
 صدور مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي

 

 شيوه نامه صدور مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت گردشگري

  فرآيند صدور مجوز 

  هاي آموزشي كوتاه مدت برگزاري دوره

ريزي آموزشي سازمان ميراث  موسسه متقاضي، درخواست كتبي خود را جهت برگزاري دوره هاي آموزشي به دفتر برنامه .1

  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ارائه مي نمايد.

  ي, صنايع دستي و گردشگري استان انجام خواهد گرفت.ها از طريق سازمان ميراث فرهنگ اين امر در استان تبصره: 

نامه پيوست  ريزي آموزشي دريافت و نسبت به تكميل پرسش نامه صدور مجوز را از دفتر برنامه موسسه متقاضي، شيوه  .2

  نامه الزامي است. هاي موجود در پرسش نمايد. الزم به ذكر است تكميل كليه پرسش اقدام مي

ريزي  نامه تكميل شده را به همراه سوابق و كليه مدارك مورد نياز، طي مكاتبه اي رسمي به دفتر برنامه شمتقاضي بايد پرس .3

  )1آموزشي ارائه نمايد. (پيوست شماره 

نامه تكميل شده را به همراه كليه سوابق و مدارك مورد نياز به سازمان ميراث فرهنگي,  ها پرسش :متقاضيان در استانتبصره

  و گردشگري استان ارائه خواهند نمود.صنايع دستي 

  كارشناس مسئول رسيدگي به پرونده، اقدام به بررسي مدارك و مستندات ارائه شده توسط متقاضيان مي نمايد. .4

روز  30پس از اعالم نظر كارشناسي درصورت وجود نواقص احتمالي در مدارك ارسالي، موسسه متقاضي از تاريخ اعالم  .5

  بت به تكميل پرونده اقدام نمايد، در غير اينصورت به منزله انصراف تلقي خواهد شد.مهلت دارد تا نس



پس از اظهار نظر كارشناسي مبني بر تكميل بودن پرونده متقاضي، موضوع در جلسه تخصصي واحد ارزيابي و نظارت  .6

  مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ريزي آموزشي بررسي و نظر كارشناسي جهت تاييد نهايي به  پرونده توسط واحد ارزيابي و نظارت دفتربرنامهمستندات . 7

  .ريزي آموزشي ارائه مي گردد مدير كل دفتر برنامه

هاي آموزش كوتاه مدت  ريزي آموزشي طي مكاتبه رسمي موافقت نهايي خود را با برگزاري دوره پس از تاييد، دفتر برنامه .8

  راث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اعالم مي دارد.مي

پس از برگزاري يك دوره، تمديد مجوز منوط به ارائه گزارش تفصيلي عملكرد مناسب موسسات مجري است كه توسط  .9

  واحد نظارت و ارزيابي دفتر برنامه ريزي آموزشي در تهران و يا واحد آموزش استانها انجام مي پذيرد.

اتي كه موفق به اخذ مجوز برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزشي ميرات فرهنگي، صنايع دستي و موسس كليه .10

گردشگري از دفتر برنامه ريزي آموزشي گرديده اند، در صورت ايجاد وقفه يك ساله در فعاليت هاي آموزشي، مجوز 

  برگزاري دوره مذكور منتفي تلقي خواهد گرديد. 

 
  شرايط الزم براي احراز موافقت نامه جهت برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت:

  . شرايط عمومي:1

.موسسه متقاضي بايد از مراجع ذيصالح مجوز تاسيس را دريافت كرده باشند بنابراين موسسات و يا شركت هايي كه 1-1

  آموزشي را نمايند.داراي مجوز از مراجع ذيصالح هستند مي توانند تقاضاي برگزاري دوره 

. در بند موضوع اساسنامه موسسه متقاضي انجام فعاليت هاي آموزشي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ذكر 2-1

  شده باشد.



. ارائه اصل و رونوشت اساسنامه و چاپ در روزنامه رسمي جهت متقاضيان در استان تهران و ارائه تاييديه تمامي مدارك 3-1

  امضاي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استانها جهت متقاضيان استان ها الزامي است. ممهور به مهر و

. در صورت هرگونه تغيير در نام موسسه مجري مراتب بايد به طور قانوني از طريق مراجع ذيصالح صورت گرفته و به 4-1

  اين دفتر منعكس گردد.

  . امكانات و تجهيزات آموزشي:2

هاي آموزشي براي هر درس با نور و سيستم تهويه مناسب, تخته سفيد, صندلي و ميز مدرس, صندلي  ها و كارگاه س. كال2ـ1

عدد), با در نظر گرفتن فواصل مناسب و نيز تجهيزات استاندارد براي همان  20دار (به تعداد حداقل  استاندارد آموزشي دسته

  حمل هاي آموزشي اعم از ثابت و قابل درس در برنامه

هاي فارسي  هاي عمومي و تخصصي به زبان نامه دارا بودن كتابخانه مناسب براي استفاده مدرسان و فراگيران شامل لغت - 2-2

هاي درسي و جزوات  هاي تخصصي به ازاي هر درس حداقل دو عنوان, كتاب و بين المللي مورد آموزش و چند زبانه, كتاب

هاي آموزشي مرتبط فارسي و  ام حداقل سه عنوان, مجالت تخصصي در زمينه دورههاي مورد آموزش از هر كد آموزشي دوره

  صد نفر. خانه دانشجويي در شرايط افزايش فراگيران در حال آموزش از يك بين المللي و قرائت

  . فضاي كافي براي اجتماع و استراحت فراگيران در زنگ تفريح2ـ3

  ها در فضاهاي آموزشي و عمومي تارهاي آموزشي و مرتبط با موضوع دورهها و نوش . استفاده متناسب از تصاوير,عكس2ـ4

  ها و آقايان مجزا براي خانم  . دستشويي و توالت2ـ5

ريزي آموزشي صورت  ها مي بايست با اخذ موافقت قبلي از دفتر برنامه جايي در محل برگزاري دوره  هرگونه جابه :1تبصره 

  پذيرد. 

ريزي آموزشي درخصوص امكانات و  به منظور آشنايي بيشتر مؤسسات متقاضي با استانداردهاي دفتر برنامه :2تبصره 

  ).2گردد. (پيوست شماره  تجهيزات فضاي آموزشي، نمونه فرم بازديد از فضاي آموزشي مؤسسات متقاضي ارائه مي



  . مدرسان و مربيان آموزشي:3

ه تدريس را تكميل نموده و به همراه مدارك و مستندات از طريق موسسه متقاضي . مدرسان و مربيان بايد فرم مربوط ب3ـ1

  )3به دفتر برنامه ريزي آموزشي ارسال نمايند.(پيوست شماره

  مدرسان بايد داراي مدرك تحصيلي معتبر دانشگاهي باشند. ):1تبصره(

  لي در زمينه مورد نظر باشند.عم تجربه سال  5جهت تدريس دروس عملي مدرسان بايد داراي حداقل ):2تبصره(

مدت آموزشي، كسب حدنصاب امتياز مورد نظر واحد  هاي كوتاه .شرط الزم جهت تدريس مربيان و مدرسان در دوره2-3

  ارزيابي و نظارت دفتر برنامه ريزي آموزشي مي باشد.

ي تدريس از سوي واحد ارزيابي . حداقل تعداد مدرسان معرفي شده از سوي موسسات كه موفق به كسب امتياز الزم برا3-3

  و نظارت دفتر برنامه ريزي آموزشي مي گردند، به شرح ذيل مي باشد:

  نفر 10 حداقل گردي طبيعت راهنمايان آموزش دوره          -

  نفر هشت حداقل جهانگردي و ايرانگردي راهنمايان آموزش دوره          -

  نفر 5رتي حداقل مساف خدمات فني مديريت آموزش دوره          -

  نفر 4 حداقل) پذيرايي -اقامتي( هتلداري تخصصي آموزش دوره          -

. مدرسان و مربياني كه توسط موسسات متقاضي به عنوان عضو ثابت معرفي مي شوند، تنها مي توانند در دو موسسه 4-3

  عنوان مدرس يا مربي را داشته باشند.

درسان موسسات مجري دوره هاي آموزشي، مراتب بايد طي مكاتبه رسمي به دفتر . درصورت هرگونه تغيير در تركيب م5-3

  برنامه ريزي آموزشي اعالم گردد.

عنوان درسي اعالم شده طبق فرم ارزيابي دفتر برنامه  2.مدرسان حائز شرايط جهت تدريس، تنها مجاز به تدريس در 6-3

  ريزي آموزشي خواهند بود.



متقاضيان تدريس دوره هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي بايست از طريق يكي از موسسات داراي  - 7-3

  مجوز يا موسسه متقاضي درخواست برگزاري دوره هاي كوتاه مدت دفتر برنامه ريزي آموزشي معرفي گردند.

لي مرتبط با درس مورد تقاضا جهت تدريس موسسات نيز ترجيحاً مي بايست افراد حائز شرايط داراي مدرك تحصي تبصره:

   را معرفي نمايند.

  . امور آموزشي:4

نامه آموزشي و رعايت كليه قوانين و آيين نامه هاي مصوب دفتر برنامه ريزي  . مدير عامل، مسئول حسن اجراي موافقت4ـ 1

  شود. آموزشي شناخته مي

  شتغال رسمي فرد در دواير دولتي و خصوصي مي گردد.. مسئول آموزش، شغل تمام وقت محسوب مي شود و مانع ا4ـ 2

ريزي آموزشي است كه دارا بودن  . انتصاب مسئول آموزش مؤسسه مستلزم تأييد واحد ارزيابي و نظارت دفتر برنامه3-4

  باشد. حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي و پنج سال تجربه در امور آموزشي از جمله اين شرايط مي

نفر به عنوان مدير عامل و مسئول آموزش مؤسسه, فرد معرفي شده بايد شرايط احراز هر  عرفي يكدر صورت م ):1تبصره(

  دو پست را دارا باشد.

درصورت تغيير مسئول آموزش موسسه، مراتب طي مكاتبه رسمي ضمن معرفي مسئول آموزش جديد همراه با  ):2تبصره(

  ارسال مدارك و سوابق مثبت به اين دفتر اعالم گردد.

ريزي آموزشي از جمله  هاي آموزشي مستلزم رعايت شرايط تعيين شده از سوي دفتر برنامه نام متقاضيان در دوره . ثبت4ـ4

  باشد. مدرك تحصيلي, سوابق تجربي, سن وغيره براي هر دوره مي

اول منجر به اعالم  ريزي آموزشي توسط مؤسسه مجري در مرحله هاي مصوب دفتر برنامه  نامه .عدم رعايت ضوابط و آيين4ـ5

گيري در اين خصوص از سوي واحد  اخطار و در صورت تكرار موجب عدم تمديد مجوز خواهد شد. بديهي است تصميم

  پذيرد. ارزيابي و نظارت صورت مي



نام كنند در صورت لزوم  هاي آموزش هاي تخصصي خدمات مسافرتي و گردشگري ثبت . كليه كساني كه مايلند در دوره4ـ6

شود،  ريزي آموزشي برگزار مي ها كه به صورت سراسري توسط دفتر برنامه در آزمون ورودي (كتبي و شفاهي) دورهبايد 

  شركت كرده و حد نصاب نمره ورودي راكسب نمايند.

تا ها صادر گرديده بايد از سوي آنها به دفتر برنامه ريزي آموزشي اعالم  هايي كه مجوز برگزاري آن . ميزان شهريه دوره4ـ7

  پس از بررسي مورد تاييد قرار گيرد.

. شركت فراگيران در آزمون پايان دوره مشروط به گذراندن كامل برنامه آموزشي, از جمله رعايت حضور به موقع و 4ـ8

  باشد. هاي داخلي مؤسسه مي قبولي فراگير در آزمون

آموزشي از سوي موسسات مجري ممنوع  هاي مصوب دفتر برنامه ريزي نامه پايان دوره براي دوره . صدور گواهي4ـ9

  باشد. مي

هاي كارورزي و ارائه گزارش به دفتر  . مسئول آموزش در مؤسسه مجري موظف به نظارت بر اجراي مؤثر برنامه4ـ10

   ريزي آموزشي مي باشد. برنامه

  . ساير شرايط:5

ريزي آموزشي سازمان  شي دفتر برنامههاي آموز . نام مؤسسات آموزشي داراي مجوز, در فهرست مؤسسات مجري دوره5ـ1

  مندان قرار خواهد گرفت. ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري درج و در اختيار عالقه

ها مجاز به درج نام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و  .مؤسسات آموزشي داراي مجوز برگزاري دوره5ـ2

 عنوان به را خود توانند  رت شناسايي و تابلوي مؤسسه خود نمي باشند و تنها ميها, كا آرم سازمان در فراخوانها، سربرگ

  .نمايند معرفي گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان آموزشي هاي دوره مجري

. موسسات مجري برگزاري دوره هاي آموزشي ملزم به معرفي فضاي آموزشي مناسب و مستقل مي باشند. در صورت 5ـ3

  ه از فضاي موقت و استيجاري مي بايست اجاره نامه ( حداقل يكساله) معتبر ارائه نمايند.استفاد



. موسسات مجري دوره هاي آموزشي كه طي توافقنامه با مراكز و موسسات مختلف از فضاي آموزشي آنها جهت 4-5

  ا سربرگ موسسه مذكور نميباشند.برگزاري دوره ها استفاده مي نمايند، مجاز به درج نام ، عنوان و يا مكاتبه رسمي ب

ريزي آموزشي در زمينه ميراث  هاي پژوهشي و برنامه ها، برنامه . به مؤسسات آموزشي داراي مجوز براي مشاركت در طرح5ـ5

  هاي آموزشي داخل و خارج از كشور اولويت داده خواهد شد. فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و فرصت

نامه, تجربه  هاي پيشرفته، تربيت مدرس و مربي, عالوه بر شروط مذكور در اين آيين ري دوره. براي دريافت مجوز برگزا5ـ6

  نامه درخواست ضروري است. موفق اجراي دو دوره آموزش پايه در هر رشته و تكميل پرسش

انجام و در استانها ريزي آموزشي  . ارزيابي فعاليت آموزشي مؤسسه, توسط كارشناسان واحد ارزيابي و نظارت دفتر برنامه5ـ7

توسط سازمان در استان صورت پذيرفته و جهت تمديد مجوز مؤسسه به واحد ارزيابي و نظارت دفتر برنامه ريزي آموزشي 

  گردد. ارائه مي

در صورتي كه فعاليت مؤسسه كمتر از حد قابل قبول ارزيابي گردد, طبق مقررات دفتر برنامه ريزي آموزشي تصميم  تبصره:

  د شد.گيري خواه

هاي آموزشي، موضوع طي يك كميته  . درصورت بروز اختالف بين مؤسسات مجري و فراگيران درخصوص دوره5ـ 8

ريزي  جانبه متشكل از فراگير, مدير عامل مؤسسه آموزشي و يا نماينده مدير عامل مؤسسه به همراه نماينده دفتر برنامه سه

ريزي آموزشي  م حصول نتيجه مورد قبول طرفين, نظر دفتر برنامهآموزشي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. درصورت عد

حكم قطعي خواهد بود. در صورت عدم اجراي حكم، پرونده به دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

  گردشگري جهت رسيدگي ارسال مي گردد. 

  . ساير استانداردها:6

سال نسبت به ثبت  2راگير فرصت خواهد داشت تا حداكثر ظرف مدت . درصورت قبولي در آزمون ورودي و مصاحبه، ف6ـ1

  نام و گذراندن دوره اقدام نمايد.



. پذيرفته شدگان در آزمون ورودي جهت گذراندن دوره، بايد به همان موسسه اي مراجعه نمايند كه ثبت نام آزمون 6ـ2

ن دوره در موسسات ديگر، اين امر بايد با توافق ورودي را در آن انجام داده اند. درصورت تمايل داوطلب جهت گذراند

  طرفين و تاييد دفتر برنامه ريزي آموزشي صورت پذيرد.

. ثبت نام از فراگيران در موسسات جهت گذراندن دوره هاي آموزشي پس از قبولي در آزمون ورودي و مصاحبه امكان 6ـ3

  رخورد خواهد شد.پذير مي باشد، در غير اينصورت با موسسه متخلف طبق مقررات ب

  )4.آزمون پايان دوره طبق دستورالعمل پيوست برگزار خواهد شد. (پيوست 6ـ4

% نمره كل و براي دوره هاي راهنمايان 50. حدنصاب نمره قبولي در آزمون ورودي مديريت فني دفاتر خدمات سياحتي 6ـ5

  % نمره كل الزامي مي باشد.60كسب حدنصاب 

ي قبول شدگان اعالم خواهد شد, مهلت اعتراض براي رسيدگي مجدد، دو هفته بعد از تاريخ اعالم ها, اسام .در كليه آزمون6ـ6

  باشد. نتايج است كه غير قابل تمديد مي

باشد, مگر در مواردي كه در  هاي عملي شانزده نفر مي نفر و كارگاه هاي نظري بيست  . ظرفيت استاندارد براي كالس6ـ7

ري تعريف عنوان شده باشد. عدم رعايت ضوابط و آئين نامه هاي مصوب دفتر برنامه ريزي برنامه درسي استاندارد ديگ

آموزشي توسط موسسه مجري در مرحله اول منجر به اعالم اخطار و در صورت تكرار موجب عدم تمديد مجوز خواهد شد. 

    رد.بديهي است تصميم گيري در اين خصوص از سوي دفتر برنامه ريزي آموزشي صورت مي پذي

  1پيوست شماره 

  نامه درخواست برگزاري  پرسش

  هاي آموزش كوتاه مدت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دوره

  نامه پاسخ دهيد خوردگي به سؤاالت مندرج در اين پرسش لطفاً با دقت و بدون قلم

  الف) اطالعات پايه:



  . نام موسسه درخواست كننده: 1

  . تاريخ تأسيس و شماره ومحل ثبت:2

  )باشد مي الزامي رزومه ارائه: (مؤسسه عامل مدير .3

هاي كوتاه مدت مؤسسه: (شرط حداقل مدرك تحصيلي كارشناس و پنج سال سابقه آموزشي با تأكيد  . مدير مسئول آموزش4

نامه سابقه آموزشي  يلي و گواهيهاي ميراث فرهنگي و گردشگري) (ارائه تصوير آخرين مدرك تحص بر موضوع آموزش

  .الزامي است)

هاي قانوني مؤسسه پيوست شود) شرط تناسب مؤسسات و  نامه و ساير مجوز . ساير اطالعات براي معرفي مؤسسه: (اساس5

هاي تأسيس مؤسسه, زمينه اصلي فعاليت. مؤسسات حامي و همكار تخصصي و تجربي مؤسسه با اهداف  اهداف و انگيزه

  موضوع:

  نشاني, صندوق پستي, نمابر, پست الكترونيك و شماره تلفن: .6

  گردشگري و دستي صنايع امضاء و مهر سازمان ميراث فرهنگي،           امضاء و مهر مدير عامل موسسه

  ها: ب) تجارب و قابليت

  هاي قبلي مؤسسه ها موفقيت شرط وجود فعاليت . تجارب و سوابق آموزشي و پژوهشي, به1

هاي درخواستي از  بايست با دوره هاي مورد درخواست مؤسسه جهت برگزاري (سابقه فعاليت مؤسسه مي دوره . عناوين2

  سوي آن مؤسسه انطباق داشته باشد.)

  ج) تسهيالت و خدمات آموزشي:

  ها: (اطالعات با دقت الزم) ها, نشاني و كروكي فضاها و ارتباطات داخلي و دسترسي . محل برگزاري آموزش1

  ها, تعداد ظرفيت هر كالس به ترتيب شماره مندرج در كروكي درج شود (در مورد هر كالس فضاي سرانه . كالس2



  ها: (در صورت نبود تجهيزات تاريخ تهيه و نصب) . تجهيزات آموزشي, ديداري و شنيداري موجود در كالس3

هاي رايانه و فني, آزمايشگاه  خانه, كارگاه قرائت . ساير امكانات آموزشي وكمك آموزشي و رفاهي فرهنگي شامل كتابخانه,4

  .ها زبان, خدمات چاپ و تكثير, اينترنت و مانند آن

  د) نيرو ي انساني:

  نفر) ها و تأمين خدمات دانشجويي (هرپنجاه دانشجو يك نام, كنترل و اداره كالس . امور آموزشي كادر شاغل در امور ثبت1

هاي درخواستي  مدرسان همكار: (كادر آموزشي با تأكيد بر مدرسان دروس تخصصي دوره . گروه علمي اعم از كارشناسان و2

  شرط اصلي پذيرش مؤسسه و تدوام فعاليت آن خواهد بود).

  2پيوست شماره  

  متقاضي مؤسسات آموزشي فضاي از بازديد فرم  نمونه

        ناممؤسسه:  
        مديرموسسه نام :  
        مؤسسه آدرس :  
        بازديدكننده نام.:  
       بازيد تاريخ :      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 جمع عالي خوب متوسطضعيف شرح سوال

ها و هاي فيزيكي بنا از نظر استانداردهاي آموزشي (نوركافي كالس . شاخص1

 راهروها, امكانات حرارتي و برودتي)

         

         . سهولت تردد به محل آموزش2

         برد)دار, تخته سياه, وايت. امكانات و تجهيزات آموزشي (صندلي دسته3

. امكانات و تجهيزات كمك آموزشي (تلويزيون, اساليدر, اورهد, ويدئو, 4

 اوپك, ويدئو پروجكشن)

         

         افزار)افزار و نرم اي (سخت . امكانات رايانه5

.كارگاه 
 تخصصي

هاي  . دوره1
 هتلداري و پذيرايي

         .رستوران آموزش1

         .تجهيزات رستوران2

         .ميزطراحي آشپزخانه3

 هاي . دوره2

 هتلداري ـ اقامتي

          نمونه .اتاق هتل:1

         .تجهيزات رايج در اتاق2

         .دسك رزرواسيون3

هاي خدمات  .دوره3

 مسافرتي

. نقشه ايران (سياسي, توريستي, 1
 طبيعي)

         

         آموزشيCD. فيلم و2

         . كتابخانه تخصصي (با ذكر تعداد كتاب)7

          كالسمتر مربع براي هر دانشجو) همراه با ذكر تعداد 2هاي آموزشي( . كالس8

         هاي درخواستي. تناسب كلي فضاي آموزشي با نوع دوره9

           گردد ذكر آن نداشتن وجود فوق ارزيابي هاي شاخص از كدام هر نبود صورت در: توجه.  

  گردشگري دستيو  فرهنگي،صنايع ميراث سازمان مهر امضاءو                          امضاء بازديدكننده

                    

  3پيوست شماره 



  »فرم مشخصات مدرس«

  :. مشخصات فردي1

  :تماس شماره                        :تولد تاريخ                        :خانوادگي نام و نام 

  . سوابق تحصيلي: (آخرين مدرك تحصيلي ضميمه گردد)2

          اند و يا از يكي از  نموده تحصيل كشور از خارج در كه مدرسيني از آندسته براي علوم وزارت تأييديه: توجه

  اند الزامي است. هاي خارج از ايران موفق به اخذ دانشنامه گرديده هاي دانشگاه شعبه

 مؤسسه اخذ مدرك تاريخ اخذ مدركرشته تحصيلي گرايش مدرك تحصيليرديف

 ديپلم1
      

 كاردان2
      

 كارشناس3
      

 كارشناس ارشد4
      

       دكتري5

نامه تدريس ازمؤسسه مربوط الزامي  . سوابق تدريس در رشته هاي مرتبط با ميراث فرهنگي و گردشگري (ارائه گواهي3

  است)

 تاتاريخ ازتاريخنام دروس تدريس شدهنام مؤسسه نام استانرديف

1
          

2
          

3
          

4
          

  

  



  . سوابق تدريس غير مرتبط و تشويقات ( ارائه مدارك الزم الزامي مي باشد)4

 رديف
محل 

 تدريس

نام درس 
تدريس 

 شده

تعداد واحدهاي 
 تدريس شده

مقطع 
 تا تاريخ از تاريخ تحصيلي

عملينظري
  

1
              

2
              

3
              

4
              

  )مدت مرتبط (الصادق مدارك الزامي است هاي آموزشي كوتاه . شركت در دوره5

محل برگزاري نام دوره رديف
نام مؤسسه يا سازمان

 برگزارگننده
 تعداد ساعات دوره

تاريخ 

برگزاري دوره

1
          

2
          

3
          

4
          

  . سوابق تجربي مرتبط (ذكر نوع مسئوليت به همراه تاريخ شروع و خاتمه اشتغال پست الزامي است):6

  . عناوين انتشارات (شامل ترجمه, تأليف, گزارشات عملي) همراه با تاريخ انتشار. (مرتبط)7

گي و گردشگري هاي ميراث فرهن . با توجه به رشته تحصيلي و سوابق تجربي عالقمند به تدريس در چه رشته8

  باشيد. (حداكثر سه عنوان درسي مي

                                            مهر و امضاء موسسه

  امضا مدرس                 شود. صحت مندرجات فوق تأييد مي



  4پيوست شماره 

 راهنمايان و  گردي و جهانگرديدستور العمل آزمون پايان دوره هاي مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي و راهنمايان ايران

  1386 سال از گردي طبيعت

آزمون پايان دوره مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي و راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي و راهنمايان طبيعت گردي از سال 

و سازمان بصورت غيرمتمركز توسط موسسات آموزش مجري دوره هاي آموزشي با نظارت دفتر برنامه ريزي آموزشي  1386

  ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استانها با شرايط زير برگزارمي گردد.

 آن از تركيبي يا و تشريحي سئواالت آزمون براساس منابع درسي اعالم شده براي هر درس بصورت چهارگزينه اي،  -1

االت، بعد از برگزاري آزمون پايان سو از نسخه يك. شود مي برگزار آزمون و طراحي موسسه هر در مربوطه مدرسان توسط

  دوره (حداكثر يك هفته پس از آزمون) بايد از سوي موسسات آموزشي به دفتر برنامه ريزي آموزشي ارسال شود.

دفتر برنامه ريزي آموزشي و  به آموزشي موسسات سوي از بايد آزمونها شروع از قبل هفته سه حداقل زمانبندي برنامه -2

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اعالم گردد. ضروري است نماينده سازمان در استان و در صورت 

  ضرورت نماينده دفتر برنامه ريزي آموزشي در آزمون بعنوان ناظر حضور خواهد داشت.

ن دوره شركت نمايند قبولي در آزمون ورودي كتبي و مصاحبه زبان پايا آزمون در توانند مي شرايط واجد فراگيران فقط -3

  خارجي و حضور در كالسها از جمله شرايط فراگيران مي باشد.

 در بايد اوراق و شود مي اعالم آن نتايج و تصحيح موسسه در مربوطه مدرس توسط درس هر دوره پايان آزمون اوراق -4

  .گيرد قرار فراگيران آموزشي پرونده

  نمرات هر يك از دروس آزمون پايان دوره بايد در كارنامه فراگيران در بخش نمره آزمون جامع درج گردد. -5

مي  20از  12حدنصاب قبولي در آزمون پايان دوره براي هر درس با احتساب آزمون معرفي حداقل  -6

  )18/1/86/ك/1باشد.(



موسسات آموزشي، نتايج آزمون براي دفتربرنامه ريزي بديهي است درصورت عدم رعايت هر يك از بندهاي فوق از سوي 

  آموزشي قابل قبول نخواهد بود.

  »مدت ميراث فرهنگي و گردشگري هاي آموزشي كوتاه دوره«

  هاي تخصصي گردشگري: الف) آموزش

 تتعداد ساع                                               هاي تخصصي خدمات مسافرتي و گردشگري  آموزش  

            313                                                     دورهراهنمايان ايرانگردي و جهانگردي 1ـ1

  180                                                                      دوره راهنمايان فرهنگي  2ـ1

  323                                                                  گردي دوره راهنمايان طبيعت3ـ1

    150                                                           رساني دوره راهنمايان دفاتر اطالع 4ـ 1

  110                                                                          دوره راهنمايان محلي 5ـ1

  254                                    دوره مديريت فني دفاتر خدمات جهانگردي (بندب) 6ـ1

   وپذيرايي اقامتي( هتلداري تخصصي هاي آموزش(                                                                      

  120                                        ركنان واحدهاي اقامتي و پذيراييميزباني ويژه كا 1ـ2

  120                                                                               خانه داري هتل 2ـ2

   120                                                                             فرانت آفيس هتل 3ـ2

  90                                                                   مديريت واحدهاي اقامتي  4ـ2

   80                                                                  مديريت واحدهاي پذيرايي  5ـ2

60                     ستاره 5و4مديريت بازاريابي فروش ويژه مديران بازاريابي هتلهاي  6ـ2

                                                  
  F&B (                                                             60مديريت غذا و نوشابه ( 7ـ2

   80                                                     هاي پذيرايي بين راهي  مديريت واحد 8ـ2



  60                                                                              مديريت رستوران 9ـ2

   216                                                                                        آشپزي 10ـ2

  هاي پايه ميراث فرهنگي و گردشگري : ب) آموزش

    )25(فرودگاهها در مستقر انتظامي نيروي ويژه گردشگري و فرهنگي ميراث با آشنايي -1

  ) 30(گمرك ارزيابان و كارشناسان ويژه جهانگردان با ارتباط  .2

  ) 30راث فرهنگي و اشياء تاريخي ويژه كارشناسان و ارزيابان گمرك( مي با آشنايي  .3

  ) 30. آشنايي با صنايع دستي ويژه كارشناسان و ارزيابان گمرك(4

  )25( استانها گردشگري گروه  كار اعضاء ويژه گردشگري و فرهنگي ميراث با آشنايي. 5     

  )10(مسلح نيروهاي ويژه فرهنگي ميراث با آشنايي. 6     

  )16(فرهنگي ميراث پاسداران مديريت حفاظت مسئولين آموزش. 7     

     )50(ها موزه راهنمايان آموزش  .8     

  )25(مدارس معلمان و مديران ويژه گردشگري و فرهنگي ميراث با آشنايي  .9    

و گردشگري ويژه انجمنهاي دانش آموزي و دانش آموزان و  فرهنگي ميراث با آشنايي. 10    

                       )25دانشجويان(

            )25).(توريستي هاي اتوبوس( توريستي جمعي دسته نقليه وسايل رانندگان ويژه گردشگري صنعت با آشنايي. 11 

      )30(فرودگاهي تاكسي رانندگان ويژه گردشگري صنعت با آشنايي  .12  

         )30(دستي صنايع فروشندگان ويژه گردشگري صنعت با آشنايي  .13  

434 تا 24...).( و ساز, معرق, قاليبافي, سفال( سنتي هنرهاي آموزش.14   


