معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شغل
راهنماي طبیعت گردي (اکوتوريسم)
گروه شغلي
گردشگري

5-31/93/1/9

کد ملي آموزش شغل
1
نسخه

0 5 5 0 0 8 0 0 0
شناسه
شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 1931/8/1 :

شناسه شغل

شناسه گروه

2

5 1 1 3

سطح

ISCO-08

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي

کد ملي شناسايي آموزش شغل 5-11/33/1/3 :

اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته : .......................

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

فرآيند اصالح و بازنگري :
-

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران – خیابان آزادي  ،خیابان خوش شمالي  ،نبش خیابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور  ،پالك
253
دورنگار

33344116

تلفن 33533366 – 3

آدرس الكترونیكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهیه کنندگان استاندارد آموزش شغل
رديف

1

نام و نام خانوادگي

شهاب طاليي

آخرين مدرك
تحصیلي

لیسانس

شكري

رشته تحصیلي

 شايستگي 

شغل و سمت

مديريت

مدرس

جهانگردي

جهانگردي

زبان

مدير

انگلیسي

مسئول

سابقه کار

آدرس  ،تلفن و ايمیل

مرتبط

3سال

تلفن ثابت :
تلفن همراه 63131653938 :
ايمیللللللللللللللللللللللللللل :
shahab_talaie@yahoo.com
آدرس  :م ولیعصر خ کريمخان خ بله

2

راحله قنبري

لیسانس

9

مهنا نیک بین

کارشناسي

مديريت

ارشد

جهانگردي

4

صبا عبديان

لیسانس

5

محمد علي

فوق

حاتمیان

لیسانس

15سال

آفرين پ95
تلفن ثابت 33488269:
تلفن همراه 63121635339:
ايمیللللللللللللللللللللللللللل :
en_mahkame@yzhoo.com
آدرس :خ انقلللالب خ فخلللر رازي ك

انتشارات
مهكامه

انوري پ8

هیئت علمي  5سال

تلفن ثابت :
تلفن همراه 03624002190 :

دانشگاه

ايمیل :
آدرس  :تهللران سلله راه لللويزان خ
جوانشیر ك2
مديريت
جهانگردي

کارشناس

 2سال

بازاريابي

تلفن ثابت .......:
تلفن همراه 49124712471 :
ايمیل abdian2174@yahoo.com :

آدرس :تهران  .نارمک
تاريخ

مسئل گروه 12سال

تلفن ثابت :

برنامه

تلفن همراه :

ريزي

ايمیل :

گردشگري

آدرس :
تلفن ثابت :

3

تلفن همراه :
ايمیل :
آدرس :

2

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد اساتاندارد ررهاا اي نياف و تاا
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشاي يادويري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
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 :
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 هاا ،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن با يك استاندارد آموزشي .
ويژگي كارآموز ورودي :
رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كا از يك كارآموز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزي:
كارورزي صرها در مشاغلي است كا بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت
دارد كا در آ ن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجربا شود(.مانند آموزش يك شايستگي كا هرد در محال آماوزش باا صاورت
تئوريك با است اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكا يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كا شاامل ساا بخا عملاي  ،كتباي عملاي و اخاالق
ررهااي خواهد بود .
صالحيت حرفه اي مربيان :
رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررها اي كا از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون با طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
رداقل مجموعا اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن با يك شايستگي يا توانايي  .كا مي تواند شامل علوم پايا (رياوي
 ،هيفيك  ،شيمي  ،زيست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان هني باشد .
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن با يك توانمندي يا شايستگي  .ميموالً با مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير هني و اخالق ررها اي مي باشد .
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.
3

نام استاندارد آموزش شغل :
راهنماي طبیعت گردي(اکوتوريسم)
شرح استاندارد آموزش شغل :
راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم) شامل کار هایی همچون شناخت اکوسیستم ،مفاهیم و اصول گردشگری مبتنی بر
طبیعت(اکوتوریسم) ،شیوه استقرار زندگی در طبیعت ،شناخت حیات وحش ،تشخیص غار ها  ،کوهها و زمین شناسی،

شناخت انواع اقلیم و آب و هوا ،شناخت گونه های گیاهی ایران ،شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت ،عکاسی و
فیلمبرداری در طبیعت ،شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت و شناخت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست می
باشد.
ويژگي هاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پایان دوره اول متوسطه
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمی و روانی
مهارت هاي پیش نیاز :استاندارد راهنمای عمومی گردشگری با کد استاندارد5-11/33/1/2
طول دوره آموزش :
ساعت

طول دوره آموزش

:

988

ل زمان آموزش نظري

:

 153ساعت

ل زمان آموزش عملي

:

 184ساعت

ل زمان کارورزي

:

 46ساعت

ل زمان پروژه

:

 6ساعت

بودجه بندي ارزشیابي ( به درصد )
 کتبي ٪25 : عملي ٪35: اخالق حرفه اي ٪16:صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

لیسانس مدیریت گردشگری ،جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ،تاریخ ،باستان شناسی ،جامعه شناسی با  2سال سابقه کاار
مرتبط و یا فوق دیپلم رشته های فوق با  4سال سابقه کار مرتبط
4

٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
راهنماي طبیعت گردي (اکوتوريسم) فردي است که مبادرت به راهنمايي گردشگران در طبیعت مي نمايید.
راهنماي طبیعت گردي(اکوتوريسم) شغلي در حوزه گردشگري بوده که در آن ضمن ارتباط موثر با گردشلگران بله
صورت مستقیم يا واسطه هايي مانند آژانس هاي گردشگري ،با توجه به فعالیت هاي انجلام شلده و برنامله هلاي
سفري که انجام مي شود به صورت فردي و يا گروهي ،نسبت به همراهي و راهنمايي گردشگران و گرو هاي طبیعت
گردي در مسیر هاي طبیعت اقدام مي گردد .اين شغل با مشاغلي چون تلور هلاي طبیعلت گلردي ،آژانلس هلاي
مسافرتي و نیز هتلداري و مراکز ارائه دهنده خدمات مسافرتي و ديگر مشاغل مرتیط با حوزه گردشگري در ارتبلاط
است.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Ecotourism guide

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
راهنماي عمومي گردشگري
راهنماي محلي
راهنماي تخصصي فرهنگي

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي کار :
الف  :جزو مشاغل عادي و کم آسیب
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



طبق سند و مرجع ......................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت کار



طبق سند و مرجع ......................................

طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شغل  /شایستگی
 -شایستگی ها  /کارها

1

2

عناوین

ردیف

1

شناخت اکوسیستم

2

مفاهیم و اصول گردشگری مبتنی بر طبیعت(اکوتوریسم)

9

شیوه استقرار زندگی در طبیعت

4

شناخت حیات وحش

5

تشخیص غار ها  ،کوهها و زمین شناسی

3

شناخت انواع اقلیم و آب و هوا

6

شناخت گونه های گیاهی ایران

8

شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت

3

عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت

16

اکوتوریسم و مناطق حفاظت شده

11

شناخت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست

12
19
14
15

7.

Occupational / Competency Standard
. Competency / task

6

4

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
شناخت اکوسیستم

نظری

عملی

جمع

11

11

30

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
تجهیزات:

دانش :

نقشه طبیعی

 -تعریف اکولوژی

2

 -سیستم های اکولوژیکی

2

کره جغرافیایی

 -قواعد کلی اکولوژی

2

مواد مصرفی:

 -تعریف اکوسیستم

2

تخته وایت برد

 -الگوی اکوسیستم

2

صندلی (کارآموزان)

 -انواع اکوسیستم

4

میز

 -اکوسیستم های شاخص ایران

5

نقشه مناطق اکوسیستمی ایران

صندلی(مربی)

ماژیک
خودکار
کاغذآ4
منابع آموزشی:

مهارت :
-

نحوه تشخیص انواع اکوسیستم

3

-

مقایسه و تمایز انواع اکوسیستم های تاالبی،کوهستانی وجنگلی

4

-

نحوه رفتار با اکوسیستم های طبیعی

4

نگرش :
-

رعایت اخالق حرفه ای

-

حس احترام به جامعه میزبان

ایمنی و بهداشت :
توجهات زیست محیطی :
 -حفظ اکوسیستم محیط

7

نمایش فیلم و CDآموزشی
مرتبط

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

شناخت اکوتوریسم
نظری

عملی

جمع

11

12

28

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
تجهیزات:

دانش :
 -تعاریف و مفاهیم اکوتوریسم

4

 -انواع اکوتوریسم و اکوتوریست

4

 -جایگاه اکوتوریسم در ایران و جهان

4

 -جاذبه های طبیعی ایران

4

نقشه طبیعی
نقشه مناطق اکوسیستمی ایران
کره جغرافیایی
مواد مصرفی:
تخته وایت برد
صندلی(مربی)

-

صندلی (کارآموزان)

مهارت :

میز
ماژیک

 -کاربرد توسعه پایدار در اکوتوریسم

4

 -کاربرد اکوتوریسم در اقتصاد گردشگری

3

کاغذآ4

 -نحوه پراکندگی جاذبه های طبیعی ایران

5

منابع آموزشی:

خودکار

نمایش فیلم و CDآموزشی

-

مرتبط

نگرش :
 رعایت اخالق حرفه ای استفاده درست از اکوتوریسمایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول بهداشتی در طبیعتتوجهات زیست محیطی :
-حفظ محیط زیست

8

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

استقرار و زندگی در طبیعت
نظری

عملی

جمع

12

12

24

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
تجهیزات:

دانش :
-

نقشه طبیعی

3

انواع نقشه ها

نقشه مناطق اکوسیستمی ایران

 -انواع ابزار ها و روش های جهت یابی در طبیعت

3

کره جغرافیایی

 -انواع عالئم مصور در طبیعت

3

مواد مصرفی:

 -انواع وسایل و تجهیزات الزم در طبیعت گردی

3

تخته وایت برد
صندلی(مربی)

مهارت :

صندلی (کارآموزان)
میز

 -نحوه نقشه خوانی

3

 -کاربرد عالئم مصور در طبیعت

3

 -استفاده از وسایل و تجیهزات الزم در طبیعت گردی

3

کاغذآ4

 -استفاده از تجهیزات جهت یابی

3

منابع آموزشی:

ماژیک
خودکار

نمایش فیلم و CDآموزشی

نگرش :

مرتبط

 احترام به ساکنین محلی و حفظ امکانات اکوتوریسمی همکاری با دریگران در سفر های طبیعت گردیایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول بهداشتی در هنگام استفاده از طبیعتتوجهات زیست محیطی :
 حفظ محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

9

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

شناخت حیات وحش

نظری

عملی

جمع

20

48

18

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
تجهیزات:

دانش :

نقشه طبیعی

-

انواع پستانداران ایران

5

-

انواع پرندگان ایران

5

-

انواع خزندگان و دوزیستان ایران

5

مواد مصرفی:

-

انواع حشرات

5

تخته وایت برد

نقشه مناطق اکوسیستمی ایران
کره جغرافیایی

صندلی(مربی)

مهارت :

صندلی (کارآموزان)

-

معرفی پستانداران دارای ارزش اکوتوریسمی در ایران

1

-

معرفی زیستگاههای خاص و بااهمیت پستانداران ایران

1

-

معرفی پرندگان دارای ارزش اکوتوریسمی در ایران

1

خودکار

-

معرفی زیستگاههای خاص و با اهمیت پرندگان در ایران

1

کاغذآ4

-

معرفی خزندگان دارای ارزش اکوتوریسمی در ایران

1

منابع آموزشی:

-

معرفی زیستگاه های خاص و با اهمیت پرندگان در ایران

1

-

معرفی حشرات دارای ارزش اکوتوریسمی در ایران

1

-

معرفی زیستگاه های خاص و با اهمیت حشرات در ایران

1

نگرش :
 رعایت اخالق حرفه ای -احترام به ساکنین محلی و حفظ امکانات اکوتوریسمی

ایمنی و بهداشت :
 -رعایت اصول بهداشتی در برخورد با گونه های مختلف حیات وحش

توجهات زیست محیطی :
-

حفظ گونه های جانوری حیات وحش ایران

-

حفظ محیط زیست در جهت توسعه پایدار

11

میز
ماژیک

نمایش فیلم و CDآموزشی
مرتبط

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تشخیص کوه ها ،غار ها و گونه های زمین شناسی

نظری

عملی

جمع

11

21

33

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
تجهیزات:

دانش :

نقشه طبیعی

 -انواع کوه ها ،صخره ها و کوه های یخی ایران

5

 -انواع غار های ایران

5

کره جغرافیایی

 -انواع وسایل و تجهیزات غارنوردی و کوه نوردی

3

لوازم غارنوردی(طناب،کارابین و)..

 -ساختار زمین شناسی در ایران

3

نقشه مناطق اکوسیستمی ایران

لوازم کوهنوردی(کوله
پشتی،کیسه خواب،زیرانداز و)...

مهارت :

وسایل کمک های اولیه
دستگاه GPSدستی

 -تشخیص و تفکیک مفاهیم کوه ،قله و یال

4

 -کاربرد اکوتوریسمی کوه ها د رطبیعت

3

 -تشخیص و تفکیک انواع غار ها

4

وسایل ارتباط جمعی(بی سیم و)...

 -نحوه استفاده از وسایل کوهنوردی و غارنوردی

4

مواد مصرفی:

 -تشخیص و تفکیک کانی های طبیعت

3

 -تشخیص و تفکیک سنگ ها در طبیعت

3

وسایل مسافرتی(چادر
مسافرتی،خوراک پزی و )...

تخته وایت برد
صندلی(مربی)
صندلی (کارآموزان)
میز

نگرش :

ماژیک

 -احترام به ساکنین محلی و حفظ امکانات اکوتوریسمی

خودکار

 -رعایت اخالق حرفه ای در طبیعت گردی

کاغذآ4
منابع آموزشی:

ایمنی و بهداشت :

نمایش فیلم و CDآموزشی

 -رعایت اصول ایمنی در کوهنوردی و غارنوردی

مرتبط

توجهات زیست محیطی :
 حفظ محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

11

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

شناخت انواع اقلیم و آب و هوا

نظری

عملی

جمع

13

10

23

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
تجهیزات:

دانش :
 -مبانی اقلیم شناسی

3

 -انواع اقلیم (بیاباانی نیهاب بیاباانی یاو ی و یناوبی

5

نقشه طبیعی
نقشه مناطق اکوسیستمی ایران
کره جغرافیایی
وسایل کمک های اولیه

(حوزه های اقلیهی د یهان
 -انواع آب و هوای ایاران(تاوده هاای آب و هاوایی د

دستگاه GPSدستی

5

وسایل مسافرتی(چادر

ایران

مسافرتی،خوراک پزی و )...
وسایل ارتباط جمعی(بی سیم و)...

مهارت :
 -نحوه تشخیص اقلیم های اصلی ایران

5

 -نحوه تشخیص اناواع آب و هاوای ایاران در فصاول

5

مواد مصرفی:
تخته وایت برد
صندلی(مربی)
صندلی (کارآموزان)

مختلف سال

میز

نگرش :

ماژیک

 -رعایت اخالق حرفه ای

خودکار

 برنامه ریزی درست سفر در آب و هواهای مختلفایمنی و بهداشت :

کاغذآ4
منابع آموزشی:
نمایش فیلم و CDآموزشی

 رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در سفر با توجه به اقلیم و آب و هواتوجهات زیست محیطی :
 حفظ اقلیم های ایران در جهت توسعه پایدار-

12

مرتبط

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

شناخت گونه های گیاهی ایران

نظری
15

عملی
12

جمع
23

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
تجهیزات:

دانش :

نقشه طبیعی

 -انواع گونه های گیاهی ایران

3

 -رویشگاه های گیاهان ایران

5

کره جغرافیایی

 -گیاهان ایندمیک ایران

3

وسایل کمک های اولیه

نقشه مناطق اکوسیستمی ایران

دستگاه GPSدستی

مهارت :

وسایل مسافرتی(چادر

 -تشخیص و طبقه بندی گونه های گیاهی ایران

4

مسافرتی،خوراک پزی و )...

 -نحوه تشخیص رویشگاه های گیاهی ایران

4

وسایل ارتباط جمعی(بی سیم و)...

 -نحوه تشخیص گیاهان ایندمیک ایران

4

مواد مصرفی:
تخته وایت برد

-

صندلی(مربی)

نگرش :

صندلی (کارآموزان)
میز

 -رعایت اخالق حرفه ای

ماژیک

 -برنامه ریزی درست سفر

خودکار
کاغذآ4

ایمنی و بهداشت :

منابع آموزشی:

 -رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در سفر مناطق کونه هاای مختلاف گیااهی در

نمایش فیلم و CDآموزشی
مرتبط

ایران
توجهات زیست محیطی :
 حفظ گونه های گیاهی -توسعه پایدار از طریق احساس مسئولیت در حفظ گونه های گیاهی

13

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

شناخ ورزش های مرتبط با طبیعت گردی

نظری

عملی

جمع

15

30

45

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
تجهیزات:

دانش :
 -انواع ورزش های مارتبط باا طبیعات گاردی( اسا

نقشه طبیعی

15

نقشه مناطق اکوسیستمی ایران

سواری،اساااااااااااااکی ،ورزش هاااااااااااااای

کره جغرافیایی

آبی،ماهیگیری،کوهنوردی ،غاارنوردی ،یاخ ناوردی،

وسایل کمک های اولیه

سنگنوردی ،کویر نوردی و)...

دستگاه GPSدستی
وسایل مسافرتی(چادر

مهارت :

مسافرتی،خوراک پزی و )...

 -کارکرد انواع ورزش های طبیعت گردی

15

وسایل ارتباط جمعی(بی سیم و)...

 -کاربرد انواع وساایل ماورد اساتفاده در ورزش هاای

15

مواد مصرفی:

طبیعت گردی

تخته وایت برد
صندلی(مربی)

نگرش :

صندلی (کارآموزان)
میز

 -رعایت اخالق حرفه ای

ماژیک

 -استفاده درست از وسایل و تجهیزات ورزشی

خودکار
کاغذآ4

ایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ایمنی در استفاده از لوازم ورزشی طبیعت گردی رعایت اصول ایمنی در انجام ورزش های طبیعت گردیتوجهات زیست محیطی :
 -حفظ محیط زیست در جهت توسعه پایدار و استفاده همگانی

14

منابع آموزشی:
نمایش فیلم و CDآموزشی
مرتبط

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

عکاسی و فیلمبردای در طبیعت

نظری

عملی

جمع

11

10

21

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
تجهیزات:

دانش :

نقشه طبیعی

 -انواع دوربین عکاسی و فیلمبرداری

3

 -ساختمان دوربین عکاسی

4

کره جغرافیایی

 -ساختمان دوربین فیلمبردای

4

دوربین عکاسی

نقشه مناطق اکوسیستمی ایران

دوربین فیلم برداری

-

وسایل کمک های اولیه

مهارت :

دستگاه GPSدستی

 -اصول عکاسی در طبیعت

5

 -اصول فیلمبرداری در طبیعت

5

نگرش :

وسایل مسافرتی(چادر
مسافرتی،خوراک پزی و )...
وسایل ارتباط جمعی(بی سیم و)...
مواد مصرفی:

 رعایت اخالق حرفه ای در عکاسی و فیلم برداری -احترام به حقوق دیگران

تخته وایت برد
صندلی(مربی)
صندلی (کارآموزان)
میز

ایمنی و بهداشت :
 -رعایت اصول ایمنی در هنگام عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت

ماژیک
خودکار

-

کاغذآ4

توجهات زیست محیطی :

منابع آموزشی:
نمایش فیلم و CDآموزشی

 -حفظ محیط زیست در جهت توسعه پایدار

مرتبط

-

15

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

شناخت مناطق حفاظت شده

نظری

عملی

جمع

13

12

25

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
تجهیزات:

دانش :
 انواع مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست-

تعاریف جامع مناطق چهارگانه(پارک های ملای ،پناهگااه

نقشه طبیعی

3

نقشه مناطق اکوسیستمی ایران

4

کره جغرافیایی
وسایل کمک های اولیه

های حیات وحش ،مناطق شکار ممنوع،اثر طبیعی ملی)

 -محدویت های ورود به مناطق حفاظت شده

3

 -پیامد های مثبت و منفی استفاده از مناطق چهارگانه

3

دستگاه GPSدستی
وسایل مسافرتی(چادر
مسافرتی،خوراک پزی و )...

مهارت :

وسایل ارتباط جمعی(بی سیم و)...

 -کارکرد قوانین ومقررات مربوط باه منااطق حفاظات

3

مواد مصرفی:
تخته وایت برد

شده

صندلی(مربی)

تشخیص انواع مناطق حفاظت شده در ایران

3

صندلی (کارآموزان)

 -نحوه تشخیص و تمایز مناطق 4گانه حفاظت شده

3

میز

 -نحوه تشخیص پیامد هاای مثبات و منفای اساتفاده

3

-

ازمناطق 4گانه

ماژیک
خودکار
کاغذآ4
منابع آموزشی:

نگرش :

نمایش فیلم و CDآموزشی

 -رعایت اخالق حرفه ای

مرتبط

 برنامه ریزی درست و کاملقوانین و مقررات مربوط به مناطق 4گانه حفاظت شدهایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ایمنی در مناطق چهارگانه رعایت اصول بهداشتی در مناطق چهارگانهتوجهات زیست محیطی :
 حفظ محیط زیستمناقط چهارگانه در جهت توسعه پایدار16

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

شناخت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست

نظری

عملی

جمع

1

1

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
تجهیزات:

دانش :
 -قوانین و مقررات محیط زیست

3

 -انواع مناطق تفرجگاهی و گردشگری

3

نقشه طبیعی
نقشه مناطق اکوسیستمی ایران
کره جغرافیایی
قانون حفاظت محیط زیست

-

مواد مصرفی:

مهارت :

تخته وایت برد

 -نحوه صدور مجوز فعالیت اکوتوریسام در محادوده

3

صندلی (کارآموزان)

مناطق تحت نظارت سازمان حفاضت محیط زیست
3

 -کاربرد قوانین و مقررات محیط زیست

صندلی(مربی)
میز
ماژیک
خودکار
کاغذآ4
منابع آموزشی:

نگرش :

نمایش فیلم و CDآموزشی مرتبط

 رعایت اخالق حرفه ای رعایت کامل و درست قوانین و مقررات محیط زیستایمنی و بهداشت :
توجهات زیست محیطی :
 حفظ محیط زیست-

17

برگه استاندارد تجهیزات

رديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

نقشه طبیعی و سیاسی و تاریخی ایران و جهان

کاغذ سایز بزرگ

1

2

کره جغرافیایی

معمولی

1

3

تخته وایت برد

سفید2×1

1

4

صندلی(مربی)

گردان

1

5

صندلی(کاآموزان)

پالستیکی

15

1

میز

چوبی

1

3

ویدیو پروژکتور معمولی

متداول در عرف کالسی

1

8

کامپیوتر و متعلقات آن

متداول در عرف کالسی

1

1

دوربین چشمی با دید در ش

متداول در عرف صنعت گردشگری

1

10

دوربین عکاسی

معمولی

1

11

دوربین فیلم برداری

دیجیتالی

1

12

اطلس جغرافیایی

معمولی

1

13

لوازم ماهیگیری

متداول در عرف صنعت گردشگری

-

14

لوازم اسکی

متداول در عرف صنعت گردشگری

15

لوازم غارنوردی(طناب ،کارابین و)...

متداول در عرف صنعت گردشگری

11

لوازم کوهنوردی(کوله پشتی،کیسه خواب و)...

متداول در عرف صنعت گردشگری

13

وسایل کمک اولیه با تجهیزات کامل

متداول در عرف صنعت گردشگری

1

18

دستگاه GPS

گارمین

3

11

نقشه مناطق گردشگری

متداول در عرف صنعت گردشگری

3

20

وسایل مسافرتی(چادر سفر،خوراک پزی و)...

متداول در عرف صنعت گردشگری

-

21

وسایل کمک آموزشی

متداول در عرف صنعت گردشگری

-

22

وسایل ایمنی و حفاظتی

متداول در عرف صنعت گردشگری

23

وسایل ارتباطی(بی سیم و)...

متداول در عرف صنعت گردشگری

توجه :
 -تجهیزات براي يک کارگاه به ظرفیت  15نفر در نظر گرفته شود .

18

-

2

توضیحات

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

ماژیک وایت برد

OWNER

4

در رنگ های مختلف

2

تخته پاک کن

معمولی

1

3

مداد

HB

1

4

خودکار

معمولی

4

5

پاک کن

معمولی

1

1

کاغذ

A4

2بسته

3

فرم های مخصوص گزارش نویسی

معمولی

20عدد

در رنگ های مختلف

توجه :
 -مواد به ازاء يک نفر و يک کارگاه به ظرفیت  15نفر محاسبه شود .

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

قط نما و وسایل نقشه خوانی

معمولی

5

2

ذره بین (لوپ)

معمولی

5

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .

19

توضیحات

منابع و نرم افزار های آموزشی ( اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد )
رديف

عنوان منبع يا نرم افزار

1

مبانی توریست و اکوتوریسم پایدار(

سال

مولف  /مولفین

نشر
5831

با تکیه بر محیط زیست(

2

دکتررررر رررر

مترجم/

محل

مترجمین

نشر

------

تهران

السادات زاهدی

اکوتوریسرررم ا،رررو تجربیرررات و

5831

ناشر

انتشرارات دانشر ا
عالمه طباطبایی

ن ار قدی ی

م ان اپلروود

تهران

افکار

سیاست ها

3

دولررت سرربس دسررتورال

هررا و

5831

راهن ای اجرای نظام محیط زیست

سرررازمان محررریط

-----

تهران

کیفیت و مدیریت

زیست

و مررردیریت سررربس بررررای مراکرررس
توریستی و گرد ری

4

میراث طبی ی ایران

5831

سام خسروی فرد

------

تهران

دکتر مجسن رنجبر

تهران

دفتررر پهوهشررهای
فرهن ی

5833

1
مقدمهای بر برنامهریسی و مدیریت
اکوتوریسم

1

اکوتوریسم(از دیدگا
ژئومورفولوژی(

انتشارات آییه

اندی رام-آلن
مور

فیروز ناظری و
صمد شادفر

21

--------

تهران

نشر انتخاب

توضیحات

 -سایر منابع و محتواهای آموزشی ( پیشنهادی گروه تدوین استاندارد ) عالوه بر منابع اصلی

ردیف

1

عنوان منبع یا نرم افزار

مترجم

مولف

طااااار درس کاااااارآموزی بخش آماوزش و پاهوهش
فدارساایون کااوه نااوردی و

کوهپیمایی

سال نشر

محل نشر

ویااااااارایش

فدارسااااااااااایون

هفتم-آذر81

کوهنااوردی وصااعود

صعود های ورزشی ج ا ا
2

International

Going

انگلیسی برای مدیریت جهاانگردی و

ناشر یا تولید کننده

های ورزشی ج ا ا

دکتاار حمیااد ضاارغام – علاای

1310-1381

تهران

مهکامه

صاحبی

هتل داری

3

شناختGPSمفاهیم و کاربرد ها

4

خدمات صنعت گردشگری

5

پوستر و فایلم هاای آموزشای باا

محمااد هااادی نظااری-رضااوانه

1381

تهران

مهرگان قلم

مومنی
1388

بهرام رنجبریان -محمد زاهدی

موضاااوعاتی از قبیااال عناصااار
گردشاااگری ،آداب و معاشااارت
فرهنگ های مختلاف،فیلم هاایی
در مااورد طبیعت،حیااات وحااش،
اکوسیسااتم هااا،اقلیم هااا و گونااه
های زیساتی و ساایر موضاوعات
مرتبط با مباحا مطار شاده در
کتاب

21

اصفهان

چهارباغ

فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد
ردیف

عنوان

1

http://www.ecotourism.org

2

http://www.cri.ac.ir/home

3

http://www.ncc.org.ir

4

http://www.ecotourismmag.com/

5

http://zimaecotourism.ir

1

http://www.hamtanab.com

3

http://www.iranstb.com

8

http://www.tabiatpaydar.com

1

WWW.ichto.irصنایع دستی و گردشگری،پایگاه اطالع رسانی سازمان میراث فرهنگی

10

http://www.irandoe.org پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست
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