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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 788704014474448 :شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 امور مالی و بازرگانی :ریزی درسی  اعضاء کارگروه برنامه

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

 مدیریت بازرگانی سانسیفوق ل حسن هژبری نژاد 1
آموزش فنی و حرفه ای رئیس مرکز 

 شوش
 سال 12

 سال 9 مشاور مدیریت بازاریابی-مدیریت اجرایی فوق لیسانس انیمیکر حیمس 2

 لیسانسفوق  جواد روزرخ 3
-بازارگانی تیریمد

 بازاریابی
 سال 10 دیر عامل شرکتم

 سال 15 مشاور بازاریابی و برندینگ یبازرگان تیریمد سانسیفوق ل زادگان عیبد یعل دیس 4

 سال 15 و فروش یابیارشد بازار ریمد یابیبازار تیریمد دکتری یمیکر یعل 5

 سال 29 معاون مرکز آموزش اتاق تهران  حسابداری لیسانس سیدعلی میرشفیعی 6

 سال 14 کارشناس یابیبازار تیریمد فوق لیسانس ب فراهانیمحمد صهی 7

 سال 15 بازاریاب ارشد بنیاد مستضعفان و مربی بازاریابی یدکتر علیرضا آل قیس 0

 سال 21 کارشناس و هنرآموز کارو دانش حسابداری لیسانس الهام صالحی 9

 مدیریت آموزشی فوق لیسانس نرگس هادی پور 10
ه ریزی درسی امورمالی دبیر کارگروه برنام

 و بازرگانی
 سال10

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

ي برگازار گردياد اساتاندارد    و بازرگاان  يامور مال با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي  6/2/31طي جلسه اي كه در تاريخ 

و   78877746480باا كاد    يابيا بازار يتريماد  و  809704014474447و  0-7/7/38/87ي باا كاد   ابيبازار ريمد آموزش شغل 

 مورد تائید قرار گرفت .788704014474448با كد  و فروش يابيبازار ريمد بررسي و تحت عنوان شغل 809704014484477

اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي  كلیه 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 كشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            66129612دورنگار       

                    66129682         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو     سوتاندارد ررهو   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 : 
 ندارد شغل. هاي موجود در استا 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،   ليتترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و      اي شامل مهم بياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

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

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

 ورزي:كار
نيرد و ضرورت دارد  رارورزي صرها در مشاغلي است ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مارت صورت مي

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك ر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر
 نردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي تاده از عكس ميبا است

 ارزشيابي : 
اي  رتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ر  شامل سآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدست آمده است يا خير هرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربيان :  يحي  يحره صال
 رود. اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي هاي آموزشي و رره   رداقل توانمندي

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

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

 ، تكنولوژي و زبان هني باشد. (، زيست شناسي، شيميهي يك

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

  نگرش :
 باشد.   اي مي اخالق رره  هاي غير هني و اي از رهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز است و شامل مهارت مجموع 

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

 توجهات زيس  محيطي :

 ر شغل بايد رعايت و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيست وارد نردد.مالرظاتي است ر  در ه
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 : شغل استاندارد آموزش نام 

 مدير بازاريابي و فروش

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

تحلیل بازار از طریق آمار  مدیر بازاریابی و فروش از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگی های

 یریبکارگ  انتخاب،، (یاتیو برنامه عمل کیو فروش )برنامه استراتژ یابیواحد بازار یزیر برنامه، (هینوو ثا هیاول ی)داده ها

روابط  یبا هماهنگ غاتیبرنامه ارتباطات و تبل نیتدو، و فروش یابیمتخصص بازار یروهایآموزش ن یزیو برنامه ر

 ییبرنامه اجرا نیتدو، فروش یها هدف نیتدو( و  STP) یابی گاهیو جا ی، هدفگذار یبند میتقس، سازمان یعموم

 یروهایبر عملکرد ن نظارت، از آن ها یریو بازخوردگ یابیفروش و بازار یها نیکمپ یطراح، فروش و نظارت بر اجرا

می  ها لیگزارشات و تحل جیفروش بر اساس نتا یابیشده بازار نیتدو یو اصالح برنامه ها یطراح باز،  یابیفروش و بازا

در ارتباط  مدیر فروش، مهندس فروش ،یابیبازار و متخصص بازار قیتحق لگریتحل ی ،ابیبازار ریمدمشاغل و با  .باشد 

 است .

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 لیسانس میزان تحصیالت :حداقل 

 داشتن سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني حداقل توانايي جسمي

 ندارد : نیاز هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت    712  طول دوره آموزش                    :     

 ساعت    64   ا زمان آموزش نظري               :    

 ساعت    772 آموزش عملي                :    ا زمان

 ساعت             كارورزي                       :  زمان ا 

  ساعت          :                ا زمان پروژه                

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %81كتبي :  - 

 %61عملي : -

 %74اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 یاقتصاد، علوم اقتصاد ،ی،حسابدار یبازرگان تیریمد ،یمال تیریمد یاز رشته ها یکیدر  سانسیل فوق  یلیمدرک تحص

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

ريزي، سازماندهي، هدايت فعالیتها و نظارت بر عملكرد واحد مربوطه را بر  مدير بازاريابي و فروش وظیفه برنامه

هاي بازاريابي شركت، شناسايي  ها و برنامه مأموريت اصلي اين شغل شامل پنج حوزه تدوين استراتژي .عهده دارد

 اري و سازماندهي فرايند فروش شركت، متولي ارتباط با مشتريان و نیزذگمشتريان و انتظارات آنها، سیاست

 .ها و راهبردهاي ابالغي شركت مادر است هاي شركت براساس سیاست سبد امالک و مشاركت مديريت 

 

 

 حات مشابه جهاني( :اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطال ٭

 Marketing and Sales Manager 

 

 

 

 

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

 يالملل نیب يابيبازار ريمد -

 فروش ريمد -

  يالملل نیب يمال يبازارها لگریتحل -

 مهندس فروش -

 

 

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

 طبق سند و مرجع ......................................       لف : جزو مشاغل عادي و كم آسیب  ا

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

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

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

 شايستگي  -

 

 عناوين رديف
 ساعت آموزش

 جمع عملي نظري

 15 10 5 )داده های اولیه و ثانویه(تحلیل بازار از طریق آمار  1

 15 10 5 روش )برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی(برنامه ریزی واحد بازاریابی و ف 2

 20 13 7 انتخاب،  بکارگیری و برنامه ریزی آموزش نیروهای متخصص بازاریابی و فروش 3

 15 10 5 تدوین برنامه ارتباطات و تبلیغات با هماهنگی روابط عمومی سازمان 4

 32 20 12 های فروش دفه( و تدوین  STPو جایگاه یابی ) ی، هدفگذارتقسیم بندی  5

 23 15 0 تدوین برنامه اجرایی فروش و نظارت بر اجرا 6

 23 15 0 طراحی کمپین های فروش و بازاریابی و بازخوردگیری از آن ها 7

 20 15 5 نظارت بر عملکرد نیروهای فروش و بازایابی  0

9 
نتایج گزارشات و  باز طراحی و اصالح برنامه های تدوین شده بازاریابی فروش بر اساس

 تحلیل ها
5 10 15 

 170 110 60 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 )داده هاي اولیه و ثانويه(تحلیل بازار از طريق آمار 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 رتبطم محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 دئوپروژکتوریو  دانش :

 برد تیوا تخته

 نوشت افزار

 رایانه

 

 ،، مالیاات وزارت صانعت  ، صاادرات اطالعات و آماار)واردات  -

 ، مرکز آمار ایران و سایر منابع معتبر(رقبا

   

    مفاهیم تحقیقات بازاریابی-

    بی مراحل تحقیقات بازاریا-

  مهارت :

    تحلیل روند صعودی یا نزولی آمیخته بازار در سال هر گذشته-

    تحلیل و بررسی برنامه های باالدستی-

    تحلیل بازار کشورهای همسایه-

    دمات، خ، کاال گروه بندی مصرف کنندگان -

    طبقه بندی روش های توزیع کاال و ارتباط با مشتری-

    ی پرسشنامه و تحلیل داده هاطراح-

 نگرش :

 دقت در انجام کار-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی-

 محیطی : توجهات زیست

 جمع آوری مواد قابل بازیافت و استفاده از آن در چرخه بازیافت -

 مدیریت انرژی در محیط کار -
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 زش استاندارد آمو

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

برنامااه رياازي واحااد بازاريااابي و فااروش )برنامااه 

 استراتژيک و برنامه عملیاتي(

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 توردئوپروژکیو  دانش :

 برد تیوا تخته

  نوشت افزار

 

    فرصت ها و تهدید ها در فضای بازار-

    ضعف و قوت واحد بازاریابی فروش طنقا-

    فرهنگ مصرف خریدار نهایی-

    شبکه توزیع و کانال های ارتباطی-

  مهارت :

    قوت و ضعف و تهدید ها و فرصت ها بررسی و تحلیل نقاط-

    امه استراتژیک بر مبنای مهارت هاتدوین برن-

    برنامه ریزی و تطبیق زمانی تولید و فروش-

    هدایت تیم بازاریابی-

    تدوین برنامه عملیاتی بر اساس آمیخته بازاریابی-

 نگرش :

 دقت در انجام کار-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی-

 محیطی : توجهات زیست

 جمع آوری مواد قابل بازیافت و استفاده از آن در چرخه بازیافت -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 يروهایآموزش ن يزيو برنامه ر يریانتخاب،  بكارگ

 و فروش يابيمتخصص بازار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 13 20 

 ايمني  ،نگرش  ارت ،مه ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دئوپروژکتوریو  دانش :

 برد تیوا تخته

  نوشت افزار

 

    ساختار تیم بازاریابی-

    های تخصصی بازاریابی و فروش انواع آموزش-

    برنامه آموزش عمومی و تخصصی بازاریابی و فروش-

    انواع مدلهای ارزیابی آموزش-

  مهارت :

    گزینش نهایی نیروهای متخصص-

    تشکیل تیم بر اساس نوع وظیفه-

    تصویب و ابالغ دستورالعمل های واحد بازاریابی و فروش-

    تدوین برنامه آموزش واحد بازاریابی و فروش-

    طبقه بندی آموزش های تخصصی-

    آموزش نیازسنجیت بر نظار-

    های تخصصی وزشمارزیابی اثربخشی آ-

 نگرش :

 دقت در انجام کار-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی-

 محیطی : توجهات زیست

 جمع آوری مواد قابل بازیافت و استفاده از آن در چرخه بازیافت -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

تدوين برنامه ارتباطات و تبلیغات با هماهنگي روابط 

 عمومي سازمان

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دئوپروژکتوریو  دانش :

 یغاتیتبل ینمونه ابزار ها

 یافزار آموزش نرم

 یآموزش CDای لمیف

    رسانه های اثرگذار برای تبلیغات-

    اثرگذارروش های ارتباط -

    فنون پیشرفته مذاکره-

  مهارت :

    بودجه ریزی تبلیغات در یک دوره زمانی-

    پیامطراحی پیام و بازخوردگیری از انتشار -

    برگزاری جلسات مشترک با روابط عمومی و تبادل اطالعات -

 نگرش :

 دقت در انجام کار-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی-

 محیطی : توجهات زیست

 جمع آوری مواد قابل بازیافت و استفاده از آن در چرخه بازیافت -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

( و  STPو جايگاه يابي ) ي، هدفگذارتقسیم بندي 

 هاي فروش هدفتدوين 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

12 20 32 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 پروژکتور دئویو  : دانش

 یغاتیتبل ینمونه ابزار ها

 یافزار آموزش نرم

 یآموزش CDای لمیف

    نت های بازارمگس-

    اندازه بازار-

    (Targetingروش های هدف گذاری )-

    ( Positioningجایگاه یابی ) -

  مهارت :

    برآورد از اندازه بازار-

    تقسیم بندی بازار-

    طباق میزان فروش با برنامه زمان بندیان-

    فروش و تیم فروش هدفچیدمان -

    هدف ها،اصالح و بهسازی هدف هاپایش میزان دستیابی به -

    سنجش جایگاه برند سازمان در بازار-

 نگرش :

 دقت در انجام کار-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 رگونومیرعایت اصول ا-

 محیطی : توجهات زیست

 جمع آوری مواد قابل بازیافت و استفاده از آن در چرخه بازیافت -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تدوين برنامه اجرايي فروش و نظارت بر اجرا

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 15 23 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 پروژکتور دئویو  دانش :

 یغاتیتبل ینمونه ابزار ها

 یافزار آموزش نرم

 یآموزش CDای لمیف

    چرخه تامین و توزیع-

    چک لیست های فروش-

  مهارت :

    منطقه بندی بازار-

    چک لیست هر فروشتدوین جداول زمانی و -

    تدوین برنامه توزیع و نظارت بر اجرا-

 نگرش :

 دقت در انجام کار-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی-

 محیطی : توجهات زیست

 جمع آوری مواد قابل بازیافت و استفاده از آن در چرخه بازیافت -
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 ندارد آموزش استا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

طراحي كمپین هاي فروش و بازاريابي و 

 بازخوردگیري از آن ها

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 15 23 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کتوردئوپروژیو  دانش :

 یغاتیتبل ینمونه ابزار ها

 یافزار آموزش نرم

 یآموزش CDای لمیف

    برنامه های ارتقاء بازاریابی و فروش-

    مخاطب شناسی-

  مهارت :

    بازنگری برنامه های ارتقاء بازاریابی و فروش-

    تعیین گروه های هدف-

    ها طراحی کمپین مناسب و خالقانه برای هر یک از گروه-

    ، اولویت بندی و بازخورد گیریبرآورد اجرایی کمپین ها -

 نگرش :

 دقت در انجام کار-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی-

 محیطی : توجهات زیست

 جمع آوری مواد قابل بازیافت و استفاده از آن در چرخه بازیافت -
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 ستاندارد آموزش ا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 نظارت بر عملكرد نیروهاي فروش و بازايابي

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 15 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دئوپروژکتوریو  دانش :

 برد تیوا تخته

  نوشت افزار

 یافزار آموزش نرم

 

    اولویت ها و شاخص های ارزیابی عملکرد تیم-

    عوامل موفقیت و عدم موفقیت تیم-

  مهارت :

    تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد-

    تطبیق و بومی سازی شاخص های ارزیابی عملکرد-

    شاخص هااولویت بندی تیم فروش و بازاریابی بر اساس -

 نگرش :

 دقت در انجام کار-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی-

 محیطی : توجهات زیست

 جمع آوری مواد قابل بازیافت و استفاده از آن در چرخه بازیافت -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

و اصالح برنامه هاي تدوين شده  بازطراحي

 بازاريابي فروش براساس نتايج گزارشات و تحلیلها

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دئوپروژکتوریو  دانش :

 برد تیوا تخته

 افزارنوشت 
    عوامل موفقیت و عدم موفقیت برنامه اجرایی-

    روش های بازنگری و اصالح-

    روش های پیشگیرانه عدم موفقیت -

  مهارت :

    بررسی نتایج گزارشات و تحلیل ها-

    برآورد درصد موفقیت در اجرای برنامه ها-

فروش و  شناسایی عوامل عدم موفقیت در اجرای برنامه های-

 بازاریابی 

   

ارایه پیشنهادات اصالحی برای بهبود برنامه هاای فاروش و   -

 بازاریابی

   

    جمع بندی و تحلیل نهایی از برنامه های اجرا شده-

 نگرش :

 دقت در انجام کار-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی-

 ی :محیط توجهات زیست

 جمع آوری مواد قابل بازیافت و استفاده از آن در چرخه بازیافت -
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  برگه استاندارد تجهیزات -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

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

 پر سرعتاینتر نت  عدد1 مخابراتی ADSLمودم  2

  دستگاهDP:2000Lumens 1 پروژکتور ویدیدستگاه و 3

  دستگاهSc:16*2.4 1 شیپرده نما 4

  عدد1 استاندارد بورد تیوا 5

  عدد15 معمولی حساب  نیماش 6

  عدد1 استاندارد میز و صندلی مربی 7

  عدد15 استاندارد میزو صندلی کارآموز 0

  عدد1 کیلویی 6 کپسول آتش نشانی 9

  عدد1 با کلیه ملزومات جعبه کمکهای اولیه 10

 متناسب با فضای کارگاه عدد1 استاندارد تهویه مطبوع 11

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  71تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  -

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  بسته A4 1 اغذ ک 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 در نظر گرفته شود.  71مواد براي يک كارگاه به ظرفیت  -

 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  اد تعد مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 برای هر کارگاه عدد3 مرتبط با بازاریابی نمونه ابزار های تبلیغاتی 1

  عدد 1 مرتبط با بازاریابی نرم افزار آموزشی 2

  عدد 1 مرتبط با بازاریابی آموزشی  CDفیلم یا 3

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  71ابزار براي يک كارگاه به ظرفیت  -


