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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي محتوا و تصويب  :نظارت بر تدوين 
 5113-55-000-1 :شغلملي شناسايي آموزش  كد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي :

، ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور2، ساختمان شماره ، نبش نصرت، خيابان خوش شماليخيابان آزادي -تهران
  79شماره 
  11517700 :تلفن                    11744119  :دورنگار

  Barnamehdarci@yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 :گردشگري ه ريزي درسي رشتهبرناماعضاء كميسيون تخصصي 
 ؛ علي موسوي -

  مدیر كل دفتر طرح و برنامه هاي درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشوردبير شوراي برنامه ریزي درسي و 

 ؛ ارژنگ بهادري -
  شوردفتر طرح و برنامه هاي درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي كمدیر گروه هاي برنامه ریزي درسي كشاورزي و معاون 

 ؛ رامك فرح آبادي -
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورمدیر گروه هاي برنامه ریزي درسي صنعت و معاون 

 ؛ محمد علي حاتميان -
 دفتر طرح و برنامه هاي درسیي سیازمان آمیوزش فنیي و حرفیه اي      هتلداري و گردشگري   برنامه ریزي درسي گروه رئيس

 كشور

 ؛ مدرضا منتظرياح -
  اصفهانهتلداري و گردشگري  فني و حرفه اي رئيس  مركز آموزش 

 

 

 : شايستگيحوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش 
 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان  -
 

 فرآيند اصالح و بازنگري : 
 ناوري ، مقرر شده است استاندارد مزبور مورد بررسي مجدد قرار گرفته و بازنگري شود . با عنایت به نياز بازار كار و تغييرات ف -
- 
 

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه اي   

 كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است .
 

mailto:Barnamehdarci@yahoo.com
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 « محلي بوميراهنماي  » شغلتهيه كنندگان استاندارد آموزش 

 نام و نام خانوادگي رديف
مدرك 

 تحصيلي
 شغل و سمت رشته تحصيلي

-سابقه

كار 

 مرتبط

 ايميل فن وتل، آدرس  

 محمدعلي حاتميان  1
فوق 

 ليسانس
 تاریخ

رئيس گروه برنامه 
 ریزي درسي

گردشگري و 
 سازمان هتلداري

14 

 تلفن ثابت : 
 تلفن همراه : 

 ایميل : 

 كارشناسي احمدرضا منتظري  2
مهندسي 
 كشاورزي

رئيس مركز 
هتلداري و 

 اصفهان گردشگري
19 

 031-31103130تلفن ثابت :  
 تلفن همراه : 

ایميل 
:hoteldari.etvto@gmail.com    

 

 حسين رحمتيان  3
فوق 

 ليسانس

برنامه ریزي و 
 توریسم

 10 مربي سازمان

 031-31103130تلفن ثابت :  
 07133113915تلفن همراه : 

 rahmatianh@gmail.comایميل :
 

فوق  شيوا رحيمي   4
 ليسانس

برنامه ریزي و 
 توریسم

 0 مربي سازمان

 031-31103130تلفن ثابت :  
 07133113915تلفن همراه : 

ایميل : 
shiva.rahimi01@gmailcom 

 

 10 مربي سازمان اكوتوریسم كارشناسي سيد رضا حسيني   5

 031-31103130تلفن ثابت :  
 07131005700تلفن همراه : 

 kavirtourco@gmail.comایميل :
 

 هاجر امين الرعایایي  1
فوق 

 ليسانس
 4 مربي سازمان باستان شناسي

 031-31103130تلفن ثابت :  
 تلفن همراه : 

ایميل : 
hoteldari.etvto@gmail.com    

 

 ن الدیني یمهدیه ز  9
فوق 

 ليسانس
 15  سازمان مربي مهندسي مكانيك

 031-31103130تلفن ثابت :  
 تلفن همراه : 

ایميل 
:hoteldari.etvto@gmail.com  
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 

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

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

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

 شرح شغل : 
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغغل بغا مشغادل ديگغر در يغك حغوزه شغغلي ،        

 غل . مسئوليت ها ، شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز ش

 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:
نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكغت صغورت مغي گيغرد و      كارورزي صرفا در مشادلي است كه بعد از آموزش

د در محغل  ضرورت دارد كه در آن مشادل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آمغوزش يغك شايسغتگي كغه فغر     
ن واقعي آموزش عملي ببيند و شغامل بسغياري از   با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكا آموزش به صورت تئوريك

 مشادل 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 

 اي خواهد بود .  حرفه

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

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

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

 ، تكنولوژي و زبان فني باشد . ، زيست شناسي ( ، شيمي ، فيزيك رياضي )

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

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

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

 توجهات زيست محيطي :

 مترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه ك
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 : شغلنام استاندارد آموزش 

 راهنماي محلي بومي  

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

بكارگيري  رشته گردشگري در حوزه خدمات مي باشد كه داراي شایستگي هایي شامل:از  راهنماي محلي بومي شغلي
 تبييين ،جاذبه هاي فرهنگي بوميتبيين  ، جاذبه هاي تاریخي بومي تبيين ، تعاریف و مفاهيم راهنماي بومي محلي

 ذبه هاي طبيعي بومي مي باشد و با استاندارد  راهنماي محلي در ارتباط است. جا
 
 

 :وروديويژگي هاي كارآموز 

 پايان دوره اول متوسطه ميزان تحصيالت :حداقل 

 نيسالمت كامل جسمي و روا توانايي جسمي و ذهني :حداقل 

 ندارد مهارت هاي پيش نياز  :
 :آموزش دوره  طول

 ساعت    121   طول دوره آموزش                    :      

 ساعت       91  ی زمان آموزش نظري               :       

 ساعت      31    ی زمان آموزش عملي                :     

 ساعت       1           ی زمان كارورزي                       :

 ساعت       1     ی زمان پروژه                            :     

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 %25كتبي :  -

 %55عملي : -

 %11اخالق حرفه اي : -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 
 مرتبطكار سال سابقه 3یزي توریسم با برنامه ر و جغرافيا -اكوتوریسم –كارشناسي مدیریت جهانگردي 
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 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

تاريخي و طبيعي شهرستان محل زندگي  –ئيات جاذبه هاي فرهنگي جزبه  راهنماي محلي بومي كسي است كه 

 . خود تسلط كامل داشته باشد

 

 

 :اصطالحات مشابه جهاني (  اصطالح انگليسي استاندارد ) و ٭

 

Damestic tour guide 
 

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

 راهنماي محلي  

 

 

 

 

 از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار : شغلجايگاه استاندارد  ٭

 

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

 طبق سند و مرجع ......................................   و مشاغل نسبتاً سختب : جز

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

           د :  نياز به استعالم از وزارت كار
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 «  ي محلي بوميراهنما »استاندارد آموزش شغل 

 شايستگي ها -

 عناوين رديف

  محلي بومي مفاهيم راهنماي و  تعاریف بكارگيري   1

 بومي   يجاذبه هاي فرهنگ تبيين  2

 بومي جاذبه هاي تاریخي  تبيين  3

 بوميي جاذبه هاي طبيع تبيين  4

 
 

 

 



 7 

 
 

 

 

   «راهنماي محلي بومي» شغلاستاندارد آموزش 
 شایستگي ي تحليل آموزش برگه -
 

 عنوان : 
 بومي  محلي فاهيم راهنماي متعاریف و بكارگيري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 11 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهيزات 
 منابع آموزشي

 تجهيزات:    دانش :
 هياول يجعبه كمك ها-

 با متعلقات دیتا پروژكتور-

 با متعلقات آن انهیرا-

 يكپسول آتش نشان-

 تخته وایت برد-

 يمرب يصندل-

 كارآموز يصندل-

 يمرب زيم-
 ميز كارآموز-

 

 ابزار:

 اطلس ایران

 اطلس جهان

 فيلم و منابع كمك آموزشي

 

 مواد مصرفي:
 برد تیوا كیماژ

Cd   وDVD 

  كاغذ

  مداد

 خودكار

 پاک كن تخته

 

   1 تعریف راهنما -

   1 انواع راهنماهاي شاغل در كشور  -

   2 ویژگيهاي راهنماي محلي بومي  -

   2 وظایف راهنماي محلي بومي  -

    

    

    

    

    

    مهارت :

  5  آماده سازي عملي راهنمایان بومي  -

  5  تقسيم وظایف راهنمایان  -

    

    

    

    

    

    

    

 نگرش :
 رعایت اخالق حرفه اي -

 
 ایمني و بهداشت : 

 
 

 توجهات زیست محيطي :
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   «راهنماي محلي بومي» شغلاستاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش شایستگي برگه -

 عنوان : 

 بومي   جاذبه هاي فرهنگي  تبيين

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

0 20 31 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تجهيزات:    دانش :
 هياول يجعبه كمك ها-

 دیتا پروژكتور با متعلقات-

 با متعلقات آن انهیرا-

 يكپسول آتش نشان-

 تخته وایت برد-

 يمرب يصندل-

 كارآموز يصندل-

 يمرب زيم-
 ميز كارآموز-

 

 زار:اب

 اطلس ایران

 اطلس جهان

 فيلم و منابع كمك آموزشي

 

 مواد مصرفي:
 برد تیوا كیماژ

Cd   وDVD 

  كاغذ

  مداد

 خودكار

 پاک كن تخته

 

   1 تعریف فرهنگ و انواع خرده فرهنگ در محل  -

   3 ملموس و ناملموس محلي فرهنگ هاي  -

   2 غذاهاي بومي شهرستان -

   2 نجشنها و آداب و رسوم شهرستا -

    مهارت :

جاذبه هاي فرهنگي در جذب گردشیگران   بكارگيري -

 بومي

 5  

معيشیت،   ،پوشیش ، بررسي تأثير فرهنگ در معماري -

 خوراک و گویش بومي

 0  

  15  اجراي تورهاي فرهنگي بومي -

    

   

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه اي     -

 ایمني و بهداشت : 

 ستفاده از غذاهاي محلي و بومي  رعایت بهداشت در ا -

 

 توجهات زیست محيطي :

 توجه به كمترین آسيب به محيط در هنگام اجراي تورهاي فرهنگي-
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   «راهنماي محلي بومي» شغلاستاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش شایستگي برگه -

 عنوان : 

 بومي   تاریخي جاذبه هاي  تبيين

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 29 39 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تجهيزات:    دانش :
 هياول يجعبه كمك ها-

 دیتا پروژكتور با متعلقات-

 با متعلقات آن انهیرا-

 يكپسول آتش نشان-

 تخته وایت برد-

 يمرب يصندل-

 ارآموزك يصندل-

 يمرب زيم-
 ميز كارآموز-

 

 ابزار:

 اطلس ایران

 اطلس جهان

 فيلم و منابع كمك آموزشي

 

 مواد مصرفي:
 برد تیوا كیماژ

Cd   وDVD 

  كاغذ

  مداد

 خودكار

 پاک كن تخته

 

 

   5 تاریخ و سرگذشت شهرستان -

   5 جاذبه هاي معماري بومي  -

    

    

    مهارت :

  4  ریخي محلي بررسي دوران هاي تا -

  5  بررسي مصالح و شيوه هاي معماري بومي  -

بررسي جاذبه هاي تیاریخي قبیل از اسیالم و بعید از      -

 اسالم

 3  

  15  معماري و  اجراي تور آموزشي در محيط تاریخي  -

 نگرش :

 رعایت اصول حرفه اي در بكارگيري منابع صحيح  -

 

 ایمني و بهداشت : 

 ر اجراي تورهاي تاریخي و معماري  رعایت ایمني د -

 

 توجهات زیست محيطي :

 توجه به كمترین آسيب به محيط در هنگام اجراي تورهاي فرهنگي-
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   «راهنماي محلي بومي» شغلاستاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش شایستگي برگه -

 عنوان : 

 جاذبه هاي طبيعي بومي    تبيين

 زمان آموزش

 جمع عملي رينظ 

1 25 31 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تجهيزات:    دانش :
 هياول يجعبه كمك ها-

 دیتا پروژكتور با متعلقات-

 با متعلقات آن انهیرا-

 يكپسول آتش نشان-

 تخته وایت برد-

 يمرب يصندل-

 كارآموز يندلص-

 يمرب زيم-
 ميز كارآموز-

 

 ابزار:

 اطلس ایران

 اطلس جهان

 فيلم و منابع كمك آموزشي

 

 مواد مصرفي:
 برد تیوا كیماژ

Cd   وDVD 

  كاغذ

  مداد

 خودكار

 پاک كن تخته

 

   2 انواع جاذبه هاي طبيعي بومي  -

نقش اقليم و محيط جغرافيایي در ایجاد جاذبیه هیاي    -

 طبيعي 

2   

   2 ل طبيعت بومي عنسيل هاي بالقوه و بالفپتا -

    

     مهارت :

اجراي تورهاي طبيعت گردي بومي بیه محیيط هیاي     -

 جاذب گردشگري   

 20  

بررسیي عملكییرد اقلییيم در ایجییاد لنییدفرم و تغييییرات   -

 جغرافيایي 

 5  

 نگرش:

 رعایت اخالق حرفه اي در اجراي تورهاي طبيعت گردي  -

 

 و بهداشت : ایمني 

 بومي  محلي تور طبيعت گردي ي رعایت ایمني و بهداشت در زمان اجرا  -

 

 توجهات زیست محيطي :

 محلي  –و دست نخورده بومي   ي بكرجلوگيري از تخریب محيط ها  -
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 «راهنماي محلي بومي » شغلبرگه استاندارد تجهيزات  -

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

  عدد 1 استاندارد جعبه كمك هاي اوليه- 1

  دستگاه 1 استاندارد دیتا پروژكتور با متعلقات- 2

  دستگاه P4 1 رایانه با متعلقات آن- 3

  عدد CO2 1 كپسول آتش نشاني- 4

  عدد 1 سانتي متر 150×  200 وایت بردتخته - 5

  عدد 1 موجود در بازار  صندلي مربي- 1

  عدد 15 موجود در بازار  صندلي كارآموز- 9

  عدد 1 موجود در بازار  ميز مربي- 0

  عدد 15 موجود در بازار  ميز كارآموز- 7

  عدد 5 موجود در بازار  GPSدستگاه - 10
 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود . 15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -

 

 «هنماي محلي بومي را» شغل موادبرگه استاندارد  -

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

  عدد4 در رنگهاي مختلف ماژیك وایت برد 1

2 Cd  و DVD عدد5 موجود در بازار  

  بستهA4 3 كاغذ 3

  عددHB 5 مداد  4

  عدد5 موجود در بازار  خودكار 5

  عدد2 موجود در بازار  تخته پاک كن 1
 

 

 توجه : 

 نفر محاسبه شود .  15به ازاء يك كارگاه به ظرفيت مواد  -

 

 «راهنماي  محلي بومي»برگه استاندارد ابزار  -

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

  عدد1 موجود در بازار  اطلس ایران 1
  عدد1 موجود در بازار  اطلس جهان 2

 

 توجه : 

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

 مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف
سال 

 نشر

محل 

 نشر

ناشر يا توليد 

 كننده

 همایون تهران 1342 - دكتر لطف ا... هنرفر گنجينه آثار تاریخي  اصفهان  1
 گيتا شناسي تهران 1372 - يد بختياريسع اطلس راه هاي ایران 2
 مهكامه  تهران 1307 - اصغر حيدري آشنایي با فن راهنمایي  در تور 3
 سروش دانش تهران 1390 - محمد كریم پيرنيا  معماري اسالمي ایران 4

 
 
 
 
 

 

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

 نام كتاب یا جزوه ردیف
سال 
 نشر

 مولف / مولفين
مترجم/ 
 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

  سروش دانش تهران - غالمحسين معماریان 1309 معماري ایراني  1

2  
جزوه راهنماي محلي 

 اصفهان
  - اصفهان - حسين رحمتيان 1300

   تهران - حسن زنده دل 1307 شهرهاي ایران  3

 
 
 
 
 
 

 هاي قابل استفاده در آموزش استانداردفهرست سايت 

 ردیف عنوان

www.anobanini.ir 1 

www.gardeshgariiran.ir 2 

www.tourismiran.ir 3 

www.iranpedia.ir 4 

www.irantraveller.ir 5 

www.seeiran.ir 1 

 


