
 

 

  

  بسمه تعالی

  معاونت آموزش

  دفتر طرح و برنامه هاي درسی

  

  

   شغلآموزش استاندارد 

  

  

  

  شغلعنوان آموزش 

  راننده وسایل نقلیه گردشگري 

  

  

  گروه شغلی      

 گردشگري

  

    شغلکد ملی آموزش 

  

  

  

  

  20/3/1394 :تاریخ تدوین استاندارد 

    

1-001-55-8322  



 

 پالك ، اي کشور  ، سازمان آموزش فنی و حرفه

66944120  

  :  شغل

  . ، استاندارد مزبور مورد بررسی مجدد قرار گرفت و بازنگري شد 

کلیه حقوق مادي و معنوي این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنـی و حرفـه اي   

  .است  کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانونی

١

   دفتر طرح و برنامه هاي درسی :تصویب  

 8322-55-001- 1 :شغل

  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسی

، سازمان آموزش فنی و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت    ، خیابان خوش شمالی

66944120 -  66569907تلفن                                                     

Barnamehdarci @ yahoo  

  

  :گردشگري برنامه ریزي درسی رشته اعضاء کمیسیون تخصصی 

  

شغلحوزه هاي حرفه اي و تخصصی همکار براي تدوین استاندارد آموزش 

  اداره کل آموزش فنی و حرفه اي اصفهان

  اداره کل پایانه هاي اتوبوسرانی اصفهان

  اداره اماکن استان اصفهان 

  اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان همدان

  : فرآیند اصالح و بازنگري 

، استاندارد مزبور مورد بررسی مجدد قرار گرفت و بازنگري شد به دلیل تغییرات فناوري و نیاز بازار کار 

کلیه حقوق مادي و معنوي این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنـی و حرفـه اي   

کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانونی

  

تصویب  نظارت بر تدوین محتوا و 

شغلکد ملی شناسایی آموزش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسی

، خیابان خوش شمالیخیابان آزادي   ،تهران 

97  

                                                 66944117دورنگار       

yahoo.com: آدرس الکترونیکی 

  

 
 

اعضاء کمیسیون تخصصی 

  علی موسوي

  ارژنگ بهادري

  رامک فرح آبادي

  محمد علی حاتمیان

   احمدرضا منتظري

 سیدرضا حسینی

  حسین رحمتیان

  

حوزه هاي حرفه اي و تخصصی همکار براي تدوین استاندارد آموزش 

اداره کل آموزش فنی و حرفه اي اصفهان -

اداره کل پایانه هاي اتوبوسرانی اصفهان-

اداره اماکن استان اصفهان -

اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان همدان-

  

فرآیند اصالح و بازنگري 

به دلیل تغییرات فناوري و نیاز بازار کار -

-  

 

کلیه حقوق مادي و معنوي این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنـی و حرفـه اي   

کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانونی
 



 

کار سابقه

  مرتبط
  ایمیل تلفن و، آدرس  

14  

   :تلفن ثابت 

  :تلفن همراه 

  :ایمیل 

10  

  031-36683630:  تلفن ثابت 

  :تلفن همراه 

  hoteldari.etvto@gmail.com:ایمیل 

  

10  

  031-36683630:  ثابت تلفن 

  :تلفن همراه 

  hoteldari.etvto@gmail.com:ایمیل 

  

5  

 32673293:تلفن ثابت

 09124866680:تلفن همراه

 :ایمیل

11  

  38252843:تلفن ثابت

  09183194831:همراهتلفن 

Zigoorat_zll@yahoo.com 

15  

  38237236:تلفن ثابت

  09183163630:تلفن همراه

 fara9346@yahoo.com:ایمیل

 

٢

  

  

  

  شغل تهیه کنندگان استاندارد آموزش 

  شغل و سمت  رشته تحصیلی  مدرك تحصیلی
سابقه

مرتبط

 تاریخ فوق لیسانس

رئیس گروه برنامه 

 ریزي درسی

گردشگري و 

  هتلداري

14

دانشجوي 

  فوق لیسانس
10  مربی سازمان  اکوتوریسم

 فوق لیسانس
برنامه ریزي و 

 توریسم
10  مربی سازمان

  فیزیک  دکترا
مربی حمل ونقل 

  پایانه
5

  مدیریت لیسانس
  مدیر و

  موسس آموزشگاه
11

  لیسانس
مدیریت 

  رديجهانگ

مدیرو موسس 

  زشگاهوومربی آم
15

   

  نام و نام خانوادگی  ردیف

  محمدعلی حاتمیان 1

  سیدرضا حسینی 2

  حسین رحمتیان 3

  یاسر صوفی  5

  هانیه خلجیان  6

  اختر محمدي  7

  

  



 

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

  . و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 

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 ، مسـئوليت  

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

از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت می گیرد و ضـرورت  

د در محل آموزش به صـورت  مانند آموزش یک شایستگی که فر

  .)ر یک مکان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمی گردد

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كـه شـامل سـ   

، رياضـي  (كه مي تواند شامل علوم پايه  يا توانايي

  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود 

  .  ي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد 

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

 .كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد

٣

   

مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محـيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا     

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

و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 

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

  . ياز شغل شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد ن

  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي 

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

از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت می گیرد و ضـرورت  کارورزی صرفا در مشاغلی است که بعد 

مانند آموزش یک شایستگی که فر.(دارد که در آن مشاغل خاص محیط واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود

ر یک مکان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمی گرددبا استفاده از عکس می آموزد و ضرورت دارد مدتی د

، كـه شـامل سـ   فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 :  

  .هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 

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

يا تواناييحداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي 

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد  

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

ي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد 

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

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

  

  
  

  : تعاريف 

  : استاندارد شغل 

مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محـيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا     

  .مي شود

  : استاندارد آموزش 

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

  :  نام يك شغل 

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

  : شرح شغل 

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

شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد ن

  : 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 

  :کارورزی

کارورزی صرفا در مشاغلی است که بعد 

دارد که در آن مشاغل خاص محیط واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود

با استفاده از عکس می آموزد و ضرورت دارد مدتی د تئوریک

  : ارزشيابي 

فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

  . اي خواهد بود  حرفه

: صالحيت حرفه اي مربيان 

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

  : شايستگي 

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

  : دانش 

حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي 

 )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 

  : مهارت 

حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 

  : نگرش 

ي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد مجموعه اي از رفتارهاي عاطف

  : ايمني 

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

  :توجهات زيست محيطي 

مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود



 

مفاهیم تبیین شایستگی هاي راننده وسایل نقلیه گردشگري شغلی از رشته گردشگري در حوزه خدمات می باشد که از 

و ، برقراري ارتباط مطلوب با گردشگران 

، کاربرد انواع خودروهاي محیط کار در 

جرا و راهنمایی تور با خودروهاي ا شایستگی

  سال سابقه کار مرتبط

 

 

 

٤

  : نام استاندارد آموزش شغل

  راننده وسیله نقلیه گردشگري 

 :استاندارد آموزش شغل 

راننده وسایل نقلیه گردشگري شغلی از رشته گردشگري در حوزه خدمات می باشد که از 

، برقراري ارتباط مطلوب با گردشگران ، نقشه خوانی و مسیر یابی ي گردشگري جاذبه ها 

در ، بکارگیري ضوابط ایمنی و بهداشت کار شناخت روحیات ملل و فرهنگ عامه 

شایستگیاستاندارد راهنماي عمومی گردشگري و شغل با را در برگرفته و 

  

  : ورودي

  دیپلم : میزان تحصیالت 

  سالمت کامل جسمانی و روانی   : توانایی جسمی و ذهنی 

  استاندارد راننده پایه دو :  

  ساعت   68:       طول دوره آموزش                    

  ساعت    22:      ـ زمان آموزش نظري               

  ساعت    46:     ـ زمان آموزش عملی                

  ساعت   -:      ـ زمان کارورزي                       

   ساعت    -   :  ـ زمان پروژه                            

 ) به درصد 

  

:صالحیت هاي حرفه اي مربیان 

سال سابقه کار مرتبط 4یا لیسانس رشته هاي دیگر با  مرتبط سال سابقه کار 

 

  
  
  
 

نام استاندارد آموزش شغل

راننده وسیله نقلیه گردشگري 

استاندارد آموزش شغل شرح 

راننده وسایل نقلیه گردشگري شغلی از رشته گردشگري در حوزه خدمات می باشد که از 

 تبیینپایه گردشگري و 

شناخت روحیات ملل و فرهنگ عامه 

را در برگرفته و مسافرت 

  .شخصی در ارتباط است 

وروديویژگی هاي کارآموز 

میزان تحصیالت حداقل 

توانایی جسمی و ذهنی حداقل 

:  مهارت هاي پیش نیاز  

:آموزش دوره  طول  

طول دوره آموزش                    

ـ زمان آموزش نظري               

ـ زمان آموزش عملی                

ـ زمان کارورزي                       

ـ زمان پروژه                            

به درصد ( بودجه بندي ارزشیابی 

  %25: کتبی  -

  %65:عملی  -

%10:اخالق حرفه اي  -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان 

سال سابقه کار  2گردشگري با  لیسانس



 ٥

 

 

 

  

    

  ) : اصطالحی ( تعریف دقیق استاندارد  ٭

نیز به مفاهیم پایه گردشگري و نحوه ارتباط صحیح با مسافران و  کهراننده وسیله نقلیه گردشگري فردي است 

وسایل  مربوطه و محدوده هاي گردشگري و راههاي گردشگري  دهی در امور عمومی خودرو و بهداشت سرویس 

 .آشنا باشد  GPS کار با در کشور و دفاتر مسافرتی و نیز 

  

  

  

  ) :و اصطالحات مشابه جهانی ( اصطالح انگلیسی استاندارد  ٭

The driver of tourism vehicles  

  

  

  

  

  : مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد  ٭

  ي شخصی   هاتور با خودرو یو راهنمای اجرا

  

  

  

  

  :جایگاه استاندارد شغلی از جهت آسیب شناسی و سطح سختی کار  ٭

  ......................................طبق سند و مرجع        �جزو مشاغل عادي و کم آسیب : الف 

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

  ........................................طبق سند و مرجع           �جزو مشاغل سخت و زیان آور  : ج 

          �نیاز به استعالم از وزارت کار    :  د 

  

  



 ٦

  

  

  

 

 

 

 

  استاندارد آموزش شغل 

  شایستگی ها  -

 عناوین ردیف

  مفاهیم پایه گردشگري و اهمیت آن    تبیین 1

  جاذبه هاي گردشگري     تبیین 2

  نقشه خوانی و مسیر یابی  3

  برقراري ارتباط مطلوب با گردشگران و شناخت روحیات ملل و فرهنگ عامه     4

  بکارگیري ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار   5

  خودروهاي مسافرتیانواع  بکارگیري  6

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

  

  

  

 



 ٧

 

 

  استاندارد آموزش شغل 

   ي تحلیل آموزش شایستگی برگه -

  : عنوان 

  مفاهیم پایه گردشگري و اهمیت آن    تبیین

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

4 5 9 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  دوربین چشمی با دید در شب         :دانش 

  قطب نما معمولی 

   GPSمسیریاب 

  نقشه طبیعی ایران و جهان

  نقشه تاریخی ایران و جهان

وسایل کمک هاي اولیه با 

  تجهیزات کامل

  میز مربی

  میز کارآموز

  صندلی مربی

  صندلی کارآموز

  کامپیوتر

  تخته وایت برد

  تخته پاك کن

  ماژیک وایت برد

  خودکار

   مداد

     1  توریسم و جایگاه  -

      1  انواع توریسم  -

      1  انواع گردشگر و انگیزه هاي سفر -

      1  انواع پکیج هاي توریستی و تفاوت آژانس ها -

        :مهارت 

    2    تفکیک و تشخیص انواع گروه هاي توریستی    -

    3    قوانین حاکم برگردشگري در ایران بکارگیري -

        

        

  :نگرش 

  رعایت دیدگاه حرفه اي در بهبود اجراي تور هاي مسافرتی   -

  

  : ایمنی و بهداشت 

-   

  

  :توجهات زیست محیطی 

  براي حفظ فضاي بازدید در سایتهاي طبیعیارائه  دیدگاه هاي مناسب  -

  

 



 ٨

 

 

  استاندارد آموزش شغل   

   ي تحلیل آموزش شایستگی برگه -

  : عنوان 

  جاذبه هاي گردشگري     تبیین

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

4 11 15 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  دوربین چشمی با دید در شب         :دانش 

  قطب نما معمولی 

   GPSمسیریاب 

  نقشه طبیعی ایران و جهان

  نقشه تاریخی ایران و جهان

وسایل کمک هاي اولیه با 

  تجهیزات کامل

  میز مربی

  میز کارآموز

  صندلی مربی

  صندلی کارآموز

  کامپیوتر

  تخته وایت برد

  تخته پاك کن

  ماژیک وایت برد

  خودکار

  مداد

      1  محصوالت صنعت توریسم  -

      1  جاذبه هاي توریستی و تقسیم بندي آن -

معرفی جاذبه هاي تاریخی، فرهنگی، طبیعی و دست سـاخت  -

  و تفریحی 

2      

        :مهارت 

    4     تبیین انواع جاذبه هاي گردشگري در طول سفر-

    7    بازدید از جاذبه هاي مورد نظر با رویکرد موردي  -

        

  :نگرش 

  ایجاد انگیزه براي اهمیت دادن به جاذبه ها   -

  

  : ایمنی و بهداشت 

  محافظت بیشتر براي حفظ آثار باستانی و فرهنگی طبیعی    -

  

  :توجهات زیست محیطی 

  ایجاد حساسیت براي توجه به طبیعت پایدار
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  استاندارد آموزش شغل   

  ي تحلیل آموزش شایستگی برگه -

  : عنوان 

  نقشه خوانی و مسیر یابی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

6 6 12 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  دوربین چشمی با دید در شب         :دانش 

  قطب نما معمولی 

   GPSمسیریاب 

  نقشه طبیعی ایران و جهان

  نقشه تاریخی ایران و جهان

وسایل کمک هاي اولیه با 

  تجهیزات کامل

  میز مربی

  میز کارآموز

  صندلی مربی

  صندلی کارآموز

  کامپیوتر

  تخته وایت برد

  تخته پاك کن

  ماژیک وایت برد

  خودکار

  مداد

      1 نقشه و کروکی و مقیاسمفاهیم  -

      1  انواع نقشه   -

      1  عالیم قراردادي نقشه  -

      1  جهت ها و سمت هاطول و عرض جغرافیایی و -

      1  عالیم بین جاده اي -

      1  انتخاب بهترین مسیر  -

        :مهارت 

    2   نقشه و مقیاس  طریقمحاسبه مسافت از  -

    1    نقشه  طریقتبیین جهت از  -

    2    کاربرد نقشه ها در مسیریابی  -

    1    بکارگیري عالیم جاده اي در طول مسیر -

  :نگرش 

  ارتقاء فرهنگ سالمت سفر    

  : ایمنی و بهداشت 

 کاهش خطرات گم شدن در مسیرها و انحراف از جاده هاي اصلی    -

 

  :توجهات زیست محیطی 

  آلودگی آنلزوم توجه و مراقبت از محیط زیست و عدم -

  



 ١٠

 

  استاندارد آموزش شغل 

   ي تحلیل آموزش شایستگی برگه -

  : عنوان 

برقراري ارتباط مطلوب با گردشگران و شناخت روحیات ملل و 

  فرهنگ عامه   

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

3 9 12 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 مواد، ابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  دوربین چشمی با دید در شب         :دانش 

  قطب نما معمولی 

   GPSمسیریاب 

  نقشه طبیعی ایران و جهان

  نقشه تاریخی ایران و جهان

وسایل کمک هاي اولیه با 

  تجهیزات کامل

  میز مربی

  میز کارآموز

  صندلی مربی

  صندلی کارآموز

  کامپیوتر

  تخته وایت برد

  کنتخته پاك 

  ماژیک وایت برد

  خودکار

  مداد

      1  تعریف فرهنگ ملل -

      1  ارتباطات و انواع آن  -

      1  فهم و جایگاه میهمان و میهمان نواز ي در ایران -

        : مهارت 

نحوه صحیح برقراري ارتباط و استفاده از زبان ،بدن و   -

  کدهاي اخالقی

  3    

استفاده از کلمات و جمـالت و اسـتعاره هـا در بهبـود      -

  روابط   

  3    

    3    نحوه تطبیق خواسته هاي مسافران با فرهنگ ایران -

  :نگرش

  حفظ ارتباطات تأثیر گذار و صادرات آن   -

  تالش در جهت شناساندن فرهنگ ایران -

  : ایمنی و بهداشت 

  کمک به ارتقاء بهداشت بیان و ارتباطات    -

  :توجهات زیست محیطی 

  توصیه هاي مکرر به رعایت اصول فرهنگی ایران -
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  استاندارد آموزش شغل 

   ي تحلیل آموزش شایستگی برگه -

  : عنوان 

  محیط کار    گیري ضوابط ایمنی و بهداشت کار در بکار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

2 8 10 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  دوربین چشمی با دید در شب         :دانش 

  قطب نما معمولی 

   GPSمسیریاب 

  نقشه طبیعی ایران و جهان

  نقشه تاریخی ایران و جهان

وسایل کمک هاي اولیه با 

  تجهیزات کامل 

  میز مربی

  میز کارآموز

  صندلی مربی

  صندلی کارآموز

  کامپیوتر

  تخته وایت برد

  تخته پاك کن

  ماژیک وایت برد

  خودکار

  مداد

      5/0  بهداشت عمومی در سفر   -

      5/0  ایمنی خودرو در سفر -

      5/0  غذا و هوا ،بهداشت آب  -

      5/0  بیماري هاي رایج در سفر -

        : مهارت 

    1    چیدمان و تهیه لوازم سفري -

استفاده از کمک هاي اولیه و فوریت هاي امـدادي در   -

  طول سفر

  5    

    2    امداد خودرو در شرایط بحرانی  بکارگیري -

  :نگرش

  کارگیري اصول حرفه اي و بهداشت و ایمنی در سفرب -

  

  : ایمنی و بهداشت 

  حفظ و اجراي کمکهاي اولیه و امداد و کاهش خطرات جاده اي     -

  

  :توجهات زیست محیطی 

-   

  

 

  



 ١٢

  

  استاندارد آموزش شغل  

   ي تحلیل آموزش شایستگی برگه -

  : عنوان 

  خودروهاي مسافرتی انواع  بکارگیري

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

3 7 10 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  دوربین چشمی با دید در شب         :دانش 

  قطب نما معمولی 

   GPSمسیریاب 

  نقشه طبیعی ایران و جهان

  نقشه تاریخی ایران و جهان

وسایل کمک هاي اولیه با 

  تجهیزات کامل

  میز مربی

  میز کارآموز

  مربیصندلی 

  صندلی کارآموز

  کامپیوتر

  تخته وایت برد

  تخته پاك کن

  ماژیک وایت برد

  خودکار

  مداد

      5/0  خودروهاي سفري  -

      1  خودروهاي سفري عمومی  -

      5/0  خودروهاي آفرود -

      1  وسایل و امکانات و تجهیزات آنها  -

      

        : مهارت 

    1    انواع خودروهاي سفري کاربرد -

    2    انواع وسایل و تجهیزات مربوطهبررسی  -

    2    بازدید از ترمینال اتوبوسرانی  -

    2    بازدید از فروشگاه خودروهاي سفري  -

  :نگرش

  توجه به ارتقاء دیدگاه رانندگان به بهبود امکانات و خدمات رسانی در خودروها -

  رعایت مقررات رانندگی شهري  -

  : ایمنی و بهداشت 

-   

  :زیست محیطی توجهات 

  استفاده از وسایل جانبی ایمنی بدوم ضرر در محیط زیست -

  استفاده از خودروهاي مناسب و سازکار با محیط زیست -
 

     



 

  توضیحات  تعداد  مشخصات فنی و دقیق

    عدد 1

    دستگاه 1

    عدد 1

    عدد 1  

    عدد 1

    ا عدد5

    عدد 1

    عدد 15

    عدد3

    عدد1

  توضیحات  تعداد  مشخصات فنی و دقیق

    عدد 3 

    عدد 2

    عدد 5

    عدد 5

    

    بسته4

    بسته4

    بسته10

  توضیحات  تعداد  مشخصات فنی و دقیق

    عدد 1

    عدد 1

    عدد 1

    عدد 1

    عدد 1

    عدد 1

١٣

  شغل برگه استاندارد تجهیزات 

مشخصات فنی و دقیق  نام

  استاندارد جعبه کمک هاي اولیه

  استاندارد  پروژکتور با متعلقات

 CO2  کپسول آتش نشانی

  سانتی متر 150×  200

  موجود در بازار 

  موجود در بازار 

  چوبی

  چوبی

  موجود در بازار 

  موجود در بازار 

  .نفر در نظر گرفته شود  15تجهیزات براي یک کارگاه به ظرفیت 

  برگه استاندارد مواد شغل 

مشخصات فنی و دقیق  نام

 در رنگهاي مختلف   وایت برد ماژیک

  موجود در بازار  کنتخته پاك 

  HBمشکی   مداد

  رنگهاي مختلف   خودکار

 A4  کاغذ

 موجود در بازار  باند 

 موجود در بازار  چسب 

 موجود در بازار  گاز استریل 

  . نفر محاسبه شود  15مواد به ازاء یک کارگاه به ظرفیت 

مشخصات فنی و دقیق  نام

  موجود در بازار  کره  جغرافیایی

  موجود در بازار  نقشه راههاي کشور

  موجود در بازار  نقشه عوارض طبیعی 

  موجود در بازار  GPSدستگاه 

  موجود در بازار  دورببن عکاسی

  موجود در بازار  قطب نما

  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

برگه استاندارد تجهیزات  -

  ردیف

جعبه کمک هاي اولیه 1

پروژکتور با متعلقاتدیتا  2

کپسول آتش نشانی 3

  تخته وایت برد 4

  صندلی مربی 5

  صندلی کارآموز 6

  میز مربی 7

  میز کارآموز 8

  رایانه و متعلقات 9

  پروژکتور تاید 10
  

تجهیزات براي یک کارگاه به ظرفیت  -: توجه 

  

برگه استاندارد مواد شغل  -

  ردیف

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

مواد به ازاء یک کارگاه به ظرفیت : توجه 

  

  برگه استاندارد ابزار 

  ردیف

1 

نقشه راههاي کشور 2

نقشه عوارض طبیعی  3

4  

5  

6  

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -: توجه 

  

  

  



 

 ) اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد

سال 

 نشر

محل 

 نشر

ناشر یا تولید 

 کننده

   

   

 عالوه بر منابع اصلی

 توضیحات ناشر محل نشر

    مشهد  اصفهان

    انصار  تهران

    دانشگاه رازي  تهران

   قدس تهران

    الماس دانش  تهران

  تهران
  اندیشه

  راهیان گسترش
  

    احمد ساالري  تهران

   مهکامه تهران

١٤

اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد(منابع و نرم افزار هاي آموزشی 

 مترجم مولف عنوان منبع یا نرم افزار

Google earth   

Google maps    

عالوه بر منابع اصلی) پیشنهادي گروه تدوین استاندارد ( سایر منابع و محتواهاي آموزشی 

 مولفین/ مولف  سال نشر 
/ مترجم

 مترجمین
محل نشر

اصفهان  -  حمید معطریان  1379

تهران  -  حسن قضاوي  1380  جهت یابی به روش آسان

تهران  -  حسن ذوالفقاري  1382  آب و هوا شناسی توریسم

تهران - پرویز کردوانی 1374 اکوسیستم هاي طبیعی

قوانین و مقرارت حمل 
تهران    اسداله محمدي آسا  91

رانندگی در حمل 

  
تهران    شرکت اندیشه  راهیان  91

اصول و ضوابط عمومی و 

  92تخصصی حمل و نقل جاده 
احمد ساالري فرشید 

  فریبرزي عراقی
تهران  

برنامه ریزي توسعه 

 89جهانگردي رویکردي 
دکتر حمید ضرغام 

 بروجنی
تهران 

  

  

  

  

  

منابع و نرم افزار هاي آموزشی  -

عنوان منبع یا نرم افزار ردیف

1 Google earth

2 Google maps

  

  

  

  

  

سایر منابع و محتواهاي آموزشی  -

 نام کتاب یا جزوه ردیف

  امنیت در سفر 1

جهت یابی به روش آسان 2

آب و هوا شناسی توریسم 3

اکوسیستم هاي طبیعی 4

5 
قوانین و مقرارت حمل 

  ونقل جاده اي

6 
رانندگی در حمل  مهارتهاي

  و نقل جاده اي

7 

اصول و ضوابط عمومی و 

تخصصی حمل و نقل جاده 

  اي

8 

برنامه ریزي توسعه 

جهانگردي رویکردي 

 همپیوند پایدار

  

  

  

  

  



 

  فهرست سایت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

  ردیف

www.fouesa.com1 

www.google  earth2 

www.google  maps3 

www.behrah.com4 

www.htc.ir 5 

www.kavirtourco6 

WWW.WTO.COM 7 

WWW.TIES.COM  8 

WWW.ICTH.COM  9 

www.iran  teravel  10 

  فهرست معرفی نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

 (  

  توضیحات  

  

  

  

  

  

  

 

 

١٥

فهرست سایت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

  عنوان

com 

earth.com 

maps.com 

com 

kavirtourco.ir 

COM

COM

COM

iran  teravel.blogfa.com

  

  

فهرست معرفی نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

) عالوه بر نرم افزارهاي اصلی ( 

  آدرس  تهیه کننده  عنوان نرم افزار

      ندارد

      

      

      

      

      

  

  

  

  

  

عنوان نرم افزار  ردیف

ندارد  

    

    

    

    

    

  


	معاونت آموزش
	دفتر طرح و برنامه هاي درسي
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