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 :گردشگرياعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  رئيس كميته گردشگري سازمان  -آقاي محمدعلي حاتميان
  رئيس مركز هتلداري و گردشگري اصفهان  –آقاي احمدرضا منتظري 

  ورزشي كشورگردشگري رئيس انجمن  - رضا خوش سرورآقاي 
  مركز هتلداري و گردشگري اصفهان مربي –ا حسيني آقاي سيد رض

 :همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغلحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي سازمان -
    اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان  -
  انجمن گردشگري ورزشي كشور -

  : فرآيند اصالح و بازنگري 
-  
-  
 



 

 

 
 
 

    شايستگي  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  شغل و سمت   رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف
 سابقه كار
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

  -كارشناس  حسين رحمتيان   1
  كارشناس ارشد 

مديريت 
   - جهانگردي

جغرافيا برنامه 
  ريزي توريسم 

مربي هتلداري 
  سال  10  و گردشگري 

 6683630:تلفن ثابت 

  09133113715: تلفن همراه 
  : ايميل 
خ  -خ هــزار جريــب-اصــفهان: آدرس 

كــارگر مركــز آمــوزش هتلــداري و    
  ردشگري گ

  كارشناس   شيوا رحيمي   2
 كارشناس ارشد 

مديريت 
  جهانگردي 

جغرافيا برنامه 
 ريزي توريسم

مربي هتلداري 
  سال  9  و گردشگري 

 6683630 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 
خ  -خ هــزار جريــب-اصــفهان: آدرس 

كــارگر مركــز آمــوزش هتلــداري و    
  گردشگري 

 كارشناسي   رضا حسيني دسي  3

مديريت 
  جهانگردي 

 

مربي هتلداري 
  سال  10  و گردشگري

 6683630 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 
خ  -خ هــزار جريــب-اصــفهان: آدرس 

كــارگر مركــز آمــوزش هتلــداري و    
  گردشگري 

 كارشناسي  احمد رضا منتظري   4
مهندسي 
 كشاورزي 

رئيس مركز  
هتلداري و 
 گردشگري
  اصفهان

  سال  17

 6683630 :بت تلفن ثا

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

خ  -خ هزار جريب-اصفهان: آدرس 
كارگر مركز آموزش هتلداري و 

  گردشگري 

 حقوق  كارشناس   رضا خوش سرور   5

رئيس انجمن 
گردشگري 

 ورزشي كشور 
  سال10

 65547472:تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 
تهران ميدان صادقيه ساختمان  :آدرس 

  راسيون هاي ورزشي اداري فد

 تربيت بدني  كارشناس   شرمين جباريان   6

 كميتهرئيس 
گردشگري 
  ورزشي كشور

  سال10

 65547472 :تلفن ثابت 

  09368109691: تلفن همراه 
  : ايميل 
تهران ميدان صادقيه ساختمان  :آدرس 

  اداري فدراسيون هاي ورزشي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا    
  .مي شود

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

  :  ل نام يك شغ
  . 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 
هـا ،  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 

  . ي و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل شرايط كار
  : 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
صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مـي گيـرد و ضـرورت    كارورزي 

د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش يك شايستگي كه فر.(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود
  .)آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد با استفاده از عكس مي تئوريك

  : ارزشيابي 
كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

  . اي خواهد بود  حرفه
  : ي مربيان صالحيت حرفه ا

  .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 

، رياضي (كه مي تواند شامل علوم پايه  براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم
  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد  )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 

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

  : 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 
 .ر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي است كه در ه



 

 
 

 
 

  : شغلاستاندارد آموزش نام 

  راهنماي گردشگري ورزشي 

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

–مفاهيم پايه گردشگري : راهنماي گردشگري ورزشي شغلي است از حوزه گردشگري است كه داراي شايستگي هاي

هاي گاه ورزشيرسي جابر -وظايف راهنماي گردشگري ورزشي -استانگردشگري ورزشي و كميته هاي  وظايف انجمن
روانشناسي در گردشگري  -بررسي ورزش هاي مرتبط با گردشگري ورزشي-رتباط با گردشگري ورزشيهمگاني در ا

گردي راهنماي طبيعت : روابط عمومي و فن بيان و رعايت اصول تغذيه و بهداشت مي باشد و با مشاغلي چون -ورزشي
  .هستاني در ارتباط استو راهنماي مناطق روستايي و د

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  ديپلم:ميزان تحصيالت حداقل

  داشتن سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني توانايي جسميحداقل 
  سيون هاي ورزشي اردشگري و دارا بودن تاييديه از فدراهنماي عمومي گر: مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره  طول
 ساعت  132:   طول دوره آموزش                   

  ساعت     35  : ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت     76 :  ـ زمان آموزش عملي                

  ساعت     21:     كارورزي                       زمان ـ 
   ساعت    -   :   ـ زمان پروژه                            

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي - 

  %65:عملي  - 

  %10:اخالق حرفه اي  - 

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

  سال سابقه مرتبط3كارشناسي مديريت جهانگردي يا ليسانس تربيت بدني با
  

 



 

 

 
 

 

  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭
  .پردازد راهنماي گردشگري ورزشي به تربيت و راهنمايي گردشگران حوزه ورزشي مي

  
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Sport tourism guide 

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

  استاندارد راهنماي طبيعت گردي 
  ياستاندارد راهنماي مناطق روستايي و كوهستان

  
  
  :هت آسيب شناسي و سطح سختي كار جايگاه استاندارد شغلي از ج ٭

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

  ......................................طبق سند و مرجع                جزو مشاغل نسبتاً سخت   : ب 

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

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  
  

 
 

 



 

 
 
 

 

 شغلآموزش استاندارد 
  1كارها / شايستگي ها  - 

 عناوين رديف

 مفاهيم پايه گردشگري1
  رزشيبررسي جايگاه ورزش هاي همگاني در ارتباط با گردشگري و2
 وظايف انجمن گردشگري ورزشي و كميته هاي استان  3
  وظايف راهنماي گردشگري ورزشي   4
 بررسي ورزش هاي مرتبط با گردشگري ورزشي  5
  بررسي تاثير روانشناسي در گردشگري ورزشي   6
 روابط عمومي و فن بيان  7
  رعايت اصول تغذيه و بهداشت سفر   8
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
١ . Competency / task 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  مفاهيم پايه گردشگري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 4 10 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  كامپيوتر     :دانش
  تورويدئو پروژك

  تخته وايت برد 
  تخته پاك كن 

  ماژيك 
  كتاب

  جزوات 
  ميز مربي 

  صندلي مربي 
  ميز كارآموز 

  صندلي كارآموز 
 A4كاغذ 

  پاك كن 
  مداد 

  خودكار  

      1 تاريخچه صنعت گردشگري در ايران و جهان-

      2  انواع گردشگري -

      2 و پذيرايياقامت،، حمل و نقلتاسيسات گردشگري-

زمان هاي مرتبط در زمينـه گردشـگري و طبيعـت گـرديسا-
UNWTO-TES 

1      

    :مهارت 

    1   انواع گردشگري تشخيص و تفكيك-

    2   تركيب تاسيسات گردشگري جهت برنامه ريزي گردشگري-

    1   طراحي نمودار سازمانهاي مرتبط با گردشگري-

-        

  :نگرش 
  شگري ارتباط مناسب با سازمانهاي گرد-
- 

  : ايمني و بهداشت 
- 

 :توجهات زيست محيطي 
- 
-  

 

 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
بررسي جايگاه ورزش هاي همگاني در ارتباط با گردشگري 

  ورزشي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 8 13 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط محيطيتوجهات زيست 

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  كامپيوتر     :دانش
  ويدئو پروژكتور
  تخته وايت برد 
  تخته پاك كن 

  ماژيك 
  كتاب

  جزوات 
  ميز مربي 

  صندلي مربي 
  ميز كارآموز 

  صندلي كارآموز 
 A4كاغذ 

  پاك كن 
  مداد 

  خودكار 
  طناب
  توپ

  لوازم ماهيگيري
  بادبادك

  عكاسيدوربين 
  دوربين فيلم برداري

  فريزبي
  

      1  تاريخچه ورزشهاي همگاني در ايران و جهان -

      1 ، مفاهيم و فلسفه ورزش همگانيتعاريف -

      1  برنامه ها و رويدادهاي جهاني ورزش همگاني -

      2 انجمن هاي مرتبط با ورزشهاي همگاني-

    :مهارت 

    5   همگانيكاربرد قوانين و مقررات ورزشهاي-

گردشـگري   راز انجمن هاي ورزش هاي همگـاني د  استفاده -
  ورزشي 

  3    

-       

  :نگرش 
 استفاده صحيح از قوانين و مقررات ورزش هاي همگاني-
-  

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت اصول صحيح ورزش هاي همگاني-
- 

  :توجهات زيست محيطي 
- 
-  

 



 

 
 
 

  ش استاندارد آموز
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  وظايف انجمن گردشگري ورزشي و كميته هاي استان 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 5 8 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  كامپيوتر     :دانش
  ويدئو پروژكتور

  يت برد تخته وا
  تخته پاك كن 

  ماژيك 
  كتاب

  جزوات 
  ميز مربي 

  صندلي مربي 
  ميز كارآموز 

  صندلي كارآموز 
 A4كاغذ 

  پاك كن 
  مداد 

  خودكار 
  فيلم آموزشي 

      1  انواع انجمن ها -

      1 انجمن گردشگري ورزشي-

      1  اهداف انجمن گردشگري ورزشي -

-       

    :مهارت 

انجمن هـاي مـرتبط بـا گردشـگريتشخيص و طبقه بندي-
  ورزشي 

  2    

    3    با گردشگري ورزشيتفكيك وظايف انجمن هاي مرتبط -

  :نگرش 
  برقراري ارتباط موثر و درست با انجمن هاي گردشگري   -
- 

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت اصول ايمني و بهداشت در ارتباط با هر ورزش-
-  

 :توجهات زيست محيطي 
  حفظ محيط زيست در طول سفر -
- 

 

  



 

 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  وظايف راهنماي گردشگري ورزشي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 40 45 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  كامپيوتر     :دانش 
  ويدئو پروژكتور
  تخته وايت برد 
  تخته پاك كن 

  ماژيك 
  كتاب

  جزوات 
  ميز مربي 

  صندلي مربي 
  ميز كارآموز 

  صندلي كارآموز 
 A4كاغذ 

  پاك كن 
  مداد 

  خودكار 
  فيلم آموزشي

      2 ويژگيهاي عمومي راهنماي تور-

      3  اهنماي تور رويژگي هاي تخصصي -

-       

-        

    :مهارت 

    10    مديريت گروه گردشگري ورزشي -

    30   اجراي تور گردشگري ورزشي-

-        

  :نگرش 
  رعايت شئونات اخالقي و ارتباط محرمانه با افراد تور -
- 

  : ايمني و بهداشت 
 هنگام اجراي برنامهورعايت اصول ايمني و بهداشت قبل-
-  

 :توجهات زيست محيطي 
ورزشـي در  حفظ محيط زيست و رعايت اصول و قوانين در برگزاري تورهاي گردشگري -

  طبيعت 
- 

 

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  بررسي ورزشهاي مرتبط با گردشگري ورزشي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 6 10 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط محيطيتوجهات زيست 

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  كامپيوتر     :دانش
  ويدئو پروژكتور
  تخته وايت برد 
  تخته پاك كن 

  ماژيك 
  كتاب

  جزوات 
  ميز مربي 

  صندلي مربي 
  ميز كارآموز 

  صندلي كارآموز 
 A4كاغذ 

  پاك كن 
  مداد 

  خودكار 
  فيلم آموزشي

      1 شگري ورزشي، سنتي در گردورزشهاي بومي-

      5/0 تاريخچه ورزشهاي سنتي-

      5/0  ورزشهاي تفريحي -

      1 )، مچ اندازيطناب كشي(ورزشهاي قدرتي -

      1 ابزار و وسايل مرتبط با گردشگري ورزشي-

    :مهارت 

    1   ت شدهكاربرد قوانين بازيهاي ثب-

    5   نحوه استفاده از ابزار مورد نياز در گردشگري ورزشي-

-       

  :نگرش 
 آگاهي از قوانين  ومقررات مربوط به گردشگري ورزشي-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 كاربرد وسايل ايمني در گردشگري ورزشي-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
طبيعت همراه بوده و راهنماي گردشـگري  انجام بازيها سنتي بايد با كمترين خسارت بر-

  .بايد ازآسيب هاي زيست محيطي جلوگيري نمايد
- 

 



 

 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  بررسي تاثير روانشناسي در گردشگري ورزشي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 5 10 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط محيطيتوجهات زيست 

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  كامپيوتر     :دانش 
  ويدئو پروژكتور
  تخته وايت برد 
  تخته پاك كن 

  ماژيك 
  كتاب

  جزوات 
  ميز مربي 

  صندلي مربي 
  ميز كارآموز 

  صندلي كارآموز 
 A4كاغذ 

  پاك كن 
  مداد 

  خودكار 
  فيلم آموزشي

      1  ورزش و استرس -

      2  و سالمت و روان  ورزش-

      2 تكنيك روانشناختي در ورزش-

-        

    :مهارت 

    2     تسلط بر تكنيك هاي مهارت استرس-

    5/1   ارائه مشاوره به گردشگران ورزشي-

    5/1    انجام تمرين هاي ورزشي براي ارتقاء سالمت رواني -

-       

  :نگرش 
 گرانتوجه به ارتقاء سالمت رواني گرش-
-  

  : ايمني و بهداشت 
رتباط با گردشگران موجب سالمت رواني و شناسي در ا نرعايت اصول تكنيك هاي روا-

  بهداشت رواني هر فرد مي شود
- 

  :توجهات زيست محيطي 
- 
-  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  روابط عمومي و فن بيان 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 4 7 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  كامپيوتر     :دانش
  ويدئو پروژكتور
  تخته وايت برد 
  تخته پاك كن 

  ماژيك 
  كتاب

  جزوات 
  ميز مربي 

  صندلي مربي 
  ميز كارآموز 

  صندلي كارآموز 
 A4ذ كاغ

  پاك كن 
  مداد 

  خودكار 
  فيلم آموزشي

      1 انواع ارتباطات و تعريف آن-

      1 اهميت برقراري ارتباط موثر در تورهاي مسافرتي-

      1 اهميت گوش دادن به نظرات و صحبت هاي ديگران-

-       

    :مهارت 

    1   اولويت بندي ارتباطات -

    1   بكارگيري مهارت هاي ارتباطي-

    1   )معلولين(كمك به ميهمانان با نيازهاي خاص-

    1   رسيدگي به شكايات مسافران-

  :نگرش 
انان و وفاداري مسافران بـه گروههـا و انجمـن  هـاي     مارتباط افزايش رضايتمندي ميه-

  گردشگري
  : ايمني و بهداشت 

  انيدر جهت كاهش تعارضات و افزايش بهداشت روبهبود در روابط انساني -
- 

 :توجهات زيست محيطي 
ارتباط صحيح و موثر در جوامع انساني هزينه هـاي مصـرف انـرژي واتـالف آن را مـي      -

  .كاهد كه منجر به حفظ محيط زيست مي شود
- 

 



 

 

                 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  رعايت اصول تغذيه و بهداشت سفر 

 زشزمان آمو

 جمع عملي نظري  

4 4 8 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  كامپيوتر     :دانش 
  ويدئو پروژكتور
  تخته وايت برد 
  تخته پاك كن 

  ماژيك 
  كتاب

  جزوات 
  ميز مربي 

  صندلي مربي 
  ميز كارآموز 
  ز صندلي كارآمو

 A4كاغذ 

  پاك كن 
  مداد 

  خودكار 
  فيلم آموزشي

  اينترنت 
  نمودار و چارت غذايي 

      5/0  سالمت مواد غذايي -

      5/0  گروه هاي مختلف مواد غذايي -

      1 نقش تغذيه در سالمت و بيماريها-

      1  رژيم هاي غذايي-

      5/0  هرم غذايي-

      5/0  بهداشت فردي در سفر -

    :مهارت 

    5/1    تهيه پكيچ هاي مختلف غذايي براي رژيم هاي مختلف  -

    5/1   كنترل عوامل بيماريهاي رايج در سفر-

    1    نحوه مقابله با مسافران داراي آلرژي هاي غذايي-

-       

  :نگرش 
 ذايي در سفررعايت اصول اخالقي در مصرف مواد غ-

  : ايمني و بهداشت 
 ذاهاي ايمن و سالم و حاللاستفاده از غ-
-  

 :توجهات زيست محيطي 
ذايي شـده  وجب كاهش توليد زباله هاي مواد غرعايت اصول بهداشتي در تغذيه و سفر م-

  .و به محيط زيست كمك مي كند



 

 

  
    برگه استاندارد تجهيزات -   

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

    1  متر 200*150  ت بردتخته واي  1
    1  چرخدار  صندلي مربي  2
    1  چوبي  ميز مربي  3
    15  چوبي  صندلي كارآموز  4
    15  چوبي  ميز كارآموز  5
    P4 1  كامپيوتر  6
    1  موجود در بازار  ديتا پروژكتور  7
    1  موجود در بازار  وسايل كمك آموزشي  8

  
  : توجه 

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

 

 
 

  برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

    3  5/2سايز   5/2توپ هندبال   1
    1  معمولي   پاك كن   2
    3   در رنگ هاي مختلف  خودكار   3
    HB 3  مداد   4
    بسته A4 1  كاغذ   5
    3  رنگهاي مختلف   ماژيك   6
    1  معمولي   پاك كن  تخته  7

  
  : توجه 

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

 

 



 

 
 

 

 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق نام رديف

    5  موجود در بازار GPSدستگاه   1
    متر20  كنافي  طناب  2
    5  ستيكيپال  بادبادك  3
    1  ديجيتال  دوربين فيلم برداري  4
    3  ديجيتال  دوربين عكاسي  5
    5  سانتيمتري 3  فريزبي  6

          
         

         

          

         

         

         

          

         

         

          

         

         

  
  

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -

  
  
  
  



 

 

 

 

 

 ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (وزشيمنابع و نرم افزار هاي آم-

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

       

             
             
             
             
       

       

 

 

 

 

 

 

 عالوه بر منابع اصلي  )دپيشنهادي گروه تدوين استاندار(ساير منابع و محتواهاي آموزشي-

 نام كتاب يا جزوه رديف
سال
 نشر

 مولفين/ مولف 
  /مترجم

 مترجمين

محل 
 نشر

 توضيحات ناشر

اصول و مباني گردشگري  1
 ورزشي 

آذربايجان   دكتر مهرداد محرم زاده   
 غربي 

   جهاد دانشگاهي 

    مهكامه       اصغر حيدري    آشنايي با فن راهنمايي در تور  2
جزوه (فاهيم پايه گردشگري م 3

  )درسي
    فني و حرفه اي  اصفهان    حسين رحمتيان  

   كميته المپيك   تهران    سيد كوروش    توريسم ورزشي  4

انجمن گردشگري   تهران    رضا خوش سرور   جزوه درسي  5
  ورزشي 

  

            
        

 
 
 



 

 
 

 

  
  

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  رديف عنوان

www.sporttourismiran.ir1 

www.sporto.blogfa.com 2 

www.isfaf.com3 

www.iran safari.ir4 

www.kavg.blogfa.com5 

www.sport.medicine.ir6 

www.ichto.ir7 

 

 

  
  

  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 
  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 

  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

        ندارد  
          
          

  
  

 

 


