به نام خدا

شیوه انهم دوره آموزشی بازاریابی و فروش فرش دستباف
استان تهران

معاونت امورتحقیقات و آموزش
سال 9315

هدف از اجرای دوره:
-

آشنایی با مفاهیم بازار یابی به منظور ایجاد رابطه ای پایدار بین فروشندگان ایرانی و مشتریان
آشنایی با روشهای صحیح مذاکرات تجاری برای استفاده بهینه از فرصت ها
آشنایی با روش های ارتباط با مشتری به منظور ورود هر چه بهتر در حوزه بازاریابی و فروش
آشنایی با مبانی حضور در نمایشگاهها برای استفاده بهینه از شرکت در نمایشگاهها و در نتیجه فروش بیشتر

ضرورت اجرای دوره:
فروش مقوله ای سرنوشت ساز در موفقیت کسب و کار است .فروش یک فن است که از مشکل ترین و درعین حاا
مهم ترین اجزای هر فعالیت بازرگانی است .درحا حاضر یکی از بزرگترین موانع توسعه هنر – صانعت فارش دساتبا
بازریابی و فروش این محصو ارزشمند با روشهای صحیح و نوین است .در فضای رقابتی امروز روش های سنتی فروش
و بازاریابی پاسخگوی نیاز مشتریان نباوده و ترفنادها و راهکارهاای مادرن فاروش ضاروری اسات و آماوزش حرفاه ای
فروشندگان فرش دستبا مهم ترین کلید موفقیت و رشد این هنر  -صنعت خواهد بود.

جدول )1مشخصات کلي دوره آموزشي
شرايط

موضوع

1ـ شرايط سني فراگيران بين  42تا  55سال
شرايط متقاضيان شرکت در

 -4اولويت با اعضای اتحاديهها و فراگيران بومي استان

دوره آموزشي

3ـ در صحت کامل بوده و قادر به انجام آموزش باشند
2ـ داشتن پروانه کسب فروش فرش دستباف

شرايط مدرسان دوره

از اساتيد دانشگاهها يا مراکز آموزشي معتبر با تاييد مرکز
داشتن مهارت الزم در ارائه مطالب علمي و عملي
دارا بودن فن بيان

حداقل ميزان سواد فراگيران

مدرک ديپلم

مدت زمان آموزش در طـول  34ساعت  2روز به جز روزهای تعطيل هر روز  8ساعت
دوره
ظرفيت پذيرش دوره

 24نفر

شــرايط صــدور گواهينامــه ـ نداشتن غيبت (در صورت غيبت بيش از  2سـاعت در کـل دوره
برای فراگيران

به هر عنوان گواهي صادر نخواهد شد)

موسسات مجری

مرکز آموزش بازرگاني مورد تاييد مرکز
ساير تشکل ها و مراکز آموزشي مرتبط با صالحيت و تاييد مرکز

جدول شماره  )2عناوين آموزشي دوره
رديف

مدت
روز برگزاری

عنوان درس

1

روز او
5931/ /
8 -51

اصول مفاهيم

4

روز او
5931/ /
51-58

3

روز دوم
5931/ /
8 -51

2

روز دوم
5931/ /
51-58

5

روز سوم
5931/ /
8 -51

6

روز سوم
5931/ /
51-58

سرفصل ها درسي

برگزاری
(ساعت)

بازاريابي

ـ مباني و مفاهيم پايه ای بازاريابي
ـ شناخت محيط بازاريابي

2

تجهيزات مورد
نياز
لپ تاپ و ويديو
پروژکتور

نماز و ناهار
اصول مفاهيم
بازاريابي

ـ چرخه زندگي محصول
ـ رفتار مصرف کننده

2

ـ تقسيم بازار و انتخاب بازار هدف

لپ تاپ و ويديو
پروژکتور

ـ شناخت پايه ها و زيرساخت های
مديريت ارتباط با
مشتريان

مفهومي ارتباط با مشتری
ـ درک مفاهيم اصلي آن ،شناخت نحوه

4

کارکرد اين سيستم در فروشگاه يا

لپ تاپ و ويديو
پروژکتور

شرکت
نماز و ناهار
مديريت ارتباط با
مشتريان

ـ چگونگي پياده سازی سيستم ارتباط
با مشتريان

لپ تاپ و
4

ويديو
پروژکتور

ـ آشنايي با تکنيک های اطالع رساني و
جذب مخاطبان به نمايشگاه
مباني حضور در
نمايشگاهها

آشنايي با شيوه های جذببازديدکنندگان به بازديد از غرفه

لپ تاپ و
2

ويديو
پروژکتور

 آشنايي باشيوه برقراری ارتباط بابازديد
نماز و ناهار
ـ اهداف بازاريابي
فروش حرفه ای با
نگرش نو

لپ تاپ و

ـ استراتژی های مشتری مداری
ـ استراتژی های خدمات
ـ استراتژی های تيمي
ـ استراتژی ها و مانورهای مربوط به رقبا

1

ويديو
پروژکتور

رديف

مدت
روز برگزاری

7

روز چهارم
5931/ /
8 -51

8

روز چهارم
5931/ /
51-51

9

روز چهارم
5931/ /
51-58

عنوان درس

سرفصل ها درسي

برگزاری
(ساعت)

تجهيزات مورد
نياز

ـ برنامه های بهبود سازمان فروش
ـ تکنيک های فروش
فروش حرفه ای با ـ پيش بيني فروش و بودجه بندی
ـ ارتقاء سطح دانش و مهارتهای
نگرش نو

لپ تاپ و
2

فروشندگان

ويديو
پروژکتور

ـ ويژگيهای فروشندگان مؤفق
ـ ويژگيهای فروشندگان نامؤفق
نماز و ناهار
مديريت بازاريابي
حرفه ای

برگزاری آزمون

ـ تهيه برنامه بازاريابي
ـ استراتژی های 4Ps

لپ تاپ و
4

ـ بازاريابي B2B

ويديو
پروژکتور

4

خودکار و برگه
آزمون به تعداد
فراگیران

جدول  )3مراحل اجرای دوره
عناوين کارهای اجرايي

مراحل اجرايي

 تنظیم قرارداد یا توافقنامه و انعقاد آن با مجری تامین مکان برگزاری دوره تامین اسکان با کیفیت مورد تایید مرکزمرحله مقدماتی
مرحله برگزاری

تجهیز مکان برگزاری دوره باید مجهز به ویدئو پروژکتاور و تزییناات صاحنه باا الماان
های مرتبط با فرش دستبا در نظر گرفته شود.
تنظیم برنامه غذایی روزانه و پاذیرایی میاان وعاده از شارکت کننادگان ماورد تاییاد
سازمان
تامین اسکان با کیفیت برای استادان مدعو مورد تایید مرکز
تامین بلیط رفت و آمد استادان

 پذیرش مدعوین اجرای دوره  9روزه (طبق جدو )1 -صدور گواهینامه و ارسا به مرکز برای تایید و امضا

ساير موارد:
 .5نظارت بر حسن اجرای دوره به عهده رییس اداره فرش سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و ناظران معرفی شده از ساوی مرکاز
ملی فرش بوده و الزم است مطابق با دستورالعمل انجام شود.
 .1صدور گواهینامه پایان دوره ،منوط به حضور مدعوین در کلیه برنامه های پیش بینی شده با رعایت سقف غیبت مجاز خواهد بود.
 .9در صورت عدم تایید گزارش عملکرد ناظران دوره  %12از مبلغ قرارداد (که الزم است به عنوان حسن انجام کار ،در قرارداد پیش
بینی شود) در پایان دوره به مجری پرداخت نشده ودر دیگر برنامه های آموزشی مرکز در استان هزینه خواهد شد.

فرم شماره 1

بسمه تعالي
فرم ثبت نام دوره آموزش بازاريابي و فروش فرش دستباف

مدارك تکمیل است:
نام:

 خیر

بلی
نام خانوادگی:

محل صدور:

نام پدر:

تاریخ تولد:

آخرین مدرك تحصیلی:

رشته:

شماره شناسنامه:
جنسیت:

کدملی:
معرفی شده از طر :

سابقه فعالیت در زمینه فروش فرش دستبا :
شهرستان:
نشانی کامل منز :
تلفن:
نشانی کامل محل کار:
تلفن:
اینجانب  . . . . . . . . . .دارنده مشخصات فردی باال ،بدینوسیله متعهد میشوم تا دوره آموزشی «بازاریابی و فروش فرش دستبا » را بطور
پیگیر و مستمر (طبق ساعات و روزهای تعیین شده) طی کرده و در امتحان پایان دوره نیز شرکت کنم.

نام و نام خانوادگي داوطلب:

تاريخ:

امضاء:

بدینوسیله مراتب ثبت نام برادر /خواهر . . . . . . . . . . . :در دوره آموزشی «آشنایی راهنمایان گردشگری با فرش دستبا »تأئید میشود.

مجری برگزاری دوره

مهر و امضاء مسئول

فرم شماره2:

بسمه تعالي
فرم حضور وغياب فراگيران دوره «بازاريابي و فروش فرش دستباف»

تاریخ برگزاری ............................ :

نام درس................................ :

ساعت برگزاری ............................... :

نام استاد................................ :

رديف

نام و نام خانوادگي فراگير

امضا

رديف

1

46

4

47

3

48

2

49

5

34

6

31

7

34

8

33

9

32

14

35

11

36

14

37

13

38

12

39

15

24

16

21

17

24

18

23

19

22

44

25

41

26

44

27

43

28

42

29

45

54

نام و نام خانوادگي فراگير

امضا

بسمه تعالي

فرم شماره3 :

فهرست اسامي فراگيراني که دوره را با موفقيت به اتمام رسانده اند
رديف

نام و نام خانوادگي

کد ملي

مهر و امضای مسئول اجرائي دوره :

نام پدر

تاريخ تولد

شماره
شناسنامه

نام و نام خانوادگي:

محل صدور

شهرستان محل
سكونت

شماره تماس

مهر و امضاء:

ميزان تحصيالت

بسمه تعالي

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان......

فرم ارزيابي مرحله اول اجرای دوره آموزشي «بازاريابي و فروش فرش دستباف»
فرم (الف)
نام و نام خانوادگی مسئو فرش استان.........................................:
مسئول اجرا (نام ونام خانوادگي)

عناوين
 _1ابالغ شيوهنامه

مرکز ملي فرش ايران

 _4انتخاب استادان صاحب صالحيت

مرکز ملي فرش ايران

3ـ بررسي و تاييد صالحيت مجری برگزاری دوره

مرکز ملي فرش ايران

2ـ انعقاد قرارداد با مجری و تعيين زمان برگزاری دوره

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

 -5انعقاد قرارداد با استادان

مجری دوره

-6اطالع رساني فراگيران (فراخوان)

مجری دوره

 -7انجام فرآيند ثبت نام فراگيران (اخذ مدارک/تکميل فرم شماره )1

مجری دوره

 -8بررسي و تاييدکيفيت فضای آموزشي و محل اسکان

مسئول اداره فرش

 -9بررسي کيفيت تجهيزات آموزشي(ويدئو پرژکتور ،تخته وايت

مسئول اداره فرش

زمان اجرا

برد)
تذکر :1این فرم توسط مسئو اداره فرش استان قبل از برگزاری دوره تکمیل خواهد شد.
تذکر :4الزم است تمامی مراحل فوق در کوتاهترین زمان ممکن پس از ابالغ این دستورالعمل انجام شده و مراتب توسط مسئو فرش سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان به مرکز اعالم شود.

امضاء مسئول اداره فرش

بسمه تعالي

معاونت تحقيقات و آموزش

فرم ارزيابي مدرس دورهی آموزش «بازاريابي و فروش فرش دستباف»
فرم (ب)

فراگیر محترم :ضمن آرزوی سالمت و موفقیت با تکمیل این فرم در بهبود کیفیت آموزش مرکز ملای فارش ایاران را
یاری کنید.
نام استاد:
عنوان کالس آموزشی:
عناوين سؤاالت

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

خيلي ضعيف

امتياز5

امتياز2

امتياز3

امتياز4

امتياز 1

 -1قدرت بيان
 -4رعايت زمانبندی در ارائه مطالب
 -3مهارت و تجربه مدرس
 -2ميزان تسلط علمي مدرس
 -5ميزان جلب مشارکت فراگيرا
 -6پاسخگويي به پرسشها و رفع اشکاالت فراگيران
 -7رفتار و اخالق مدرس
 -8حضور منظم و به موقع مدرس در کالس
 -9استفاده از وسايل کمک آموزشي برای انتقال مطالب
 -14ارائه مطالب مرتبط و تدريس موضوعات مورد نياز فراگيران
تذکر :1اين فرم توسط فراگيران دوره تكميل خواهد شد.
تذکر :2نماينده سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان الزم است برا ي هر مدرس يك بار ازتمامی فراگيران نظر خواهی کند.

عالی 

خوب 

متوسط 

ضعیف 

خیلی ضعیف 

بين  21-54امتياز

بين  31 -24امتياز

بين  41 -34امتياز

بين 11 – 44امتياز

بين  4 - 14امتياز

بسمه تعالي

معاونت تحقيقات و آموزش

کاربرگ ارزيابي نهايي دورههای آموزشي
فرم (ج)
نام و نام خانوادگی ارزیاب ارشد از مرکز .........................................:
عناوين

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

امتياز5

امتياز2

امتياز3

امتياز4

خيلي
ضعيف
امتياز 1

-1ارزيابي فرمهای شماره  1و 4
 -4ارزيابي فرم شماره 3
-3بررسي قرارداد مجری
-2بررسي نحوه اجرای برنامه مطابق با زمانبندی برگزاری دوره
-5بررسي قرارداد استادان
-6ارزيابي نحوه اطالع رساني و ثبت نام فراگيران
-7بررسي تناسب فراگيران با موضوع آموزش
-8بررسي کيفيت فضای آموزشي

-9بررسي کيفيت تجهيزات آموزشي(ويدئوپرژکتور ،تخته
وايت بردو )...
-14کيفيت غذا يا پذيرايي و ميان وعدهها
-11سرعت و دقت مسئول اداره فرش در انجام مراحل دوره
-14ميزان همکاری مسئوالن سازمان صنعت ،معدن و تجارت با اداره فرش
تذکر :1این کاربرگ توسط ارزیاب ارشد تکمیل خواهد شد.
عالی 
بين  51-64امتياز

خوب 

متوسط 

ضعيف 

بين  21 -54امتياز

بين  31 -24امتياز

بين  41 – 34امتياز

تذکر :2بدیهی است امتیاز فوق برای رد یا قبو دوره و تعیین سیاست آموزشی مرکز در دوره های آتی مد نظر قرار خواهد گرفت.

خيلی ضعيف 
بين  4 - 44امتياز

