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  فتر طرح و برنامه هاي درسيد نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 9-1/4/39/34شغل:  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 

 11913366 – 3تلفن                                                     11311449گار       دورن

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 :گردشگري  اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته 

 ازمانرئيس كميته تخصصي گردشگري س-محمدعلي حاتميان

 رئيس مركز هتلداري و گردشگري اصفهان-احمدرضا منتظري

 مركز هتلداري و گردشگري اصفهان مربي –حسين رحمتيان 

 مركز هتلداري و گردشگري اصفهان مربي –شيوا رحيمي 

 مركز هتلداري و گردشگري اصفهان مربي -هاجر امين الرعايا

 مركز هتلداري و گردشگري اصفهان مربي –مهسا رومينا 
 

  : اي تدوين استاندارد آموزش شغل همكار برحوزه هاي حرفه اي و تخصصي 

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي سازمان -

 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان   -

 فرآيند اصالح و بازنگري :  

 قرار گرفته است . با عنايت به تغييرات فناوري و نياز بازار كار، استاندارد مزبور مورد بازنگري مجدد
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   شايستگي    شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

 شغل و سمت  رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي رديف
ابقه كار س

 مرتبط
 ايميل تلفن و، آدرس  

4 
محمدعلي 

 حاتميان
 تاريخ فوق ليسانس

رئيس گروه 

گردشگري 

 و هتلداري
11 

 تلفن ثابت : 
 تلفن همراه : 

   hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

 

 ليسانس احمدرضا منتظري 2
مهندسي 

 كشاورزي

رئيس مركز 

هتلداري و 

 گردشگري

 اصفهان

11 

 6144-1161116تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 
   hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

 

 فوق ليسانس حسين رحمتيان 1
جغرافيا و برنامه 

 ريزي توريسم

مربي 

 سازمان
10 

 6144-1161116تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 
   hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

 

 كارشناسي  سيدرضا حسيني  1
مديريت 

 جهانگردي
 10 زمانمربي سا

 6144-1161116تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 
   hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

 

9 
هاجر امين 

 الرعايا
 باستان شناسي كارشناسي ارشد

مربي 

 سازمان
5 

 6144-1161116تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 
   hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

 

 فوق ليسانس شيوا رحيمي 1
جغرافيا و برنامه 

 توريسمريزي 

مربي 

 سازمان
9 

 6144-1161116تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 
   hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

برنامه ريزي  كارشناسي ارشد مهسا رومينا 9

 توريسم

مربي 

 سازمان
3 

 6144-1161116تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 
   hoteldari.etvt@gmail.comايميل :
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

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

 استاندارد آموزش : 
 رد شغل . ي يادويري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندا 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 : 
وليت 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 ، مسئ

 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    

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

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

 ود . اي خواهد ب ررها

 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 : 
رياوي . كا مي تواند شامل علوم پايا ) نمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن با يك شايستگي يا تواناييرداقل مجموعا اي از ميلومات نظري و توا

 ، تكنولوژي و زبان هني باشد . ، زيست شناسي ( ، شيمي ، هيفيك 

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

 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.
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

 راهنماي گردشگري فرهنگي 

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

بررسی  –راهنمای گردشگری فرهنگی شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های : تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی 

کاربرد موسیقی  –بیات محلی در گردشگری فرهنگی استفاده از زبان گویش و اد –ه فرهنگ و اقلیم بررسی رابط–رابطه فرهنگ و مذهب 

بررسی رابطه فرهنگ  –بررسی رابطه فرهنگ و بازیهای محلی  –بررسی جشن ها و مدیریت آن در فرهنگ  –سنتی درگردشگری فرهنگی 

رنامه ریزی و اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی است و با مشاغلی ب–بررسی رابطه فرهنگ و غذاهای بومی و محلی  –و صنایع دستی 

 راهنمای محلی و راهنمای موزه در ارتباط است.  –چون: راهنمای عمومی گردشگری 

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 پايان دوره اول متوسطهميزان تحصيالت : حداقل 

 سالمت ذهني و جسمي :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 راهنماي عمومي گردشگري  : هاي پيش نياز  مهارت

:آموزش دوره  طول  

 ساعت         221طول دوره آموزش                    :  

 ساعت         92ـ زمان آموزش نظري               :  

 ساعت        491ـ زمان آموزش عملي                :  

 ساعت        6كارورزي                       :  زمان ـ 

  ساعت         6ـ زمان پروژه                            : 

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 %29 :  كتبي -

 %99 عملي : -

 % 46 اخالق حرفه اي : -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

  سال سابقه کار مرتبط  3با  جهانگردی حداقل لیسانس مدیریت 
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 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

راهنماي گردشگري فرهنگي شخصي است كه كليه جاذبه هاي فرهنگي و بومي كشور را مي تواند به گردشگران 

 معرفي نمايد. 

 

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Caltural tourism guide 

 

 

 

 

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

 عمومي گردشگري راهنماي 

 راهنماي محلي

  راهنماي موزه 

 

 

 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 ......................................               سبتاً سخت   ب : جزو مشاغل ن

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

           د :  نياز به استعالم از وزارت كار    

 

 



 6 

 

 

 

 

 
 

  شغلآموزش استاندارد 

 شایستگی ها  -

 عناوین ردیف

 تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی 4

 بررسی رابطه فرهنگ و مذهب 2

 بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم 1

 استفاده از زبان،گویش و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی  1

 کاربرد موسیقی سنتی در گردشگری فرهنگی  9

 جشن ها و قدمت آن در فرهنگ بررسی  1

 بررسی رابطه فرهنگ و بازیهای محلی  9

 بررسی رابطه فرهنگ و صنایع دستی  6

 بررسی رابطه فرهنگ و غذا های بومی  محلی  3

 برنامه ریزی و اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی  46
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی

 آموزش زمان

 جمع عملی نظری 

6 6 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربی     دانش :

 تخته وایت برد

 نقشه راهنما

 کره جغرافیایی

 ماکت پوشش های محلی 

 خودکار 

 کاغذ 

 ماژیک وایت برد

 میز کارآموز

 امپیوتر ک

 دیتا پروژکتور

CD آموزشی 

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

 مداد

   2 تعاریف و جایگاه فرهنگ -

   2 تاریخچه میراث فرهنگی کشور -

   1 انواع میراث فرهنگی ملموس و ناملموس -

   1 انواع میراث فرهنگی ثبت شده ملی و بین المللی -

   

    مهارت :

  1  بت شده جهانی بررسی میراث ث-

  2  تجزیه و تحلیل انواع جاذبه های فرهنگی ملموس و ناملموس -

  3  مقایسه تطبیقی جاذبه های فرهنگی ایران و جاذبه های شاخص جهان -

    

 نگرش :

   حرفه ای کار رعایت اصول  -

  

 ایمنی و بهداشت : 

 

 

 توجهات زیست محیطی :
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 ستاندارد آموزش ا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  بررسی رابطه فرهنگ و مذهب 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 19 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربی     دانش :

 تخته وایت برد

 مانقشه راهن

 کره جغرافیایی

 ماکت پوشش های محلی 

 خودکار 

 کاغذ 

 ماژیک وایت برد

 میز کارآموز

 کامپیوتر 

 دیتا پروژکتور

CD آموزشی 

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

  مداد

   2 مطالعه انواع مذاهب باستانی و زنده دنیا -

   2 انواع پوشش بومی و مذهبی -

   2 ارتباط فرهنگ با ریشه های فرهنگی -

    

    مهارت :

  1  بکارگیری مراسم مذهبی در جذب گردشگری -

  15  بازدید از اماکن مذهبی -

    

    

 نگرش :

  رعایت اصول حرفه ای کار-

 رعایتی موازین دینی و مذهبی در تورهای گردشگری-

 ایمنی و بهداشت : 

  بهداشتیرعایت اصول 

 

 یطی :توجهات زیست مح

 حفظ رعایت حریم محیط
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 11 16 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربی     : دانش

 تخته وایت برد

 نقشه راهنما

 کره جغرافیایی

 ماکت پوشش های محلی 

 خودکار 

 کاغذ 

 ماژیک وایت برد

 میز کارآموز

 کامپیوتر 

 دیتا پروژکتور

CD آموزشی 

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

  مداد

   %5 تعریف و مفاهیم اقلیم-

   %5 اقلیم و تغییرات معماری در مناطق مختلف-

   1 تحوالت اجتماعی در مباحث فرهنگی سیر-

    

    مهارت :

  1  بررسی نقش اقلیم در ایجادمعماری بومی -

  1  بررسی اقلیم های جغرافیایی در نهادینه شدن رفتار -

 بررسی رابطه اقلیم و نوع معیشت-

 کاربرد اقلیم در نوع پوشش افراد بومی -

 3  

 3  

    

 نگرش :

  حرفه ای در برگزاری تورهای گردشگری رعایت اصول -

 

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول بهداشتی در تورهای گردشگری و فرهنگی 

 

 توجهات زیست محیطی :

  عدم آسیب به محیط 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 محلی در گردشگری فرهنگی  استفاده از زبان، گویش و ادبیات

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 13 19 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربی     دانش :

 تخته وایت برد

 نقشه راهنما

 کره جغرافیایی

 ماکت پوشش های محلی 

 خودکار 

  کاغذ

 ماژیک وایت برد

 میز کارآموز

 کامپیوتر 

 دیتا پروژکتور

CD آموزشی 

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

  مداد

   1 ور ایرانلکانواع گویش های فول-

   2 اسطوره ها و افسانه ها در فرهنگ ایرانی -

    

    

    مهارت :

  1  تقسیم بندی اسطوره ها و افسانه های ایران و باستان-

بررسی تشابهات فرهنگی ادبی ایران با ساایر فرهناگ هاای    -

 باستانی 

 2  

مقایسه تطبیقی کتابهای شاخص اسطوره ای ،حماسی ایاران  -

 و دنیا 

 2  

  1  بررسی گویش های مختلف فرهنگی ایران -

 نگرش :

  احترام به زبان، گویش و ادبیات محلی مناطق مختلف ایران -

 

 اشت : ایمنی و بهد

 

 

 توجهات زیست محیطی :
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  کاربرد موسیقی سنتی در گردشگری فرهنگی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 13 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 منابع آموزشي مصرفي و

 میز مربی     دانش :

 تخته وایت برد

 نقشه راهنما

 کره جغرافیایی

 ماکت پوشش های محلی 

 خودکار 

 کاغذ 

 ماژیک وایت برد

 میز کارآموز

 کامپیوتر 

 دیتا پروژکتور

CD آموزشی 

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

  مداد

   1 نقش موسیقی در فرهنگ محلی -

   1 ایرانتاریخچه موسیقی سنتی -

   1 ها و نواهای موسیقی بومی و سنتی  دستگاه-

   1 معرفی انواع ادوات موسیقی -

    مهارت :

  3  متداول در موسیقی ایران های  بررسی سازمان-

  5  بررسی موسیقی عشایری-

  5  گانه موسیقی سنتی ایران  1دستگاههای بررسی  -

    

 نگرش :

 اخص های موسیقی سنتی ایران احترام به ش-

 

 ایمنی و بهداشت : 

 

 

 توجهات زیست محیطی :
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

   بررسی جشن ها و قدمت آن در فرهنگ 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 23 29 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط حيطيتوجهات زيست م

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربی     دانش :

 تخته وایت برد

 نقشه راهنما

 کره جغرافیایی

 ماکت پوشش های محلی 

 خودکار 

 کاغذ 

 ماژیک وایت برد

 میز کارآموز

 کامپیوتر 

 دیتا پروژکتور

CD آموزشی 

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

  مداد

   2 انواع جشنهای ملی و محلی -

   2 چگونگی پیرایش جشن ها از نگاه اسطوره و علم -

   2 رویدادهای فرهنگی در صنعت گردشگری -

    

    مهارت :

  12  بکارگیری جشن های بومی در جذب گردشگران فرهنگی -

  1  مدیریت رویدادهای فرهنگی در برگزاری جشن ها-

  1  رویدادهای فرهنگی در توزیع در آمد ها  استفاده از-

    

 نگرش :

 احترام به مراسم بومی و سنتی-

 محلی  رسوماحترام و حفظ آداب و -

 ایمنی و بهداشت : 

 

 

 هات زیست محیطی :توج
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

   های محلی  بررسی رابطه فرهنگ و بازی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 10 22 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربی     دانش :

 تخته وایت برد

 نقشه راهنما

 کره جغرافیایی

 ماکت پوشش های محلی 

 خودکار 

 کاغذ 

 برد ماژیک وایت

 میز کارآموز

 کامپیوتر 

 دیتا پروژکتور

CD آموزشی 

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

  مداد

   1 تاریخچه بازیهای محلی -

   1 انواع بازیهای بومی و محلی در ایران -

   1 عی افرادابازیهای محلی و نقش پذیری اجتم-

   1 بازیهای محلی در فرهنگ عشایری -

     مهارت :

  1  فاده از بازیهای محلی در فرهنگ سازی گردشگری است-

بکارگیری انواع بازیهای بومی و محلی در جذب گردشاگران  -

 فرهنگی 

 6  

  0  تجزیه و تحلیل بازیهای محلی در فرهنگ عشایری-

    

 نگرش :

 احترام به مراسم محلی و بومی مناطق مختلف ایران -

 

 ایمنی و بهداشت : 

  افراد به هنگام انجام بازیها اقبت از مر

 

 توجهات زیست محیطی :
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  رابطه فرهنگ و صنایع دستی ایران بررسی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

9 20 29 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربی     دانش :

 تخته وایت برد

 نقشه راهنما

 کره جغرافیایی

 ماکت پوشش های محلی 

 خودکار 

 کاغذ 

 ماژیک وایت برد

 میز کارآموز

 کامپیوتر 

 دیتا پروژکتور

CD آموزشی 

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

  مداد

   2 دستی ایران  خچه صنایعیف و تاریتعار-

   1 خچه انواع صنایع دستی کشور یف و تاریتعار -

   6 معرفی صنایع دستی مناطق مختلف ایران -

    

     مهارت :

  6  بکارگیری صنایع دستی در جذب گردشگران -

  6  ر توزیع درآمدهااستفاده از صنایع دستی د-

  1  نگی کاربرد صنایع دستی در ایجاد مشاغل خا-

  1  کاربرد صنایع دستی در اشاعه فرهنگ کشور -

 نگرش :

  لزوم توجه به صنایع دستی مناطق مختلف کشور -

 

 ایمنی و بهداشت : 

 مراقبت از افراد در حین بازدید از نمایشگاه بازارچه های صنایع دستی-

 

 توجهات زیست محیطی :
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  بررسی رابطه فرهنگ و غذاهای بومی و محلی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 11 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربی     دانش :

 تخته وایت برد

 نقشه راهنما

 کره جغرافیایی

 ماکت پوشش های محلی 

 خودکار 

 کاغذ 

 ماژیک وایت برد

 میز کارآموز

 کامپیوتر 

 دیتا پروژکتور

CD آموزشی 

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

  مداد

   2 انواع غذاهای محلی-

   2 غذاهای مناطق مختلف فرهنگی -

    

    

     مهارت :

  0   ه در غذاهای محلی تجزیه و تحلیل مواد استفاده شد-

  6  استفاده از غذاهای محلی در تورهای گردشگری -

    

    

 نگرش :

  اخالق حرفه ای و احترام به سنن محلی رعایت اصول -

 لزوم توجه به استفاده از غذاهای سنتی و بومی -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از مواد غذایی سالم و حالل-

 

 هات زیست محیطی :توج

 جمع آوری زباله های تر به منظور جلوگیری از ایجاد شیرابه -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  برنامه ریزی و اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 31 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط زيست محيطي توجهات

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربی     دانش :

 تخته وایت برد

 نقشه راهنما

 کره جغرافیایی

 ماکت پوشش های محلی 

 خودکار 

 کاغذ 

 ماژیک وایت برد

 میز کارآموز

 کامپیوتر 

 دیتا پروژکتور

CD آموزشی 

 صندلی مربی

 صندلی کارآموز

  مداد

   2 یادمانها و رویدادهای فرهنگی کشور  معرفی-

   2 معرفی مقاصد گردشگری فرهنگی -

    

    

     مهارت :

  15  برنامه ریزی و ساماندهی بسته سفر گردشگری فرهنگی -

  15  اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی -

  1  هزینه یابی و قیمت گذاری بسته سفر گردشگری فرهنگی -

    

 نگرش :

 اصول اخالقی در برنامه ریزی و اجرای تور رعایت -

 

 ایمنی و بهداشت : 

 مراقبت از گردشگران در قبال بیماریها و آسیب های احتمالی -

 

 توجهات زیست محیطی :

 جلوگیری از آسیب به محیط ریست-
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  فردي

1 
2 
3 
1 
5 
6 
1 
0 
9 

 کامپیوتر
 صندلی مربی

 میز مربی
 صندلی کارآموز

 نقشه ایران
 کره جغرافیایی
 تخته وایت برد
 دیتا پروژکتور

 صندلی کارآموز

P1 

 چرخدار
 چوبی
 چوبی

 معمولی
 معمولی

 cm200*15اندازه 
 موجود در بازار

 چوبی

5 
1 
1 
15 
1 
1 
1 
1 
15 

 

     

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  49تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  وادبرگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

1 
2 
3 
1 
5 
6 

 

 مداد
 خودکار
 پاک کن

 تخته پاک کن
 مازیک وایت برد

 کاغذ

HB 
 گهای مختلفدررن

 معمولی
 معمولی

 در رنگهای مختلف
A1 

5 
5 
2 
1 
1 

 بسته1
 
 

 

     

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  49تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -
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 منابع و نرم افزار های آموزشی ) اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد (  -

 ناشر یا تولید کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف زارعنوان منبع یا نرم اف ردیف

1 
2 
3 

 

 نرم افزار سازه های جهان
 نرم افزار شاهنامه

 نرم افزار صنایع دستی

     

    
 

  
 

 

       
       
       
       

       

 

 

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

 مترجم/ مولف / مولفین سال نشر نام کتاب یا جزوه ردیف

 مترجمین

 توضیحات ناشر محل نشر

برانیسالو  1301 مدیریت گردشگری فرهنگی 1

 مالینسنکی

 دفتر پژوهشهای تهران محمود عبداله زاده

 فرهنگی

 

مدیریت رویدادهای گردشگری  2

 و اوقات فراغت

1300 

 

دیوید سی 

 وات

-قدمبهروز م

 خوش قدممحمد

  چهارباغ اصفهان

 -رنجبران 1306 خدمات صنعت گردشگری 3

 محمد زاهدی

  چهارباغ اصفهان - 

 هانی ورلف 2005 صنایع دستی کهن ایران 1

 

سیروس ابراهیم 

 زاده

 

  علمی فرهنگی تهران
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 داردفهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استان

 ردیف عنوان

www.unwto.org 1 

www.ichto.ir 2 

www.farschto.ir 3 

www.yazd.ir 1 

 

 

 

 

 فهرست معرفی نرم افزارهای سودمند و مرتبط 

 افزارهای اصلی ( ) عالوه بر نرم 

 توضیحات آدرس تهیه کننده عنوان نرم افزار ردیف

    ندارد 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unwto.org/
http://www.unwto.org/
http://www.ichto.ir/
http://www.ichto.ir/
http://www.farschto.ir/
http://www.farschto.ir/

