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  نامه هاي درسيدفتر طرح و بر نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 5-1/4/11/34:  شغل آموزش كد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي   ،تهران 

39 

 66311426 - 66563369تلفن                                                     66311449دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 

 :گردشگري اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته 

 آقاي احمد رضا منتظري رئيس مركز هتلداري و گردشگري اصفهان

 آقاي محمدعلي حاتميان رئيس كميته گردشگري سازمان

 آقاي سيد رضا حسيني مربي اداره كل اصفهان

 آقاي حسين رحمتيان مربي اداره كل اصفهان

 خانم مهسا رومينا مربي اداره كل اصفهان

 خانم هاجر امين الرعايا مربي اداره كل اصفهان

 

 

  :همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل حوزه هاي حرفه اي و تخصصي 

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي سازمان  -

 ي استان اصفهاناداره كل آموزش فني و حرفه ا -

 فرآيند اصالح و بازنگري :  

 با عنايت به تغييرات فناوري و نياز بازار كار ، استاندارد مزبور مورد بررسي مجدد قرار گرفته و بازنگري شد . -

- 
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   شايستگي    شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

 رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي رديف
شغل و 

 سمت 
 ايميل تلفن و، آدرس   ر مرتبطسابقه كا

 فوق لیسانس حسین رحمتیان 1
برنامه ریزی 

 توریسم
 10 مربی

 0311-8803830 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ایمیل : 

 آدرس : 

 فوق لیسانس مهسا رومینا 2
برنامه ریزی 

 توریسم
 3 مربی

 0311-8803830تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ایمیل : 

 آدرس : 

 

 
 5 مربی باستان شناسی فوق لیسانس امین الرعایاهاجر  3

 0311-8803830تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ایمیل : 

 آدرس : 

 

 

 
 تاریخ فوق لیسانس محمد علی حاتمیان 4

رئیس 

کمیته 

گردشگری 

 هتلداریو

14 

 تلفن ثابت :

 08125004000تلفن همراه : 

 ایمیل : 

 آدرس :

 

 
 کارشناسی سید رضا حسینی 5

ت مدیری

 جهانگردی
 10 مربی

 0311-8803830تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ایمیل : 

 آدرس : 

 

 فوق لیسانس شیوا رحیمی 8
برنامه ریزی 

 توریسم
 8 مربی

 0311-8803830تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ایمیل : 

 آدرس : 

 

 لیسانس احمدرضا منتظری 7
مهندسی 

 کشاورزی

رئیس 

مرکز 

هتلداری 

 گردشگری

17 

 0311-8803830ثابت :تلفن 

 تلفن همراه : 

 ایمیل : 

 آدرس : 

  

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 ساتاندارد ررهاا اي نياف و تاا     يناد در بضياي از ماوارد ا   مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وو 
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 ي يادويري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشا

 نام يك شغل :  
  با مجموعا اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كا از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .

 شرح شغل : 
هاا ،  بيانيا اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي ، مسئوليت 

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 تاندارد آموزشي . رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن با يك اس

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

 كارورزي:
و ضارورت  كارورزي صرها در مشاغلي است كا بضد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد   

د در محال آماوزش باا صاورت     دارد كا در آن مشاغل خاص محيط واقضي براي مدتي تضريف شده تجربا شود.)مانند آموزش يك شايستگي كا هر
 با است اده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقضي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.( تئوريك

 ارزشيابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    ا، كا شاامل سا  هرآيند جمع آوري شواهد و قياوت در مورد آنكا يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 اي خواهد بود .  ررها

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررها اي كا از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 ي : شايستگ
 توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون با طور موثر و كارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
، رياضي كا مي تواند شامل علوم پايا ) رداقل مجموعا اي از مضلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن با يك شايستگي يا توانايي

 نولوژي و زبان هني باشد . ، تك (، زيست شناسي، شيمي هيفيك 

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

 نگرش : 
 ا اي مي باشد .  مجموعا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير هني و اخالق رره

 ايمني : 
 مواردي است كا عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار مي شود .

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي است كا در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آسيب با محيط زيست وارد وردد.
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

 راهنماي عمومي گردشگري

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

 مفاهیم گردشگری, راهنمای عمومی گردشگری شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های: کلیات و

ژگی های جغرافیایی ایران, بررسی ویژگی های تاریخی ایران, بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط آن با بررسی وی

, سخنوری و فن بیان,  ریدستی و معماری ایران از دیدگاه گردشگ بررسی صنایع مردم شناسی, بررسی روحیات ملل,

ی و اجرای بررسی مذاهب گوناگون, سازماندهررات مرتبط با صنعت گردشگری, قوانین و مق الگوهای رفتاری بین المللی,

 راهنمای محلی و راهنمای طبیعت گردی در ارتباط است. -تورهای گردشگری است و با استانداردهای راهنمای موزه

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 پايان دوره اول متوسطهميزان تحصيالت : حداقل 

 سالمت جسمي و رواني:  و ذهني يتوانايي جسمحداقل 

 ندارد : مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت   116طول دوره آموزش                    :  

 ساعت  441ـ زمان آموزش نظري               :  

 ساعت 489ـ زمان آموزش عملي                :  

 ساعت 16    كارورزي                       :زمان ـ 

  ساعت   6   ـ زمان پروژه                            :

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 %25:  كتبي -

 %65عملي : -

 %46اخالق حرفه اي : -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 سال سابقه کار مرتبط 3حداقل لیسانس گردشگری با 
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 طالحي ( : تعريف دقيق استاندارد ) اص ٭

ضمن آشنايي با مفاهيم كلي راهنمايي سفر،شناخت كافي از صنعت سفر كسي است كه راهنماي عمومي گردشگري 

و گردشگري صنايع دستي ، آداب و رسوم و قوميت هاي مختلف كشور ، روحيات ملل ، ويژگي هاي تاريخي و 

بين المللي ، كاربرد قوانين و مقررات مرتب با  جغرافيايي و معماري ايران ، سخنوري و فن بيان، الگوهاي رفتاري

 صنعت گردشگري و مذاهب گوناگون داشته باشد.

 

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

General Guide To Tourism 

 

 

 

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

 راهنماي موزه

 حليراهنماي م

 راهنماي طبيعت گردي

 

 

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

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادي و كم آسيب  

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

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

           د :  نياز به استعالم از وزارت كار    
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 شغل آموزش استاندارد 

 شايستگي ها  -

 عناوين رديف

 صنعت گردشگریپایه کلیات و مفاهیم  4

 بررسی ویژگی های جغرافیایی ایران 2

 بررسی ویژگی های تاریخی ایران 1

 بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناسی 1

 بررسی روحیات ملل 5

 صنایع دستی ایران از دیدگاه گردشگریبررسی  6

 بررسی معماری ایران از دیدگاه گردشگری 9

 سخنوری و فن بیان 8

 اری بین المللیالگوهای رفت 3

 قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری 46

 بررسی مذاهب گوناگون 44

 برنامه ریزی و اجرای تورهای گردشگریسازماندهی ،  42
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 صنعت گردشگریپایه کلیات و مفاهیم 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 12 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کامپیوتر  دانش :

 ویدئو پروژکتور

CD  آموزشی 

 های آموزشی  فیلم

 ینت های آموزشیپاورپو

 فلش کارت آموزشی

 لغات و اصطالحات

 وایت بردتخته 

 تخته پاک کن

 مداد

 کارخود

  A4کاغذ 

 پاک کن

 نقشه جغرافیایی

 کره جغرافیایی

 قطب نما

 میز کارآموز

 میز مربی

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

   2 تعاریف و مفاهیم گردشگری-

   2 انواع گردشگری و گردشگران-

   2 انواع جاذبه های گردشگری-

   2 محصوالت صنعت گردشگری-

  مهارت :

  4  اه ها و تاثیر آن در صنعت گردشگریبررسی انواع اقامتگ-

  4  کاربرد انواع روش های حمل و نقل در صنعت گردشگری-

  4  ایسه انواع جاذبه های گردشگریمق-

 نگرش :

 تطمیع نیازهای روانی و فرهنگی گردشگران-

 ایمنی و بهداشت : 

 حفظ سالمت جسمی گردشگران-

 توجهات زیست محیطی :

 از انواع جاذبه های گردشگری حفاظت-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بررسی ویژگی های جغرافیایی ایران 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

13 21 34 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کامپیوتر  دانش :

 ویدئو پروژکتور

CD  آموزشی 

 فیلم های آموزشی 

 پاورپوینت های آموزشی

 فلش کارت آموزشی

 لغات و اصطالحات

 تخته وایت برد

 تخته پاک کن

 مداد

 خودکار

  A4کاغذ 

 پاک کن

 نقشه جغرافیایی

 کره جغرافیایی

 قطب نما

 میز کارآموز

 میز مربی

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

   1 یف و مفاهیم جغرافیایی عمومی ایرانتعار-

   2 روش مسیریابی در تورهای گردشگری-

   5 معرفی جاذبه های گردشگری بر اساس مناطق جغرافیایی-

   3 شناسایی محورهای گردشگری ایران-

   2 مقاصد گردشگری تابستانه و زمستانه-

  مهارت :

  4  سیبکارگیری نقشه راه ها و تقسیمات سیا-

  3  اولویت بندی جاذبه ها بر اساس زمان و مکان-

  14  طراحی محورها و مسیرهای گردشگری-

-    

 نگرش :

 لزوم توجه به عالیم و نشانه های طبیعی-

- 

 ایمنی و بهداشت : 

- 

- 

 توجهات زیست محیطی :

 عدم آلودگی زیست محیطی مناطق جغرافیایی مورد بازدید-

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 گی های تاریخی ایرانویژبررسی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

13 38 48 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کامپیوتر  دانش :

 ورویدئو پروژکت

CD  آموزشی 

 فیلم های آموزشی 

 پاورپوینت های آموزشی

 فلش کارت آموزشی

 لغات و اصطالحات

 تخته وایت برد

 تخته پاک کن

 مداد

 خودکار

  A4کاغذ 

 پاک کن

 نقشه جغرافیایی

 کره جغرافیایی

 قطب نما

 میز کارآموز

 میز مربی

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

   1 و تاریخی ایرانتقسیم بندی دوره های پیش از تاریخ -

   2 تقسیم بندی تمدن های پیش از تاریخ ایران-

   2 رویدادهای مهم و تحوالت ایران در دوران تاریخی قبل از اسالم-

رویدادهای مهم و تحوالت ایران در دوران آغازین اسالمی)از -

 صدر اسالم تا سلجوقی(

2   

انه اسالمی ) از رویدادهای مهم و تحوالت ایران در دوران می-

 حمله مغول تا آغاز صفویه(

2   

متاخر اسالالمی)از   رویدادهای مهم و تحوالت ایران در دوران-

 صفویه تا معاصر(

4   

  مهارت :

  12  بازدید از سکونتگاه ها و جاذبه های پیش از تاریخ ایران-

  12  بازدید از جاذبه های تاریخی و اسالمی -

  12  ادوار مختلف تاریخی ایرانتجزیه و تحلیل -

 نگرش :

 رعایت اصول اخالق حرفه ای در معرفی درست آثار تاریخی-

 ایمنی و بهداشت : 

 توجه به ظرفیت تحمل بازدید از جاذبه های تاریخی -

 توجهات زیست محیطی :

 مراقبت و حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی-
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 استاندارد آموزش 

 تحلیل آموزش  ی برگه -

 عنوان : 

 بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناسی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

12 12 24 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کامپیوتر  دانش :

 ویدئو پروژکتور

CD  آموزشی 

 فیلم های آموزشی 

 پاورپوینت های آموزشی

 فلش کارت آموزشی

 لغات و اصطالحات

 تخته وایت برد

 تخته پاک کن

 مداد

 خودکار

  A4کاغذ 

 پاک کن

 نقشه جغرافیایی

 کره جغرافیایی

 قطب نما

 میز کارآموز

 میز مربی

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

   2 تعاریف مردم شناسی و جایگاه آن در صنعت گردشگری-

   2 شکل گیری فرهنگ و ارتباط آن با تمدن-

   0 ومیت های مختلف کشور بررسی آداب ، رسوم وسنن ق-

-    

  مهارت :

  0  بازدید از اقوام مختلف ایران-

  4  تجزیه و تحلیل آداب و رسوم اقوام ایرانی-

-    

-    

 نگرش :

 رهای گردشگریاحترام به حقوق اقوام در برگزاری تو-

- 

 ایمنی و بهداشت : 

 محافظت از گردشگران در محیط های دور از شرایط شهری -

- 

 توجهات زیست محیطی :

 توجه به محیط طبیعی زندگی عشایری و قومی در برگزاری تورهای گردشگری -

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مللبررسی روحیات 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 8 11 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کامپیوتر  دانش :

 ویدئو پروژکتور

CD  آموزشی 

 فیلم های آموزشی 

 پاورپوینت های آموزشی

 فلش کارت آموزشی

 لغات و اصطالحات

 خته وایت بردت

 تخته پاک کن

 مداد

 خودکار

  A4کاغذ 

 پاک کن

 نقشه جغرافیایی

 کره جغرافیایی

 قطب نما

 میز کارآموز

 میز مربی

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

   1 بررسی روحیات ملل اقوام آسیایی-

   1 بررسی روحیات ملل اقوام آفریقایی-

   1 بررسی روحیات ملل اقوام آمریکایی-

   1 حیات ملل اقوام اروپاییورسی برر-

   1 بررسی روحیات ملل اقوام شرق آسیا و اقیانوسیه-

  مهارت :

  2  ملل مختلف روحیاتتجزیه و تحلیل و بررسی -

  2  بکارگیری روحیات ملل در برنامه ریزی سفر-

  2  مقایسه تطبیقی روحیات ملل مختلف -

-    

 نگرش :

 مختلفهنگ ملل احترام به فر-

- 

 ایمنی و بهداشت : 

- 

- 

 توجهات زیست محیطی :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بررسی صنایع دستی ایران از دیدگاه گردشگری 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

12 10 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط حيطيتوجهات زيست م

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کامپیوتر  دانش :

 ویدئو پروژکتور

CD  آموزشی 

 فیلم های آموزشی 

 پاورپوینت های آموزشی

 فلش کارت آموزشی

 لغات و اصطالحات

 تخته وایت برد

 تخته پاک کن

 مداد

 خودکار

  A4کاغذ 

 پاک کن

 نقشه جغرافیایی

 کره جغرافیایی

 نماقطب 

 میز کارآموز

 میز مربی

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

   1 تعاریف و مفاهیم صنایع دستی -

   1 تاریخچه صنایع دستی ایران-

   10 انواع صنایع دستی در مناطق مختلف-

-    

  مهارت :

  2  بکارگیری صنایع دستی در راستای اعتالی فرهنگی-

  2  اد مشاغل خانگیاستفاده از صنایع دستی در ایج-

  4  کاربرد صنایع دستی در جذب گردشگران-

  10  بازدید از مراکز تهیه و تولید صنایع دستی-

 نگرش :

 با صنایع دستی ایران رعایت اصول اخالق حرفه ای در آشنا نمودن بازدید کنندگان-

- 

 ایمنی و بهداشت : 

 ی رعایت ایمنی در کارگاه های صنایع دست-

- 

 توجهات زیست محیطی :

 ساختار صنایع دستی استفاده از مواد و مصالح طبیعی و ارگانیک در -

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بررسی معماری ایران از دیدگاه گردشگری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

15 20 43 

 منياي  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کامپیوتر  دانش :

 ویدئو پروژکتور

CD  آموزشی 

 فیلم های آموزشی 

 پاورپوینت های آموزشی

 فلش کارت آموزشی

 لغات و اصطالحات

 تخته وایت برد

 تخته پاک کن

 مداد

 خودکار

  A4کاغذ 

 پاک کن

 نقشه جغرافیایی

 کره جغرافیایی

 قطب نما

 میز کارآموز

 میز مربی

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

   1 تعاریف معماری-

   2 سبک های مختلف معماری در ایران قبل از اسالم-

   0 سبک های مختلف معماری در ایران بعد از اسالم-

   4 معرفی معماری شاخص جهان -

  مهارت :

  12  اری قبل از اسالمبازدید از جاذبه های معم-

  12  بازدید از جاذبه های معماری بعد از اسالم-

  4  تجزیه و تحلیل سبک های معماری ایران و جهان-

-    

 نگرش :

 بازدید از جاذبه های معماری حرفه ای در اخالق رعایت اصول -

- 

 ایمنی و بهداشت : 

 به های معماریدر بازدید از جاذرعایت اصول بهداشتی -

- 

 توجهات زیست محیطی :

 مراقبت و حفاظت از جاذبه های معماری -

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 سخن وری و فن بیان

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 4 8 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کامپیوتر  دانش :

 ویدئو پروژکتور

CD  آموزشی 

 فیلم های آموزشی 

 پاورپوینت های آموزشی

 فلش کارت آموزشی

 لغات و اصطالحات

 تخته وایت برد

 تخته پاک کن

 مداد

 خودکار

  A4کاغذ 

 پاک کن

 نقشه جغرافیایی

 کره جغرافیایی

 قطب نما

 میز کارآموز

 مربیمیز 

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

   1 تعریف فن بیان و ضرورت آن در گردشگری-

   1 خواص صدا ، مکانیزم و تاثیر آن در فن بیان-

   1 بهداشت بیان-

   1 تلفظ صحیح -

   1 مدیریت استرس در سخنرانی ها-

  مهارت :

  2  کارکرد فن بیان در گردشگری-

  1  تمرین های تنفس-

تمرینات عضالت و اندام های گفتالار )گلالو، حنجالره، حفالره،     -

 دهان، زبان(

 1  

 نگرش :

 داشتن قدرت انتقال مطالب توسط راهنمای عمومی گردشگری -

- 

 ایمنی و بهداشت : 

 ایجاد امنیت روانی در بازدیدکنندگان جهت درک صحیح مطالب ارائه شده-

- 

 توجهات زیست محیطی :

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوهای رفتاری بین المللی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

8 4 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کامپیوتر  دانش :

 ویدئو پروژکتور

CD وزشی آم 

 فیلم های آموزشی 

 پاورپوینت های آموزشی

 فلش کارت آموزشی

 لغات و اصطالحات

 تخته وایت برد

 تخته پاک کن

 مداد

 خودکار

  A4کاغذ 

 پاک کن

 نقشه جغرافیایی

 کره جغرافیایی

 قطب نما

 میز کارآموز

 میز مربی

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

   1 شیوه های رفتاری مهمان-

   1 اری میزبانشیوه های رفت-

   2 های رفتاری کارگزاران شیوه-

   2 شیوه های رفتاری باالدست و پایین دست-

  مهارت :

  2  تمرین روش های رفتاری مهمان به صورت کارگاهی-

  2  تمرین روش های رفتاری میزبان به صورت کارگاهی-

-    

-    

 نگرش :

 رعایت اصول مهامان نوازی-

 رعایت احترامات به گردشگران ورودی به کشور -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ایمنی در پذیرایی و مهمان نوازی-

- 

 توجهات زیست محیطی :

- 

- 

 



 07 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 10 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کامپیوتر  دانش :

 ویدئو پروژکتور

CD  آموزشی 

 فیلم های آموزشی 

 پاورپوینت های آموزشی

 فلش کارت آموزشی

 لغات و اصطالحات

 تخته وایت برد

 تخته پاک کن

 دادم

 خودکار

  A4کاغذ 

 پاک کن

 نقشه جغرافیایی

 کره جغرافیایی

 قطب نما

 میز کارآموز

 میز مربی

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

نظام حکومتی و مصوبات قانون سیاست گذاری و سالاختاری  -

 صنعت گردشگری 

2   

قوانین و مقررات حفظ میراث فرهنگالی و طبیعالی و شالرایط    -

 بازدید از جاذبه های مختلف

2   

و فعالیالت موسسالات و    مصوبات قالانونی حالاکم بالر تاسالیس    -

 گردشگری  مرتبط با صنعت اشخاص حقیقی

2   

   2 قوانین و مقررات ورود و خروج و اقامت گزارشگران-

  مهارت :

  4  تفکیک قوانین مقررات ورود و خروج گزارشگران-

هوایی  تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات مرتب با حمل و نقل-

 ریلی و زمینی  –دریایی –

 4  

  2  تجزیه و تحلیل حقوق گردشگران داخلی و بین المللی -

 نگرش :

 رعایت کلیه قوانین و مقررات در برگزاری صحیح تورها-

 ایمنی و بهداشت : 

 برای گردشگران جلوگیری از ایجاد ناامنی روانی و اجتماعی-

 ر برگزاری تورهای گردشگریرعایت کلیه اصول بهداشتی د-

 توجهات زیست محیطی :

 توجه به محیط زیست در تاسیس دفاتر خدمات گردشگری -

 توجه به قوانین ورود و خروج گردشگران در حفظ و حراست از محیط زیست-

 

 

 



 08 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بررسی مذاهب گوناگون

 زمان آموزش

 جمع عملی رینظ 

8 17 23 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کامپیوتر  دانش :

 ویدئو پروژکتور

CD  آموزشی 

 فیلم های آموزشی 

 پاورپوینت های آموزشی

 فلش کارت آموزشی

 لغات و اصطالحات

 تخته وایت برد

 اک کنتخته پ

 مداد

 خودکار

  A4کاغذ 

 پاک کن

 نقشه جغرافیایی

 کره جغرافیایی

 قطب نما

 میز کارآموز

 میز مربی

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

   2 (کنفسیوس-شیتو-بودا-سیک –وهندمذاهب ملل شرقی )-

-مانوی-زرتشت-میترایسیم-)رزوانسیم مذاهب ایران باستان-

 مزدک(

2   

   2 یت و یهودیت معرفی دین اسالم، مسیح-

-    

  مهارت :

  4  مقایسه تطبیقی مذاهب شرقی-

  2  تجزیه و تحلیل مذهاب ایران باستان-

  11  بازدید از اماکن مقدس مذهبی-

-    

 نگرش :

 رعایت اصول حرفه ای در ورود و خروج به اماکن مذهبی-

- 

 ایمنی و بهداشت : 

 افراد در اماکن مذهبیرعایت اصول بهداشتی -

- 

 توجهات زیست محیطی :

 حفاظت از اماکن مذهبی در جهت جلوگیری از تخریب و ایجاد بدمنظری آن ها -

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 سازماندهی ، برنامه ریزی و اجرای تورهای گردشگری 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 18 28 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کامپیوتر  دانش :

 ویدئو پروژکتور

CD  آموزشی 

 فیلم های آموزشی 

 پاورپوینت های آموزشی

 فلش کارت آموزشی

 لغات و اصطالحات

 تخته وایت برد

 تخته پاک کن

 مداد

 رخودکا

  A4کاغذ 

 پاک کن

 نقشه جغرافیایی

 کره جغرافیایی

 قطب نما

 میز کارآموز

 میز مربی

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

ریزی مکانی و زمانی  برنامهانتخاب روش های مناسب برای -

 سفر

5   

   5 روش های هزینه یابی و قیمت گذاری بسته سفر-

-    

-    

  مهارت :

  10  تورهای یک روزه و چند روزه  آماده سازی برنامه-

  8  تجزیه و تحلیل هزینه ها و قیمت گذاری تور-

-    

-    

 نگرش :

 رعایت اصول حرفه ای در برنامه ریزی و اجرای صحیح تور-

- 

 ایمنی و بهداشت : 

 اجرای تور در مناسب ترین شرایط از لحاظ بهداشت و ایمنی -

 آسیب رسان به کیفیت تورکاهش المان های -

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت اصول الزم در برگزاری تور به منظور کاهش خطرات زیست محیطی-

- 
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  1 چوبی میز مربی 1

  15 چوبی صندلی کارآموز 2

  1 چرخدار صندلی مربی 3

  15 چوبی میز کارآموز 4

  P4  1 کامپیوتر 5

  1 موجود در بازار  دیتا پروژکتور 8

  CM 200  ×150  1 وایت برد 7

  1 راه های ایران نقشه 0

 نفر در نظر گرفته شود .  45تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -توجه : 

 

 

 ندارد مواد برگه استا -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  1 بزرگ کره جغرافیایی 1

  5 موجود در بازار قطب نما 2

  5 موجود در بازار فلش کارت آموزشی 3

 محاسبه شود . نفر 45و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -توجه : 

 

 

 

  ابزار برگه استاندارد  -                 

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  5 در رنگ های مختلف خودکار 1

  HB  5 مداد 2

  بستهA4 1 کاغذ 3

  3 در رنگ های مختلف ماژیک وایت برد 4

  2 معمولی پاک کن 5

8 CD 3 آموزشی  

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -توجه : 
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 نرم افزار هاي آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (  منابع و -

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

محمد -بهرام رنجبریان خدمات صنعت گردشگری 1

 زاهدی

- 1308 
 اصفهان

 چهارباغ

سین بابلی دکتر محمدح ماهیت و مفاهیم–گردشگری  2

 سقائی مهدی-یزدی

- 1308 
 تهران

 سمت

محمد  –زهرا کاظمی  شناخت روحیات ملل 3

 زاهدی

- 1381 
 تهران

 چهارباغ

 مهکامه تهران 1380 - اسماعیل نادری جغرافیای جهانگردی ایران 4

سیروس  هانی وولف صنایع دستی کهن ایران 5

 ابراهیم راد

2005 
 تهران

 فرهنگی –علمی 

      ار فیروزهنرم افز 8

 

 

 

 

 

 

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ) پيشنهادي گروه تدوين استاندارد ( عالوه بر منابع اصلي   -

 مولف / مولفين سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
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 ست سایت های قابل استفاده در آموزش استانداردفهر

 رديف عنوان

www.ichto.ir  1 

www.isfahancht.ir  2 

www.farschto.ir  3 

www.esfahanfarhang.ir  4 

www.tehran.ir  5 

www.eshiraz.ir  8 

www.yazd.ir  7 

www.unwto.org  0 
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