
 

 

 

 ريزي و سنجش مهارت معاونت پژوهش، برنامه

 ريزي درسيدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 

 

  شایستگیاستاندارد آموزش    
 

 

  بورس کالیتکن لیتحل

 

 شغليگروه 

 مالي و بازرگانيامور
 

  شايستگيكد ملي آموزش 

2 4 0 0 2 0 0 5 4 0 4 1 1 3 3 

سطح  شناسه گروه شناسه شغل شناسه شغل نسخه

 مهارت
ISCO-08 
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 ريزي درسي، طرح و برنامهنظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :دفتر پژوهش
 331140450020042 :شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 ریزی درسی  : امور مالی و بازرگانیاعضاء کارگروه برنامه

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

 اقتصاد مالی دکتری احسان عامری مقدم 1
کانون  مدیر آموزشی و فرهنگ سازی

 کارگزاران بورس
 سال 12

 مدیریت استراتژیک دکتری شهناز بیرجندی 2
و موسس  ریاستاد دانشگاه و مد

 یو حرفه ا یمجتمع فن
 سال 40

 مدیریت مالی لیسانسفوق  مهدی افضلیان 3
مدیریت آموزش و فرهنگ سازی 

 بورس
 سال 13

 فوق لیسانس امیر هوشنگ عزیزی 4
 فناوری اطالعات

 و سیستم ها

شرکت رئیس اداره آموزش  و آزمون 

 اطالع رسانی و خدمات بورس
 سال 27

 سال 9 مدیرعامل مدیریت مالی فوق لیسانس بهنام بهزاد فر 5

6 
علیرضا فتح الهی 

 خامنه
 بازار سرمایه لیسانس

مربی و مدرس بازار سرمایه در 

 آموزشگاه های آزاد
 سال 5

 مدیریت آموزش فوق لیسانس نرگس هادی پور 7
دبیرکار گروه برنامه ریزی درسی امور 

 مالی و بازرگانی
 سال  20

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

سه ا يط ضا  6/7/99  خيكه در تار يجل ضور اع س يزيكارگروه برنامه ر يبا ح ستاندارد  ديبرگزار گرد يو بازرگان يامور مال يدر ا

شغل  س  41/46/1/1-4  و   331140450030001با كد  تحلیلگر تکنیکال بورس آموزش  ستگيو تحت عنوان  يبرر تحلیل   شاي

 قرار گرفت . دیمورد تائ  331140450020042با كد  تکنیکال بورس 

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

 آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسيطرح و برنامه، دفتر  پژوهش:آدرس

 كشوراي جنوبي،سازمان آموزش فني و حرفهخیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

 66583658دورنگار       

 66583628تلفن    

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 

سايسنيزسگف  سسخخ انداردسفر  هايسموردسنيازسبرايسعملكردسموثرسدرسمحيطسكارسراسگو ندسدرسبعضخخ سازسمواردساهاسوستوانمنديمشخخاتخخايستخخا  خخ   
س.تودم 

 استاندارد آموزش : 
سهايسموجودسدرساس انداردستغل.سيس ادگيريسبرايسرسيدنسب ستا     نقش 

 نام يك شغل :  
ستود.سرودساطالقسم هايسخاصسك سازس كستاصسدرسسطحسموردسنظرسان ظارسم ايسازسوظا فسوستوانمنديب سمجموع 

 شرح شغل : 
تاملسمهمبياني  تغلسازسقبيلسايس صرس كس تغل ،سم ئوليتتر نسعنا شاغلسد  رسدرس كسفوزهس تغلسباسم تغل،سكارهاسسارتباطس ها،سجا  اهس اسعنوانس

سترا طسكاريسوساس انداردسعملكردسموردسنيازستغل.س

 طول دوره آموزش : 
سفداقلسزمانسوسجل ايسموردسنيازسبرايسرسيدنسب س كساس انداردسآموزت .س

 ويژگي كارآموز ورودي : 
سرود.سها  سك سازس كسكارآموزسدرسهن امسورودسب سدورهسآموزشسان ظارسم نا  هاسوستوافداقلستا     

 كارورزي:
گيردسوسضروريسداردسكارورزيسصر اسدرسمشاغل ساستسك سبعدسازسآموزشسنظريس اسهم امسباسآنسآموزشسعمل سب سصوريسمحدودس اسباسماكتسصوريسم 

تدهست شاغلسخاصسمحيطسواقع سبرايسمدت ستعر فس تود.)مانندسآموزشس كسك سدرسآنسم صوريستئور كك س رستغلجرب س باسسدسدرسمحلسآموزشسب س
سگردد.(آموزدسوسضروريسداردسمدت سدرس كسمكانسواقع سآموزشسعمل سببيندسوستاملسب ياريسازسمشاغلسنم اس فادهسازسعكسسم 

 ارزشيابي : 
ايسك ب سعمل سوساخالقسفر  ،سعمل باشسس ،سك ستاملسس اسخيرسآوريستواهدسوسقضاويسدرسموردسآنك س كستا     سبدستسآمدهساست رآ ندسجمع
سخواهدسبود.س

 اي مربيان : صالحيت حرفه
سرود.ايسك سازسمربيانسدورهسآموزشساس انداردسان ظارسم هايسآموزت سوسفر  فداقلستوانمندي

 شايستگي : 
سهاسوسترا طسگوناگونسب سطورسموثرسوسكاراسبرابرساس اندارد.ستوانا  سانجامسكارسدرسمحيط

 دانش : 
تا     س استوانا  ايسازسمعلومايسنظريسوستوانمنديفداقلسمجموع  سيدنسب س كس تاملسعلومسپا  )ك سم سهايسذهن سالزمسبرايسر ض تواندس ،سر ا

س،ستكنولوژيسوسزبانس ن سباتد.س(،سز  تستناس ،ستيم  يز ك

 مهارت : 
ستود.سهايسعمل سارجاعسم قلسهماهن  سبينسذهنسوسج مسبرايسرسيدنسب س كستوانمنديس استا     .سمعموالًسب سمهاريفدا

 نگرش : 
سباتد.سسايسم هايسغيرس ن سوساخالقسفر  ايسازسر  ارهايسعاطف سك سبرايستا     سدرس كسكارسموردسنيازساستسوستاملسمهاريمجموع 

 ايمني : 
ستود.عدمس اسانجامسندادنسصحيحسآنسموجبسبروزسفوادثسوسخطرايسدرسمحيطسكارسم موارديساستسك س

 توجهات زيست محيطي :

 مالفظات ساستسك سدرسهرستغلسبا دسرعا تسوسعملستودسك سكم ر نسآسيبسب سمحيطسز  تسواردسگردد.
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 شايستگي:  استاندارد آموزش نام 

 بورس کالیتکن لیتحل

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

 هیاصول اول یریبکارگکارهای  شامل که است مالی و بازرگانیامور گروه های شایستگی از  بورس کالیتکن لیتحل

 یو بررس یریبکارگ کیکالس یابزارها و الگوها یگر معامله و مقاومت تیروند و سطوح حما تحلیل کالیتکن لیتحل

در ارتباط  بورسمی باشد و با مشاغل  وتیامواج ال تحلیل کیهارمون لیتحل یبوناچیاعداد و ابزار ف تحلیل کاتورهایاند

 است.

 :وروديهاي كارآموز ويژگي

 (پلميدوره دوم متوسطه )د انيپامیزان تحصیالت : حداقل 

 ذهنيي و كامل جسمداشتن سالمت :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

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

 :آموزش دوره  طول

 ساعت      80طول دوره آموزش                    :    

 ساعت      34ـ زمان آموزش نظري               :    

 ساعت     46 آموزش عملي                :    ـ زمان

 ساعت      .   :           كارورزي                زمان ـ 

 ساعت      0     :       مان پروژه                      ـ ز

 بندي ارزشیابي) به درصد ( بودجه

 %25كتبي :  -

 %65عملي : -

 %10اي :اخالق حرفه -

 اي مربیان :هاي حرفهصالحیت

و  یاقتصاد علوم اقتصاد ،یحسابدار ،یبازرگا تیریو مد یمال تیریمد یاز رشته ها یکیدر  سانسیل یلیمدرک تحص

 تیفعال ایسال سابقه آموزش  3مرتبط با حد اقل  یرشته ها ریسا ای
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

گذشته بازار و  متینمودارها كه بواسطه ق کالیتکن ياست كه با استفاده از ابزارها يستگيبورس شا کالیتکن لیتحل

حاصله  سکيو همراه با ر يمنطق يبازار و سهام شركت ها را به گونه ا ندهيعرضه و تقاضا بوجود آمده است، بتواند آ

 دهد. صیتشخ

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

-Stock Technical Analysis 

 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد : استانداردها و رشتهترين مهم ٭

 معامله گر بورس اوراق بهادار -

 متصدي پذيرش سفارش خريد و فروش اوراق بهادار-

 تابلو خواني در بورس-

 

 

 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 ......................................               ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت  

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

 ■:  نیاز به استعالم از وزارت كار    د 
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  شايستگياستاندارد آموزش 

 كارها  -

 

 عناوين رديف
 ساعت آموزش

 جمع عملي نظري

 10 5 5 بکارگیری اصول اولیه تحلیل تکنیکال 1

 10 6 4 روند و سطوح حمایت و مقاومت تحلیل 2

 10 6 4 ابزارها و الگوهای کالسیکمعامله گری  3

 10 5 5 بکارگیری و بررسی اندیکاتورها 4

 12 8 4 اعداد و ابزار فیبوناچی تحلیل 5

 14 8 6 تحلیل هارمونیک 6

 14 8 6 امواج الیوت تحلیل 7

 80 46 34 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزشبرگه -

 عنوان : 

 اصول اولیه تحلیل تکنیکال یریبکارگ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 5 10 

 ايمني ،مهارت،نگرش ،دانش

 مرتبط محیطيتوجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

   دانش :

 رایانه

 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 های آموزشی 

 پرگار

 گونیا

 نقاله

 

    تاریخچه تحلیل تکنیکال-

    انواع تحلیل-

    اصول تحلیل تکنیکال-

    مفهوم تایم فریم و دید زمانی تحلیل-

    مفاهیم نوع داده و نوع نمودارها-

  مهارت :

    فریم نمودار و دید زمانی تحلیلبررسی تایم -

    بررسی داده ها و انواع نمودار-

    وکار نرم افزارهای تکنیکال بررسی ساز-

 نگرش :

 هیبازار سرما یو مقررات عموم نیقوان تیرعا تیتوجه به اهم -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 انجام کار نیح یاصول ارگونوم تیرعا -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماندها -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 و مقاومت تیروند و سطوح حما تحلیل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 6 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 مواد، ابزار  ،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

 

    روند قیمت و انواع آن -

    مقاومتسطوح حمایت و  -

    مفهوم شکست و پولبک-

    مفهوم شکاف قیمت و انواع آن-

    مفهوم حجم -

  مهارت :

    بررسی و تحلیل روند قیمت-

    بررسی و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت-

    تشخیص شکست و بررسی پولبک-

    بررسی شکاف های قیمت-

    بررسی حجم-

 نگرش :

 هیبازار سرما یو مقررات عموم نیقوان تیرعا تیبه اهم توجه -

 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 : 

 گری ابزارها و الگوهای کالسیکمعامله 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 6 10 

 ايمني ،مهارت،نگرش ،دانش

 مرتبط محیطيتوجهات زيست

 ، 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 های آموزشی 

 پرگار

 گونیا

 نقاله

 

    مفهوم ابزار چنگال اندروز-

    الگوهای کالسیک ادامه دهنده و انواع آن -

    الگوهای کالسیک برگشتی و اهداف آن -

    الگوهای کالسیکحجم معامالت در -

  مهارت :

    چنگال اندروز بررسی-

    بررسی و مشخص کردن الگوهای کالسیک ادامه دهنده-

شتی و  - سیک برگ شخص کردن الگوهای کال سی و م برر

 اهداف آن

   

    بررسی حجم معامالت در الگوهای کالسیک-

 نگرش :

 هیبازار سرما یو مقررات عموم نیقوان تیرعا تیتوجه به اهم -

 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 : 

 کاتورهایاند یو بررس یریبکارگ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 5 10 

 ايمني ،مهارت،نگرش ،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 های آموزشی 

 پرگار

 گونیا

 نقاله

 

    یمنابع انسان تیریمد یها ستمیس -

    یمنابع انسان کیاستراتژ تیریمفهوم مد -

    مدل شغل -

    ییبرند کارفرما -

  مهارت :

    بررسی انواع اندیکاتورها-

    بررسی اندیکاتورهای تاخیری-

    بررسی اندیکاتورهای ترکیبی-

    بررسی و تشخیص واگرایی-

 نگرش :

 هیبازار سرما یو مقررات عموم نیقوان تیرعا تیتوجه به اهم -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار -

 محیطی :توجهات زیست 

 مدیریت پسماندها -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 یبوناچیاعداد و ابزار ف تحلیل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 8 12 

 ايمني ،مهارت،نگرش ،دانش

 مرتبط محیطيتوجهات زيست

 ، 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 های آموزشی 

 پرگار

 گونیا

 نقاله

 

    نسبت های فیبوناچی -

    ابزار فیبوناچی -

    فیبوناچی در بعد قیمت -

    فیبوناچی در بعد زمان -

  مهارت :

    بررسی نسبت های فیبوناچی-

    بررسی و استفاده از ابزار فیبوناچی-

    بررسی فیبوناچی در بعد زمان-

    بررسی فیبوناچی در بعد قیمت-

 نگرش :

 هیبازار سرما یو مقررات عموم نیقوان تیرعا تیتوجه به اهم -

 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 : 

 کیهارمون لیتحل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 8 14 

 ايمني ،مهارت،نگرش ،دانش

 محیطي مرتبطتوجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 انهیرا  دانش :

 پروژکتور تاید

 دیاسال پرده

 یمرب یو صندل زیم

 کارآموز یو صندل زیم

 برد تیوا تخته

 یآتش نشان کپسول

 هیکمک های اول جعبه

 مطبوع هیتهو

 کاغذ

 پاک کن تخته

 افزار نوشت

 برد تیوا کیماژ

Cd ی آموزش یها 

 پرگار

 ایگون

 نقاله

    مفهوم الگوهای هارمونیک-

    الگوهای هارمونیک ساده-

    الگوهای هارمونیک پیچیده -

    حجم معامالت در الگوهای هارمونیک-

  مهارت :

    بررسی الگوهای هارمونیک-

    هارمونیک سادهتشخیص و بررسی الگوهای -

    تشخیص و بررسی الگوهای هارمونیک پیچیده-

    بررسی حجم معامالت در الگوهای هارمونیک-

 نگرش :

 هیبازار سرما یو مقررات عموم نیقوان تیرعا تیتوجه به اهم -

 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 : 

 امواج الیوت تحلیل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 8 14 

 ايمني ،مهارت،نگرش ،دانش

 مرتبط محیطيتوجهات زيست

 ، 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 های آموزشی 

 پرگار

 گونیا

 نقاله

 

    الیوتئوری امواج ت -

    مفاهیم اساسی الیوت -

    درجه امواج  -

    نقش امواج -

    رفتار امواج -

    موج های تصییح گر -

  مهارت :

    بررسی و تشخیص درجه امواج الیوت-

    بررسی نقش امواج-

    بررسی رفتار امواج-

    بررسی موج های تصییح گر-

 نگرش :

 هیبازار سرما یو مقررات عموم نیقوان تیرعا تیبه اهمتوجه  -

 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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  برگه استاندارد تجهیزات

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  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

 نفر در نظر گرفته شود.  15تجهیزات براي يک 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

 نفر محاسبه شود. 15مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفیت  -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 1از هرکدام  بازار سرمایهمربوط به  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

 یرسم نمودارها یابزارها 6

 یو اشکال هندس یاضیر

 مربی ژهیو عدد 1از هرکدام  و نقاله ایپرگار، گون

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


