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نظراناز کلیه صاحب
تقاضا دارد پیشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
این سند آموزشی به 

های مذکور اعالم  نشانی
 .نمایند

خیابان  - تهران :برنامه ریزی   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـی و    - نبش چهارراه خوش  -آزادی
   طبقه پنجم -شورای ک حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: کد پستی 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

 خیابـان  -تهـران  : درسیهایدفتر طرح و برنامه     
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالی خوشخیابان   -آزادی

   چهارم طبقه –ساختمان فناوری اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: کد پستی 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 
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  موزهراهنمای : ام شغلن
    استانداردخالصه 

  تعریف مفاهیم سطوح یادگیری
   به مفهوم قدرت انجام کار:توانایی/ به مفهوم مبانی مطالب نظری : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات کامل:شناسایی/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتی:آشنایی

  :شغل مشخصات عمومی
 ضمن آشنایی با مفاهیم کلی راهنمایی سفرهای داخلی و خارجی، شناخت کافی  که  است شغلیموزهراهنمای 

از صنعت سفر و گردشگری، زبان تخصصی سفر و گردشگری، آداب و رسوم و قومیتهای مختلف کشور، 
روحیات ملل، ویژگیهای تاریخی و جغرافیایی و معماری ایران، سخنوری و فن بیان، الگوهای رفتاری 

 مذاهب  وآوری اطالعات، کاربرد قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری ه بکارگیری فنالمللی، نحو بین
 .را بداند گوناگون

  : ورودیویژگی های کارآموز
   متوسطهدیپلم: میزان تحصیالت حداقل 
   روانی و  جسمانیسالمت کامل: توانایی جسمیحداقل 

   مهارت خواندن متون فنی مرتبط :مهارت های پیش نیاز این استاندارد
  :موزشی آ دوره طول
  ساعت       280        :                 آموزش    دوره طول

  ساعت       224       :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت         56       :                 ـ زمان آموزش عملی

  ساعت           -      :      کارآموزی در محیط کارـ زمان 
   ساعت            -     :                     پروژهاجرای ـ زمان 

 ساعت          -        :       زمان سنجش مهارت        ـ

   :روش ارزیابی مهارت کارآموز
  %25: )دانش فنی(سنجش نظری امتیاز - 1
  %75 : سنجش عملی امتیاز- 2
  %10:  امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
 %65:  امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

  : ویژگیهای نیروی آموزشی
  مرتبطلیسانس  :حداقل سطح تحصیالت 
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   راهنمای موزه:نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی شناخت صنعت سفر و گردشگری   1
  توانایی شناخت زبان تخصصی سفر و گردشگری  2
  توانایی شناخت روحیات ملل   3
  توانایی شناخت ویژگیهای تاریخی ایران  4
  توانایی شناخت ویژگیهای جغرافیایی ایران  5
  توانایی شناخت معماری ایران  6
  توانایی سخنوری و فن بیان  7
  المللی توانایی شناخت الگوهای رفتاری بین  8
  توانایی بکارگیری فنĤوری اطالعات  9
  و موزه داریتوانایی شناخت موزه   10
  توانایی شناخت و کاربرد قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری  11
  توانایی شناخت مذاهب گوناگون   12
  توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار  13
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  موزهراهنمای : ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  34  -  34  گردشگری  توانایی شناخت صنعت سفر و  1

        آشنایی با تعاریف و مفاهیم گردشگری  1-1

        آشنایی با انواع گردشگری و گردشگران  2-1

         داخلی -  

         خارجی-  

         درون مرزی-  

         محلی-  

         ملی-  

        آشنایی با عناصر تشکیل دهنده نظام گردشگری  3-1

        بندی آن های گردشگری و شیوه ، مبانی و تقسیم آشنایی با انواع جاذبه  4-1

        های طبیعی  جاذبه-  

        های انسان ساخت  جاذبه-  

        آشنایی با عوامل انگیزشی سفر   5-1

        اط صنعت گردشگری و حمل و نقلآشنایی با ارتب  6-1

        آشنایی با ارتباط صنعت گردشگری و تاسیسات اقامتی و پذیرایی  7-1

        آشنایی با انواع آژانسهای مسافرتی و نوع فعالیتهای آنها  8-1

        آشنایی با بازار های گردشگری ایران  9-1

        یست فرستآشنایی با انواع تقاضاهای گردشگری درکشورهای مهم تور  10-1

        آشنایی با انواع کاالهای گردشگری موجود در ایران  11-1

        آشنایی با خدمات پشتیبانی سفر و گردشگری  12-1

         خدمات پشتیبانی خصوص -  

         خدمات پشتیبانی عمومی-  
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  موزهراهنمای : ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  60  26  34  توانایی شناخت زبان تخصصی سفر و گردشگری  2

        ری به زبان خارجیآشنایی با تسلط و مهارت شنیدا  1-2

        آشنایی با تسلط به مهارتهای گفتاری به زبان خارجی  2-2

        آشنایی با تسلط به مهارتهای خواندن و درک متون زبان خارجی  3-2

        آشنایی با واژگان تخصصی گردشگری به زبان خارجی  4-2

        المثلها در زبان خارجی آشنایی با ضرب  5-2

        ای حوه انجام مکاتبات اداری و حرفهشناسایی اصول ن  6-2

          

          

          

  20  -  20  توانایی شناخت روحیات ملل  3

        آشنایی با روحیات ملل منطقه آفریقا  1-3
        آشنایی با روحیات ملل آمریکا  2-3
        آشنایی با روحیات ملل منطقه آسیا و اقیانوسیه  3-3
        رمیانه آشنایی با روحیات ملل منطقه خاو  4-3
        آشنایی با روحیات ملل منطقه آسیای جنوبی  5-3

          
          
  34  -  34  توانایی شناخت ویژگیهای تاریخی ایران  4

        بندی دورانهای مختلف تاریخی ایران آشنایی با تقسیم  1-4

        آشنایی با تمدنهای مختلف ایران و سکونتگاههای انسانی در ایران  2-4
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  موزهراهنمای : ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

 رویدادهای مهم تاریخی و تحوالت فرهنگی، اجتماعی، آشنایی با  3-4
اقتصادی و سیاسی ایران در ارتباط با سایر دورانها و حکومتها ازآغاز تا 

  پایان هخامنشیان

      

آشنایی با رویدادهای مهم تاریخی و تحوالت فرهنگی، اجتماعی،   4-4
ن تا پایان اقتصادی و سیاسی ایران در ارتباط با سایر دورانها از هخامنشیا

  دوره ساسانیان

      

آشنایی با رویدادهای مهم تاریخی و تحوالت فرهنگی، اجتماعی،   5-4
اقتصادی و سیاسی ایران در ارتباط با سایر دورانها از قرن اول هجری تا 

  پایان دوره سلجوقیان

      

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی  تاریخی و تحوالت آشنایی با رویدادهای مهم  6-4
  ی ایران در ارتباط با سایر دورانها از دوره مغول تا ابتدای صفویهو سیاس

      

آشنایی با رویدادهای مهم تاریخی و تحوالت فرهنگی، اجتماعی،   7-4
اقتصادی و سیاسی ایران در ارتباط با سایر دورانها از دوره صفویه تا 

  ابتدای قاجاریه

      

فرهنگی، اجتماعی، آشنایی با رویدادهای مهم تاریخی و تحوالت   8-4
اقتصادی و سیاسی ایران در ارتباط با سایر دورانها در دوره قاجاریه و 

  پهلوی اول

      

آشنایی با رویدادهای مهم تاریخی و تحوالت فرهنگی، اجتماعی،   9-4
اقتصادی و سیاسی ایران در ارتباط با سایر دورانها در دوره پهلوی دوم و 

  انقالب اسالمی ایران

      

          

          

          

  

 



 6
 

  موزهراهنمای : ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  17  -  17  توانایی شناخت ویژگیهای جغرافیایی ایران  5

        آشنایی با تعاریف و مفاهیم جغرافیایی عمومی ایران  1-5
        های علمی جغرافیایی عمومی در صنعت جهانگردی آشنایی با نقش پدیده  2-5
        آشنایی با تقسیمات علمی رشته جغرافیا و ارتباط آن با جهانگردی  3-5
        های جغرافیای عمومی در صنعت جهانگردی آشنایی با نقش پدیده  4-5
        آشنایی با مقصدهای مهم جهانگردی در ایران  5-5
        آشنایی با شرایط جغرافیایی ایران و نقش آن در گردشگری  6-5
آشنایی با تنوع شرایط جغرافیایی عمومی ایران و اثرات آن در جذب   7-5

  گردشگران

      

          
          
          
  8  -  8    توانایی شناخت معماری ایران  6

        آشنایی با تعریف معماری  1-6

        آشنایی با ادوار مختلف معماری در ایران  2-6

        آشنایی با مقایسه تطبیقی معماری ایران و جهان  3-6

          

          

  4  -  4  توانایی سخنوری و فن بیان  7

        یی با تعریف فن بیان و ضرورت آنآشنا  1-7
        آشنایی با شرایط جسمانی، تربیتی و روانی  2-7

  

 



 7

 

  موزهراهنمای : ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        آشنایی با تنفس و تمرینهای آن  3-7
        آشنایی با خواص صدا   4-7

         بلندی-  
         وضوح-  
         سطح-  

        آشنائی با تاثیر صدا  5-7
        آشنایی با تلفظ صحیح  6-7
        نیزم صداآشنایی با مکا  7-7
        آشنایی با تمرینات عضالت و اندامهای گفتار   8-7

         گلو-  

         حنجره-  

         حفره دهان-  

         زبان-  

        آشنایی با بهداشت بیان  9-7

          
          
  5  -  5  المللی  توانایی شناخت الگوهای رفتاری بین  8

        آشنایی با آداب رفتاری میهمان  1-8
        با آداب رفتاری میزبانآشنایی   2-8
        آشنایی با آداب رفتاری کارگزاران  3-8
        آشنایی با آداب رفتاری باالدست و پائین دست  4-8
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  موزهراهنمای : ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  36  26  10  توانایی بکارگیری فنĤوری اطالعات   9

        آشنایی با مفاهیم اولیه و اساسی کامپیوتر  1-9

        آشنایی با اجزاء اصلی تشکیل دهنده کامپیوتر  2-9

        آشنایی با حافظه اولیه و حافظه های جانبی  3-9

        آشنایی با انواع دستگاههای ورودی و خروجی  4-9

        شناسایی اصول سخت افزار کامپیوتر  5-9

        آشنایی با انواع نرم افزارها و طبقه بندی آنها    6-9

        آشنایی با انواع بانکهای اطالعاتی  7-9

        ر ویندوزآشنایی با محیط کا  8-9

        شناسایی بکارگیری و استفاده از نرم افزار کامپیوتر  9-9

        آشنایی با اینترنت   10-9

        های مورد استفاده در اینترنت آشنایی با واژه  11-9

        )اینترنت اکسپلورر (IEشناسایی اصول بکارگیری   12-9

        آشنایی با انواع موتورهای جستجو  13-9

        )E-mail(ا پست الکترونیکی آشنایی ب  14-9

        )E-mail(شناسایی اصول ایجاد کار با پست الکترونیکی  15-9

          

          

  34  4  30  توانایی شناخت موزه و موزه داری  10

        آشنایی با تاریخچه موزه و موزه داری  1-10

        آشنایی با موزه های جهان  2-10
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  موزهراهنمای : ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        تلفآشنایی با ویژگی های موزه های مخ  3-10

        آشنایی با تقسیم بندی موزه ها بر اساس موضوع  4-10

        آشنایی با نحوه معرفی اقالم موزه  5-10

        آشنایی با موزه داری نوین  6-10

        آشنایی با عوامل حفاظتی و امنیتی در موزه ها   7-10

          

          

توانایی شناخت و کاربرد قوانین و مقررات مرتبط صنعت   11

  شگریگرد

10  -  10  

آشنایی با نظام حکومتی و مصوبات قانونی سیاست گذاری و ساختاری   1-11
  صنعت گردشگری

      

شناخت قوانین و مقررات اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط   2-11
  با صنعت گردشگری

      

شناخت مصوبات قانونی حاکم بر تاسیس و فعالیت تاسیسات و موسسات   3-11
  حقیقی فعال و مرتبط با صنعت گردشگریو اشخاص 

      

        شناخت قوانین و مقررات  ورود  و  خروج گردشگران به کشور  4-11

شناخت قوانین و مقررات حفظ میراث فرهنگی و شرایط بازدید از   5-11
  های مختلف جاذبه

      

        مرتبط با این حقوق المللی بین داخلی و گردشگران و مصوبات شناخت حقوق  6-11

        شناخت مقررات حاکم بر اقامت و اشتغال اتباع بیگانه در کشور  7-11

       شناخت قوانین و مقررات مرتبط باحمل ونقل هوایی،دریایی،ریلی و زمینی  8-11
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  موزهراهنمای : ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  10  -  10  توانایی شناخت مذاهب گوناگون  12

        ) اسالم- بودا- سیک-هندو( آشنایی با مذاهب ملل شرقی  1-12

        ) یهودیت-مسیحیت( مذاهب ملل غربی آشنایی با  2-12

        آشنایی با مقایسه تطبیقی مذاهب ملل شرقی و ملل غربی  3-12

  8  -  8 توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار  13

        آشنایی با بهداشت عمومی در محیط کار  1-13

        آشنایی با بیماری های رایج در محیط کار  2-13

        یدگی ها گز-  

         مسمومیت غذایی-  

         آلودگی آب-  

        و فوریت های امدادیآشنایی با کمک های اولیه   3-13

         بریدگی ها-  

         شکستگی ها-  

         احیای قلبی و تنفس مصنوعی-  

         سوختگی ها-  

        حمل بیمار–  مسمومیت ها-  

        شناسایی اصول کمک های اولیه  4-13
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  راهنمای موزه :نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهیز

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      نقشه طبیعی و سیاسی  ایران  1

      های تاریخی ایران و جهان نقشه  2

      اطلس جغرافیایی  3

      ویدئو پروژکتور   4

      تلویزیون  5

     CDویدئو  6

      کامپیوتر و متعلقات آن   7

      پرینتر  8

      قطب نما  9

      ذره بین  10

      دور بین چشمی  11

      کاغذ  12

      فالپی  13

      مداد پاکن  14

      مداد  15

      خودکار  16
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  راهنمای عمومی گردشگری: ام شغلن
  منابع و نرم افزارهای آموزشیفهرست 

 شرح ردیف

   درخصوص آداب و معاشرت آموزشیفیلم  1
   روحیات ملل مختلف جهان آموزشی درخصوصفیلم  2
  آموزشی درخصوص ویژگی های تاریخی و جغرافیای ایران فیلم  3
  آموزشی درخصوص موزه های ایران فیلم  4
  آموزشی درخصوص مذاهب گوناگون فیلم  5

 

  

 


