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  :آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي 
، سازمان آموزش فني و حرفه اي  2خيابان آزادي ، خيابان خوش شمالي  ، نبش نصرت  ، ساختمان شماره  –تهران 

   97كشور ، شماره 
   66569900: تلفن                    66944117:  دورنگار

 com.yahoo@Barnamehdarci : آدرس الكترونيكي 

 

 :گردشگرياعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
رئيس گروه برنامه ريزي درسي گردشگري و هتلداري سازمان آموزش فني و : محمد علي حاتميان-

  حرفه اي كشور
رئيس مركز هتلداري و گردشگري اداره كل آمـوزش فنـي و حرفـه اي اسـتان     : احمدرضامنتظري -

 اصفهان

  علي موسوي-
  ارژنگ بهادري-
  رامك فرح آبادي-

  : حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شايستگي 
 دفتر طرح و برنامه هاي درسي - 

 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان خراسان رضوي - 

 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان - 

 -   

 :فرآيند اصالح و بازنگري
-  
-  
 



 

 
  

 

 تهيه كنندگان استاندارد آموزش شايستگي

 نام و نام خانوادگي رديف
مدرك 
 تحصيلي

 شغل و سمت رشته تحصيلي
سابقه كار 
 مرتبط

 آدرس  ، تلفن و ايميل

 تاريخ فوق ليسانس محمد علي حاتميان1

گروه برنامهرئيس
 ريزي درسي

گردشگري سازمان 
موزش فني و حرفه آ

 اي كشور

14 

 : تلفن ثابت 

  :  تلفن همراه 
 : ايميل 

   :آدرس 

 زبان انگليسي ليسانس محمود قندري2

مدرس زبان انگليسي 
و موسس و مدير 

آموزشگاه فني و حرفه 
  اي آزاد كيش

 مشهد

20 

   05136066282:   تلفن ثابت 

  09393519114: تلفن همراه 
: ايميل 

mahmud.ghondory@gmail.com  

 1/91پالك  9مشهد آزادشهر امامت : آدرس 

 زبان انگليسي ليسانس احمد رستمياني3

موسس و مدير 
آموزشگاه نخبگان 
 پيشاهنگ نيشابور

35 

 05142633533:   تلفن ثابت 

  09153526757:  تلفن همراه 
  a.rostamiani@gmail.com   :ايميل 

 69پالك  3خرداد  15نيشابور خيابان   :آدرس 

4
  كمال الدين

 مداح
 ليسانس

  برق 
 قدرت

رئيس اداره موسسات 
كارآموزي آزاد و 

مشاركتهاي مردمي 
 خراسان رضوي استان

23 

 05137286009: تلفن ثابت 

  09153524938: تلفن همراه 
   maddah_kamal@yahoo.com :  ايميل 
اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي : آدرس 

 ميدان فردوسي ابتداي بلوار شهيد قرني نرسيده به پمپ بنزين

 كشاورزي فوق ليسانس عبداهللا جليلي5

كارشناس پژوهش و 
اداره كل  برنامه ريزي

آموزش فني و حرفه 
اي استان خراسان 

 رضوي

12 

 05137286006: تلفن ثابت 

  09155042297: تلفن همراه 
   Jalili_abdollah@yahoo.com: ايميل 
اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي : آدرس 

 شهيد قرني نرسيده به پمپ بنزينميدان فردوسي ابتداي بلوار 



 

  
  
  

  : تعاريف 
  : استاندارد شغل 

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

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

  :  نام يك شغل 
  . 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 
ارها  ارتباط شـغل بـا مشـاغل ديگـر در يـك حـوزه شـغلي ،        بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، ك

  . مسئوليت ها ، شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : آموزش  سطحطول 

  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي 
  : ويژگي كارآموز ورودي 

  . آموزش انتظار مي رود  سطحكارآموز در هنگام ورود به حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك 
  :كارورزي

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكـت صـورت مـي گيـرد و     
زش يـك شايسـتگي كـه فـرد در محـل      مانند آمـو .(ضرورت دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

آموزش به صورت تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسـياري از  
  .)مشاغل نمي گردد

  : ارزشيابي 
مل سه بخش عملي ، كتبي عملي و اخالق فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير ، كه شا

  . اي خواهد بود حرفه
  : صالحيت حرفه اي مربيان 

  .آموزش استاندارد انتظار مي رود  سطححداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان 
  : شايستگي 

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

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

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

  : 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 

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

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



 

  
  
  
  
  
 

 :  1شايستگي آموزش استاندارد نام

 )پيشرفته سطح(انگليسي  زبان به گردشگران با ارتباط برقراري

 :استاندارد آموزش شايستگي شرح 

يك شايستگي از رشته گردشگري  ") پيشرفتهسطح ( برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگليسي "استاندارد آموزشي 
بكارگيري  -2بكارگيري صحيح كلمات، فونتيك و لهجه و گويش استاندارد انگليسي  -1: است كه از عهده كارهاي

صحيح لغات و عبارات متداول و برخي از  اصطالحات تخصصي رايج در گفتگوهاي روزمره گردشگري به زبان انگليسي 
      .ا استفاده از لغات و برخي از اصطالحات رايج گردشگري به زبان انگليسي بر مي آيدمكالمه و محاوره روزمره ب -3

 :وروديويژگي هاي كارآموز 

  ديپلم  :ميزان تحصيالتحداقل 
  ورواني جسمي كامل سالمت دارا بودن:  توانايي جسمي و ذهني حداقل 

 )متوسطهسطح (انگليسي  زبان به گردشگران با ارتباط برقراري:  مهارت هاي پيش نياز  

 :آموزش  سطحطول

  ساعت    93                  :آموزش  سطحطول
  ساعت  33                    :ـ زمان آموزش نظري
  ساعت 60                    :ـ زمان آموزش عملي

  ساعت  0               :ـ زمان كارورزي
  ساعت  0              :ـ زمان پروژه

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25: كتبي  - 

  %65: عملي  - 

 %10: اخالق حرفه اي  - 

 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان

سال سابقه  4 كارشناسي زبان انگليسي با حداقل مرتبط و يا كار سابقه سال 2 حداقل با انگليسي زبان كارشناسي ارشد-
 .مرتبط كار

  
  

                                                 
١   . Competency Description 



 

 
  
  
  
  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

يك شايستگي است كه در آن آموزش لغات و عبارات و اصالحات به زبان ) پيشرفتهسطح (انگليسي  زبان به گردشگران با ارتباط برقراري
  .انگليسي براي راهنمايان گردشگران خارجي صورت مي گيرد

  

  

  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭
Communicate with Tourists in English (Advance )  

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

  )مقدماتيسطح (انگليسي  زبان به گردشگران با ارتباط برقراري
  )متوسطهسطح (انگليسي  زبان به گردشگران با ارتباط برقراري

  

  

  

  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭
 ......................................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 

  
          

  
  
  
  
  
  
 



 

 
 

  
  
  

 

 استاندارد آموزش شايستگي
 برگه تحليل شايستگي -

 معيارهاي عملكرد عنصر شايستگي

 صحيح بكارگيري -1
و  نتيكوكلمات، ف

 لهجه هاي استاندارد
 انگليسي

  براساس استانداردها و دستورالعمل هاي زبان انگليسيتلفظ حروف انگليسي-1-1
براساس استانداردها و دستورالعمل هاي زبان  تلفظ و آواهاي استاندارد انگليسي -2-1

  انگليسي
به زبان انگليسي براساس استانداردها و  استرس هاي كلمات ساده تاكيدها يارعايت  -3-1

  دستورالعمل هاي زبان انگليسي
  انگليسيدر زبان تن ، لهجه و گويش استاندارد  -4-1
 انگليسي و آمريكائي زبان فاوت تلفظ و لهجهشريح تت -5-1

بكارگيري صحيح  -2
لغات و عبارات متداول 
و برخي از  اصطالحات 

رايج در تخصصي 
گفتگوهاي روزمره 
گردشگري به زبان 

  انگليسي

كاربرد لغات و اصطالحات خوش آمدگوئي ها در هتلها، رستورانها و معرفي افراد مشاغل -1-2
  مرتبط در زبان انگليسي

كاربرد لغات مربوط به سمت ها، استخدام ها و بكارگيري افراد در مشاغل مربوط به  -2-2
  در زبان انگليسي اماكن تفريحي و گردشگري

كاربرد لغات مربوط به كنترل بار و وسايل در فرودگاهها و رزرو بليط و مسافرتهاي  -3-2
  هوايي در زبان انگليسي

كاربرد لغات مربوط به نحوه بيان گله مندي ها، انتقادات و پيشنهادات و نوشتن  -4-2
  دادخواستها و شكايات به زبان انگليسي

  الحات متون مطبوعاتي و آگهي ها به زبان انگليسيكاربرد لغات و اصط -5-2
كاربرد لغات و اصطالحات زمان فراغت، انواع تعطيالت، تفريحات، سرگرمي ها، اعياد و  -6-2

 مراسم هاي مذهبي 
  )مذهبي  -گردشگري تفريحي( 
  كاربرد لغات و اصطالحات مربوط به گردشگري كاري در زبان انگليسي -7-2
عبارات توصيفي براي شناسائي افراد و اشياء همراه گردشگران در زبان  كاربرد صفات و -8-2

  انگليسي
كاربرد لغات و اصطالحات اخطاري وسايل و اقالم و عالمت هاي ديداري و اعالم خطر  -9-2

  در برخي اماكن در زبان انگليسي
در )  توريسم ورزشي( كاربرد لغات و اصطالحات مربوط به نرمشها و تناسب اندام  -10-2

  زبان انگليسي
  كابرد لغات و اصالحات مربوط به آداب غذا خوردن و آشاميدن در زبان انگليسي-11-2
  در زبان انگليسي) گردشگري قومي ( كاربرد اسامي اقوام و قوميت هاي ايراني  -12-2
كاربرد لغات و اصطالحات نحوه پرداخت و سفارشات و صورت حسابها در زبان  -13-2

  انگليسي
  كاربرد لغات و قوانين و مقررات راهنمائي ، رانندگي و مقررات مدني در زبان انگليسي -14-2
  كاربرد عبارات نحوه ارائه توصيه ها و مقاصد و نيازهاي گردشگران در زبان انگليسي -15-2
  كاربرد لغات و اصطالحات گردشگري فرهنگي و آموزشي در زبان انگليسي -16-2
 در زبان انگليسي) اكوتوريسم ( ارات مربوط به گردشگري در طبيعت كاربرد لغات و عب -17-2
كاربرد لغات و اصطالحات مربوط به نوشتن رزومه ها، فرم ها و پرسشنامه ها در زبان  -18-2

 انگليسي



 

 
  
  
  
  

  

 استاندارد آموزش شايستگي
 برگه تحليل شايستگي -

 معيارهاي عملكرد عنصر شايستگي

بكارگيري صحيح  -2
لغات و عبارات متداول 
و برخي از  اصطالحات 
تخصصي رايج در 
گفتگوهاي روزمره 
گردشگري به زبان 

 انگليسي

كاربرد لغات مربوط به الزامات همراه گردشگران جهت اسكان در هتلها، فضاي باز و -19-2
  كوهها و جنگلها در زبان انگليسي

ستورانها، كرايه ها در ترمينالها و مراكز كاربرد لغات و اصطالحات پرداخت انعام ها در ر -20-2
حمل و نقل شهري و بين شهري، پمپ بنزين ها، و ساير اماكن اقامتي و تفريحي در زبان 

  انگليسي
كاربرد لغات و اصطالحات مربوط به سفارتخانه ها، كنسولگري ها، مراكز تهيه و آماده  -21-2

  كردن ويزا و پاسپورت در زبان انگليسي
 -گردشگري فرهنگي ( كاربرد لغات مربوط به هنرها و آثار و  صنايع دستي ايراني  -22-2

  در زبان انگليسي) هنري 
  كاربرد لغات و اصطالحات مربوط به گردشگري اجتماعي در زبان انگليسي -23-2
گردشگري ( كاربرد لغات و عبارات مربوط به بناها و ابنيه هاي تمدن ايران زمين -24-2

 در زبان انگليسي)تاريخي

مكالمه و محاوره  -3
روزمره با استفاده از 
لغات و برخي از 
اصطالحات رايج 
گردشگري به زبان 

  انگليسي
  

  انجام سالم و احوال پرسي هاي رسمي و غير رسمي و عاميانه به زبان انگليسي-1-3
  انانجام گفتگوها و خوشامدگوئي هاي كاربردي مرتبط با استقبال از گردشگر -2-3
مربوط به رزرو هتلها،مراكز اقامتي و تهيه بليط هاي مسافرتهاي هوايي،  مكالمهانجام  -3-3

  دريايي و زميني گردشگري به زبان انگليسي
تلفني و آشنائي با نحوه پيام و يادداشت گذاري در مراكز اقامتي به زبان  مكالمهانجام  -4-3

  انگليسي
( و مراكز امداد و نجات، داروخانه ها، بيمارستانها  ضروري در اورژانسها مكالمهانجام  -5-3

  به زبان انگليسي) توريسم درماني 
( و عبارات متداول در خريد و فروشها، تهيه سوغاتي ها و سفارشات  مكالمهانجام  -6-3

  به زبان انگليسي) گردشگري شهري 
كانات هتل ها و مراكز و نحوه بيان خرابي ها و ايرادات وسايل نقليه، ام مكالمهانجام  -7-3

  تفريحي و گردشگري به زبان انگليسي
مربوط به نحوه بيان درخواستها، انتقادات و پيشنهادات و شكايات به زبان  مكالمهانجام  -8-3

  انگليسي
و نحوه بيان موقعيت هاي جغرافياي افراد در سفرها، اوضاع جوي و آب و  مكالمهانجام  -9-3

  به زبان انگليسي) طبيعت گرا گردشگري ( هوايي، راهها 
نحوه بيان و راهنمايي افراد به آدرس هاي اقامتي و مراكز تفريحي و گردشگري به  -10-3

  زبان انگليسي
به زبان  مربوط به اعالم سرقت، گم شدن و يا پيدا شدن افراد و اشياء مكالمهانجام  -11-3

  انگليسي
روازها، حركت قطارها و اعزام تورهاي و سئوال راجع به ساعات و پ مكالمهانجام  -12-3

  به زبان انگليسي گردشگري



 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 استاندارد آموزش شايستگي
 برگه تحليل شايستگي -

 معيارهاي عملكرد عنصر شايستگي

مكالمه و محاوره  -3
روزمره با استفاده از 
لغات و برخي از 
اصطالحات رايج 
گردشگري به زبان 

  انگليسي
 

مربوط به نحوه بيان بايدها و نبايدهاي روزانه مرتبط با فعاليتهاي افراد،  انجام مكالمه -13-3
  به زبان انگليسي امنيت گردشگران و سالمتي، اسكان

به زبان  مربوط به نحوه بيان تفاوتهاي فرهنگي، مذهبي با گردشگران  مكالمهانجام  -14-3
  انگليسي

مربوط به پرسش و پاسخ از شرايط كمي و كيفي خدمات آژانسهاي  مكالمهانجام  -15-3
  به زبان انگليسي مسافرتي و گردشگري 

  كلمات و عبارات محاوره اي به زبان انگليسيروزمره و استفاده از مكالمهانجام  -16-3
ورها به خواندن و درك مطالب و متون مطبوعاتي، اخبار، اطالعات گردشگري كش -17-3

  زبان انگليسي
نگارش و مهارتهاي نوشتاري رزومه ها، فرم ها و نامه هاي رسمي و دوستانه به زبان  -18-3

  انگليسي
مربوط به طرح ها و برنامه هاي مسافرتي، اهداف سفر و فعاليتهاي آينده  مكالمهانجام  -19-3

  به زبان انگليسي گردشگران
پرداخت انعام ها در رستورانها، كرايه ها در ترمينالها و مراكز و آشنائي با  مكالمهانجام  -20-3

به زبان  حمل و نقل شهري و بين شهري، پمپ بنزين ها، و ساير اماكن اقامتي و تفريحي
  انگليسي

مربوط به سفارتخانه ها، كنسولگري ها، مراكز تهيه و آماده كردن ويزا و  مكالمهانجام  -21-3
  انگليسي به زبان پاسپورت گردشگران

مربوط به تحصيالت و آشنائي با سيستم هاي آموزشي دانشگاهها و  مكالمهانجام  -22-3
  به زبان انگليسي آموزشهاي فني و حرفه اي با گردشگران

سپرده گذاري هاي  تبديل ارزها، چك و حوالجات بانكي ومربوط به  مكالمهانجام  -23-3
  به زبان انگليسي گردشگران

مربوط به توضيح بناها و اماكن تاريخي و صنايع دستي و تمدن ايران  مكالمهانجام  -24-3
 به زبان انگليسي )گردشگري تاريخي ( زمين 



 

  
  
  
 برگه تحليل شايستگي - 

 
  :عنوان 

  )سطح پيشرفته ( برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگليسي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

33 60 93 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 
  و منابع آموزشي

  :تجهيزات       :دانش
  ويدئو پروژكتور

  كامپيوتر
  تخته وايت برد

  دوربين عكاسي ديجيتال
  ميز مربي

  صندلي مربي
  ميز كارآموز

  صندلي كارآموز
  

  : ابزار
 كاغذ 

 ماژيك وايت برد 

CD وDVD 

 تخته پاك كن

 خودكار

  مداد
  

  :  مواد مصرفي
 فرهنگ لغت انگليسي

 فرهنگ لغت آمريكائي

سي دي هاي آموزش زبان 
 انگليسي توريستي

دايره المعارف هاي گردشگري 
 ايران و جهان

گيتي و اطلس جغرافاي ايران و 
 جهان

كتابهاي آموزش زبان انگليسي 
  گردشگري و هتلداري

  دايره المعارف بريتانيكا و آمريكانا

      1  عالئم و راهنماي تلفظ و آواهاي استاندارد انگليسي
      1  لغات و اصطالحات خوشامدگوئي ها در هتلها، رستورانها و معرفي افراد

لغات مربوط به مشاغل مختلف و سمت ها در هتـل هـا، رسـتورانها، مراكـز     
      1  اقامتي

      1  كنترل بارها و وسايل سفر در فرودگاهها، ررزو بليطلغات و اصطالحات 
      1  لغات و اصطالحات مربوط به گله مندي ها، شكايات و دادخواستها

      1 لغات و اصطالحات متون مطبوعاتي و آگهي ها به زبان انگليسي
      1  عالئم و نشانه هاي بين المللي اماكن، اخطارها و نشانه ها

      1 مرتبط با غذاها، آشاميدني ها و آداب و رسوم غذا خوردن لغات و اصطالحات
لغات و عبارات مربوط به اخذ ويزا و ساسپورت و سفارتخانه ها و كنسولگري 

      1  ها

      24 انگليسي مرتبط با گردشگران در سطح پيشرفتهلغات و عبارات 
        :مهارت

    3    روزمره انگليسي پيشرفتهتلفظ صحيح و درست لغات، اصطالحات و عبارات 
و محاورات روزمره و كاربرد صحيح لغات و عبـارات انگليسـي    مكالمهانجام 

    22    پيشرفته

    7    نگارش صحيح متون، لغات و اصطالحات و عبارات انگليسي پيشرفته
    15    انگليسي به هر دو لهجه انگليسي و آمريكائي مكالمهدرك و شنيدن انجام 

و خواندن متون مرتبط بـا سـفر و آشـنايي بـا تـاريخ و تمـدن       درك مطلب 
    8    كشورها

آداب و رسوم فرهنگي، اجتماعي و مـذهبي ملـل،   در خصوص  مكالمهانجام 
    5    به زبان انگليسياقوام و قوميت ها

  :نگرش 
 كلمات و اصطالحات انگليسي،استفاده درست و بجا از لغات
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 برگه تحليل شايستگي - 

 
  :عنوان 

  )سطح پيشرفته ( برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگليسي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 
  و منابع آموزشي

    : ايمني و بهداشت 
  
 

 :توجهات زيست محيطي 
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 )پيشرفته سطح(برگه استاندارد تجهيزات برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگليسي  - 

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نامرديف

    1  موجود در بازار  ويدئو پروژكتور1
    P4  1  كامپيوتر2
    1 سانتي متر  150×  200  تخته وايت برد3
    1 موجود در بازار  ميز مربي4
    1 چرخدار  صندلي مربي5
    15 موجود در بازار  ميز كارآموز6
    15 موجود در بازار  صندلي كارآموز7

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

 
 )پيشرفته سطح(به زبان انگليسي  برقراري ارتباط با گردشگرانبرگه استاندارد مواد  - 

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نامرديف

  بستهA4 1 كاغذ 1

  عدد از هر رنگ 2 در رنگ هاي مختلف ماژيك وايت برد 2

3CD وDVD 2 خام   

   1 موجود در بازار  تخته پاك كن4

   5  در بازارموجود   خودكار5

   HB   5  مداد6

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

 )پيشرفته سطح(برگه استاندارد ابزار برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگليسي-

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

  1 مبتدي و پيشرفته آكسفورد فرهنگ لغت انگليسي 1

  1 پشرفته وبستر نيو ولد فرهنگ لغت آمريكائي 2

  2 از مبتدي تا پيشرفته سي دي هاي آموزش زبان انگليسي توريستي 3

  1 عمومي دايره المعارف هاي گردشگري ايران و جهان 4

  1 عموميگيتي و اطلس جغرافاي ايران و جهان 5

6 
كتابهاي آموزش زبان انگليسي 

 گردشگري و هتلداري
  2 مبتدي تا پيشرفتهاز 

  2 عمومي دايره المعارف بريتانيكا و آمريكانا 7
  

  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود :توجه 
  



 

 
  
  
 

  ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي-
 )پيشرفته سطح (برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگليسي

 مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف
سال
 نشر

 ناشر يا توليد كننده محل نشر

1
English for 

Tourism 

 Ken 

McIntyre 
- 2013 Dili Institute 

of Technology 
Dili, Timor Leste. 

2

 

 

Check in English 

Tourism 
 

C St J 

Yates 
- 1992 England 

Prentice Hall 

International (UK) 

Limited 

3
Tourism and 

Catering 
Neil Wood - 2003 Oxford Oxford 

4Welcome! Leo Jones - 2005 Cambridge Cambridge 

5
Workplace 

English 

Travel File 

Marc 

Helgesen 

& 

Keith 

Adams 

- 2004 England Longman 

6Streamlines 
Peter 

Viney 
- 1994 Oxford Oxford 

7
English for 

international 

tourism  

Iwonna 

Dubicka 

& 

Margaret 

O’keeffe 

- 2003 England Longman 

 
8 

Travel and 
Tourism 

 
 

Saxon 
Menne 

 

 
- 

 

 
1992 

 

 
England 

 

 
Nelson  Filmscan 

 


