
 

 

 

 

  

ريزي و سنجش مهارت معاونت پژوهش، برنامه  

ريزي درسيدفتر پژوهش، طرح و برنامه  

  

 

 شایستگیاستاندارد آموزش 
 

 وکارکسبو  توسعه فردي ینگکوچ

 

 گروه شغلي

 امور مالي و بازرگاني 
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 ريزي درسي، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد:
 524924500010111  :شايستگيآموزش کد ملي شناسايي 

 

 امور مالي و بازرگاني ريزي درسي:اعضاء کارگروه برنامه

 خانوادگينام و نام  رديف
آخرين مدرک 

 تحصیلي
 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصي

 سال 16 رعاملیمد مهندسی صنایع کارشناسی یاسر متحدین 1

 سال 10 مدیر داخلی مدیریت دولتی کارشناسی پورنوشین امیدی 2

 سال 10 کوچ حسابداری کارشناسی ارشد الهه فکوری 3

 سال 7 کوچ حدیثعلوم قرآن و  کارشناسی محمدصادق نجات 4

 سال 10 مدیر طرح و برنامه مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد روح اله میرزائی 5

 سال 15 مربی کارآفرینی و مدیرعامل ش.زاگرس مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد وحید فرهودی 6

 سال19 کوچ مدیریت بازرگانی کارشناسی اصغر کشاورزیعلی  7

رئیس دپارتمان توسعه کارآفرینی و  مکانیک  یسکارشنا احمد آلیکمال  8
 کسب و کار

 سال 21

ریزی درسی امور دبیر کارگروه برنامه مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد نرگس هادی پور 9
 مالی و بازرگانی

 سال20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنووي مادي و م سوءاستفادهاي کشور بوده و هرگونه کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 :ريزي درسيطرح و برنامه، دفتر  پژوهش آدرس

 اي کشور سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            66583658دورنگار       

                    66583628         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 
 ای نیرز گتتره در محری  کرار را گوینرد در بعاری از مروارد اسرتاندارد حرفره مرثرربرای عملکررد  ازیموردنهای ها و توانمندیمشخصات شایستگی

 شود.می

 استاندارد آموزش : 
 های موجود در استاندارد شغل. تگیی یادگیری برای رسیدن به شایسنقشه

 نام يك شغل :  
 شود. رود اطالق میانتظار می موردنظرهای خاص که از یک شخص در سطح ای از وظایف و توانمندیبه مجموعه

 شرح شغل : 
هرا، ر یرک حروزه شرغلی، مسرتولیتترین عناصر یک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل، کارها  ارتباط شغل با مشاغل دیگرر دای شامل مهمبیانیه

 شغل.  ازیموردنشرای  کاری و استاندارد عملکرد 

 طول دوره آموزش : 
 برای رسیدن به یک استاندارد آموزشی.  ازیموردنحداقل زمان و جلسات 

 ويژگي کارآموز ورودي : 
 رود. نتظار میهایی که از یک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش اها و تواناییحداقل شایستگی

 کارورزي:
گیرد و ضررورت دارد محدود یا با ماکت صورت می صورتبهدر مشاغلی است که بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی  صرفاًکارورزی 

تتوریک با  صورتبهتجربه شود.)مانند آموزش یک شایستگی که فرد در محل آموزش  شدهفیتعرکه در آن مشاغل خاص محی  واقعی برای مدتی 
 گردد.(آموزد و ضرورت دارد مدتی در یک مکان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمیاستتاده از عکس می

 ارزشیابي : 
ای رفرهکتبی عملی و اخالق ح، عملیبخش  ه، که شامل ساست یا خیر آمدهدستبهآوری شواهد و قااوت در مورد آنکه یک شایستگی فرآیند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربیان : صالحیت حرفه
 رود.ای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار میهای آموزشی و حرفهحداقل توانمندی

 شايستگي : 
 و کارا برابر استاندارد.  مثرر طوربهها و شرای  گوناگون توانایی انجام کار در محی 

 دانش : 
، توانرد شرامل علروم پایه)ریاضریهای ذهنی الزم برای رسیدن به یک شایستگی یا توانایی که میت نظری و توانمندیای از معلوماحداقل مجموعه

 (، تکنولوژی و زبان فنی باشد. یشناسستیز، ، شیمیفیزیک

 مهارت : 
 شود. ارجاع میهای عملی حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یک توانمندی یا شایستگی. معموالً به مهارت

 نگرش : 
 باشد.  ای میهای غیر فنی و اخالق حرفهاست و شامل مهارت ازیموردنای از رفتارهای عاطتی که برای شایستگی در یک کار مجموعه

 ايمني : 
 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محی  کار می

 : يطیمحستيزتوجهات 

 وارد گردد. ستیز یمحمالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به 



 3 

 

 : شايستگياستاندارد آموزش نام 

 وکارکسبو  یتوسعه فرد نگیکوچ

 :شايستگياستاندارد آموزش شرح 

 نیادیصول بنا یریبکارگامل است و ش مالی و بازرگانی حوزه امور یهایستگیاز شا  وکارکسبو  یتوسعه فرد نگیکوچ

مشترک  هنون رابطف یریگبکار، نگیدر جامعه و رفع موانع آن در کوچ یفرهنگ یروان یندهایفرآ یریبکارگ، نگیدر کوچ

، نگیموزش کوچآ ندیدر فرآ گری لیفنون تسه یریبکارگ، نگیفنون ارتباط مثرر در کوچ یریبکارگ، نگیدر کوچ

 .تدر ارتباط اس ینیباشد و با مشاغل کارآفریم مراجع نگیکوچ یعمل جینتا یبایارز

 : وروديهاي کارآموز ويژگي

 دیپلممیزان تحصیالت: حداقل 

 کامل و برخورداری از سالمت شنیداری، گتتاری. داشتن سالمت روانی: و ذهني توانايي جسميحداقل 

  نیاز:هاي پیشمهارت

:آموزش دوره  طول  

  ساعت 114ل دوره آموزش           : طو

 ساعت 30و زمان آموزش نظري      :

  ساعت 84 :و زمان آموزش عملي       

 ساعت    -  : و زمان کارورزي              

 ساعت    -و زمان پروژه                  :   

 بندي ارزشیابي)به درصد( بودجه

 %65 :کتبي و

 %25 :عملي و

  %10 :اياخالق حرفه و

 اي مربیان:هاي حرفهصالحیت

برا   کوچینرگ یا مرتب  با و دارا بودن گرواهی رسرمی آمروزشمدیریت  یهااز رشته یکیدر  سانسیل یلیمدرک تحص
 . سال سابقه کار مرتب  2حداقل 
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 )اصطالحي( :  تعريف دقیق استاندارد ٭

 

ا بتا مراجع  دیآیمرکتی عمیق بین کوچ و مراجع به وجود یک فرایند گتتگو محور است که طی آن مشاکوچینگ 

دن فاصله رای پر کربرونی و خالقیت دمبتنی بر ارزیابی  یحلراهدرونی خود بتواند  یهایتوانمندو  هالیپتانستکیه بر 

 بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب پیدا و آن را با همراهی کوچ اجرایی نماید. 

 

 

 تاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( :اصطالح انگلیسي اس ٭

 

Personal Development and Business Coaching 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد : ترين استانداردها و رشتهمهم ٭

 

 ؛نوآورانه وکارکسب ياندازراه يآماده شدن برا -

 ؛کار طیدر مح حل مسئله -

 .خالقیت و نوآوري در محیط کار -

 

 

 

 شناسي و سطح سختي کار :اندارد شغلي از جهت آسیبجايگاه است ٭

 .طبق سند و مرجع .....................................       الف: جزو مشاغل عادي و کم آسیب  

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

 ....طبق سند و مرجع .................................          آورانيزج: جزو مشاغل سخت و 

        ■    د:  نیاز به استعالم از وزارت کار   
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 استاندارد آموزش شایستگی 

  کارها -

 

 عناوين رديف
 ساعت آموزش

 جمع عملي نظري

 8 5 3 در کوچینگ بنیادين اصول بكارگیري 1

 16 6 10 بكارگیري فرآيندهاي رواني فرهنگي در جامعه و رفع موانع آن در کوچینگ 2

 9 7 2 مشترک در کوچینگ فنون رابطه بكارگیري 3

 28 22 6 مؤثر در کوچینگ ارتباط بكارگیري فنون 4

 25 21 4 کوچینگ آموزش فرآيند گري درتسهیل فنون يریبكارگ 5

32 5 راجعارزيابي نتايج عملي کوچینگ م 6  28 

 114 84 30 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: 

 نگیدر کوچ نیادیاصول بن یریبکارگ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 5 8 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط يطیمحستيزتوجهات 

 ، موادابزار ،تجهیزات

 يمصرفي و منابع آموزش

   دانش:

 رایانه

 پروژکتور دیتا

 اسالید پرده

Voice Recorder 
 مربی صندلی و میز

 کارآموز صندلی و میز

ADSL 
 برد وایت تخته

 ینشانآتش کپسول

 اولیه یهاکمک جعبه

 مطبوع تهویه

 سردکنآب

 حسابنیماش

 برچسب

 مقوا

 کاغذ 

 ماژیک

 کنپاکتخته

 افزارنوشت

 

    ایحرفه رهایمعیا و اخالقی هایدستورالعمل -

    ینگرشته های زیرمجموعه کوچ-

    بانیپشت یهاو حرفه یدرمانبا مشاوره، روان نگیتتاوت کوچ -

    کوچینگ زمینه در قرارداد اصول تنظیم -

  مهارت:

     ICFضواب  اخالقی  3رفتاری بخش  یری معیارهایبکارگ -

 رشته های کوچینگ و عالیت در یکی ازتعیین هدف برای ف-

 ایجاد زمینه
   

 مراجع هایین مناسبات و محتوای کوچینگ و مستولیتتبی -

 کوچ و
   

    مراجع ازهاینی و کوچینگ میزان تطابق بین شیوه برآورد -

    به اود راموو انتقال  مراجع با گتتگوی مثرر -

خصصی در صورت یک پشتیبان ت به مراجع موقعبهارجاع  -

 نیاز
   

 نگرش:

 ؛یاحرفهرعایت اخالق  -

 ؛یدارانصاف و حتظ امانترعایت -

 .هابه وعده عمل درو دقت  صداقت -

 ایمنی و بهداشت: 

 یارگونوم اصول تیرعا -

 ی:طیمحستیزتوجهات 

 مدیریت پسماند -

 مدیریت مصرف بهینه منابع انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 وزش ی تحلیل آمبرگه -

 عنوان: 

بكارگیري فرآيندهاي رواني فرهنگي در جامعه و رفع موانع 

 آن در کوچینگ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 6 16 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط يطیمحستيزتوجهات 

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

   دانش:

 رایانه
 پروژکتور دیتا
 اسالید پرده

Voice Recorder 

 مربی صندلی و میز
 کارآموز صندلی و میز

ADSL 
 برد وایت تخته
 ینشانآتش کپسول
 اولیه یهاکمک جعبه

 مطبوع تهویه
 سردکنآب
 حسابنیماش

 برچسب

 مقوا

 کاغذ 

 ماژیک

 کنپاکتخته

 افزارنوشت

 

    شناخت خجولی  -

    شناخت اهمال و اهمال کاری -

    تکنیک های رفع تعارض -

    ک های شخصیت شناسی برای آغاز رابطه با مراجعتکنی-

    اصول خودشناسی-

  مهارت:

    بکارگیری تکنیک های رفع خجولی در مراجع

    رفع اهمال و اهمال کاری در مراجع

    انجام تکنیک های شخصیت شناسی

    یادگیری اصول خودشناسی

 نگرش:

 ی؛احرفهرعایت اخالق  -
 ی؛دارانصاف و حتظ امانترعایت -
 .هابه وعده عمل و دقت در صداقت -

 ایمنی و بهداشت: 

 یارگونوم اصول تیرعا -

 ی:طیمحستیزتوجهات 

 مدیریت پسماند -
 مدیریت مصرف بهینه منابع انرژی-
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: 

 نگیرک در کوچمشت فنون رابطه یریبکارگ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 7 9 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطيزيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

   دانش:

 رایانه
 پروژکتور دیتا
 اسالید پرده

Voice Recorder 

 مربی صندلی و میز
 کارآموز صندلی و میز

ADSL 
 برد توای تخته
 ینشانآتش کپسول
 اولیه یهاکمک جعبه

 مطبوع تهویه
 سردکنآب
 حسابنیماش

 برچسب

 مقوا

 کاغذ 

 ماژیک

 کنپاکتخته

 افزارنوشت

 

    کنندهمراجعه در تیمیصم و اعتمادحس  جادیا هاییکتکن-

    کوچینگ روند در کامل توجه و های حاورمثلته -

    جعهمسو با اهداف مرا یعملکردها -

   مهارت:

 مناسب در گی با شرای  و انتخاب مثررترین شیوه کارهماهن -
 هر زمان

   

    از شکست غلبه بر ترس هاییکتکناستتاده از  -

مثبرت و منتری  احساسرات ابرلمق کنترل رفترار و گتترار در -
 احتمالی مراجع

   

    پذیریریسک و یریپذانعطاف -

 نگرش:

 ؛مراجع فرد شخصیت و یادگیری شیوه فهم، قدرت هباحترام  -
 ؛جدید موضوعات و حساس شرای  درهمراهی مراجع  -
  ؛یشاد و سرشار از انرژ ییفاا جادیااهمیت به  -
 .نگیکامل در طول روند کوچ یو جسم یحاور ذهن -

 ایمنی و بهداشت: 

 یارگونوم تیرعا -

 :محیطیزیستتوجهات 

 مدیریت پسماند -
 مدیریت مصرف بهینه منابع انرژی-
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 
 نگیفنون ارتباط مثرر در کوچ یریبکارگ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 22 28 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط محیطيزيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

   دانش:
 رایانه

 پروژکتور دیتا
 اسالید پرده

Voice Recorder 
 مربی صندلی و میز
 کارآموز صندلی و میز

ADSL 
 برد وایت تخته
 ینشانآتش کپسول
 اولیه یهاکمک جعبه

 مطبوع تهویه
 سردکنآب
 حسابنیماش

 برچسب
 مقوا
 کاغذ 
 ماژیک

 کنپاکتخته
 افزارنوشت

    فعال دادن گوشاصول  -

    مثرر سثاالت دنیرسپ هاییکتکن -

    واسطهیب و یقو ارتباطهای روش -

    کلمات ییبار معنا صیزبان بدن و تشخ -

    موضوع حیتشر یبرا یرسازیتصوهای تکنیک-

  مهارت:

 باورهرای و هراارزش اهرداف، گوش دادن فعال به نظرات، -
 مراجع

   

 شرنهاداتیها، باورهرا و پاحساسات، افکرار، دغدغره یبررس -
 مراجع

   

لحرن  و کلماتار معنایی ب صیتشخبکارگیری زبان بدن و  -
 صدا

   

ز قاراوت و ا زیرپرهو مراجرع  امیردرک اصرل پو استنباط  -
 داورییشپ

   

    و تکرار آن ریتتس جهتمراجع  یهااز گتته یبردارخالصه -

    مراجع دگاهیدرک د دیمث یطرح سثاالت -

    خود و موضوع  راجع ازم شناخت طرح سثاالت مربوط به -

     جدید عملکرد یا تعهد ط به ایجاد بینش،طرح سثاالت مربو -

 حیتشرر یبررا یرسرازیتصو ایر لیمثاستتاده از استعاره و ت -
 موضوع

   

    شتاف و واضح یارائه بازخوردها -

 نگرش :
 ؛مراجعبا محترمانه  یاز زبان و لحن استتاده -

 ؛مراجع  یشراشرح برای مناسب و امن  ییفاا جادیا  -

 .به هدف موردنظر دنیمراجع تا رس حمایت از -

 

 ایمنی و بهداشت : 
 رعایت اصول ارگونومی-

 محیطی :توجهات زیست
 مدیریت پسماند -

 مدیریت مصرف بهینه منابع انرژی-
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 وزش استاندارد آم
 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 
 نگیآموزش کوچ ندیدر فرآ یگرلیفنون تسه یریبکارگ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 21 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطيزيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :
 پروژکتور دیتا
 اسالید پرده

Voice Recorder 
 مربی صندلی و میز
 کارآموز صندلی و میز

ADSL 
 برد وایت تخته
 ینشانآتش کپسول
 اولیه یهاکمک جعبه

 مطبوع تهویه
 سردکنآب
 حسابنیماش

 برچسب
 مقوا
 کاغذ 
 ماژیک

 کنپاکتخته
 افزارنوشت
 
 

    ی در مراجعآگاه جادیاروش  -

    جعبر رفتار مرا رگذاریعوامل تأر -

     شرفتیپ الگوهای نظارت بر -

  مهارت :

و خواسته های وی و  اجعاساسی مر تتکیک و تشریح مسائل -
 برای رسیدن به دیدگاه مشترک دسته بندی آن

   

 و عقاید افکار، ابلیت مراجع و ایجاد چالش در یافتنقافزایش  -
 احساسات

   

     مراجع اصلی استعدادهایها و ها، تواناییبندی فرصتاولویت -

    مرور هدف و رسالت مراجع -

ررسی مجدد خواسته های مراجع و مقایسه ان برا الگوهرای ب-
 و تشخیص عملیاتی بودن آن اجرایی

   

     امل کبررسی راههای جدید برای اجرای فرآیند با مشارکت  -

    آتی هایپیشرفت مراجع برای یری و تشویقبازخورد گ -

    وس  مراجعتبررسی مسیرهای جدید  یا  ارائه راهکار-

    اب راهکار توس  مراجع و ادامه فرآیند اجراییانتخ-

     یاناباط فرد تیتقو و کنترل بحث -

 نگرش :

 ی مراجعهاآموختهاهمیت به -
 ایرعایت اخالق حرفه -

 ایمنی و بهداشت : 

 یارگونوماصول  تیرعا -

 محیطی :ات زیستتوجه

 باطله یکاغذها افتیو باز کیتتک -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 
 مراجع نگیکوچ یعمل جینتا یابیارز

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 23 28 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطيتوجهات زيست

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 و منابع آموزشي مصرفي

   دانش :
 رایانه

 پروژکتور دیتا
 اسالید پرده

Voice Recorder 
 مربی صندلی و میز
 کارآموز صندلی و میز

ADSL 
 برد وایت تخته
 ینشانآتش کپسول
 اولیه یهاکمک جعبه

 مطبوع تهویه
 سردکنآب
 حسابنیماش

 برچسب
 مقوا
 کاغذ 
 ماژیک

 کنپاکتخته
 افزارنوشت

    کسب نتیجه یاتیملع یهاوهیش -

    هدف نییتع و یزیربرنامهمبانی  -

    رآیند اجرایی و عملیاتیروشهای تحلیل ف-

    پذیری مراجعتیمستولراهکارهای  -

  مهارت :

    یاحتمالیافتنی و اعمال تغییرات دست نتایج با تدوین برنامه -

    راجعمدخالت  با قبل جلسات ی و بررسی اطالعاتدهسازمان -

 برین فاصرله رد الزم تمرینات انجام بر مراجع ساختن متمرکز -
 کوچینگ برنامه کلی جلسات از طریق یادآوری اهداف

   

ز اخذ بازخورد از فعالیت های اجرایی و نتایج آن بطرور کامرل ا-
 مراجع

   

ررسی نقاط قوت و ضعف و مشکالت در فرآیند اجرایی توس  ب-
 خود مراجع

   

    شده تعیین پیش از اهداف به دستیابی بر تمرکز -

مسرائل ن بره ی و پرداختریگمیتصم درمراجع  ییتوانا شیافزا -
 یاصل

   

مکران با هردف فرراهم سراختن ا نینقطه نظرات مراجع رییتغ -
 دیاقدامات جد

   

    و اجرای ورکشاپ یعمل انجام اقدامات به نیسوق دادن مراجع -

  ش :نگر

 ؛راجعمتوجه به بینش هدفمند و کاربردی -

 .ایرعایت اخالق حرفه-

 ایمنی و بهداشت : 

 یارگونوم تیرعا -

 محیطی :توجهات زیست

 باطله یکاغذها افتیو باز کیتتک -
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  ارد تجهیزاتبرگه استاند -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

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

 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 داستاندار کارآموز صندلی و میز 6

  عدد1 استاندارد برد وایت تخته 7

  عدد1 استاندارد ینشانآتش کپسول 8

  عدد1 استاندارد اولیه یهاکمک جعبه 9

  عدد1 استاندارد مطبوع تهویه 10

  عدد1 استاندارد سردکن آب 11

 توجه : 

 نظر گرفته شود.  نفر در 15تجهیزات براي يك کارگاه به ظرفیت  -

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  بسته A4 2 کاغذ 1

  عدد15 (سبز آبی، مشکی، قرمز،)خودکار  نوشت ابزار 2

  عدد 4 (سبز ،قرمز، آبی مشکی،)چهار  یکژما 3

عدد 2  فومی کنپاکتخته 4   

 توجه : 

 محاسبه شود. نفر 15گاه به ظرفیت و يك کارمواد به ازاء يك نفر  -

  د ابزار برگه استاندار -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

1 Voice Recorder 
 وگیگا بایت حافظه داخلی، قابلیت ضب   2

 WMAو  MP3 یهافرمتپخش 
 برای هر کارگاه 1

 توجه : 

 شود.ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه  -

 


