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  2 درجه منشي :نام دوره

  3 -3/2/21/21 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  

  :رآموزپذيرش كا شرايط و معيارهاي -1

  .عقالني كامل برخوردار باشد فرد كارآموز بايد از سالمت جسمي فيزيكي و :حداقل شرايط جسماني -

  .ثبت نام كندتواند  مي راهنمايي دوره  پايانداشتن مدرك كارآموز با در دست  :حداقل مدرك تحصيلي -

ي آمـوز  مهـارت بـه   دورهايـن  د در تواننـ  مي هم زنان هم مردان و دورهبا توجه به نوع شرايط  :جنسيت -

  .بپردازند

سـاعت آن نظـري    10كـه  است ساعت  24 دورهطبق استاندارد طول دوره آموزشي اين  :مدت دوره -2

  .باشد مي ساعت آن عملي 14و

آشنايي مختصري با رايانه داشته  ،دورهكارآموز قبل از ورود به اين بهتر است  :نياز پيشمهارت ودانش  -3

  .باشد

 ،برقـراري ارتباطـات تلفنـي    ،در طي دوره برخورد مطلوب با ارباب رجـوع  آموز مهارت :دورهمحتواي  -4

اجـراي   ،صـادره  وارده وهـاي   را آموخته و بايگاني نامه كار با رايانه ،ارسال ودريافت پيام به وسيله فكس

  .كند مي اجرا اداري و ارسال نامه را ياد گرفته وهاي  نامه آيين مقررات و

مسـئول   ،دبيرخانـه  مرتبط شامل كارمند اداري وهاي  دوره :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط اي ه دوره -5

  .باشد مي مسئول امور پرسنلي كارگزين و و بانك اطالعاتي بايگاني و

عملي موفق به اخـذ گواهينامـه    ر آزمون كتبي وقبولي د كارآموز پس از طي دوره و :مدرك اعطائي -6

  .گردد مي مهارت

، 1آموزشي باالتر ماننـد منشـي درجـه   هاي  تواند با گذراندن دوره مي فرد :مهارت و تكميلير ارتقاء مس -7

  .دست يابد به سطح مهارت باالتري مدير امور اداري وسرپرست دبيرخانه 

 عنوان كارمنـدان دفتـري و  ه بتوانند  مي با طي اين دوره آموختگان مهارت :شغلي دوره اندازهاي چشم -8

  .كار شونده منشي و بايگان مشغول ب ،ريامور ادا

 خصوصي اسـتخدام و  تواند در كليه ادارات دولتي و مي 2 درجه منشي :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9

  .مشغول به كار شود

از  آشنايي با زبـان انگليسـي   داشتن روابط عمومي باال محيط كاريدر  :و ضروريساير اطالعات مهم  -10

در يك محيط و فضاي بسته و  ها فعاليتو قابليت تحمل و صبر جهت انجام  باشد مي موفقيتمهم  نكات

  .تحت كنترل الزامي است
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 گريمنشيتجهيزات مورد نياز

 آموزش كار با رايانه




