تجهیزات

 1سری

5

پرده دیتا پروژکتور

استاندارد

 1عدد

6

کپسول آتش نشانی

 6کیلویی پودر خشک

 2عدد

7

میز مربی

معمولی

 1عدد

8

صندلی مربی

معمولی

 1عدد

9

میز کار

معمولی کارآموزی

 5عدد

10

صندلی کارآموزی

معمولی کارآموزی

 15عدد

توجه :
 -تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  01نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

دستمال

مرطوب

15

2

دستمال

نرم و خشک

15

3

فرچه

نرم

15

4

اسپری پاک کننده

آنتی استاتیک

 5عدد

توجه :
 -مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفیت  01نفر محاسبه شود.
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توضیحات

برای هر  3نفر

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

تلفن همراه

انواع مختلف

5

به ازای هر  3نفر کار آموز

2

کابل رابط گوشی

استاندارد

5

3

دستگاه پانچ

-

3

4

انواع لوازم جانبی اصلی

مثل شارژر

5

5

نمونه جعبه پلمپ شده گوشی

-

1

6

فرمهای تحویل مربوط به اتحادیه

با سربرگ مربوطه یا مهر واحد

5

(جهت آشنایی با منوی گوشی)

صنفی
7

منابع و جزوات مرتبط

-

5

8

گلس و خشگیر

چند نمونه موجود در بازار

5

9

نرم افزارCRM

ورژن جدید

1

10

نرم افزار فروش

ورژن جدید

1

11

ماژول های (دانگلهای) ارتباط

چند نمونه

5

دهی
12

آنتی ویروس معتبر

به روز شده

1

13

هندزفری

اصلی گوشی

3

14

سیم کارت

-

3

15

TagNFC

-

3

16

لوازم جانبی

تحت بلوتوث

3

17

شارژر

اصلی گوشی

3

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.
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