
  
 
 

 آزاد  یدوره عال  یآموزش یمشخصات و محتوا 

 

 آزاد: یمشخصات دوره عال -الف 

 دفاتر خدمات مسافرتی و فروش تور  کانترعنوان فارسی: 

 Travel agencies and tour sale's operatorعنوان التین:  

 ☒عملی(  -تركیبی )نظری             ☐ عملی                  ☐نوع دوره:                 نظری 

 ☐ مجازی             ☐حضوری  نیمه             ☒حضوری شیوه اجرا:               

   ☐ارائه پروژه / نمونه كار  ☒ آزمون عملی     ☒نحوه ارزیابی دوره:   آزمون كتبی 

 و سایر .....................   ☐كار  پوشه كار و ارائه گزارش 

 :انيجوب ـ ضوابط و شرايط پذيرش مهارت 
 حداقل مدرك تحصيلی / رشته تحصيلی: دیپلم / تمام رشته ها          زمينه تخصصی:  

   پيشينه تخصصی )به سال(:        سایر شرایط:

 ج ـ محتوای آموزشی دوره:

  

 ریز محتوای آموزشی سرفصل 
 )ساعت(  زمان آموزش

 گيری(:هدف دوره )قابل سنجش و اندازه

 عملی  نظری فروش تور  کانتری آموزش –دفاتر خدمات مسافرتی    کانتری  آموزش

   مبحث نظری: 

 2 آشنایی با انواع دفاتر خدمات مسافرتی )بند الف، بند ب و بند پ(  .1

 

 2 امور رایج در دفاتر خدمات مسافرتی  .2

 2 سيستم های رزرو و صدور بليط )داخلی و خارجی( .3

 2 خارجی(سيستم های رزرو هتل )داخلی و   .4

 2 و مراحل اخذ ویزا   زا یانواع و  .5

 2 مختلف  یکشورها  یو گمرک  یمقررات ارز .6

 2 و حقوق گردشگر مقررات گردشگری   .7

 2 ی و خارج  یداخل  یتورها .8

 2 در دفاتر خدمات مسافرتی  و مدیریت ارتباط با مشتری  بازاریابی .9

   شرح کار عملی: 

 حداقل دو مورد  صدور بليط )داخلی و خارجی( .1

 

2 

 2 حداقل دو مورد  رزرو آنالین هتل داخلی و خارجی .2

 4 حداقل دو مورد   طراحی تورهای داخلی و خارجی .3

 4  تورهای داخلی و خارجی  عملی  بازاریابی .4

 12 18 جمع زمان آموزش

 30 جمع کل

 كد شناسه فرم: 



 آموزش دوره: طیمح ط يد ـ شرا

 یزات و ملزومات مورد نیاز:هتج

 اینترنت پرسرعت – كامپیوتر یا لپ تاپ  –تخته هوشمند  – ویدئو پروژكتور كالس آموزشی مجهز به  •

 مدرس دوره یهای ژگ يه ـ و

حداقل یک   تخصصی )تجربه زیسته( در حوزه شغلی مورد نظر )با ذكر حوزه شغلی به سال(:حداقل سابقه   •

 سال سابقه كار در دفاتر خدمات مسافرتی داخلی یا خارجی یا شركت های هواپیمایی 

 كارشناسی ارشد  تحصیلی در مقطع:حداقل مدرك  •

 تیریمد  ، مدیریت جهانگردی  ، بازاریابی گردشگری  ، گردشگریمدیریت  های تحصیلی )متجانس(:  رشته / رشته •

 ی گردشگر  ی زیو برنامه ر  ایجغراف ،یو توسعه جهانگرد   ی زیبرنامه ر  ، یجهانگرد  یابیبازار

 بند ب یا بند پ   یاحداقل یکی از گواهینامه های بند الف  های آموزشی مورد نیاز:  ها و یا دورهنامهگواهی •

 سال  دو مرتبط )به سال(:  حداقل پیشینه تدریس   •

 دفاتر خدمات مسافرتی   مدیریتمسلط به    –مسلط به طراحی تور ها با ذكر موارد:  سایر ویژگی •

 : مشخصات تدوین کننده دوره
 زهرا لطفی

 ( ییروستا  یز یبرنامه ر  -  اي جغرافکارشناسی ارشد  )

 آتنا شفيع زاده

 ( سمیتور  یز یبرنامه ر  -  اي جغرافکارشناسی ارشد  )

 

 ( 33مرکز آموزش علمی کاربردی موسسه فرهنگی هنری پيشرو پژوهان )واحد  

 

 

نام   رئيس  نام،  امضای  و  خانوادگی 

 واحد استانی: 

تصویب در كمیسیون برنامه  تاریخ 

  : ریزی درسی استانی

 ..................................................................... 

 

 

}نام خانوادگی، نام مولف / مترجم. )سال انتشار(، عنوان كامل منبع، شهر محل انتشار: منبع / منابع آموزشی )كتاب، دستورالعمل، كاتالوگ فنی و سایر( :  

 ناشر.{

 ی، تهران: دیباگران تهران.و جهانگرد ی دفاتر خدمات مسافرت  تیریمد (، 1397امینیان، ناصر. ) •

 تهران.، تهران: دیباگران )جلد اول( مایهواپ  طیامور مسافرت و صدور بل (، 1397امینیان، ناصر. ) •

 .مهکامهی، تهران: در صنعت گردشگر یابیبازار تیریمد(، 1396ی، مرتضی. )اضیف، زهره و  شاهرخ یدهدشت •

 . مهکامه،  تهران: و مقررات نیتور و قوان ییراهنما(، 1395، محمد. )منظرنژاد •

 ی، تهران: پلک. دفاتر خدمات مسافرت  تیریمد (، 1392رستم نژاد، حوریه و یوسفی، ثریا. ) •

 .اصفهان ی جهاد دانشگاه ، اصفهان: طیامور مسافرت و صدور بل (، 1388سقائی، محسن. ) •

 منبع آموزشی :  


