
  
 

 

بسمه تعالي 

معاونت آموزش 

دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

 

 

 آموزش شايستگي استاندارد 
 

 

 

 

عنوان آموزش شايستگي  
برنامه ريزي و طراحي بسته سفر 

 

 

گروه شغلي       
 گردشگري

 

كد ملي آموزش شايستگي  

 
 

 

 

 1/11/93تاريخ تدوين استاندارد : 

1-003-55-3339 



  

 
  
 

  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 3339-55-003-1كد ملي شناسايي آموزش شايستگي :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

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

97 
 66569900 – 9                                                 تلفن    66944117دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 
 
 
 

اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته گردشگري : 
آقاي محمدعلي حاتميان مسئول گروه برنامه ريزي درسي گردشگري و هتلداري 

آقاي احمدرضا منتظري  رييس مركز آموزش هتلداري و گردشگري اداره كل اصفهان 
اقاي حسين رحمتيان مربي مركز آموزش هتلداري و گردشگري اداره كل اصفهان 

آقاي سيدرضا حسيني مربي مركز آموزش هتلداري و گردشگري اداره كل اصفهان  
 

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شايستگي : 
- دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

- اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان 
-انجمن علمي دانشگاه علم و فرهنگ تهران 

-NGO گردشگري بين المللي دانشگاه علم و فرهنگ تهران 
  

فرآيند اصالح و بازنگري :  
 -
 -
 



  

 

 

 

 

  شايستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

نام و نام خانوادگي رديف 
آخرين مدرك 

تحصيلي 
شغل و سمت رشته تحصيلي 

سابقه 

كار 

مرتبط 

 ايميل تلفن و، آدرس  

 تاريخ فوق ليسانسمحمدعلي حاتميان  1

مسئول گروه برنامه 

ريزي درسي 

گردشگري و 

 هتلداري

14 

تلفن ثابت :  

تلفن همراه :  

ايميل :  

 مهندسي كشاورزي كارشناسياحمدرضا منتظري  2
رئيس مركز هتلداري 

 و گردشگري
17 

 031-36683630تلفن ثابت :  

تلفن همراه :  

  hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

 

 كارشناسيسيدرضا حسيني  3
مديريت 

جهانگردي 
 10مربي سازمان 

 031-36683630تلفن ثابت :  

تلفن همراه :  

  hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

 

 فوق ليسانسحسين رحمتيان  4
برنامه ريزي و 

 توريسم
 10 مربي سازمان

 031-36683630تلفن ثابت :  

تلفن همراه :  

  hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

 

انساني  ديپلممجيد رهنما  5

مدرس هيأت 

كوهنوردي استان 

اصفهان 

 

 031-36683630تلفن ثابت :  

تلفن همراه :  

  hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

 

 14 مربي سازمانمهندسي مكانيك كارشناسي ارشد مهديه زين الديني  6

 031-36683630تلفن ثابت :  

تلفن همراه :  

  hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعاريف :  
استاندارد شغل :  

 مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته 
مي شود. 

استاندارد آموزش :  
نقشه ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  

نام يك شغل :   
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .  

شرح شغل :  
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت ها ، 

شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .  
طول دوره آموزش :  

حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .  
ويژگي كارآموز ورودي :  

حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .  
كارورزي: 

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد و ضرورت 
دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.(مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت 

تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد.) 
ارزشيابي :  

كتبي عملي و اخالق ، عملي  بخش ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
حرفه اي خواهد بود .  

صالحيت حرفه اي مربيان :  
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود . 

شايستگي :  
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .  

دانش :  
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي . كه مي تواند شامل علوم پايه (رياضي 

، تكنولوژي و زبان فني باشد .  ، زيست شناسي ) ، شيمي ، فيزيك 
مهارت :  

حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .  
نگرش :  

مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .   
ايمني :  

مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود . 
توجهات زيست محيطي : 

 مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.



  

 
 
 

 

 

0Fنام استاندارد آموزش شايستگي

� :  

برنامه ريزي و طراحي بسته سفر 

 :استاندارد آموزش شايستگي شرح 

برنامه ريزي و طراحي بسته سفر شايستگي است از حوزه گردشگري است كه داراي كارهايي از قبيل تبيين مفاهيم 

، واحدهاي ، نقش حمل و نقل ، آژانس ها و ساختار فعاليتي آن ها ، مفاهيم بسته سفر پايه و جاذبه هاي گردشگري 

، ،منابع تحقيق و گزارش نويسي از سفر مي باشد و با مشاغلي چون : بازاريابي تور ، غذا و نوشابه در سفر اقامتي

 برنامه ريزي انواع تور و برگزاري انواع تور در ارتباط است .

:  وروديويژگي هاي كارآموز 

 ميزان تحصيالت : كارداني گردشگري  حداقل 

 توانايي جسمي و ذهني :دارا بودن سالمت جسمي و روانيحداقل 

 مهارت هاي پيش نياز  : ندارد 

0B :آموزش  دوره طول  

    ساعت 80طول دوره آموزش                    :       

   ساعت 21ـ زمان آموزش نظري               :        

  ساعت 59ـ زمان آموزش عملي                :        

ـ زمان كارورزي                       :        -     ساعت 

  ـ زمان پروژه                            :       -     ساعت

 بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد ) 

% 25 كتبي : -

 %65 عملي :-

% 10 اخالق حرفه اي :-

1B: صالحيت هاي حرفه اي مربيان 

 سال سابقه كار مرتبط 5 سال سابقه كار مرتبط يا كارشناسي گردشگري با 2كارشناسي ارشد گردشگري با 

 
 

                                                 
� . Job / Competency Description 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

 تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :  ٭

برنامه ريزي و طراحي بسته سفر شايستگي است در حيطه گردشگري كه در آن برنامه ريزي مسافرت با مقاصد 

جديد و اكتشاف در حيطه كاري بوده و او توانايي بررسي و جستجوي ميداني و كتابخانه اي را داشته و نيز آرشيو 

مسيرهاي مسافرت و معرفي به آژانس ها و مخاطبين حقيقي از فعاليت هاي اوست.  

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) : ٭

Planer and designer for package tour 
 

 

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

-مدير تور  

-برگزاري انواع تور 

-بازاريابي تور 

-برنامه ريزي انواع تور 

 

 

 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    



  

 
 
 
 

1Fاستاندارد آموزش شايستگي

�                        

P2F- كار ها

� 

 عناوين رديف

2B1   تبيين مفاهيم پايه و جاذبه هاي گردشگري در برنامه ريزي و طراحي بسته سفر

3B2   تبيين مفاهيم بسته سفر

 نحوه كاركرد آژانس ها و ساختار فعاليتي آن ها در برنامه ريزي و طراحي بسته سفر 3

بررسي نقش حمل و نقل در برنامه ريزي و طراحي بسته سفر   4

بررسي نقش واحدهاي اقامتي در برنامه ريزي و طراحي بسته سفر  5

بررسي نقش غذا و نوشيدني در برنامه ريزي و طراحي بسته سفر  6

استفاده از منابع تحقيق در برنامه ريزي و طراحي بسته سفر  7

نحوه انجام مصاحبه و گزارش محيطي   8

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1. Occupational / Competency Standard      
� . Competency / task 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

تبيين مفاهيم پايه و جاذبه هاي گردشگري در برنامه ريزي و 

 طراحي بسته سفر

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 6 9 

4B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

5B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

بروشور هاي سفر    دانش : 

كاتالوگهاي مسافرت 

نقشه حيات وحش 

نقشه پوشش گياهي 

نقشه رودخانه ها 

منابع آبي 

نقشه كوهها 

تخته وايت برد 

ماژيك وايت برد 

تخته پاك كن 

مداد 

خودكار 

  A4كاغذ 

ميز مربي 

صندلي مربي 

ميز كارآموز 

صندلي كارآموز 

رايانه 

   1-توريسم و انواع آن 

   1-انواع جاذبه هاي گردشگري 

   1-گردشگران متقاضي سفر 

    

   مهارت : 

  2 -نحوه تشخيص و بررسي جاذبه هاي گردشگري و آناليز آنها 

  2 -بررسي ديدگاه ها و انگيزه هاي سفر و انواع آن 

  2 -بررسي خواسته هاي مخاطبان سفر 

نگرش : 

توجه به ارتقاء سطح نگرش براي معرفي جاذبه ها  -

 

ايمني و بهداشت :  

توجه به خطرات موجود در اكتشاف جاذبه ها  -

 

توجهات زيست محيطي : 

-حفاظت از مناطق زيست محيطي  

 -

 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

تبيين مفاهيم بسته سفر  
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 8 12 

6B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

7B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

    دانش : 

بروشور هاي سفر 

كاتالوگهاي مسافرت 

نقشه حيات وحش 

نقشه پوشش گياهي 

نقشه رودخانه ها 

منابع آبي 

نقشه كوهها 

تخته وايت برد 

ماژيك وايت برد 

تخته پاك كن 

مداد 

خودكار 

  A4كاغذ 

ميز مربي 

صندلي مربي 

ميز كارآموز 

صندلي كارآموز 

رايانه 

   2بسته سفر و انواع آن   -

   1- اهميت سود در بسته سفر  

   1تهيه كنندگان بسته سفر در آژانس ها و مراكز سفر   -

   مهارت : 

-تحقيق و بررسي جزئيات بسته سفر بصورت كارگاهي و 

مقايسه اي از آژانس ها  

 4  

-بررسي درگاه هاي برنامه ريزان سفر در پكيج هاي تور و 

مالقات با آنها( محيط زيست ، اقتصاد و فرهنگ) 

 2  

  2 هزينه يابي سفر   -

نگرش : 

-  توجه به اهميت سفر و اجزاء آن   

 

ايمني و بهداشت :  

-رعايت سالمت رواني و جسماني افراد با خدماتي كه به آنها ارائه مي شود.  

 

هات زيست محيطي : 

-توجه به مخاطرات توريستي در مناطق حفاظت شده و حيات وحش از حضور گردشگران  

 
 



  

 

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

نحوه كاركرد آژانس ها و ساختار فعاليتي آنها در برنامه ريزي و 

طراحي بسته سفر 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 2 4 

8B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

9B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

بروشور هاي سفر    دانش : 

كاتالوگهاي مسافرت 

نقشه حيات وحش 

نقشه پوشش گياهي 

نقشه رودخانه ها 

منابع آبي 

نقشه كوهها 

فرمهاي مربوط به آژانس ها 

تخته وايت برد 

ماژيك وايت برد 

تخته پاك كن 

مداد 

خودكار 

  A4كاغذ 

ميز مربي 

صندلي مربي 

ميز كارآموز 

صندلي كارآموز 

رايانه 

   2 -انواع آژانش ( تعاريف و وجه تمايز آن ها از يكديگر ) 

    

    

    

   مهارت : 

  2  -بررسي انواع آژانس ها از نظر شرح وظايف و حيطه كاري 

    

    

نگرش : 

-ارتقاء مهارت در آناليز فعاليت دفاتر مسافرتي   

 

ايمني و بهداشت :  

 
 

توجهات زيست محيطي : 

-توجه به عوامل آالينده سفر در فضاي زيست محيطي در دفاتر خدمات مسافرتي  

 

 
 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بررسي نقش حمل و نقل در برنامه ريزي و طراحي بسته سفر 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 8 12 

10B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

11B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

بروشور هاي سفر    دانش : 

كاتالوگهاي مسافرت 

نقشه حيات وحش 

نقشه پوشش گياهي 

نقشه رودخانه ها 

منابع آبي 

نقشه كوهها 

تصاوير انواع وسيله نقليه 

تخته وايت برد 

ماژيك وايت برد 

تخته پاك كن 

مداد 

خودكار 

  A4كاغذ 

ميز مربي 

صندلي مربي 

ميز كارآموز 

صندلي كارآموز 

رايانه 

   1- انواع سيستم هاي حمل و نقل  

   2) ، ريلي -مسيرهاي مسافرتي (هوايي ، زميني، دريايي 

   1-نقش حمل و نقل در مسافرت 

    

   مهارت : 

-بررسي اهميت حمل و نقل و كيفيت آن در جذب مسافر و 

ميزان رضايت بازديد از ايستگاههاي مربوطه  

 4  

  2  هواپيما و كشتي ها ، قطارها ،-آناليز خودروهاي مسافرتي 

  2 -بررسي مسيرهاي مسافرتي و انتخاب بهترين ها 

نگرش :  

-رعايت اصول اخالقي در هنگام مسافرت  

ايمني و بهداشت :  

-لزوم توجه به اهميت بهداشت در وسايل نقليه سفر 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-توجه به نوع سوخت در وسايل نقليه در خصوص عدم آلودگي محيط زيست  

 -

 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بررسي نقش واحدهاي اقامتي در برنامه ريزي و طراحي بسته 

سفر 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 6 8 

12B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

13B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

بروشور هاي سفر    دانش : 

كاتالوگهاي مسافرت 

نقشه حيات وحش 

نقشه پوشش گياهي 

نقشه رودخانه ها 

منابع آبي 

نقشه كوهها 

انواع تصاوير واحدهاي اقامتي 

 تخته وايت برد 

ماژيك وايت برد 

تخته پاك كن 

مداد 

خودكار 

  A4كاغذ 

ميز مربي 

صندلي مربي 

ميز كارآموز 

صندلي كارآموز 

رايانه 

   2 ، تعريف و انواع آن-واحدهاي اقامتي 

    

   مهارت : 

  2 -تجزيه و تحليل انواع واحدهاي اقامتي و اتاقها و وسايل و  

   امكانات آنها 

  4 -بازديد علمي از دو نوع واحد اقامتي  

    

نگرش : 

-توجه به انتخاب محل اقامت مناسب براي مسافران در سفرهاي هدف گذاري شده 

 

ايمني و بهداشت :  

-وجود سيستم هاي دفع زباله و ارتقاء بهداشت در واحدهاي اقامتي   

 -

توجهات زيست محيطي : 

-توجه به اقامتگاههاي بوم گردي و استفاده از مصالح غير زيانبار براي محيط زيست 

 -

 



  

 
 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بررسي نقش غذا و نوشيدني در برنامه ريزي و طراحي بسته 

سفر  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 7 10 

14B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

15B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

بروشور هاي سفر    دانش :  

كاتالوگهاي مسافرت 

نقشه حيات وحش 

نقشه پوشش گياهي 

نقشه رودخانه ها 

منابع آبي 

نقشه كوهها 

تصاوير انواع غذاها  

تصاوير انواع منو 

تصاير انواع رستورانها  

تخته وايت برد 

ماژيك وايت برد 

تخته پاك كن 

مداد 

خودكار 

  A4كاغذ 

ميز مربي 

صندلي مربي 

ميز كارآموز 

صندلي كارآموز 

رايانه  

   1-پيش غذا و انواع آن 

   5/0-انواع غذاهاي اصلي  

   5/0-انواع دسرها 

   1-انواع نوشيدني ها  

   مهارت : 

-بررسي  و آناليز خوراكي هاي سفر و رستوران هاي مناسب 

براي خوراك مسافران 

 4  

  3 -بازديد علمي از رستوران هاي مختلف  

نگرش : 

-توجه به جايگاه و اهميت خوراك در مسافرت  

ايمني و بهداشت :  

-توجه به بهداشت رستورانها و ظروف و نيز خوراكي ها براي مسافران  

 -

توجهات زيست محيطي : 

-استفاده از خوراكهاي ارگانيك  

 -

 
 



  

 

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

استفاده از منابع تحقيق در برنامه ريزي و طراحي بسته سفر  
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 14 16 

16B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

17B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

بروشور هاي سفر    دانش:   

كاتالوگهاي مسافرت 

نقشه حيات وحش 

نقشه پوشش گياهي 

نقشه رودخانه ها 

منابع آبي 

نقشه كوهها 

Cd  نرم افزارgoogle 

eart         و

سايتهاي مسافرتي  

تخته وايت برد 

ماژيك وايت برد 

تخته پاك كن 

مداد 

خودكار 

  A4كاغذ 

ميز مربي 

صندلي مربي 

ميز كارآموز 

صندلي كارآموز 

رايانه 

   1-تحقيقات ميداني و كتابخانه اي  

   1-ابزار تحقيق 

    

   مهارت : 

  4 -استفاده از نرم افزارهاي تحقيق سفر  

  2 - استفاده از كتاب ها و منابع انساني در تحقيق  

-بازديد علمي و برنامه اكتشافي سفر به همراه درج گزارش 

برنامه  

 8  

نگرش : 

-رعايت اصول اخالق حرفه اي  

 

ايمني و بهداشت :  

-توجه به بهداشت و ايمني فردي در مسافرت   

 -

توجهات زيست محيطي : 

-استفاده از خوراكي هاي ارگانيك  

 -

 



  

 
 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

نحوه انجام مصاحبه و گزارش محيطي   
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 8 9 

18B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

19B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

بروشور هاي سفر    دانش:  

كاتالوگهاي مسافرت 

نقشه حيات وحش 

نقشه پوشش گياهي 

نقشه رودخانه ها 

منابع آبي 

نقشه كوهها 

دستگاه ضبط صدا  

دوربين عكاسي  

دوربين فيلم برداري 

تخته وايت برد 

ماژيك وايت برد 

تخته پاك كن 

مداد 

خودكار 

  A4كاغذ 

ميز مربي 

صندلي مربي 

ميز كارآموز 

صندلي كارآموز 

رايانه  

   1 گزارش و انواع آن ،-مصاحبه 

    

    

   مهارت : 

  2 -انجام مصاحبه با عاملين سفر در مقاصد گردشگري  

  6 -نحوه تهيه گزارش از سفر 

نگرش : 

-ارتقاء تفكرات پژوهشگرانه براي تحقيق سفر  

 

ايمني و بهداشت :  

-توجه به بهداشت گفتار و فن بيان  

 

توجهات زيست محيطي : 

 

 

 
 



  

 
 

 

                 

    - برگه استاندارد تجهيزات

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

  1 چرخدارصندلي مربي  1

  15موجود در بازار صندلي كارآموز  2

  cm  1 150 × 200اندازه تخته وايت برد  3

  15موجود در بازار ميز كارآموز  4

  1موجود در بازار ميز مربي  5

  P4 1كامپيوتر  6

  1موجود در بازار ويدئو پرژكتور  7

 
 

توجه : 

ت  ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ت ب زا جهي ت  - 1 شود .  5 رفته  ر در نظر گ ف  ن

 

 

 
                    - برگه استاندارد ابزار

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

  4موجود در بازار   gpsدستگاه 1

  5موجود در بازار  كره جغرافيا  2

  5موجود در بازار  نقشه هاي مسيريابي  3

  4ديجيتال دوربين عكاسي  4

  1موجود در بازار نقشه حيات وحش  5

  1موجود در بازار نقشه پوشش گياهي  6

  1موجود در بازار نقشه رودخانه ها  7

  1موجود در بازار نقشه كوه ها  8

توجه : 

ت  ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ر ب زا اب  - 1 شود .  5 رفته  ر در نظر گ ف  ن

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

                    - برگه استاندارد مواد

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

1 Cd 10 موجود در بازارهاي آموزشي  

  10موجود در بازار بروشورها و كاتولوگ ها+ آژانس ها  2

  15موجود در بازار فرم اعالم حضور پليس   3

  15موجود در بازار كارت   4

  15موجود در بازار  dndكارت  5

  4 در چهاررنگماژك وايت برد  6

  2موجود در بازار تخته پاك كن  7

  4درچهاررنگ خودكار  8

  HB 2مداد  9

 بسته A4 2 كاغذ 10

11 DVD,CD  30موجود در بازار  

 
 

توجه :  

ت  ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ت ب زا جهي ت  -1 شود .  5 رفته  ر در نظر گ ف  ن

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 - منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ) 

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

1 Google earth شركتgoogle - 2014 آمريكا Google 

چهارباغ اصفهان  1388- محمد زاهدي  خالقيت صنعت گردشگري 2

مهكامه تهران  1391- اصغر حيدري  فن راهنماي تور  3

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 توضيحات ناشر محل نشر مترجم/مترجمين مولف / مولفين سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف

 نيكان تهران - وحيد  1388گردشگري در عصر نوين  1

 حصرگان تهران - بهبودي  gps 1389شناخت  2

برنامه ريزي و سرپرستي گشتهاي  3

مسافرتي 

 چهارباغ اصفهان - پدرام رنجبريان  

        
        



  

 
 

 

 

 

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد 
رديف عنوان 

1TUwww.googleU1T earth.com 1 

1TUwww.behran.comU1T 2 

1TUwww.googlemap.comU 1T 3 

1TUwww.kavirU1T tour.ir 4 

1TUwww.wikiU1T pakop.ir 5 

1TUwww.tourismU1T science.ir 6 

1TUwww.kayak.comU 1T 7 

1TUwww.wikiU1T travel.com 8 

 
 

فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

   ( عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ) 
توضيحات آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف 

 آجودانيه  اطلس ايران  1

 اصفهان شاهين گردشگري ايران  2

     

     

     

 
 

http://www.google/
http://www.behran.com/
http://www.googlemap.com/
http://www.kavir/
http://www.wiki/
http://www.tourism/
http://www.kayak.com/
http://www.wiki/
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