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مقدمه

است یک فرایند چند بعديگردشگري توسعه .موفق وابسته به ارائه آموزش مناسب استتوسعه گردشگري 
در زمینه هاي مختلف ري امروزه توسعه ابعاد گردشگ. نیازاست وسیعی از دانش هاي موردشامل دامنه که

ومحیط زیست، طبیعت گردي،گردشگري درسواحل،گردشگري روستایی،مذهبی، ورزشی، ادبی گردشگري 
مقوله توجه به ضرورت آموزش تورلیدرها را براي ارائه دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز براي موفقیت و تحقق 

اخلی فراهم آوردن زیرساخت هاي الزم براي جذب گردشگران د.الزامی ساخته استگردشگريتوسعه صنعت
. و خارجی از مهمترین بخش هاي این صنعت است و آموزش از مهترین زیرساختهاي این صنعت خدماتی است

شکل گیري، پایداري و توسعه گردشگري در هر جامعه نیازمند امر آموزشی است و آموزش زمینه هاي موفقیت 
.پیرامون تجارت و صنعت گردشگري از اهمیت خاصی برخوردار است

تـدوین دوره هـاي   .ربناي توسعه کشورها و سـازمانها باخالقیـت و نـوآوري منـابع انسـانی مـرتبط اسـت        زی
آموزش کارکنان مانندنگهـداري امـوال   . حداکثر رساندن اثربخشی و کارایی افراد استه آموزش مناسب براي ب

ضمن آشناسـاختن بـامحیط   ، وفراگیرانبراي به حداکثررساندن اثربخشی وکارایی افرادسازمان. وتجهیزات است
بهــره وري بــر .وتوجیـــــــــه آنهابراســاس نیــاز،دوره هــاي آموزشــی مناســب رابایــد بــراي آنهــا تــدوین نمــود  

مهـارت نقـش اصـلی در دسـتیابی بـه انعطـاف و       دانش،مهارت و نگرش نیروي کار بسـتگی دارد میتـوان گفـت   
.اثربخشی بازي میکند

نموده و براي تطابق با فرایندها و تکنیک هاي جدیـد آمـاده کنـد و بـه     آموزش نیروي کار میتواند آن را اصالح
هبود بهره وري یک تفکر و جهان بینـی اسـت کـه مبتنـی بـر بـاال       ب.هد واز سویی ،دببهره وري اجازه رشد سریع

لمـی  بردن توان آفرینش و قدرت خلق و میزان استعداد تطبیق و تلفیق جامعه و سازمانها با تحوالت اقتصادي و ع
.استو فنی جهان

تعیین اهداف دردوره هاي آموزش که تعیین محتواي برنامه آموزشی را نیز به دنبال دارد، تعیین اهداف آموزش
.سازمانی ونیازهاي آموزشی کارکنان انجام می پذیردمشکالتپس از تشخیص و تعیین
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خص کندچه نوع دانش،مهارت ویـا رفتارخاصـی بـراي موفقیـت کارکنـان مـدنظرمی       به روشنی مشهداف بایدا
باشدومعیارهاي سـنجش میـزان یـادگیري شـرکت کننـدگان نیـز بایدبـه درسـتی تعیـین گردد،ضـمن آنکـه ایـن             

علت عدم موفقیت بسیاري ازبرنامه هاي آموزشـی بـه دلیـل نادیـده     .معیارهاوضوابط براي کارکنان مشخص باشد
سـازمان بـه   نیازیـک .بوده که بدون تفکروتعمق کافی طراحـی وجهـت اجـراابالغ گردیـده انـد     افگرفتن اهد

فعالیت هاي آن است که می توان از محیط سـازمانی یـابیرونی   چگونگیشرایط وبیشترنتیجه تغییردرآموزش
بیرونـی ناشـی از تغییـر    تغییر در تجهیزات تغییرمحصول و یا زمینه هـاي فعالیـت فشـارهاي    . سرچشمه گرفته باشد

.محیط از عوامل ایجاد نیاز هاي آموزشی اند

رفاه روز افزون و باال رفتن سطح آمـوزش و پـرورش سـبب شـده کـه شـهروندان       آموزش و ارتقاءبهره وري
در در نتیجه نیـاز فزاینـده آنـان بـه خـود یـابی تنهـا        . جامعه هاي صنعتی در سلسله مراتب نیازهاي مازلو باال روند

نیاز ارتقاء بهره وري کیفیت زندگی کاري و تامین نیازهاي کارکنان پیش.شغلهاي گسترش یافته ارضاء می شود
زنـدگی اجتمـاعی ملزومـات خـاص     .نیاز کیفیت زندگی کـاري توانمنـد سـازي اسـت    پیش.در سازمانها میباشد

االتر بـرده و خواسـته هـاي اجتمـاعی    خویش را دارد و افراد با یادگیري و تعلیم میتواننـد افـق دیـد خـویش را بـ     
متخصصانی باتربیت صحیح میتوان.را جایگزین نیازهاي نازل فردي نموده و اجتماعی تر بیندیشندوتوسعه جامعه

را که جزئی نگر هستند و دیدشان تنها به حوزه تخصصی خودشان محدود میشود،تبدیل بـه افـرادي کـل نگـري     
افرادي که خالقیت باالیی دارند،افرادي هستند که همیشه . بینند ودرك کنندکرد که مسائل را در ابعاد وسیع تر

چنانچه این افراد .بدنبال روشهایی براي بهتر و بهینه انجام دادن کارها و حل مبتکرانه مشکالت در سازمان میباشند
ر سـازمان برخـوردار   به درستی و برنامه ریزي شده آموزش دیده باشند و از انگیزه کـافی بـراي انجـام فعالیـت د    

باشند،میتوانند موثرتر و کاراتر به انجام دادن فعالیت ها در سازمان کمک کنند و در نتیجه بهره وري خودو بهـره  
باالرفتن خلقیت وانگیز هـاي شـغلی ودرنهایـت افـزیش توانمنـدي بـه آموزشـهاي        .راافزایش دهندوري سازمان

.درست وکاربردي امکان پذیر است

ستاي تحقق سیاستهاي سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري و به در را
دنبال اجرایی نمودن وظایف آموزش در جهت ارتقاء سطح کیفیت فعالیت نیروي انسانی 
مورد نیازدر بخش میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري کشور، دستورالعمل اجراي 

ده مراحل ثبت نام، شرکت در دوره امتحان برگزاري دوره هاي آموزشی ، که در بر دارن
.جامع ، مصاحبه و صدور گواهینامه می باشد  تهیه و تدوین گردیده است



٧

فرآینـــد

شرکت 

در دوره هاي آموزشی کوتاه مدت

گردشگري



٨

گردشگريتفرآیند شرکت در دوره هاي آموزشی کوتاه مد

شروع

داراي مجوزمراجعه متقاضی به یکی از موسسات 

آگاهی از شرایط پذیرش دوره

تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارك

امضاء فرم تعهد نامه

کسب حد نصاب نمره 

قبولی در کلیه اآزمون 

هاي داخلی

شرکت در کلیه مراحل آموزشی متناسب با عنوان دوره

+

سفر هاي آموزشی

کالس هاي آموزشی

کارورزي

شرکت در آزمون جامع کتبی )شفاهی،کتبی زبان(شرکت در مصاحبه 

کسب نمره قبولی 

قبولی قبولی
کسب نمره 

قبولی

تکمیل نهایی پرونده فراگیر

صدور گواهینامه

بله

خیر

بله

خیر



٩

:بخش اول 

روند اجراي فعالیتهاي آموزشی

دفترمطالعات آموزش گردشگري     

و

تهران و نحوه فعالیت و ارتباط با موسسات

استانها



١٠

شر ح وظایف دفتر مطالعات آموزش گردشگريخالصه اي از

نظارت بر ارایه راهکارها و مطالعات آموزشی با موضوعات مرتبط با وظایف امور گردشگران -1
سازمان 

نظارت و ارزیابی بر عملکرد موسسات آموزش گردشگري با توجه به ضوابط و استاندارهاي -2
اموزش

در خصوص عملکرد موسسات آموزشی گردشگريرسیدگی و پاسخگویی به شکایات واصله-3
در نظارت بر اجراي دوره هاي آموزشی مرتبط با بخش گردشگري و ارایه پیشنهادات اصالحی-4

صورت لزوم

نظارت و ارزیابی اثربخشی دوره هاي آموزشی مرتبط با بخش گردشگري و ارایه پیشنهادات -5
اصالحی در صورت لزوم 

نحوه اجراي دوره هاي آموزشی و فعالیت موسسات آموزشی گردشگريظارت برن-6

هم اندیشی با موسسات آموزشی گردشگري جهت رفع مشکالت و تنگناهاي موجود و ارایه -7
راهکارها و پیشنهادات الزم جهت بهبود و افزایش اثر پذیري فعالیت هاي آموزشی گردشگري 

انک اطالعات موسسات و دوره هاي آموزشی گردشگري در کشور وبه روز رسانی آنایجاد ب-8
استفاده از فن آوریهاي نوین در آموزش گردشگري-9

برگزاري مصاحبه هاي تخصصی زباننظارت بر -10

برگزاري امتحانات مرتبط با هریک از دوره هاي آموزشینظارت بر -11
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با موسسات در تهران و استانهانحوه فعالیت و ارتباط 

سسات موظف به برگزاري دوره هاي آموزشی طبق سر فصلهاي  مندرج در لوح فشرده  ارائه شده  مو.1
.از سوي دفتر مطالعات آموزش گردشگري می باشند

مؤسسات موظف به ارسال اطالعات اجرایی دوره نظیر عنوان دوره ، تاریخ شروع دوره ، تاریخ پایان .2
.محل اجراي دوره به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان ها  می باشنددوره و 

مؤسسات موظف به ثبت نام از متقاضیان دوره هاي آموزشی بـر اسـاس دسـتور العمـل هـاي ابالغـی از       .3
.سوي آموزش معاونت گردشگري سازمان می باشند

می و مشخصات مدرسین و اسامی فراگیران قبل مؤسسات موظف به ارسال برنامه هفتگی به انضمام اسا.4
از شروع اجراي دوره به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري استانها و دفتر مطالعات 

. آموزش گردشگري می باشند
مؤسسات موظف به ارسال پرونده آموزشی فراگیران بر اساس فرم خالصه اطالعات پرونده فراگیر به .5

میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري استان  می باشنداداره کل 
صادر نمی شود و تنها » نسخه المثنی«در صورت مفقود شدن گواهینامه پایان دوره توسط فراگیر، :3تبصره 

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی مدرك قابل ارائه از سوي آموزش ، صدور تأییدیه گواهی ممهور به مهر 
.می باشداستان و گردشگري

مؤسسات استانی در صورتیکه در طول مدت اعتبار 28/4/94مورخ 2103/91240براساس  نامه شماره :4تبصره 
ساعت نمایند ، امکان صدور 30مجوز برگزاري دوره اقدام به برگزاري دوره آموزشی با مدت زمان زیر 

)1پیوست شماره ( . د داشتگواهینامه در همان استان مورد نظر براي فراگیران را خواهن
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:بخش دوم 

مراحل گذراندن دوره ها ي آموزشی
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مراحل گذراندن دوره هاي کوتاه مدت آموزشی

شرایط الزم جهت پذ یرش فراگیران
مدارك الزم جهت انجام ثبت نام دوره هاي آموزشی گردشگري

فرم ثبت نام دوره هاي  آموزشی گردشگري
تعهد نامه شرکت در دوره هاي آموزشی گردشگريفرم 

مراحل گذراندن دوره هاي آموزشی کوتاه مدت وگردشگري

اداره کل میراث مراجعه فرد متقاضی به یکی از مؤسسات آموزشی داراي مجوز برگزاري دوره هاي آموزشی از سوي .1
و آگاهی از شرایط پذیرش استانگردشگريفرهنگی ، صنایع دستی و 

مدارك الزم جهت ثبت نام در دوره هاي آموزشی گردشگريارائه.2
تکمیل فرم ثبت نام و امضاء آن .3
امضاء تعهد نامه.4

فراگیر قبل از شرکت در دوره می بایست  از طریق مؤسسه مجري نسبت به سر فصل دروس و ساعات آن آگاهی :تبصره 
.امی می باشدایجاد زمینه براي کسب این آگاهی از سوي مؤسسه مجري الز. یابد

شرکت در کالسهاي آموزشی به تعداد ساعات مصوب دفتر مطالعات آموزش گردشگري           .5
شرکت در کارگاه عملی دوره و ارائه گزارش هاي مربوطه .6

)براي دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی( انجام کارورزي در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي 1-6
براي دوره راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي) براساس ساعات مصوب (اي آموزشی و بازدیدها شرکت در توره2-6
)براي دوره آشپزي تخصصی( انجام کارورزي براساس ساعات مصوب 3-6

و کسب نمره قبولی در امتحان هاي  برگزار شده مربوط به دوره توسط ) معرفی (شرکت در امتحانات پایان دوره داخلی .7
آموزشی داراي مجوزمؤسسه 

شرکت در امتحان جامع کتبی پایان دوره و کسب حد نصاب نمره قبولی.8
شرکت در مصاحبه خروجی و کسب حد نصاب نمره قبولی.9

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگريدریافت گواهینامه پایان دوره ممهور به مهر .10

چارچوب قوانین ومقررات آموزشی گواهینامه پایان دوره دریافت امتحان جامع و مصاحبه با رعایت شرایط مندرجه در 
در طبیعت و یخ نوردي ، نمایند مشروط بر آن که در یکی از رشته هاي غواصی، کوهنوردي و رفتینگ ، سنگ نوردي 

خوانی ، نگردي، استقرار و زنده مانی در طبیعت ، دوچرخه سواري ، آشنایی با گیاهان داروئی ، حیات وحش، نقشه بیابا
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ساعت بوده  و 200داراي گواهینامه پایان دوره مرتبط بمدت ... ، عکاسی و فیلمبرداري وGPSکار با قطب نما، کار با  
.سال نیز برخوردار باشند3از سوابق تجربی ، علمی و حرفه اي تایید شده توسط مراجع ذیصالح به مدت 

ارزشیابی توسـط وزارت علـوم ، تحقیقـات  فـن آوري صـورت گرفتـه و       در صورت اخذ دانشنامه از خارج از کشور ، .1
معادل سازي با یکی از مقاطع تحصیلی کارشنا سی و باالتر براي مدیران فنی و کـاردانی بـراي راهنمایـان ایرانگـردي و     

.توسط وزارتخانه الزامی است) ژئوتوریسم(جهانگردي ، راهنمایان طبیعت گردي وزمین گردشگري 
ــرط الزم.2 ــطح         ش ــی در س ــان انگلیس ــه زب ــلط ب ــافرتی تس ــدمات مس ــاتر خ ــی دف ــدیریت فن ــدن دوره م ــت گذران جه

Intermediateمی باشد.
شرط الزم جهت گذرانـدن دوره راهنمایـان ایرانگـردي و جهـانگردي و راهنمایـان طبیعـت گـردي وراهنمایـان زمـین          .3

.می باشدAdvancedبراي متقاضیان انگلیسی زبان تسلط در سطح ) ژئوتوریسم(گردشگري
از آنجاکه میزان تسلط فراگیران به زبان انگلیسی مد نظر می باشد ، مصاحبه از منبع خاصی نبوده و بنیه علمی فراگیـران  .4

.بطور کلی ارزیابی می شود
متقاضیان شرکت در دوره هاي راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي وطبیعت گردي و زمـین گردشـگري عالقـه منـد بـه      .5

دیگر می بایست تسلط کامل به یکی از زبان هاي رایج چون فرانسه ، عربی ، ایتالیایی ، آلمانی، ارمنی، چینی، زبان هاي 
.کره اي، اسپانیایی، ژاپنی ، ترکی استانبولی و روسی داشته باشند

می باشـند ، الزم  د به انتخاب زبان دوم ــردي و راهنمایان طبیعت گردي که عالقه منـــردي و جهانگــراهنمایان ایرانگ.6
:است جهت انتخاب زبان تخصصی دومراحل زیر را طی نمایند

ساعت در مؤسسه مجري و موفقیت در دوره مذکور 34شرکت در کالس زبان تخصص دوم به مدت -1-6
و کسب  حد نصاب نمره قبولی در زبان مورد نظر) درس زبان تخصصی(شرکت در امتحان جامع -6–2
حان جامع شفاهی تخصصی و کسب حد نصاب نمره قبولی براي متقاضیان زبانهاي غیر انگلیسیشرکت در امت-3-6

براي اخذ گواهینامه پایان دوره الزامی می باشد در غیر این صورت دفتر ) کتبی و شفاهی(قبولی در امتحان جامع -7
.ه نخواهد داشتمطالعات  آموزش گردشگري  هیچگونه مسئولیتی در قبال صدور گواهینام

به طور همزمان فقط یکی از مدارك دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان ایرانگردي و -8
.جهانگردي ، طبیعت گردي و ژئوتوریسم  جهت اشتغال قابل استفاده می باشد

فنی دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي وراهنمایان طبیعت گذراندن همزمان دوره هاي مدیریت: تبصره 
.بال مانع می باشد)  ژئوتوریسم(گردي و زمین گردشگري 
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»مدارك الزم جهت انجام ثبت نام در دوره هاي گردشگري
رونوشت کامل تمامی صفحات شناسنامه متقاضی و کارت ملی-2
3×4قطعه 6عکس پشت نویسی شده -3

عکس فراگیر می بایست با حجاب کامل و تمام رخ و فارغ از هر گونه خش یا  اثر مهر و منگنه باشد :تبصره 
ی بودن عکس مالك ـــسیاه و سفید یا رنگ. ( ذشته باشدــــماه بیشتر از زمان گرفتن عکس نگ6و حداقل 
.) نمی باشد

ن کراوات و خانمها بدون آرایش و با خاطر نشان می گردد عکس ارائه شده از آقایان بایستی بدو
.حجاب کامل باشد

ارائه تصویر آخرین مدرك تحصیلی برابر با اصل شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی براي دوره -4
مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی حداقل کارشناسی، براي راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي و 

، حداقل کاردانی و براي دوره هاي آشپزي و )ژئوتوریسم (راهنمایان طبیعت گردي ، زمین گردشگري 
هتلداري ، حداقل دیپلم که  می بایست توسط مسئول آموزش مؤسسه با اصل مدرك مطابقت داده شده 

.و ممهور به مهر مؤسسه آموزشی گردد

بررسی مدارك تحصیلی جهت ثبت نام در دوره هاي گردشگرينحوه 

با توجه به انجام بررسی هرچه بهتر، مدارك تحصیلی فراگیران دوره هاي گردشگري  در نظر گرفتن مواردي بشرح 
: زیر جهت سهولت درامر صدورگواهینامه ضروري بنظر میرسد 

بـر  هر گونه تخلف در زمینه عدم تطبیق مدرك تحصیلی متقاضی در مراحل بعدي آمـوزش   -1تبصره 
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی مؤسسه مجري می باشد و شل آموزو مسئوعهده فراگیر 

.هیچگونه مسئولیتی به عهده نخواهد داشتاستانو گردشگري

فـارغ التحصـیالن   ومقطـع کـاردانی در دوره راهنمایـان   فارغ التحصیالن رشته جهانگردي در -2تبصره 
رشته جهانگردي در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسـافرتی  

لذا این دسته از متقاضیان در زمـان دانشـجویی امکـان شـرکت در دوره هـا را      . می توانند شرکت نمایند
.دوره دریافت نمایندخواهند داشت ولیکن با ارائه مدرك تحصیلی می توانند گواهینامه پایان
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متقاضی گذراندن دوره هاي راهنمایان ایرانگردي و جهـانگردي و مـدیریت فنـی    دانشجویان-3تبصره 
دفاتر خدمات مسافرتی درزمان حین تحصیل ، امکان شرکت در دوره هاراخواهندداشت ولیکن باارائـه  

با گواهینامه موقتراینصورت مدرك تحصیلی می توانند گواهینامه پایان دوره دریافت نماینددر غی
..اعتبار دو ساله صادرخواهد گردید

ــراي هــر فراگیــر فقــط   ــارگواهینامــه موقــت ب صــادرمیگرددوامکان بهــره بــرداري از آن بمنظــور یکب
.صدورکارت راهنما ومعرفی به عنوان مدیرفنی میسر نخواهد بود

بایسـتی بـه تأییـد وزارت علـوم ،     مدارك تحصیلی اخذ شده متقاضیان در خارج از کشـور،  :-4تبصره 
.تحقیقات و فناوري رسیده باشد

مدارك تحصیلی متقاضیان چنانچه از سوي سازمان مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و یا سـایر سـازمانها   -1-3
به هیچ وجه معادل کاردانی یا کارشناسی نخواهد بود و متقاضی با ارائـه ایـن مـدارك شـرایط     . صادر شده باشد 

در دوره و دریافــت گواهینامـه پایــان دوره راهنمایـان ایرانگــردي و جهـانگردي و مــدیریت فنـی دفــاتر     حضـور  
.خدمات مسافرتی و راهنمایان طبیعت گردي و راهنمایان زمین گردشگري ژئوتوریسم را نخواهد داشت

، تحقیقات و فناوري و مدارك تحصیلی صادره از وزارتخانه ها ، ادارات و سازمانها با تأیید وزارت علوم-2-3
.با مقطع تحصیلی مشخص شده ، قابلیت صدور گواهینامه هاي پایان دوره آموزشی را خواهند داشت 

. در سطح آموزشهاي دانشگاهی فاقد اعتبار است .... مدارك تحصیلی با نام هاي همطراز ، معادل ، مشابه و -4
3/9/77، تحقیقـات و فنـاوري در سـال هـاي قبـل از      اضافه می شود مدارك معادلی که با مجوز وزارت علوم

.اعطاء شده اعتبارش پا بر جا می باشد و داراي ارزش کارشناسی می باشد

اهنمایـان  دارندگان مدارك مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی ، راهنمایان ایرانگـردي و جهـانگردي و ر  -5
می بایست 5/11/91مورخ 40/902-1641نامه شماره طبیعت گردي صادره از سازمان فنی و حرفه اي بر اساس 

همانند سایر شرکت کنندگان ضمن پرداخت شهریه  کامل دوره و حضور در کالس امتحانات میان ترم ،امتحان 
پیوسـت  .( جامع ، مصاحبه و کسب حد نصاب قبولی موفق به اخذ گواهینامه مربوط به دوره هـاي فـوق گردنـد   

)6شماره 
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ازجمله گواهینامه مدیرفنی وراهنمایان که قبل ( درك دوره هاي آموزشی گردشگري  دارندگان م-6
از سوي موسسه بنیاد مستضعفان و جانبازان صادرشده است می توانند با ارائه اصل ) 1384از سال 

مدرك مدیریت فنی یا راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي و انجام مصاحبه زبان انگلیسی موفق به 
از دفتر مطالعات آموزش گردشگري  گردند  و بدلیل اینکه آموزش مربوط به ییدیهتأدریافت 

گردشگري را در مؤسسه بنیاد گذرانده اند 

کلیه  فارغ التحصیالن  .  امکان صدور گواهینامه آموزشی بر این  دسته از افراد میسر نخواهد بود-7
، باستان شناسی وتاریخ رشته هاي مرتبط با گردشگري اعم از رشته مدیریت جهانگردي

معماري ،هنراسالمی ،مدیریت فرهنگی،ایرانشناسی ،  جغرافیا  وتمامی گرایشهاي مربوطه ،
) در مقاطع کارشناسی  کارشناسی ارشد و دکترا(بازاریابی گردشگري و برنامه ریزي  توریسم 

ان جامع جهت اخذ گواهی دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی به شرط شرکت در امتح
و کسب حد نصاب قبولی در هر دو امتحان از گذراندن  دوره مدیریت فنی ) کتبی –مصاحبه(

.مسافرتی معاف می باشند-دفاتر  خدمات 

عربی،کره اي،،ژاپنی،ایتالیایی،چینیکلیه فارغ التحصیالن زبانهاي غیرانگلیسی ازجمله اسپانیایی،فرانسوي-8

ورشته هاي مرتبط باگردشگري مربوط شرکت ودرصورت قبولی درامتحان،همچونوروسی ترکی استانبولی

.دانشگاههادروس آنهاباسرفصلهاي مصوب سازمان تطبیق داده شودو سپس نسبت به گذراندن دوره اقدام نمایند

مذکورکـه  مدیران و مسئوالن آموزشی موسسات می بایست قبل از ثبت نام فارغ التحصیالن رشته هـاي :تبصره 
می باشندنسبت به معرفی ایشان به دفترمطالعات آموزش گردشـگري  ه هاي گردشگريمتقاضی  شرکت در دور

.درصورت تایید این دفتر اقدام به ثبت نام نمایند وآنهاباسرفصل هاي مصوب اقدام نمودهجهت تطبیق دروس

)7پیوست شماره 26/9/1393مورخ26682/13930طبق نامه شماره (

رغ التحصیالن مقطع کاردانی رشته خدمات جهانگردي گرایش گشت و سفر جهت اخذ تأییدیه دوره کلیه فا-9
ومصـاحبه ورودي و کسـب حـد    ) کتبـی (  راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي به شرط شرکت در امتحان جـامع  

.گردندنصاب قبولی در هر دو امتحان از گذراندن دوره راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي   معاف می
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 اضافه می شود براي فارغ التحصیالن رشته هاي مرتبط که معاف از گذراندن دوره می باشد  حد نصاب
می باشد و کل میانگین نمرات امتحان 20از 12نمره قبولی در درس زبان تخصصی آزمون جامع نمره 

.کمتر نباشد12جامع بایستی از 

:تبصره

باستانشناسـی ، تـاریخ   گردشـگري ،   مدیریت گردشگري اعم از رشته هايرشته هاي مرتبط باالتحصیالنفارغ
، اسـالمی،مدیریت فرهنگـی   معمـاري، هنـر  )تمـامی گرایشـهاي مربوطـه   (،جغرافیـا  ) تمامی گرایشهاي مربوطـه (

اسـپانیولی ،  فـارغ التحصـیالن زبانهـاي غیرانگلیسـی از جملـه      بازاریابی گردشگري وبرنامه ریزي توریسـم ونیـز  
فرانسوي،آلمانی،ایتالیایی،روسی،عربی،چینی،ژاپنی،کره اي،ترکـی اسـتانبولی در مقـاطع کارشناسی،کارشناسـی     

گردشگري ازجمله مدیریت فنی دفاترخدمات ودکترابراي شرکت دردوره هاي آزمون جامع کوتاه مدتارشد
ین گردشـگري ملـزم بـه    مسافرتی،راهنمایان ایرانگـردي جهـانگردي راهنمایـان طبیعـت گـردي وراهنمایـان زمـ       

عنـوان حـق خـدمات    ه بـ ، درصد از کل شهریه مصوب جهت ثبت نام در یکـی از آزمونهـاي فـوق    10پرداخت 
.فراگیر در وجه یکی از موسسات مورد تایید دفتر مطالعات آموزش گردشگري می باشند 

ي را قـبالً بـا موفقیـت    براي کسـانی کـه دوره راهنمایـان ایرانگـردي و جهـانگردي و راهنمایـان طبیعـت گـرد        -
پشت سر گذاشته باشند و عال قه مند به افزودن زبان تخصصی خود در این دوره از یک به دوزبان مـی باشـند از   

ن جامع پایان دوره آموزشی لحاظ نمودن زبان تخصصی دوم امتحاگذراندن کل دوره معاف و پس از قبولی در 
.مانع می باشداز سوي دفتر مطالعات آموزش گردشگري بال

کلیه فراگیران دوره راهنمایان ایرانگردي و جهـانگردي کـه متقاضـی شـرکت در دوره راهنمایـان  طبیعـت       -11
نمایـان  نیز هستند به شرط کسب نمره قبـولی در مصـاحبه راه  )  ژئوتوریسم( گردي وراهنمایان زمین گردشگري 

اف ـري معـ ــــ ردي  راهنمایان زمین گردشگـــیعت گن مصاحبه راهنمایان طبردي از امتحاــایرانگردي و جهانگ
.می شوند و همان نمره قبولی درمصاحبه، قابل درج در کارنامه دوره آموزشی آنها خواهد بود



١٩

»فرم ثبت نام دوره هاي آموزشی گردشگري«

:نام -1

:ینام خانوادگ-2

)از چپ به راست: (شماره شناسنامه -3

) از چپ به راست : ( شماره کد ملی-4

) از چپ به راست : ( تاریخ تولد-5

: ........................محل تولد-6

⃝متأهل   ⃝مجرد   : وضعیت تأهل : ........................  آخرین مدرك تحصیلی-7

...................................................................................................: نشانی و تلفن محل سکونت -8

:.........................................................................................................نشانی و تلفن محل کار -9

) 4ذکر عنوان کامل دوره بر اساس پیوست شماره : (داوطلب براي شرکت در دوره -10

......................................
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) شفاهی –کتبی ( عنوان زبان تخصصی که بر اساس آن در کالسهاي دوره آموزشی و امتحان جامع -11

: شرکت می نمائید

...................................................................................................................................

:میزان آشنایی با زبان تخصصی 

⃝عالی  ⃝متوسط   ⃝کم  ⃝ضعیف 

⃝بسیار عالی  

شرط الزم جهت گذراندن دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی تسلط به زبان انگلیسی در سطح -12
Intermediateمی باشد.

شرط الزم جهت گذراندن در دوره راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي و راهنمایان طبیعت گردي جهت -13
متقاضیان جهت شرکت در دوره .  ، می باشدAdvancedسطح فراگیران به زبان انگلیسی تسلط در 

راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي غیر انگلیسی زبان ، می بایست آشنایی کامل به یکی از زبان هاي عرفی 
شده اعم ازروسی، فرانسه، عربی ، ایتالیایی، آلمانی ، اسپانیایی ، ژاپنی ، کره اي ، ترکی استانبولی، ارمنی،  

.فارسی داشته باشدچینی ، 
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»تعهد نامه شرکت در دوره هاي آموزشی کوتاه مدت  گردشگري « 

)ویژه فراگیران(

)                                  مـــورد تأییـــد وزارت علـــوم ، تحقیقـــات و فنـــاوري     ( داشـــتن حـــداقل مـــدرك کارشناســـی    .1
)براي دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی(

بـراي دوره راهنمایـان   (حداقل مدرك کاردانی مورد تأییـد وزارت علـوم ، تحقیقـات و فنـاوري    داشتن .2
و بـراي دوره هـاي   ) ایرانگردي و جهانگردي و راهنمایان طبیعت گردي وراهنمایان زمـین گردشـگري  

آشپزي و هتلداري مطابق آخرین سرفصل هاي ارائه شده از سوي دفتر که می بایست حتمـاً بـراي ثبـت    
.در نظر گرفته شودنام 

شرط الزم جهت گذراندن  دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی تسلط به زبان انگلیسی در سـطح  .3
Intermediateمی باشد.

شـرط الزم جهـت گذارنـدن دوره راهنمایـان ایرانگــردي و جهـانگردي و راهنمایـان   طبیعـت گــردي        .4
.می باشدAdvancedگلیسی تسلط در سطح وراهنمایان زمین گردشگري جهت فراگیران به زبان ان

از آنجائیکه میزان تسلط فراگیران  زبان انگلیسی، مد نظر می باشد مصـاحبه از منبـع خاصـی نبـوده و بنیـه علمـی       
.فراگیران بطور کلی ارزیابی می شود

عالقمندان جهت شرکت در دوره راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي غیر انگلیسی  زبـان ، مـی بایسـت   .5
ی، ایتالیـایی، آلمـانی،   ـــ ی استانبولی ، فرانسه، عربــی کامل به یک زبان زنده و رایج چون ترکـــآشنای

.اسپا نیایی، ژاپنی، فارسی و کره اي و چینی و روسی داشته باشند
عالقه مندان جهت شرکت در دوره راهنمایان ایرانگردي  با زبـان فارسـی مـی بایسـت در زمینـه تـاریخ       .6

بـدیهی اسـت   . تاریخی ایران از اطالعات کافی برخـوردار باشـند  –ان و جاذبه هاي فرهنگی ادبیات ایر
امتحان جامع شفاهی پایان دوره این دسته از فراگیران بر اساس موارد اشاره شده و از طریق ارائه پـروژه  

.طبق دستورالعمل مربوط می باشند 
ــان ایرانگــردي و جهــانگردي و را .7 ــران دوره راهنمای ــین  فراگی ــان زم ــان طبیعــت گــردي وراهنمای هنمای

گردشگري که زبان تخصصی انتخابی آنها غیر انگلیسی می باشد در صورت عدم تشکیل کـالس ملـزم   
.به ارائه پروژه طبق دستور العمل مربوط  می باشند

گـردي  هزینه پروژه براي فراگیران دوره راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي و راهنمایان طبیعت : تبصره
وراهنمایان زمین گردشگري غیر انگلیسی زبان از کل شهریه و معادل هزینه درس زبان تخصصی کسـر  

.لذا فراگیر نیازي به پرداخت شهریه مجزا نخواهد داشت.  می گردد
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)2پیوست شماره ( .اعتقاد به ادیان عنوان شده در قا نون اساسی جمهوري اسالمی ایران -.8
در غیـر  . اخذ گواهینامه پایان دوره الزامـی مـی باشـد   براي) مصاحبه–کتبی (قبولی در امتحان جامع-.9

هیچگونه مسـئولیتی در قبـال صـدور    اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگري ،این صورت 
.گواهینامه نخواهد داشت

ران ایجـاد  ــــ ري هیچگونه ضما نت اشـتغال بـراي فراگی  ـــطی نمودن دوره هاي  کوتاه مدت  گردشگ.10
.نمی نماید

فراگیران موظفند کلیه مراحل دوره هاي آموزش کوتاه مـدت اعـم از ثبـت نـام ، شـرکت در کالسـها،       .11
به عبارتی فراگیران . را در یک استان پشت سر بگذارند ... و ) مصاحبه-کتبی(شرکت در امتحان جامع 

-کتبـی (، باید در جلسه امتحان جامع در هر استانی که ثبت نام نموده اند ودر کالسها شرکت کرده اند
.در همان استان حضور یابند )  مصاحبه

سال نسـبت بـه احـراز    2فراگیران دوره هاي آموزشی پس از ثبت نام و گذراندن دوره ، صرفاً به مدت .12
.نمرات قبولی در دروس دوره ها و تکمیل پرونده فرصت خواهند داشت

اداره کل از سوي مؤسسه مسدود و سپس امحاء خواهد شد و در غیر این صورت پرونده آموزشی آنها .13
نسبت به ایـن گـروه از فراگیـران مسـئولیتی نخواهـد      استانگردشگري، صنایع دستی ومیراث فرهنگی 

.داشت

که درخواست شرکت در دوره آموزشی ........... داراي شماره شناسنامه ................. فرزند............. اینجانب 
ساعت را دارا می باشم ، کلیه مندرجات فوق را دقیقاً مطالعه و متعهد می گردم در ............ به میزان .......... ...

.صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق ادعایی نسبت به اخذ گواهینامه پایان دوره نخواهم داشت

 نسخه اي هم براي بایگانی نسخه یکی براي فراگیر و2الزم به ذکر است تعهد نامه بایستی در
.موسسه آموزشی در پرونده نگهداري گردد

........................... ....امضا ................ نام و نام خانوادگی مسئول امور آموزش مؤسسه   

.................                                                                                                    امضاء و تاریخ.....                                   ..............................................نام و نام خانوادگی فراگیر
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:بخش سو م 

زبان تخصصی، مصاحبه امتحا ن جا مع

oامتحان جامع پایان دوره کتبی

oمحل برگزاري امتحان جامع کتبی

oناظر امتحان

oزمان امتحان

oمسئول مخزن سئواالت و پاسخنامه ها

oتخلفات

o تنظیم صورت جلسه امتحان جامع
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مراحل صدورگواهینامه هاي آموزشهاي کوتاه مدت در استانها

کلیه فراگیران دوره هاي مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي و راهنمایان طبیعت گردي 
شرکت نموده اند و امتحان هاي معرفی را ) تئوري -عملی ( که در کالسهاي آموزشی ) ژئوتوریسم( وراهنمایان زمین گردشگري

–کتبی ( با موفقیت پشت سر گذارده اند ، به منظور دریافت گواهینامه پایان دوره ، موظف به شرکت در امتحان  جامع پایان دوره 

.و کسب حد نصاب نمره قبولی می باشند) مصاحبه

:امتحان جامع خواهند بود فراگیران در صورت انجام مراحل زیر مجاز به شرکت در .1

امضاء تعهد نامه آموزشی1-1

شرکت در کالسهاي آموزشی طبق آئین نامه اجراي دوره هاي آموزشی2-1

تکمیل پرونده آموزشی3-1

.کسب نمره قبولی در امتحان معرفی که توسط مؤسسه آموزشی برگزار می گردد4-1

را کسب 20از 12گیرانی که هر یک از دروس امتحان معرفی نمره با توجه به هماهنگ بودن امتحان جامع، فرا: 1تبصره 
.نموده اند مجاز به شرکت در آزمون جامع خواهند بود

را کسب نموده اند مجاز به شرکت در امتحان 12فراگیرانی که هر یک از دروس  امتحان معرفی نمره  زیر :2تبصره 
20از 12ن  معرفی مؤسسه و کسب نمره جامع خواهند بود ، مشروط بر شرکت مجدد در امتحا

رعایت کلیه قوانین و مقررات دفتر مطالعات آموزش گردشگري 5-1

طی نمودن تمام مراحل دوره هاي آموزش کوتاه مدت اعم از ثبت نام ، شرکت در کالسها ، شرکت در امتحان 6-1
به عبارتی فراگیران در هر استانی که ثبت نام . دریک مؤسسه ثبت نامی و یک استان ..... و )  مصاحبه –کتبی ( جامع 

. خود را در همان استان شرکت نمایند) مصاحبه -کتبی ( نموده اند و دوره آموزشی را گذرانده اند ، باید امتحان جامع 
شرکت ) مصاحبه–کتبی (دوره را گذرانده اند درامتحا ن جامع چنانچه فراگیران بنا به دالیلی نتوانند در استانی که 

نمایند در صورت هماهنگی با مؤسسه و آموزش سازمان ، می توانند یک نوبت در امتحان هاي استان تهران شرکت 
.نماید

توانند در ی میـر سه نوبت متوالـــحداکث28/1/92مورخ 282/92240فراگیران درامتحان جامع بر اساس نامه  شماره .2
بدیهی است در غیر اینصورت پرونده آموزشی . امتحانات جامع جهت احراز نمرات قبولی در دروس مربوط  شرکت نمایند

.بایگانی راکد محسوب خواهد شدفراگیر مسدود و جزو
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مسئول آموزش یا هـر فـرد دیگـري کـه از     (در صورت تحویل سؤاالت به نماینده معرفی شده از سوي استان -8
وي حق شرکت در امتحـان بـه عنـوان داوطلـب و ورود بـه دوره      ) سوي مدیر کل محترم استان معرفی می گردد

هاي آموزشی  را نخواهد داشت و کلیه مسئولیت ها به فرد حائز شرایط دیگري که مورد تأیید اداره کل میـراث  
.فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري استان  می باشد ، محول می گردد

اوراق امتحانی افراد خاطی باطل و موضوع در پرونـده اداري آنهـا ثبـت    18در صورت عدم رعایت ماده :تبصره
.می گردد

:امتحانبرگزاريزمانمدت 
.دقیقه در نظر گرفته شده است15الی 10مدت زمان برگزاري  امتحان جامع شفاهی براي هر فراگیر -1
دقیقه در نظـر  90وره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی مدت زمان برگزاري امتحان جامع کتبی پایان د-2

.گرفته شده است
دقیقـه در نظـر   150مدت زمان برگزاري امتحان جامع کتبی پایان دوره راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي -3

.گرفته شده است
ر گرفته شده دقیقه در نظ130مدت زمان برگزاري ا متحان جامع کتبی پایان دوره راهنمایان طبیعت گردي -4

.است
دقیقـه  110)  ژئوتوریسـم (مدت زمان برگزاري امتحان جامع کتبی پایان دوره راهنمایان  زمین گردشـگري  -5

.در نظر گرفته شده است  
دقیقـه در نظرگرفتـه شـده    100مدت زمان برگزاري امتحان جامع کتبی پایان دوره مدیریت عمـومی هتـل   -6

.است 
دقیقه در نظر گرفتـه شـده   100تبی پایان دوره مدیریت تخصصی هتل مدت زمان برگزاري امتحان جامع ک-7

.است 

:مسئول مخزن
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در تهران به دلیل حجم باالي فراگیران ، محلی به عنوان مخزن در نظر گرفته می شود که فردي از سوي مسـئول  
نماینـده واحـد آمـوزش و    مسئول مخزن به همـراه  . برگزاري امتحان براي استقرار در این محل انتخاب می گردد

.ارزشیابی پاکتهاي مربوط به پاسخنامه و سؤاالت امتحا ن را باز و به مراقبین جهت توزیع ارائه می نماید

مسئول مخزن موظف است قبل از ورود فراگیران به محل برگزاري امتحـا ن سـؤاالت و پاسـخنامه هـا را جهـت      
.توزیع در اختیار مراقبین امتحا ن قرار دهد

:نماینده حراست

قبل از برگزاري امتحان طی نامه اي از سـوي دفتـر مطالعـات آمـوزش گردشـگري موضـوع بـه ریاسـت محتـرم          
.حراست سازمان جهت معرفی نماینده حراست اعالم می گردد

:وظایف نماینده حراست در برگزاري  امتحان به شرح ذیل می باشد-1
متحا ن و کسب اطمینان از صحت پلمپ پاکتها آماده سازي و مهر و موم نمودن سؤاالت ا-الف

نظارت بر نحوه برگزاري  امتحان -ب

لف احتمالی در هنگام برگزاري امتحانرسیدگی به موارد تخ-ج

امضاء صورتجلسه پایان  امتحان -د

) پس از برگزاري امتحان(عضویت در کمیته رسیدگی به تخلفات احتمالی صورت گرفته در امتحا ن-ه
دـــمی باشن فاقد اعتباردر صورت عدم امضاي صورتجلسه از سوي نماینده حراست ، امتحا: 1تبصره

چنانچه از نظر نماینده حراست امتحان فاقد اعتبار شناخته شد، مقبولیت یا عدم مقبولیت امتحان :2تبصره 
.به تشخیص مدیر کل استان می باشد
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تخلفات

حضورافراد غیر مسئول در جلسه امتحا نموارد تخلف در حین برگزاري 

عدم رعایت سکوت در حین برگزاري امتحان از سوي فراگیران1-1

استفاده از تلفن همراه توسط فراگیران2-1

استفاده از هر گونه منبع آموزشی توسط فراگیران3-1

عدم تحویل برگه سؤاالت به همراه پاسخنامه از سوي داوطلب به مراقب مربوط4-1

حضور فرد دیگري به جاي فرد متقاضی5-1

عدم رعایت حجاب و شئونات اسالمی6-1

.هرگونه فعالیت غیر متعارفی که باعث بر هم خوردن نظم جلسه امتحان گردد7-1

نحوه رسیدگی به تخلفات –2

رحله دوم ناظران با مشاهده هرگونه خطاي احتمالی یا تقلب در مرحله نخست به فرد خاطی هشدار شفاهی و در م
با گرفتن برگه امتحا ن و کارت ورود به جلسـه وي ، داوطلـب را بـا آرامـش بـه بیـرون جلسـه هـدایت نمـوده و          

.موضوع را به مسئول برگزاري آزمون و نماینده حراست اطالع می دهد

:به منظور رسیدگی به موضوع تخلف پس از برگزاري امتحا ن کمیته رسیدگی به تخلف با حضور

معاون  دفتر مطالعات آموزش گردشگري              / کلمدیر -1

مسئول واحد ارزشیابی دوره هاي آموزشی -2

مسئول واحد نظارت و اجراي دوره هاي آموزشی-3
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نماینده حراست-4

.تشکیل و پس از تصمیم گیري در مورد فرد خاطی نتیجه به مؤسسه مربوط منعکس می گردد

به فراگیر اعم از کپی شناسنامه ، کپی مدرك تحصیلی و عکـس فراگیـر بـر    تطبیق کلیه مدارك مربوط-1
لذا در صورت بروز هر گونـه  تخلـف در ایـن رابطـه بـا      . عهده مسئول آموزش مؤسسه مجري می باشد

.مؤسسه و فرد خاطی برخورد قانونی خواهد شد
گردشـگري اسـتان ارائـه    به منظور اعمال نظارت عالیه توسط سازمان میراث فرهنگی ، صـنایع دسـتی و  -2

.رونوشت شناسنامه و یا کارت ملی در زمان تأیید کارت توسط این سازمان الزامی می باشد

.می باشد دوره هاي کوتاه مدت آموزشی ضمیمهنمونه فرم صورتجلسه  برگزاري  امتحان جامع کتبی *   
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کوتاه مدت آموزشیصورتجلسه برگزاري امتحان جامع کتبی دوره هاي 

...........................در ساعت............................. استان ................................................ امتحان ورودي دوره 

اکـت سـؤاالت پـس از    با حضور هیأت ممتحنه تشکیل و ضمن گواهی صـحت الك و مهـر ، پ  .................. مورخ ................. روز 
.خاتمه یافت................ بازگشایی بین شرکت کنندگان توزیع و طبق جداول مشروح زیر ساعت 

تعداد شرکت کننده-1جدول شماره 
اسامی وشماره کارت غائبینتعداد کل

تعداد حاضر

تعداد غایب

:تعداد اوراق امتحان-2جدول شماره 

جمع کلچهار برگیسه برگیبرگیدویک برگیتعداد برگ

تعداد نفر

.موارد خاص جلسه و اسامی و مشخصات با ذکر دالیل و مدارك کافی زیر بشرح می باشد-3جدول شماره 

تخلف یا دلیلشماره پروندهتاریخ تولدشماره شناسنامهنام پدرنام و نام خانوادگی

.نظرات بازدید کنندگان بطور خالصه قید شده است-4جدول شماره 

نظرات مربوطهسمتنام و نام خانوادگیردیف

:هیأت ممتحن نام و نام خانوادگی و امضاء ناظرین
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نماینده دفتر مطالعات آموزش گردشگري -1

نماینده میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري استان-2

نماینده حراست                                                                      -3
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شیوه انجام مصاحبه زبان تخصصی دوره هاي کوتاه مدت گردشگري* 

،متقاضی شرکت در دوره هاي آموزشی کوتاه مدت گردشگري مـی بایسـت در انتهـاي  دوره   کلیه افراد 
بایـد بـا رعایـت برنامـه زمـان      افرادي که در مصاحبه مردود می شوند .شوند  )شفاهیکتبی و( مصاحبه

.شرکت نمایند جهت احراز نمره قبولی ر مصاحبهد"مجددابنیه علمی تقویت بندي ضمن

کارت راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي و راهنمایـان طبیعـت گـردي و راهنمایـان زمـین      متقاضیان اخذ
تسلط داشتن  به یک زبان تخصصی می باشند سئواالت مصاحبه از منبع خاصی نبـوده  گردشگري ملزم به

.و بطور کلی بنیه علمی فراگیران ارزیابی می شود 
فرانسه ، آشنایی کامل ، با یک زبان زنده رایج  چون فارسی ،یسی زبان  باید همچنین متقاضیان غیر انگل

ایتالیایی، آلمانی ، اسپانیایی ، ژاپنی ، کره اي ، چینی ، ترکی استانبولی وروسی داشته باشند و میـزان  ،عربی
. تسلط در زمینه هاي شفاهی و کتبی ارزیابی می گردد 

که دوره را گذرانده اند بـراي امتحـان مصـاحبه  معرفـی     ز طریق مؤسساتی موظف هستند که افراگیران-1
تعیـین سـطح از طریـق   مرحله اول،: زبان انگلیسی در دو مرحله انجام می شود ن مصاحبه خروجیامتحا.شوند

.  و برعکس خواهد بود ترجمه متون  به زبان انگلیسیعمومی وتخصصی همچنینپاسخگوئی به سئواالت

در تهران و مراکز استانها بطور همزمـان و  زبان انگلیسیمعتبرآموزشیوسساتآزمون کتبی توسط یکی از م-1-1
.دفتر مطالعات آموزش گردشگري انجام خواهد شدتحت نظارت 

، بـراي مصـاحبه   مرحلـه اول در )در صد از کـل  50کسب حد اقل ( فراگیر ان درصورت احراز نمره قبولی -1-2
.معرفی می گردند )  شفاهی ( مرحله دوم

، شامل برگزاري مکالمه در قالب گفت و شنود بـه زبـان انگلیسـی    )پایان دوره(مصاحبه شفاهی : مرحله دوم -1-3
مـوزش  آراي مجـوز مصـاحبه از دفترمطالعـات   که درپایـان دوره کمـافی السـابق توسـط اسـاتید دا     می باشـد 

.گردید اهد از سوي دفتر مطالعات آموزش گردشگري اعالم خوآنونتایجگردشگري انجام خواهد شد
جهـت  Intermediateامتحـان فـوق در سـطح    وبـت میزان تسلط به زبان انگلیسی در هر مرحلـه از دو ن -1-4

.گذراندن دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی الزامی می باشد 
جهت گذراندن Advancedمیزان تسلط  به زبان انگلیسی درهر مرحله از  دو نوبت امتحان فوق در سطح -1-5

هاي راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي وراهنمایان طبیعت گردي وراهنمایان زمـین گردشـگري ونیـز    دوره 
عالقمندان  شرکت در دوره راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي وراهنمایان طبیعت گردي وراهنمایان زمـین  

.گردشگري ، غیر انگلیسی زبان الزامی می باشد -
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به قبولی در آزمون کتبی و شفاهی نشوند ،گواهی نامه پایان دوره بـراي فراگیـر صـادر    تا زمانی که فراگیران موفق -2
نخواهد شد

گواهی پایان دوره براي فراگیرانی صادرخواهد شد که موفق به گذراندن آزمون کتبی جـامع و مصـاحبه   :تبصره 
.کتبی و شفاهی زبان شده باشند 

آن در تهران از سـوي  جدول زمان بنديانجام می پذیرد کهسال بصورت سراسري بار در2مصاحبه -3
ــر مطالعــات  آمــوزش ــراث فرهنگــی ، صــنایع دســتی و   دفت گردشــگري و دراســتانها از ســوي اداره کــل می

فاصـله  در صورت پذیرفته نشدن داوطلب در مصـاحبه خروجـی، حـداقل    .گردشگري استان اعالم می گردد
ویت زبان تخصصی  به منظور رسیدن به حد نصاب نمـره قبـولی از نظـر    ماه تق2زمانی جهت  مصاحبه مجدد  

.دفتر مطالعات آموزش گردشگري می باشد

میزان شهریه انجام مصاحبه زبان  ، هر سال طی نامه اي به اطالع موسسات آموزشی خواهد رسید و کلیه موسسات * 
.موظف به رعایت آن می باشند 

دوره هاي کوتاه مدت گردشـگري  غیر انگلیسیشیوه انجام مصاحبه زبانهاي -4
مصاحبه زبانهاي غیرانگلیسی دوره هاي کوتاه مدت گردشگري توسط یکی از موسسات منتخب زیرنظر دفتر 

.گردشگري برگزار می گرددمطالعات آموزش 

 بـراي امتحـان   ازطریق موسساتی که دوره را گذرانده انـد ) به غیراز فارسی ( کلیه فراگیران غیر انگلیسی زبان
از % 50کسـب حـداقل   ( مصاحبه معرفی و پس از قبولی در آزمون کتبی زبان تخصصی و احراز نمره قبـولی  

.معرفی  می گردند ) شفاهی ( در مرحله اول ، براي مصاحبه و براي مرحله دوم ) کل 
 می باشند که این امر پس از تحقیق)پرو ژه ( فراگیرانی که زبان انتخابی آنها فارسی می باشد  موظف به ارائه

.قبولی در آزمون شفاهی و انتخاب موضوع مناسب و با هماهنگی استاد میسر خواهد بود 
 روز کـالس آموزشـی در محـل    2موظف بـه گذرانـدن   ) بغیر از فارسی ( کلیه فراگیران غیر از انگلیسی زبان

.موزه به زبان انتخابی خود می باشند 
فراگیـران موظـف بـه تقویـت بنیـه      ) بغیر فارسـی  ( ن مصاحبه غیر انگلیسی زبان در صورت مردودي در آزمو

.ماه آزمون مجدد قابل اجرا خواهد بود 2علمی خود بوده که پس از 
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 باید ابتدا بـه تاییـد   ) بغیر از فارسی ( کلیه سئواالت تستی و تشریحی آزمون کتبی فراگیران غیر انگلیسی زبان
.موزش گردشگري برسد کارشناسان دفتر مطالعات آ

  جهت نظارت بر حسن اجراي آزمونها ، بایستی طی  برنامه ریزي و هماهنگی از سوي دفتر مطالعات آمـوزش
. گردشگري نماینده اي بعنوان ناظر معرفی گردد
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فر آیند مصاحبه زبان تخصصی دوره هاي کوتاه مدت  گردشگري

موسسات براي انجام مصاحبه زبان غیر انگلیسیمعرفی فراگیران از طریق

دوممرحله 

آزمون شفاهی از پذیرفته شدگان در مرحله ول

گزارش  نتایج آزمون به  دفتر مطالعات آ مو زش گردشگر ي

اعالم نتیجه  آزمون مصاحبه زبان انگلیسی از سوي دفتر مطالعات  آموزش گردشگري به موسسات  تهران و استانها

مرحله اول

در صد  نمره 50آزمون کتبی زبان تخصصی و احراز 
کتبی
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"گردشگري زبان تخصصی دوره هاي کوتاه مدت "شرایط افراد مصاحبه کننده .-5

ســال ســابقه تــدریس                  3برخــورداري از حــداقل مــدرك تحصــیلی کارشناســی ارشــد در رشــته زبــان انگلیســی بــا  
.)ارائه تصویر مدرك تحصیلی و سوابق تدریس الزامی است( مرتبط 

:        نحوه امتیاز دهی5-1

، داوطلب را بـر اسـاس مـالك    ) به جز زبان فارسی ( ه زبان تخصصی ن ورودي شفاهی ، نمرامتحاممتحنین5-2
:هاي ذیل مشخص می نماید

انتخاب ساختار مناسـب بـراي بیـان مفهـوم مـورد نظـر نزدیـک بـه         ) : امتیاز5( ساختار جمله -5-3
شرایط محاوره

کلمهانتخاب صحیح کلمات با توجه به بار معنایی ) : امتیاز5(انتخاب صحیح کلمات -5-4

اداي صحیح کلمات) : امتیاز2( تلفظ صحیح -5-5

.سرعت مناسب انتقال مفهومی که گوینده در ذهن می پروراند): امتیاز 4( گویش روان -5-6

توانایی استدالل در بسط مطالب با استفاده از کلیـد واژه هـاي ارتبـاطی در    ): امتیاز4( انتقال سلیس مفهوم -5-7
زبان انگلیسی

از آنجائیکه میزان تسلط داوطلب به زبان خارجی مـد نظـر اسـت سـؤاالت در حـد مکالمـه زبـان        :تبصره
.تخصصی در حوزه اطالعات عمومی سفر و گردشگري و دفاتر خدمات مسافرتی پرسیده می شود

  ممتحنین امتحان ورودي شفاهی نمره زبان تخصصی زبان فارسی ، داوطلب را بر اساس مالك هـاي
:نمایدذیل ارزیابی می

 امتیاز6) تاریخ ادبیات ، ادبیات معاصر، نظم فارسی ، نثر فارسی ( اطالعات ادبیات فارسی
 آداب و رسـوم ، مراسـم محلـی ، انـواع جاذبـه هـاي طبیعـی ،        ( اطالعات ایران شناسی و جهانگردي

امتیاز10....) تاریخی و فرهنگی ، صنایع دستی و 
 امتیاز4( شیوایی کالم(
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سؤاالت  مصاحبه  زبان فارسی در حد اطالعات عمومی ، جهانگردي و ادبیات فارسی در مقطع :تبصره 
.کاردانی می باشد

داوطلبان عالقه مند بـه شـرکت در دوره راهنمایـان ایرانگـردي و جهـانگردي و  راهنمایـان طبیعـت گـردي         -6
.برخوردار باشندمی بایست از سالمت جسمانی ) ژئوتوریسم ( وراهنمایان زمین گردشگري 

داوطلبانی که لکنت زبان داشته باشند نمی توانند در دوره آموزش راهنمایان ایرانگردي و جهـانگردي  -1
.و راهنمایان بوم گردشگري شرکت نمایند

.    دقیقه می باشد10تا 5ورودي شفاهی براي هر داوطلب بین امتحانزمان-2
.گونه سؤال شخصی پرهیز نمایندن ورودي شفاهی باید از طرح هرممتحنین امتحا-3

ن  ورودي شفاهی در استانهاحوه اجراي امتحان=7

زبان تخصصی در استانها توسط دو نفر از ممتحنـین مصـاحبه واجـد شـرایط کـه قـبالً       مصاحبه اجراي -1-7
و بـا حضـور   ) همـین دسـتور العمـل   7طبق بنـد  .( صالحیت آنها به تأیید دفتر مطالعات آموزش رسیده است 

.نماینده سازمان در استان انجام می شود

ورودي شـفاهی ، مکـان آزمـون    امتحـان  زبان تخصصـی، زمـان   مصاحبه حداقل دو هفته قبل از برگزاري -2-7
بـه  ) مسئول آموزش استان یا نماینده حراسـت  (جامع شفاهی ، اسامی ممتحنین  مصاحبه خروجی، ناظران استانی 

ه در آزمون ورودي شفاهی به دفتـر مطالعـات  آمـوزش گردشـگري ارسـال      همراه اسامی فراگیران شرکت کنند
.گردد

در صورت لزوم و با تشخیص مدیریت دفتر مطالعات  آموزش گردشگري نماینده اي به عنوان ناظر در زمـان  -8
.تخصصی حضور خواهند داشتمصا حبه زبانانجام 

حبه از طریق نماینده دفتر مطالعات آمـوزش  در صورت درخواست هر یک از استانها در خصوص انجام مصا-9
گردشگري مـی تـوان پـس از همـاهنگی هـاي الزم مصـاحبه اسـتان از طریـق نماینـده دفتـر مطالعـات آمـوزش             

.گردشگري انجام گرفته و نتایج به استان مربوطه ارسال گردد

تان خود نباشند  می توانند پس در صورتی که هر یک از فراگیران بنا به دالیلی قادر به انجام مصاحبه در اس-10
از هماهنگی با مؤسسه مربوطه و مسئول آموزش استان با نماینده دفتر مطالعات آموزش گردشگري مصاحبه شده 

.و نتایج به استان مربوطه ارسال گردد



٣٧

درمورد آزمون جامع شفاهی متقاضیان زبانهاي غیر انگلیسـی راهنمایـان ایرانگـردي و جهـانگردي ، اسـتان      -11
تا دفتر نسبت به ددر ظرف  مدت  تعیین  شده  می باش،آنان به تفکیک  زبان  مورد نظرموظف به ارسال اسامی 

دسته از متقاضـیان در تهـران  ا قـدام  الزم    جمع آوري و تنظیم جدول زمان بندي و برگزاري مصاحبه  براي این 
.بعمل آورد

لیست داوطلبان و نمرات آنان جهت تأیید به دفتر مطالعاتامتحان ورودي شفاهی  ارسالپس از برگزاري -12
آموزش گردشگري الزامی است و در غیر این صورت قبولی این دسته از متقاضیان کان لم یکن تلقی  می گردد 

.لیتی در قبال این دسته از فراگیران جهت شرکت در امتحان جامع پایان دوره نخواهد داشتو آموزش مسئو

ــران دوره آمــوزش -13 ــان ایرانگــردي و جهــانگردي کلیــه فراگی ــان طبیعــت گــرديراهنمای وزمــینراهنمای
ود کـه در   به  خواهنـد بـ  غیر انگلیسی زبان  موظف به شرکت در مصـاح ا نگلیسی و ) ژئوتوریسم ( گردشگري 
.کالس هاي آن، را شرکت نموده ا ندو امکان تغییر زبان تخصصی  به زبان دیگري را ندارندطول دوره 



٣٨

:بخش چهارم 

عناوین دوره هاي آموزشی گردشگري

عناوین درسی و منابع دروس دوره راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي

 دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگريعناوین درسی و منابع دروس دوره مدیریت فنی

 اکوتوریسم ( عناوین درسی و منابع دروس دوره راهنمایان طبیعت گردي (

 ژئو توریسم ( عناوین درسی و منابع دروس دوره راهنمایان زمین گردشگري(

عناوین درسی و منابع دروس دوره هاي مدیریت و عمومی هتل بهمراه دروس امتحان جامع



٣٩

دوره هاي آموزشی گردشگريعناوین 

321مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی1

483راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي2

285)اکوتوریسم ( راهنمایان طبیعت گردي 3

374)ژئوتوریسم ( راهنمایان زمین گردشگري 4

174مدیریت عمومی هتل5

100مدیریت تخصصی هتل6

70پذیرمدیریت مهمان 7

60)فرانت آفیس ( مدیریت پذیرش میهمان در هتل 8

60مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه در هتل9

24کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل10

62مدیریت تشریفات و مراسم در هتل11

62خانه داري و اتاق داري در هتل12

36مسئول عملیات خانه داري هتل13

48)کترینگ ( مسئول آشپزخانه هتل 14

28رزرواسیون هتل15

28فروش و بازاریابی در هتل16

24روابط عمومی در هتل17

30مدیریت منابع انسانی در هتل18

39تاسیسات فنی و مهندسی در هتل19

84لباس شویی در هتل20



۴٠

28حسابداري و صندوق داري هتل21

24هتلانبارداري در 22

20اصول حفاظت و نگهبانی در هتل23

20بهداشت و سالمت مواد غذایی در هتل24

24ایمنی و بهداشت در هتل25

20راهنمایی ، چمدان بري و امور متفرقه هتل26

24قوانین ، مقررات و ضوابط هتلداري27

36راننده وسایل نقلیه گردشگري28

220آشپزي عمومی29

340آشپزي تخصصی30

300)شیرینی پزي ( قنادي 31

350آشپزي ملل32

120مدیریت نوشیدنی ها در هتل33



۴١

عناوین دروس دوره راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي

ساعت آموزشیعنوان دروسردیف

34شناخت اماکن تاریخی ایران1

38جغرافیاي جهانگردي ایران و نقشه خوانی2

36معماري ایران و جهان3

32آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهاي سنتی 4

34آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین5

16شناخت روحیات ملل6

34زبان تخصصی7

17اکوتوریسم و طبیعت گردي8

20شناخت موزه هاي ایران9

14آشنایی با تاریخ سیاسی، اجتماعی معاصر ایران10

34فنون و مهارتهاي تورگردانی11

22شناخت صنعت گردشگري12

20بهداشت سفر و کمکهاي اولیه13

72)اجراي تور( آموزش هاي عملی 14

16اخالق حرفه اي گردشگري و الگوهاي رفتاري 15

8سخنوري و فن بیان16

18قوانین و مقررات گردشگري 17

18اصول تفسیر میراث 18

483جمع کل
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:روس امتحان جامع دوره راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي مشتمل بر د

معماري ایران و جهان  -

آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین -

آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهاي سنتی -

زبان تخصصی -

شناخت اماکن تاریخی و باستانی -

شناخت صنعت گردشگري -

اکوتوریسم و طبیعت گردي-

جغرافیایی جهانگردي ایران و نقشه خوانی -



۴٣

عناوین دروس دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري

ساعت آموزشیعنوان دروسردیف

38شناخت صنعت گردشگري1

2
کرد آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث با روی( ناسایی مسیرهاي گردشگري ش

)جهانی توسط یونسکو و آشنایی با میراث طبیعی 
22

34برنامه ریزي و سرپرستی گشت ها 3

34بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگري 4

34انگلیسی تخصصی و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتی 5

17آشنایی با قوانین و مقررات گردشگري در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري 6

34هوایی آشنایی با مقررات صدور بلیت7

22الگوهاي رفتاري و اخالق حرفه اي گردشگري 8

8آشنایی با کاربرد فناوري اطالعات در صنعت گردشگري 9

6آشنایی با امور مالی و مبانی حسابداري دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري 10

12آشنایی با گردشگري سالمت 11

60کاروزي 12

321جمع کل



۴۴

دروس امتحان جامع دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري  
:مشتمل بر 

 شناخت صنعت گردشگري

 بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگري

 برنامه ریزي و سرپرستی گشت ها

 آشنایی با قوانین و مقررات گردشگري در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري

 انگلیسی(زبان تخصصی(

 شناسایی مسیرهاي گردشگري
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)اکوتوریسم ( دوره راهنمایان طبیعت گردي 

ساعت آموزشیعنوان دروسدیف

18مبانی اکوتوریسم 1

18آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران 2

6آشنایی با بندپایان و پروانه نگري3

3آشنایی با ماهیان و آبزیان ایران 4

9آشنایی با دوزیستان و خزندگان ایران 5

9آشنایی با پرندگان ایران و پرنده نگري6

12آشنایی با پستانداران ایران 7

12آشنایی با گیاهان ایران 8

21مدیریت بحران و پاسخ به شرایط اضطراري 9

9فنون استقرار در طبیعت و جهت یابی 10

15فنون و مهارت هاي تور گردانی 11

9الگوهاي رفتاري و آداب معاشرت در گردشگري 12

24آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگري 13

9آشنایی با روحیات ملل14

9شناخت صنعت گردشگري 15

18زبان تخصصی اکوتوریسم 16

12آشنایی با اکوسیستم هاي ایران و جغرافیایی طبیعت گردي17

18آشنایی با اکولوژي و حفاظت 18



۴۶

6آشنایی با قوانین و مقررات تورگردانی 19

18اصول تقسیر میراث 20

6پروژه هاي مدیریت مقاصد اکوتوریسم 21

6آشنایی با میراث فرهنگی و معنوي 22

6اقلیم شناسی 23

3آشنایی باتجهیزات طبیعت گردي24

3آشنایی با نجوم و صورفلکی 25

6عکاسی وتصویر برداري در طبیعت 26

285جمع کل
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) اکوتوریسم ( دروس امتحان جامع دوره آموزشی راهنمایان طبیعت گردي 

:بر مشتمل 

آشنایی با گیاهان ایران -

آشنایی با جوامع محلی  و اصول تسهیلگري -

آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران -

آشنایی با پرندگان ایران و پرنده نگري -

آشنایی با پستانداران ایران -

مبانی اکوتوریسم -

زبان تخصصی -



۴٨

دوره مدیریت عمومی هتل

)عملی-تئوري(ساعاتعنوان درسردیف

8شناخت هتل و خدمات پشتیبانی 1

8شناخت صنعت گردشگري 2

12مدیریت و سرپرستی در هتل 3

1210مدیریت و نظارت بر بخش پذیرش میهمان هتل 4

1210مدیریت و نظارت بر بخش اتاقداري و خانه داري هتل 5

1212مدیریت و نظارت بر بخش غذا و نوشابه هتل 6

126مدیریت و نظارت بر بخش مالی و اداري هتل 7

88زبان انگلیسی تخصصی هتلداري 8

44ایمنی و بهداشت فرد و محیط 9

مهارتهاي فردي و ارتباطی آداب معاشرت اجتماعی ،رفتار ، گفتار ، 10
....پوشش ، آراستگی و 

8

4قوانین و مقررات و ضوابط هتلداري 11

8آشنایی با آرایه هاي داخلی هتل12

16مدیریت کیفیت و بازاریابی در هتل13

12450جمع14

174جمع کل
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:دروس جامع دوره مدیریت عمومی هتل مشتمل بر 

شناخت هتل و خدمات پشتیبانی -

مدیریت و سرپرستی در هتل -

مدیریت و نظارت بر بخش اتاق داري و خانه داري هتل -

مدیریت و نظارت بر بخش پذیرش مهمان هتل -

مدیریت و نظارت بر بخش غذا و نوشابه -

زبان انگلیسی تخصصی هتلداري -

مهارت هاي فردي و ارتباطی-

.زبان انگلیسی و رایانه داشته باشند فراگیران دوره باید حداقل دیپلم متوسطه و آشنایی با: فراگیران شرایط
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نمونه کارنامه دوره مدیریت عمومی هتل

:شماره شناسنامه*:   نام پدر *:نام خانوادگی*: نام *

:متولد*: صادره از *

:تاریخ پایان دوره *:    تاریخ شروع دوره *

نمره نهایینمره آزمون جامعنمره آزمون معرفیتعداد ساعاتعنوان درسردیف

8شناخت هتل و خدمات پشتیبانی 1

8شناخت صنعت گردشگري 2

12مدیریت و سرپرستی در هتل 3

22مدیریت و نظارت بر بخش پذیرش میهمان هتل 4

مدیریت و نظارت بر بخش اتاقداري و خانه داري 5
هتل 

22

24مدیریت و نظارت بر بخش غذا و نوشابه هتل 6

18مدیریت و نظارت بر بخش مالی و اداري هتل 7

16زبان انگلیسی تخصصی هتلداري 8

8ایمنی و بهداشت فرد و محیط 9

8مهارتهاي فردي و ارتباطی آداب معاشرت اجتماعی 10



۵١

)....آراستگی و رفتار ، گفتار ، پوشش ، (

4قوانین و مقررات و ضوابط هتلداري 11

8آشنایی با آرایه هاي داخلی هتل12

16مدیریت کیفیت و بازاریابی در هتل13

174معدل

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان مدیر مؤسسه آموزشی مجري

محل مهمحل مهر



۵٢

دوره مدیریت تخصصی  هتل

)عملی-تئوري(ساعات عنوان درسردیف

12مدیریت رفتاري سازمانی و منابع انسانی در هتل 1

12مدیریت استراتژیک در صنعت هتلداري 2

4فناوري هاي جدید در هتلداري 3

12مدیریت و نظارت بر تاسیسات فنی و مهندسی هتل 4

4روابط عمومی هتل 5

8بازاریابی و فروش در هتل 6

12کنترل هزینه ها و تنظیم بودجه سالیانه هتل 7

16زبان انگلیسی تخصصی هتلداري 8

8در صنعت هتلداري ) I T(  فناوري اطالعات و ارتباطات 9

10
موضوعات مرتبط با (سمینارها و کارگاه هاي تخصصی هتلداري 

)صنعت هتلداري 
12

8812جمع11

100جمع کل
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:دروس جامع مدیریت تخصصی هتل مشتمل بر

مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی در هتل 

مدیریت استراتژیک در صنعت هتلداري -

مدیریت و نظارت بر تاسیسات فنی و مهندسی هتل -

بازاریابی و فروش در هتل -

کنترل هزینه ها و تنظیم بودجه سالیانه هتل -

فناوري اطالعات و ارتباطات در صنعت هتلداري -

زبان انگلیسی تخصصی هتلداري -



۵۴

نمونه کارنامه

دوره مدیریت تخصصی  هتل

:شماره شناسنامه*:   نام پدر *:خانوادگینام *: نام *

:متولد*: صادره از *

:تاریخ پایان دوره *:    تاریخ شروع دوره *

نمره نهایینمره آزمون جامعنمره آزمون معرفیتعداد ساعاتعنوان درسردیف
12مدیریت رفتاري سازمانی و منابع انسانی در هتل 1
12مدیریت استراتژیک در صنعت هتلداري 2
4فناوري هاي جدید در هتلداري 3
12مدیریت و نظارت بر تاسیسات فنی و مهندسی هتل 4
4روابط عمومی هتل 5
8بازاریابی و فروش در هتل 6
12کنترل هزینه ها و تنظیم بودجه سالیانه هتل 7
16زبان انگلیسی تخصصی هتلداري 8
در صنعت ) I T(  فناوري اطالعات و ارتباطات 9

هتلداري 
8

سمینارها و کارگاه هاي تخصصی هتلداري 10
)موضوعات مرتبط باصنعت هتلداري(

12

100جمع

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان آموزشی مجريمدیر مؤسسه 

محل مهرمحل مهر
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نمونه کارنامه دوره راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي

:شماره شناسنامه*:نام پدر *:نام خانوادگی*:نام*
:زبان تخصصی*:متولد*:صادره از *
ردیف*

..............در آزمون جامع مورخ ........... ردیف قبولی ............  * در آزمون شفاهی مورخ ........... قبولی
:تاریخ پایان دوره*: تاریخ شروع دوره*

نمره نهایینمره آزمون جامعنمره آزمون معرفیتعداد ساعاتعنوان درسردیف
34شناخت اماکن تاریخی ایران1
38جغرافیاي جهانگردي ایران و نقشه خوانی2
36معماري ایران و جهان3
32آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهاي سنتی 4
34آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین5
16شناخت روحیات ملل6
34زبان تخصصی7
17اکوتوریسم و طبیعت گردي8
20شناخت موزه هاي ایران9

14آشنایی با تاریخ سیاسی، اجتماعی معاصر ایران10
34فنون و مهارتهاي تورگردانی11
22شناخت صنعت گردشگري12
20بهداشت سفر و کمکهاي اولیه13
72)اجراي تور( آموزش هاي عملی 14
16اخالق حرفه اي گردشگري و الگوهاي رفتاري 15
8سخنوري و فن بیان16
18قوانین و مقررات گردشگري 17
18اصول تفسیر میراث 18

483جمع کل
معدل

مدیر مؤسسه آموزشی مجري                                              میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري  استان
محل مهر و امضامحل مهر مؤسسه                   



۵۶

)اکوتوریسم ( گردينمونه کارنامه دوره آموزش راهنمایان  طبیعت

:شماره شناسنامه*:نام پدر *:نام خانوادگی*:نام*
:زبان تخصصی*:متولد*:صادره از *
..............در آزمون جامع مورخ ........... ردیف قبولی ............  * در آزمون شفاهی مورخ ........... ردیف قبولی*
:تاریخ پایان دوره*: تاریخ شروع دوره*

تعداد عنوان درسردیف
ساعات

نمره آزمون 
معرفی

نمره نهایینمره آزمون جامع

18مبانی اکوتوریسم 1

18آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران 2

6آشنایی با بندپایان و پروانه نگري3

3آشنایی با ماهیان و آبزیان ایران 4

9آشنایی با دوزیستان و خزندگان ایران 5

9آشنایی با پرندگان ایران و پرنده نگري6

12آشنایی با پستانداران ایران 7

12آشنایی با گیاهان ایران 8

21مدیریت بحران و پاسخ به شرایط اضطراري 9

9فنون استقرار در طبیعت و جهت یابی 10

15فنون و مهارت هاي تور گردانی 11

9الگوهاي رفتاري و آداب معاشرت در گردشگري 12

24آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگري 13

9آشنایی با روحیات ملل14

9شناخت صنعت گردشگري 15

18زبان تخصصی اکوتوریسم 16

12آشنایی با اکوسیستم هاي ایران و جغرافیایی طبیعت گردي17

18آشنایی با اکولوژي و حفاظت 18

6آشنایی با قوانین و مقررات تورگردانی 19



۵٧

18اصول تقسیر میراث 20

6پروژه هاي مدیریت مقاصد اکوتوریسم 21

6آشنایی با میراث فرهنگی و معنوي 22

6اقلیم شناسی 23

3آشنایی باتجهیزات طبیعت گردي24

3آشنایی با نجوم و صورفلکی 25

6عکاسی و طبیعت برداري در طبیعت 26

285معدل

میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري  استانمدیر مؤسسه آموزشی مجري                                              

محل مهر مؤسسه                                                                                             محل مهر



۵٨

گردشگرينمونه کارنامه  دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و 
:شماره شناسنامه*:نام پدر *:نام خانوادگی*:نام*

:زبان تخصصی*:متولد*:صادره از *

..............درامتحان جامع مورخ ........... ردیف قبولی ............  * در  مصاحبه مورخ ........... ردیف قبولی*

:تاریخ پایان دوره*: تاریخ شروع دوره*

نمره آزمون تعداد ساعاتعنوان درسردیف
معرفی

نمره نهایینمره آزمون جامع

38شناخت صنعت گردشگري1

بارویکردآثارثبت شدهایران (شناسایی مسیرهاي گردشگري 2
)بامیراث طبیعیدرفهرست میراث جهانی توسط یونسکووآشنایی 

22

34برنامه ریزي و سرپرستی گشت ها 3

34بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگري 4

34انگلیسی تخصصی و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتی 5

آشنایی با قوانین و مقررات گردشگري در دفاتر خدمات مسافرتی و 6
گردشگري 

17

34آشنایی با مقررات صدور بلیت هوایی 7

22الگوهاي رفتاري و اخالق حرفه اي گردشگري 8

8آشنایی با کاربرد فناوري اطالعات در صنعت گردشگري 9

آشنایی با امور مالی و مبانی حسابداري دفاتر خدمات مسافرتی و 10
گردشگري 

6

12آشنایی با گردشگري سالمت 11

60کاروزي 12

321:                                جمع  کل

:معدل

مدیر مؤسسه آموزشی مجري                                             میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري  استان

محل مهرمؤسسه                            



۵٩

)ژئوتوریسم(راهنمایان زمین گردشگري دوره

ساعات اختصاص یافتهعناوین دروسردیف

17آشنایی با اقلیم و هوازدگی 1

آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران 2
34کانی ها، سنگها،چینه ها، فسیل ها

3
آشنایی با تنوع ژئومورفولوژیک ایران

کوهها ، جزایر ، بیابانها وکویر ها و:لندفرم ها(
.. )و آتشفشانها ورودخانه ها، آبشارها، یخچالهافرآیندها 

34

68)ژئواینترپتیشنیتها، ژئوپارکها، ژئوکانسرویشن وژئومورفوساژئوسایتها،(اصول و مبانی زمین گردشگري 4

17آشنایی با  میراث معدنکاري و گردشگري  5

17آشنایی با عکاسی در طبیعت6

17آشنایی با غارهاي ایران و غارنوردي 7

17کمکهاي اولیه و سالمتی در سفر8

17استقرار و زندگی در طبیعت9

34اصول تفسیر میراث طبیعی و فرهنگی10

34زبان تخصصی11

17مللآشنایی با روحیات12

17آشنایی با روستاها و عشایر ایران13

17آداب معاشرت  14

17جانوري ایران  -با تاکید بر خالصه اي از جغرافیاي گیاهی -آشنایی با اکوتوریسم15

374جمع ساعات



۶٠

:دروس امتحان جامع دوره راهنمایان زمین گردشگري ژئوتوریسم مشتمل بر 

زبان تخصصی -

اصول و مبانی زمین  گردشگري -

زئومورفولوژیک ایران :  آشنایی با تنوع -

آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران -

آشنایی با اصول تفسیر میراث -

آشنایی با میراث معدنکاري و گردشگري -



۶١

ه کارنامهنمون

)ژئوتوریسم (دوره راهنمایان زمین گردشگري 

:شماره شناسنامه*:نام پدر *:نام خانوادگی*:نام*

:زبان تخصصی*:متولد*:صادره از *

ردیف*

..............در آزمون جامع مورخ ........... ردیف قبولی ............  * در آزمون شفاهی مورخ ........... قبولی

:تاریخ پایان دوره*: تاریخ شروع دوره*

تعداد عنوان درسردیف
ساعات

نمره آزمون 
معرفی

نمره آزمون 
جامع

نمره نهایی

17آشنایی با اقلیم و هوازدگی 1

آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران 2

کانی ها، سنگها،چینه ها، فسیل ها
34

آشنایی با تنوع ژئومورفولوژیک ایران3

کوهها ، جزایر ، بیابانها وکویر ها و:لندفرم ها(

.. )و آتشفشانها ورودخانه ها، آبشارها، یخچالهافرآیندها 

34

اصول و مبانی زمین گردشگري 4
ژئومورفوسایتها، ژئوپارکها، ژئوکانسرویشن و ژئوسایتها،(

)ژئواینترپتیشن
68

17آشنایی با  میراث معدنکاري و گردشگري  5

17آشنایی با عکاسی در طبیعت6

17آشنایی با غارهاي ایران و غارنوردي 7



۶٢

17در سفرکمکهاي اولیه و سالمتی 8

17استقرار و زندگی در طبیعت9

34اصول تفسیر میراث طبیعی و فرهنگی10

34زبان تخصصی11

17آشنایی با روحیات ملل12

17آشنایی با روستاها و عشایر ایران13

17آداب معاشرت  14

با تاکید بر خالصه اي از -آشنایی با اکوتوریسم15
جانوري ایران  - جغرافیاي گیاهی 

17

374جمع کل

معدل

گردشگري  استانمدیر مؤسسه آموزشی مجري                                              میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 

محل مهر و امضامحل مهر مؤسسه                                      



۶٣

:بخش پنجم 

انجام مراحل تکمیل پرونده آموزشی جهت

صدور  گواهینامه



۶۴

کارورزي

کارورزي در برخـی از دوره هـاي آموزشـی کوتـاه مـدت ازجملـه مـدیریت فنـی دفـاتر خـدمات           درس عنوان 

دستور العمل انجام در نظرگرفته شده است وخارجی –مسافرتی و جهانگردي  و دوره آشپزي تخصصی عمومی 

:آن به شرح زیر اعالم می گردد

عملـی از سـوي مؤسسـات    فراگیر دوره آموزشی پس از شرکت در دوره و گذرانـدن دروس نظـري و  -1
آموزشی مجري دوره هاي کوتاه مدت جهت انجام کـارورزي بـر حسـب عنـوان دوره، بـه یـک دفتـر        

.خدمات مسافرتی و یا یک  واحد اقامتی واجد شرایط معرفی خواهد شد
دفاتر خدمات مسافرتی ، جهانگردي واجد شرایط جهت پذیرش کارورزي دوره آموزش مـدیریت فنـی   : تبصره
:خدمات مسافرتی باید داراي مشخصات ذیل باشنددفاتر 

)تور گردانی (دارابودن مجوز بند ب -الف

دارا بودن تور ورودي-ب

دارا بودن مربی کار آزموده جهت نظارت بر عملکرد کارورز-پ

هزینه دوره کارورزي بر عهده مؤسسه آموزشی است که فراگیر دوره را در آن مؤسسه گذرانیده است -2
.

. انجام کارورزي برگه مربوط ، باید در پرونده فراگیر قرار گیردپس از -3

. )نمونه برگه کارورزي ضمیمه می باشد ( 



۶۵

»فرم  کارورزي«

:نام دوره آموزشی-2: نام و نام خانوادگی-1

:نام محل کارورزي- 4: کل ساعات کارورزي-3

:کارورزينشانی و شماره تلفن محل -5

:نام مربی کارورزي-6

برگه گزارش مربی

غیر قابل )1(ضعیف  )2(متوسط )3(خوب )4(عالی موضوع ارزیابی
)0(قبول 

میزان دقت در رعایت موازین فنی در انجام کار- 1

میزان مهارت و سرعت در انجام کار- 2

میزان سازگاري با محیط کار و ایجاد ارتباط با دیگران- 3

میزان عالقه مندي و اشتیاق- 4

وقت شناسی- 5

جمع امتیازات- 6

عنوان فعالیت ها و مسایل و مشکالتساعت طی شدهتاریخ پایانتاریخ شروع



۶۶

محل امضاءومهر مربی     محل امضاء مسئول آموزش مؤسسه 

کارورزيمحل مهر



۶٧

خالصه اطالعات پرونده فراگیر

:عنوان دوره:                                                                                  نام و نام  خانوادگی فراگیر

:تاریخ و پایان دوره :             تاریخ شروع دوره 

:نمره مصاحبه  :                                               آخرین مدرك تحصیلی

) :راهنمایان(زبان خارجی :     نام ممتحن آزمون جامع شفاهی 

فرم ثبت نام-1⃝

)قطعه4( عکس -2⃝

)توسط مسئول آموزش مؤسسه مجري برابر اصل شده و ممهور به مهر مؤسسه مجري گردد( فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات -3⃝

)توسط مسئول آموزش مؤسسه مجري برابر اصل شده و ممهور به مهر مؤسسه مجري گردد( فتوکپی آخرین مدرك تحصیلی -4⃝

فرم تعهد نامه -5⃝

.برگه کار ورزي براي دوره هاي مدیریت فنی و سایر دوره هایی که نیاز به کارورزي دارند-6⃝

)رویت امضاء استاد مربوطه در پایان هر برگ امتحانی در کنار نمره الزامی است( اوراق امتحانی -7⃝

.کلیه استان ها به جز استان تهران از این بند مستثنی هستند: تبصره

)براي فراگیران دوره راهنمایان غیر انگلیسی ( ارائه تحقیق به زبان تخصصی -8⃝

کارنامه ممهور به مهر مؤسسه آموزشی و اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري-9⃝

ارسال گزارش سمینارهاي مرتبط با دوره تهیه شده توسط فراگیر-10⃝

.شده استبرگه اعالم نتیجه آزمون شفاهی که از سوي اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري استان تأیید-11⃝

در صورت انجام آزمون شفاهی توسط نماینده دفتر برگه اعالم نتایج از سوي مدیر کل دفتر مطالعات  آموزش گردشـگري  : تبصره 
.تأیید می گردد

.که از سوي دفتر مطالعات  آموزش گردشگري تأیید شده است) شفاهی –آزمون جامع کتبی ( برگه اعالم نتیجه -12⃝

.ارسال جهت صدور گواهینامه بالمانع است-13⃝

مدیر مؤسسه مجريمسئول آموزش مؤسسه مجري

محل مهر موسسه                                        



۶٨

پیوست ها

ساعت 30صدور گواهینامه براي همایش ها و دوره هاي کوتاه مدت  کمتر از –1پیوست شماره )1
28/4/91: مورخ  91240/ 2103:   شماره 

ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران –2پیوست شماره )2
92/ 8/1: مورخ 275/92220: شماره 

هنمایان با مدرك دیپلمچگونگی اخذ گواهینامه را-3پیوست شماره )3
03/08/93: مورخ 16740/93240: شماره 

حضور فراگیران  در امتحانات جامع در حداکثر سه نوبت متوالی-4پیوست شماره )4
28/01/92:مورخ  282/92240: شماره 

تا مرحله الزام دارندگان مدارك فنی و حرفه اي به گذراندن دوره هاي کوتاه مدت-5پیوست شماره )5
اخذ گواهینامه از سازمان میراث فرهنگی 

90/ 05/11: مورخ 1641/90240شماره 
امکان شرکت فارغ التحصیالن رشته هاي مرتبط با صنعت گردشگري در آزمون -6پیوست شماره )6

جامع

0993/ 26: مورخ 933101/ 26682:  شماره 



۶٩



٧٠



٧١



٧٢



٧٣


