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مقدمه :
آموزش گردشگري در دوسوي يك جريان گردشگري قرار مي گيرد كه از يك سو در تبيين شناخت گردشگري نقش داشته و از
ديگر سو چگونگي گردشگري را در فضاي سرزميني باز مي نمايد .آموزش به عنوان پوشش دهنده جمعيت هر سرزمين در
پيرامون شناخت امر گردشگري با ضرورت هايي مواجه است .آموزش تجربه اي است مبتني بر يادگيري ومي تواند تغيير
مهارت ها  ،دانش ،نگرش ها و رفتار اجتماعي را در برداشته باشد .شاغالن بخش گردشگري زماني مي توانند به خوبي از عهده
وظايف محوله برآيند كه از مهارت  ،دانش و توانايي الزم برخوردار بوده و اهداف سازماني را به خوبي بشناسند .ابزاري كه مي
تواند در اين زمينه به كمك مديران بشتابد ،فرآيند آموزش است .آموزش هاي تخصصي و توسعه منابع انساني به عنوان ابزاري
اثربخش جهت ارتقا سطح مهارت و كارايي بهينه نيروهاي انساني شاغل و مورد نياز بخش گردشگري محسوب مي شوند.
براساس ماده  8قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي و ماده  11آئين نامه اجرايي آن  ،اجرايي نمودن وظايف
آموزش براساس استانداردهاي آموزشي و ارتقاي سطح كيفي دوره هاي آموزشي و نيز در راستاي تحقق سياست هاي سازمان
ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري وپيرو ابالغ مصوبه هيئت محترم وزيران به شماره /75609ت 51052ه مورخ 6/11
 94/مبني برتفويض اختيار برخي ازاموردستگاه هاي اجرايي به واحد هاي استاني به منظور روان سازي و تسهيل در امور
آموزشي ،دفتر مطالعات آموزش گردشگري دستورالعمل و ضوابط صدور مجوز فعاليت موسسات آموزشي گردشگري  ،صدور
گواهينامه پايان دوره هاي كوتاه مدت  ،مجوز تدريس جهت مدرسان واجد شرايط وفرايند نظارت توسط ادارات كل استان ها را
تدوين نموده است.
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فصل اول :تعاریف واژگان و اصطالحات:

ماده  – 1در اين دستورالعمل اصطالحات زير به كار برده مي شود :
الف  -سازمان :ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري.
ب  -موسسات آموزشی :مجري دوره هاي كوتاه مدت گردشگري مي باشند كه به منظور ارتقا سطح مهارت و دانش
تخصصي شاغالن و عالقه مندان به صنعت گردشگري تشکيل شده اند .
ج  -دوره های کوتاه مدت آموزشی :به دوره هايي اطالق مي گردد كه هدف آن تامين نيازهاي

بخش گردشگري و

ارتقاي مهارت هاي حرفه اي افراد مي باشد و مدت زمان آن بنا به نياز بخش  ،حداكثر شش ماه در نظر گرفته شده است .
د -فراگیر :به شركت كنندگان در دوره هاي كوتاه مدت آموزش گردشگري  ،فراگير اطالق مي گردد.
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ه -مشخصات دوره های کوتاه مدت:
 -1عنوان دوره
 -2ضرورت و كاربرد دوره
 -3طول مدت آموزش ( براساس محتوا تعيين مي شود)
 -4شرايط فراگيران ( رشته تحصيلي و سوابق آموزشي)
 -5محل آموزش ( موسسه مجري)
 -6تقويم زماني ( شروع و اتمام دوره ،آزمون ورودي و زمان بندي)
 -7نحوه آموزش
 -8مسئول دوره آموزشي و مدرسان دوره
 -9مقررات آموزشي
 -10ظرفيت دوره
 -11نحوه ارزيابي فراگيران
 -12تعيين شهريه
 -13آزمون جامع پايان دوره
 -14صدور گواهينامه

4

فصل دوم -شرایط و ویژگی های متقاضیان ایجاد موسسه آموزشی گردشگری :

ماده  – 2متقاضیان برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی باید دارای ویژگی های زیر باشند :
الف  -موسسات آموزشي كه اساسنامه آنها توسط اداره كل ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري به ثبت رسيده است .
ب  -شركت هاي تعاوني ( توزيعي و خدماتي ) كه اساسنامه آنها توسط وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي تاييد شده باشند.

فصل سوم -فرآیند صدور و تمدید فعالیت موسسات آموزشی گردشگری:

ماده – 3متقاضیان برگزاری دوره های آموزشی پس از طی مراحل زیر موفق به دریافت مجوز و
تمدیدفعالیت آموزشی می شوند :
الف – متقاضيان ،پس از مطالعه دستورالعمل صدور مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي در صورت داشتن شرايط مندرج در (ماده
 ) 2مي بايست ازطريق مراجعه به سامانه جامع آموزش گردشگري  ،نسبت به ورود و ثبت اطالعات و اسناد مربوط به موسسه ،
مشخصات فردي مدير عامل و مسئول آموزش به سامانه اقدام نمايند .
ب  -كارشناس آموزش استان  ،اقدام به بررسي مدارک و مستندات ارائه شده توسط متقاضيان نموده و اقدامات الزم را جهت
بازديد از فضاي آموزشي و امکانات موسسه به عمل مي آورد و در صورت انطباق تجهيزات با استانداردهاي آموزشي اقدام به
تکميل فرم فضاي آموزشي مي نمايد.
د -پس از اعالم نظر كارشناسي ،در صورت وجود نواقص احتمالي در مدارک ارسالي  ،موسسه متقاضي از تاريخ اعالم  ،به مدت
 15روز مهلت دارد تا نسبت به تکميل پرونده اقدام نمايد ،در غير اين صورت به منزله انصراف تلقي خواهد شد.
ه -پس از اظهار نظر كارشناسي مبني بر تکميل بودن پرونده متقاضي  ،موضوع در شورای آموزشی استان متشکل از معاون
گردشگري استان  ،كارشناس آموزش و كارشناس دفتر حقوقي مورد بررسي قرارخواهد گرفت و طي تنظيم صورتجلسه (پيوست
شماره  )1با موافقت اعضاي شورا و تائيد نهايي دفتر مطالعات آموزش گردشگري  ،مجوز برگزاري براي يك دوره به صورت
آزمايشي صادر مي شود .
و -پس از برگزاري يك دوره  ،تمديد مجوز منوط به ارائه گزارش تفصيلي از عملکرد مناسب موسسات مجري  ،تاييد اداره كل
استان و دفتر مطالعات آموزش گردشگري مي باشد ( .پيوست شماره 2و  3نمونه لوح صدور و تمديد مجوز)
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ز -كليه تصميمات و صورتجلسه هاي شوراي آموزشي استان ها  ،جهت به روز رساني بانك اطالعات موسسات مجري دوره
هاي كوتاه مدت آموزشي مي بايست به دفتر مطالعات آموزش گردشگري ارسال گردد.
ح -كليه موسساتي كه موفق به اخذ مجوز برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزشي گردشگري گرديده اند  ،در صورت ايجاد
وقفه يك ساله در فعاليت هاي آموزشي  ،مجوز برگزاري دوره ها ي ايشان لغو مي شود .
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فرآیند صدور و تمدید مجوز فعالیت موسسات آموزشی

ورود به سامانه و مطالعه ضوابط برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی
درسامانه فرم درخواست برگزاری دوره های کوتا ه مدت آموزشی
درددد nvbvn,.,. nv nvدردردرگردشگری
بازدید از فضا و امکانات موسسه متقاضی توسط کارشناس
استان

بررسی مدارک توسط مسئول آموزش استان

طرح و بررسی درخواست متقاضی در شورای آموزشی استان

بررسی میزان انطباق امکانات و
تجهیزات با استانداردها

صدور مجوز برگزاری یک دوره کوتاه مدت آموزش
گردشگری توسط استان

اعالم نظر و تائید نهایی دفتر مطالعات آموزش گردشگری از طریق سامانه

تمدید مجوز برگزاری دوره های آموزشی براساس
تایید عملکرد از طریق سامانه

ارسال اطالعات به دفتر مطالعات آموزش گردشگری
جهت بروزرسانی بانک اطالعات موسسات و مدرسین

7

فصل چهارم – شرایط الزم برای اخذ مجوز برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی گردشگری

ماده  – 4كليه متقاضيان برگزاري دوره هاي آموزشي مي بايست نسبت به ارائه مدارک زير اقدام نمايند :
الف  -موسسات متقاضي مي بايست از طريق مراجع ذيصالح  ،مجوز تاسيس را دريافت نموده باشند .
ب  -تمامي موسسات  ،شركتها و مراكز آموزشي مندرج در ماده  2مي بايست در موضوع اساسنامه " اجرا و آموزش دوره هاي
ميراث فرهنگي  ،صنايع دستي و گردشگري " را درج نموده باشند.
تبصره -1در صورت هر گونه تغيير در نام و يا كادر اداري موسسه  ،مراتب بايد به طور قانوني از طريق مراجع ذيصالح صورت
گرفته و به اين دفتر منعکس گردد.
تبصره  -2مراكز آموزشي ( موسسات عالي علمي كاربردي  ،دانشگاه ها ) و ساير دستگاه ها مي بايست تأئيديه اي مبني بر
بالمانع بودن برگزاري دوره هاي كوتاه مدت گردشگري  ،ارائه نمايند..
ج -تصوير اساسنامه  ،آگهي روزنامه رسمي و ساير مدارک مربوط به متقاضي مي بايست برابر اصل شده و به تائيد مراجع
ذيصالح يا صادر كننده رسيده باشد
ه -تصوير اجاره نامه يا سند مالکيت برابر اصل شده توسط مراجع ذيصالح به منظور كاربري در امور آموزشي
تبصره -1تنظيم تفاهم نامه جهت متقاضيان برگزاري دوره هاي هتلداري منعقد شده في مابين هتل و موسسه آموزشي جهت
اجراي دروس عملي
و  -معرفي مدير عامل ،مسئول آموزش و مدرسان با توجه به دروس اصلي تعيين شده جهت آزمون جامع براي هر يك از دوره
هاي درخواستي
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فصل پنجم -شرایط و وظایف مسئوالن موسسه آموزشی ( مدیر عامل و مسئول آموزش ) :

ماده  -5مسئوليت اداره موسسه آموزشي به عهده مديراني خواهد بود كه واجد شرايط زير باشند.
الف – تابعيت جمهوري اسالمي ايران
ب – متدين به دين اسالم يا ساير اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
ج -ارائه مدارک شناسايي و مراجعه به اداره حراست جهت استعالم از مراجع ذيصالح
د – ارائه گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر بنا به تأييد مراجع ذيصالح
ه -ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
و -دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دايم
ز– داشتن حداقل مدرک تحصيلي كارشناسي براي مديرعامل و ارائه سوابق تجربي مبني بر تسلط به موضوع گردشگري
ماده  -6وظايف مسئوالن موسسه آموزشي به شرح ذيل است:
الف -مدير عامل  ،مسئول حسن اجراي دوره هاي آموزشي و رعايت كليه قوانين و آيين نامه هاي مصوب مي باشد.
ب -مسئول آموزش  ،شغل تمام وقت محسوب مي شود و مانع اشتغال رسمي فرد در دواير دولتي و خصوصي مي گردد.
ج -انتصاب مسئول آموزش موسسه مستلزم تأييد سازمان ،دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي كارشناسي و پنج سال تجربه در
امور آموزشي از جمله اين شرايط مي باشد.
تبصره ( :)1در صورت معرفي يك نفر به عنوان مدير عامل و مسئول آموزش مؤسسه  ،فرد معرفي شده بايد شرايط احراز هر دو
پست را دارا باشد.
تبصره ( : )2در صورت تغيير مسئول آموزش موسسه  ،الزم است مسئول آموزش جديد همراه با ارسال مدارک و سوابق مفيد
معرفي گردد.
تبصره ( : )3حضور مسئول آموزش در موسسه مجري الزامي است و در غياب مسئول آموزش در موارد ضروري  ،مدير عامل
موظف به حضور در موسسه مي باشد.
د-مسئول آموزش در موسسه مجري  ،موظف به نظارت بر اجراي موثر برنامه هاي كارورزي و ارائه گزارش به سازمان مي
باشد.
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فصل ششم  -ویژگی ها و شرایط مدرسان دوره های کوتاه مدت گردشگری:

ماده  -7كادر آموزشي مدرسان در هر يك از گروه هاي زير قرار مي گيرند :
الف – كادر آموزشي ثابت  :به مدرساني اطالق مي شود كه برابر مقررات آموزشي سازمان جزء مدرسان دروس جامع بوده و
موسسات مجري موظف به استفاده از آنها جهت تدريس دروس جامع مي باشند.
ب – كادر آموزشي غير ثابت  :به مدرساني اطالق مي شود كه جهت دروس غير جامع دوره يا دوره هاي آموزشي كوتاه مدت
گردشگري از آنها استفاده مي گردد.
تبصره  : 1در صورت نياز به تغيير و جايگزيني مدرسان دروس جامع و عمومي  ،موسسه موظف مي باشد حداقل قبل از اتمام
دوره و شروع دوره جديد نام مدرس يا مدرسين و جايگزين آن را با عنوان درسي به صورت مکتوب با داليل تغيير مدرس به
آموزش سازمان اعالم نمايد و مجوز تدريس را اخذ نمايد.
تبصره  : 2در صورت نياز  ،موسسه بايد ضمن اطالع به مدرس جايگزين  ،فرم مشخصات مدرسان را تکميل و به همراه
مدارک و مستندات ارائه نمايند .
ماده  -8كادر مدرسان دوره هاي آموزشي مي بايست داراي ويژگي هاي زير باشند:
الف ) ترويج ارزشهاي مثبت اخالقي و اعتقادي
ب ) توانايي تصميم و انتقال مفاهيم درسي
ج ) تسلط به موضوع درسي
ح) آگاهي از روشهاي مختلف تدريس
د) توانايي تهيه طرح درس
ز) توانايي ايجاد همبستگي بين مطالب
ه) رعايت مقررات آموزشي
ط) ارائه مطالب جديد علمي
ي) تسلط به بحث گروهي با فراگيران
ماده –9فرايند بررسي مدارک مدرسين و صدور مجوز تدريس :
الف -مدرسان و مربيان بايد فرم مربوط به تدريس را تکميل نموده و به همراه مدارک و مستندات از طريق موسسه متقاضي به
اداره كل استان ارسال نمايند
تبصره ( : )1مدرسان كليه دوره هاي گردشگري بايد داراي حداقل مدرک تحصيلي كارشناسي ارشد باشند.
تبصره ( :)2مدرسان دوره هاي هتلداري بايد داراي حداقل مدرک تحصيلي كارشناسي و يا ده سال سابقه تجربي باشند.
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تبصره ( : )3جهت تدريس دروس عملي مدرسان بايد داراي حداقل  5سال تجربه عملي در زمينه مورد نظر باشند.
تبصره ( : )4مدرسان مجاز به تدريس يك درس مشخص شده اصلي و يك درس غير اصلي از سوي مرجع صادر كننده مي
باشند.
ب -شرايط الزم جهت تدريس مربيان و مدرسان در دوره هاي كوتاه مدت آموزشي  ،كسب حد نصاب امتياز مورد نظر براساس
شاخص هاي تعيين شده ،مي باشد.
ج -بررسي مدارک و تعيين صالحيت علمي و تجربي مدرسين معرفي شده در کمیته تخصصی صدور مجوز مدرسین
دفتر مطالعات آموزش گردشگري با تركيب و وظايف به شرح زير صورت خواهد گرفت :
رئيس جلسه  :مديركل دفتر مطالعات آموزش گردشگري
اعضاي جلسه  :معاون دفتر مطالعات آموزش گردشگري  ،رئيس گروه آموزش و پنج نفر عضو هيات علمي
شرح وظایف کمیته تخصصی صدور مجوز تدریس :
 بررسي راهکارهاي پيشنهادي جهت ارتقاء سطح علمي مدرسين در جلسه كميته تخصصي تشويق از مدرسان برتر بصورت ساليانه در مراسم روز جهاني جهانگردي صدور مجوز تدريسشرح وظایف دبیرخانه :
 تحويل مدارک مدرسين بررسي پرونده متقاضيان از سوي ادارات كل استان و موسسات مجري برگزاري جلسه هر چهل و پنج روز يکبار تهيه و تنظيم صورتجلسه هاي كميته تهيه دستور جلسه كميته تخصصي ارائه صورتجلسات كميته تخصصي به دفتر مديركل بررسي پيشنهادها و دعوت ازاعضاء جهت تشکيل كميته ابالغ مصوبات كميته جذب مدرسان به كليه استانها و موسسات مجري برنامه ريزي ساليانه جهت توسعهشرایط احراز تدریس :
 دارا بودن تمامي شرايط مندرج در دستورالعمل11

 كسب امتياز الزم از طريق ارزيابي مدارک و مستندات ارائه شده حضور در دفتر مطالعات آموزش گردشگري به منظور انجام مصاحبه علميتبصره :
 هر گونه تغيير و اصالح در آئين نامه منوط به پيشنهاد مديركل دفتر مطالعات آموزش گردشگري مي باشد. در صورت اعتراض متقاضي نسبت به راي كميته تخصصي  ،پرونده قابل طرح و تجديد نظر خواهد بود. اعضاء كميته تخصصي هر دو سال يکبار انتخاب مي شوند.ماده  -10مجوز تدريس مدرسان معرفي شده از سوي موسسات با توجه به هركدام از دوره هاي آموزشي گردشگري جهت
دروس اصلي آزمون جامع به شرح زير مي باشد :

الف  -دروس امتحان جامع دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی:
معماري ايران و جهان
آشنايي با فرهنگ و اقوام ايران زمين
آشنايي با ميراث فرهنگي و هنرهاي سنتي
زبان تخصصي
شناخت اماكن تاريخي و باستاني
شناخت صنعت گردشگري
اكوتوريسم و طبيعت گردي
جغرافياي جهانگردي ايران و نقشه خواني
ب -دروس امتحان جامع دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی:
شناخت صنعت گردشگري
بازاريابي و فروش خدمات مسافرتي و گردشگري
برنامه ريزي و سرپرستي گشت ها
آشنايي با قوانين و مقررات گردشگري در دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري
زبان تخصصي ( انگليسي )
شناسايي مسيرهاي گردشگري
ج -دروس امتحان جامع دوره راهنمایان طبیعت گردی:
آشنايي با گياهان ايران
آشنايي با جوامع محلي و اصول تسهيل گري
آشنايي با تنوع زمين شناسي ايران
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آشنايي با پرندگان ايران و پرنده نگري
آشنايي با پستانداران ايران
مباني اكوتوريسم
زبان تخصصي

د -دروس امتحان جامع دوره راهنمایان ژئوتوریسم ( زمین گردشگری):
زبان تخصصي
اصول و مباني زمين گردشگري
آشنايي با تنوع ژئومورفولوژيك ايران
آشنايي با تنوع زمين شناسي ايران
آشنايي با اصول تفسير ميراث
آشنايي با ميراث معدنکاري و گردشگري
ه  -دروس امتحان جامع دوره مدیریت تخصصی هتل:
مديريت رفتار سازماني و منابع انساني در هتل
مديريت استراتژيك در صنعت هتلداري
مديريت و نظارت بر تاسيسات فني و مهندسي هتل
بازاريابي و فروش در هتل
كنترل هزينه ها و تنظيم بودجه ساليانه هتل
فناوري اطالعات و ارتباطات در صنعت هتلداري
زبان انگليسي تخصصي هتلداري
و -دروس امتحان جامع دوره مدیریت عمومی هتل:
شناخت هتل و خدمات پشتيباني
مديريت و سرپرستي در هتل
مديريت و نظارت بر بخش اتاق داري و خانه داري هتل
مديريت و نظارت بر بخش پذيرش مهمان هتل
مديريت و نظارت بر بخش غذا و نوشابه
زبان انگليسي تخصصي هتلداري
مهارت هاي فردي و ارتباطي
تبصره  -1در صورت هر گونه تغيير در تركيب مدرسان موسسات مجري دوره هاي آموزشي  ،مراتب بايد طي مکاتبه با اداره
كل استان اعالم گردد.
تبصره  -2مدرسان واجد شرايط فقط مجاز به تدريس دروس تعيين شده و نيز در استان هايي كه اعالم مي گردد  ،مي باشند
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تبصره  -3در صورت تمايل به تدريس در ساير استانهاي كشور مي بايست ضمن تکميل فرم مدرسان ،مدارک جهت بررسي
مجدد ارائه گردد.

فرآیند صدور مجوز تدریس

تکمیل فرم مشخصات و ارائه مدارک توسط
مدرس در سامانه

بررسی اولیه مدارک توسط اداره کل استان

بررسی مدارک مدرسین توسط دفتر مطالعات آموزش گردشگری و طرح
در کمیته تخصصی صدور مجوز تدریس

حضور مدرسین در دفتر مطالعات جهت انجام مصاحبه علمی

تعیین صالحیت علمی و صدور مجوز تدریس توسط دفتر مطالعات آموزش
گردشگری و درج در سامانه
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فصل هفتم  -امکانات و تجهیزات آموزشی :

ماده  -11موسسه آموزشي بايد داراي شرايط و تجهيزاتي به شرح زير باشد:
الف -معرفي فضاي آموزشي استاندارد داراي حداقل  100متر فضاي مفيد
ب-كالس ها و كارگاه هاي آموزشي براي هر درس با نور و سيستم تهويه مناسب  ،تخته سفيد ،صندلي و ميز مدرس  ،صندلي
استاندارد آموزشي دسته دار ( به تعداد حداقل  20عدد)  ،با در نظر گرفتن فواصل مناسب و نيز تجهيزات استاندارد براي همان
درس ،ظرفيت استاندارد كالسهاي نظري بيست نفر و كالسهاي عملي  16نفر مي باشد.
ج-كتابخانه مناسب براي استفاده مدرسان و فراگيران شامل لغت نامه هاي عمومي و تخصصي به زبان فارسي و بين المللي ،
كتاب هاي تخصصي به ازاي هر درس حداقل دو عنوان  ،كتاب هاي درسي و جزوات آموزشي دوره هاي مورد آموزش از هر
كدام حداقل سه عنوان  ،مجالت تخصصي در زمينه دوره هاي آموزشي مرتبط  ،فارسي و بين المللي و قرائت خانه دانشجويي با
فضايي مناسب .
د -دارا بودن فضاي كافي براي اجتماع و استراحت فراگيران در زنگ تفريح
ه -استفاده متناسب از تصاوير  ،عکس ها و نوشتارهاي آموزشي و مرتبط با موضوع دوره ها در فضاهاي آموزشي و عمومي
و -اتاق مديرعامل و اتاق مسئول آموزش
ز -سرويس بهداشتي مجزا براي خانم ها و آقايان
تبصره  : 1هر گونه جابه جايي در محل برگزاري دوره ها مي بايست با اخذ موافقت قبلي از ادارات كل ميراث فرهنگي صنايع
دستي و گردشگري صورت پذيرد.
تبصره  : 2به منظورآشنايي بيشتر موسسات متقاضي با استانداردهاي مورد نظر در خصوص امکانات و تجهيزات فضاي آموزشي
 ،نمونه فرم بازديد از فضاي آموزشي موسسات متقاضي ارائه گرديده است

فصل هشتم -شرح وظایف مؤسسات مجری دوره های کوتاه مدت گردشگری :

ماده  -12موسسات مجري دوره هاي كوتاه مدت گرشگري ملزم به رعايت كامل موارد زير مي باشند:
الف – رعايت كليه موارد مندرج در دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي آموزشي دفتر مطالعات آموزش گردشگري
ب -برنامه ريزي آموزشي با توجه به سرفصل هاي آموزشي و ساعات تعيين شده توسط دفتر مطالعات آموزش گردشگري
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ج – تامين نيازهاي آموزشي فراگيران با هماهنگي اداره كل استان
د – مطالعه و بررسي و تأمين مواد درسي و انتخاب مدرسان تأييد شده و ايجاد مکان مناسب جهت آموزش فراگيران
ه -بررسي و ارزشيابي صالحيت علمي و تخصصي مدرسان و ارزشيابي مداوم كاركنان
و -پرورش و تربيت كادر آموزشي مورد نياز جهت جايگزيني مدرسان در صورت لزوم به منظور تکميل كادر و خودكفائي در
تخصصهاي مورد نياز
ز -در صورت عدم اجراي ساعت درسي توسط مدرسان ،مؤسسه موظف به تأمين و ارائه كالس فوق العاده جهت فراگيران مي
باشد.
ح -ثبت نام متقاضيان در دوره هاي آموزشي مستلزم رعايت شرايط تعيين شده از سوي دفتر مطالعات آموزش گردشگري از
جمله مدرک تحصيلي براي هر دوره مي باشد .حداقل مدرک تحصيلي فراگيران براي شركت در دوره هاي مديريت فني،
كارشناسي مورد قبول وزارت علوم ،تحقيقات و فن آوري و براي دوره راهنمايان گردشگري كارشناسي مورد قبول وزارت علوم
(بر اساس آيين نامه راهنمايان گردشگري مصوب سال  ،)1394تحقيقات و فن آوري و براي دوره هتلداري ديپلم مورد قبول
وزارت آموزش و پرورش مي باشد.
تبصره :شرايط دقيق متقاضيان شركت در دوره هاي كوتاه مدت آموزشي راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي و راهنمايان طبيعت
گردي و راهنمايان ژئوتوريسم ( زمين گردشگري ) در "دستورالعمل اجراي دوره هاي آموزشي " درج شده است.
ط -اتباع خارجي با دارا بودن ويزاي معتبر و نداشتن مشکل قانوني اقامت و همچنين پروانه معتبر و تاييد صالحيت فني توسط
مرجع صادر كننده مجوز ،مي توانند در دوره هاي كوتاه مدت گردشگري و هتلداري شركت و گواهي نامه پايان دوره را اخذ
نمايند.
ي -كليه كساني كه مايلند در دوره هاي كوتاه مدت آموزش گردشگري ثبت نام كنند بايد پس از طي كامل دوره و حضور در
امتحانات داخلي ،در آزمون سراسري پايان دوره و مصاحبه كه توسط دفتر مطالعات آموزش گردشگري برگزار مي شود  ،شركت
كرده و حد نصاب نمره الزم را كسب نمايند.
ک -فراگيران موظفند در راس ساعات تعيين شده در كالس حاضر شوند و مدرسان موظف به حضور و غياب و اطالع غيبت ها
به مؤسسه بوده و واحد مذكور مراتب غيبت را حسب مورد به فراگيران اعالم نموده و در صورت غيبت بيش از حد وغيرمجاز
طبق دستورالعمل هاي ابالغ شده اقدام نمايد.
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ل -فراگيران جهت گذراندن دوره  ،بايد به همان مؤسسه اي مراجعه نمايند كه ثبت نام اوليه را در آن انجام داده اند .در صورت
تمايل داوطلب جهت گذراندن دوره در مؤسسات ديگر ،اين امر بايد با توافق طرفين و تأييد دفتر مطالعات آموزش گردشگري
صورت پذيرد.
م -در كليه آزمون ها  ،اسامي قبول شدگان از سوي دفتر مطالعات آموزش گردشگري اعالم خواهد شد ،مهلت اعتراض براي
رسيدگي مجدد  ،دو هفته بعد از تاريخ اعالم نتايج است كه غير قابل تمديد مي باشد.
ن -صدور گواهينامه پايان دوره براي دوره هاي كوتاه مدت آموزش گردشگري از سوي مؤسسات مجري ممنوع مي باشد.

فصل نهم  -ضوابط اجرایی موسسه آموزشی :

ماده  -13موسسات آموزشي مجري دوره هاي كوتاه مدت گردشگري بايد در قالب ضوابط زير فعاليت نمايند:
الف  -مؤسسات آموزشي داراي مجوز برگزاري دوره ها مجاز به درج نام سازمان ميراث فرهنگي  ،صنايع دستي و گردشگري و
آرم سازمان در فراخوان ها  ،سربرگ ها  ،كارت شناسايي و تابلوي مؤسسه خود

نمي باشند و تنها مي توانند خود را به

عنوان مجري دوره هاي آموزشي سازمان ميراث فرهنگي  ،صنايع دستي و گردشگري معرفي نمايند.
ب -مؤسسات آموزشي داراي مجوز براي مشاركت در طرح ها  ،برنامه هاي پژوهشي و برنامه ريزي آموزشي در زمينه
گردشگري و هتلداري داراي اولويت مي باشند .
ج -به مؤسساتي كه مجوز اجراي دوره هاي آموزشي را براي اولين بار كسب نموده اند تنها مجوز اجراي يك دوره آموزشي
اعطا مي گردد.
د-مؤسسات پس از دريافت مجوز براي اولين بار و اجراي مطلوب و مورد تأييد  ،مي توانند يك دوره جديد را نيز تقاضا نمايند .
ه -ارزيابي فعاليت آموزشي مؤسسات توسط مسئوالن آموزش استان صورت مي پذيرد.
تبصره  :1در صورتي كه فعاليت مؤسسه كمتر از حد انتظار ارزيابي گردد  ،طبق دستورالعمل ها با نظر شوراي آموزشي استان
تصميم گيري خواهد شد.
و -در صورت بروز اختالف بين مؤسسات مجري و فراگيران در خصوص دوره هاي آموزشي  ،موضوع طي يك جلسه دركميته
سه جانبه متشکل از فراگير  ،مدير عامل مؤسسه آموزشي و يا نماينده مدير عامل مؤسسه به همراه مسئول آموزش استان مورد
بررسي قرار خواهد گرفت .در صورت عدم حصول نتيجه مورد قبول طرفين  ،نظر مسئولين سازمان حکم قطعي خواهد بود .در
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صورت عدم اجراي حکم  ،پرونده به دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي  ،صنايع دستي و گردشگري جهت رسيدگي ارسال
مي گردد.
ز  -ارائه مجوز برگزاري دوره جهت مراكزي كه خود جنبه نظارتي دارند و متولي امور تورگرداني و مديريت فني مي باشند در
صورت صالحديد و رعايت كليه حقوق و قوانين و دستور باالترين مرجع سازمان در استان و طي صورتجلسه و تفهيم به اين
مراكز و يکسان بودن حق اجرا همانند ساير موسسات امکان پذير خواهد بود.
ح -كليه فعاليت هاي آموزشي موسسات مجري داراي مجوز كه بصورت متمركز توسط موسسه آموزشي و يا به صورت غير
متمركز و حسب ضرورت در مکان باز و يا هتلها انجام خواهد گرفت مشمول مقررات آئين نامه هاي آموزشي خواهد بود.
ط -مؤسسات آموزشي مي توانند جهت اجراي قسمتي از آموزشهاي الزم ( عملي و كارگاهي) از وسايل و امکانات هتل ها و
مکانهايي استفاده نمايند كه تفاهم نامه في ما بين منعقد شده و قبل از اجرا به تاييد سازمان رسيده باشد.
ي -تغيير محل موسسات مجري داراي مجوز بدون موافقت مرجع صادر كننده ممنوع است و تخلف از آن موجب تصميم گيري
طبق قوانين و آئين نامه هاي آموزشي و تعليق مجوز تا كسب موافقت از مرجع ياد شده مي شود.
ک -مؤسسات مجري مجاز به انجام فعاليت هاي مغاير با موضوع اساسنامه نمي باشند.
ل -موسسات مجري موظفند حداقل يك ماه قبل از اتمام مجوز جهت تمديد  ،مراتب را از طريق سامانه به ادارات استان ها
اعالم نمايند.
م -مؤسسات مجري موظفند در زمان تعليق ،از اجرا و برگزاري هر گونه دوره كوتاه مدت گردشگري تا وصول مجدد مجوز و
اعالم كتبي از سوي ادارات كل استان ها ممانعت نمايند.
ن -شخص حقوقي دارنده مجوز موظف است هر گونه تغيير در امور مربوط به مديريت  ،شركا  ،سهامداران  ،مسئول آموزش ،
نام  ،نشان  ،مکان و  ....مؤسسه را به اطالع مرجع صدور مجوز برسا ند ،در غير اين صورت مجوز فعاليت مؤسسه به تشخيص
مرجع صادر كننده و در صورت صالحديد از  6ماه تا يکسال معلق خواهد شد.
س -هر گاه مؤسسات مجري داراي مجوز ،دو دوره يك ساله بدون عذر موجه و اطالع قبلي فعاليت آموزشي ننمايند ،به
تشخيص مرجع صادر كننده مجوز  ،تصميم گيري خواهد شد و در صورت صالحديد منجر به لغو مجوز فعاليت مؤسسه مي
گردد.
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ع -مؤسسات مجري موظفند اطالعات مورد درخواست و گزارش عملکرد فعاليت خود را در مدتي كه مراجع مرتبط تعيين مي
كنند ارائه نمايند  .در غير اينصورت به تشخيص مرجع صدور مجوز برگزاري دوره هاي كوتاه مدت گردشگري در خصوص
مؤسسه تصميم گيري خواهد شد.
ف -مؤسسات مجري موظفند نشاني كامل  ،شماره هاي تلفن  ،نمابر و نوع فعاليت خود را در سربرگ نامه ها به زبان فارسي
درج نمايند  ،همچنين در صورت ارائه شماره و تاريخ مجوز از سوي مرجع صدور مجوز  ،موظف به درج آن در سربرگ و
مکاتبات خود مي باشند.
ص -مؤسسات مجري داراي مجوز برگزاري دوره هاي كوتاه مدت گردشگري موظف به نصب تابلو در سر در مؤسسات مجري
دوره هاي آموزشي مي باشند.
ق-مؤسسات مجري داراي مجوز برگزاري دوره هاي كوتاه مدت گردشگري مکلف به نصب كليه دستور العمل ها و آئين نامه
و مکاتبات آموزشي ابالغ شده به مؤسسه در تابلو جهت رويت فراگيران

مي باشند .

ر -مؤسسات مجري داراي مجوز برگزاري دوره هاي گردشگري حق استفاده از الفاظي چون  :مختلط  ،بين المللي  ،نيمه
حضوري و غير حضوري و  ، ....در تبليغات خود را نداشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف  ،طبق قوانين و آئين نامه
آموزشي تصميم گيري خواهد شد.
ش -مؤسسات مجري داراي مجوز دوره هاي گردشگري و هتلداري  ،مجاز به مکاتبه با ساير مؤسسات مجري جهت آموزش
فراگيران آنها نبوده  ،بجز در موارد ضروري بنا به صالحديد ادارات كل استانها
ت  -در صورت به حد نصاب نرسيدن يا عدم اجراي دوره هاي گردشگري از سوي موسسات مجري  ،موسسات موظفند موارد
را به صورت مکتوب به اطالع مرجع صادر كننده مجوز رسانده و به فراگيران اطالع رساني نمايند .در اين شرايط در صورتي كه
فراگيران خواهان اخذ شهريه باشند مي بايست مبلغ اخذ شد ه هنگام ثبت نام  ،مسترد گردد.
ث -مؤسسات مجري داراي مجوز برگزاري دوره هاي گردشگري مجاز به هيچگونه انتقال  ،اجاره  ،واگذاري كامل مؤسسه ،
واگذاري شعبه  ،نمايندگي و مجوز برگزاري دوره ها را به غير  ،نداشته و در صورت محرز شدن تخلف  ،مرجع صادر كننده با
توجه به مورد و صالحديد  ،در خصوص مؤسسه تصميم گيري خواهد نمود.
خ -در صورتي كه شخص حقيقي صاحب مجوز ( مدير عامل ) فوت نمايد يا مهجور شود  ،وارث متوفي يا قيم قانوني شخص
مهجور بايد حداكثر تا يك ماه  ،شخص واجد شرايطي را معرفي نمايد  .در غير اين صورت مجوز فعاليت آموزشي از سوي مرجع
صادر كننده لغو خواهد شد و در اين مدت مسئول آموزش مؤسسه عهده دار كليه وظايف مدير عامل موسسه خواهد بود .
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ذ -مؤسسات مجري داراي مجوز موظف به رعايت كليه فرآيند صدور مجوز برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزشي ابالغ شده
در شيوه نامه صدور مجوز مي باشند.
الف -مؤسسات مجري داراي مجوز موظف به رعايت كليه دستورالعمل ها و مکاتبات اعالم شده مي باشند.
ب -حق التدريس مدرسان مؤسسه بر عهده مؤسسات داراي مجوز مي باشد.
ج -مبالغ دريافتي از فراگيران شامل شهريه ،مصاحبه ،ثبت نام آزمون جامع دوره هاي كوتاه مدت گردشگري بر اساس نرخ
تعيين شده و بر طبق ضوابط و دستورالعملهاي آموزشي مي باشد.
د -كليه مؤسسات مجري داراي مجوز در صورت عدم فعاليت يا متوقف شدن اجراي دوره ها موظفند ضمن اطالع رساني و
تائيد سازمان  ،طي توافق كتبي با يکي از موسسات داراي مجوز در همان استان ضمن ارائه داليل توقف فعاليت  ،كليه وظايف
را به موسسه ديگري محول نمايد.
ه -عدم رعايت هر يك از مفاد اين دستورالعمل ،آئين نامه آموزشي و مکاتبات توسط مؤسسات مجري داراي مجوز كه تخلف
آنها محرز گردد اين اجازه را به مرجع صادر كننده مجوز برگزاري دوره هاي آموزش كوتاه مدت گردشگري و هتلداري مي دهد،
تا طبق قوانين و مقررات داخلي در خصوص مؤسسه متخلف اعالم راي نمايد.

فصل دهم  -فرآیند صدور گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت

ماده  -14مراحل انجام کار جهت صدور گواهینامه پایان دوره های کوتاه مدت گردشگری به شرح زیر
است:
الف -اعالم نتايج آزمون جامع
ب -ارسال نمرات آزمون پايان دوره ( جامع -مصاحبه) فراگيران به اداره كل استان ها توسط دفتر مطالعات آموزش گردشگري
ج -ارسال نمرات به موسسات مجري جهت تکميل پرونده آموزشي فراگيران توسط اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري استان
د -تکميل و ارجاع مدارک پذيرفته شدگان به ادارات كل استان ها جهت صدور گواهينامه
ه -تاييد نهايي ادارات كل استان ها
و -تاييد دفتر مطالعات آموزش گردشگري
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فرآیند صدور گواهینامه دوره های کوتاه مدت آموزش گردشگری

اعالم نتایج آزمون جامع

ارسال نمرات آزمون جامع به ادارات کل استان ها

ارسال نمرات به موسسات مجری

تکمیل و ارجاع مدارک پذیرفته شدگان به ادارات کل استان ها جهت صدور
گواهینامه

تایید مدارک توسط ادارات کل استان ها

تائید توسط دفتر مطالعات آموزش گردشگری
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پیوست شماره 1

صورتجلسه صدور  /تمدید مجوز برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش گردشگری
شماره جلسه :
نام استان :
تاريخ جلسه :
نام موسسه :
نام مديرعامل و مسئول آموزش :
نام دوره درخواستي :
نشاني موسسه :
دستور جلسه :
اعضاي شوراي آموزشي :
نقطه نظرات
سمت
نام و نام خانوادگي
رديف

اعالم نظر اعضاي جلسه :
نظر نهايي :
تجديد نظر :
 معاون گردشگري استان مسئول آموزش استان -نماينده دفتر حقوقي
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تاريخ:
شماره:
بسمه تعالی
صدورمجوز برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش گردشگری
مؤسسه ...
با عنایت به جلسه

 ...مورخ  ...کمیته تخصصی صدور مجوز و ماده  8قانون توسعه صنعت

ایرانگردی و جهانگردی و مواد  11و  12آئین نامه اجرایی آن با اجرای یک دوره آموزشی کوتاه مدت
 ...بصورت آزمایشی درسال ...

از تاریخ

 ...لغایت

...

به مدیر عاملی ...

در چارچوب

قوانین  ،مقررات و آیین نامه های آموزشی موافقت می گردد  .بدیهی است اجرای مجدد دوره آموزشی
منوط به ارائه گزارش عملکرد و تائید کارشناس امور آموزش استان می باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی وگردشگری
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پیوست شماره 3

بسمه تعالی
تاريخ:
شماره:
تمدید مجوز برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش گردشگری
موسسه ...
نظر به رضایت ازعملکردموسسه در سال جاری و با عنایت به ماده  8قانون توسعه صنعت
ایرانگردی و جهانگردی و مواد 11و  12آئین نامه اجرایی آن  ،مجوز برگزاری دوره های .............به
مدت یک سال از تاریخ ......لغایت  .....در چارچوب قوانین  ،مقررات و آئین نامه های آموزشی به مدیر
عاملی .......تمدیدمی گردد.
اجرای مجدد دوره آموزشی منوط به ارائه گزارش عملکرد و تأیید کارشناس آموزش استان می باشد.

مدیر کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری
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