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  کارمند متوسط فروش خدمات مسافرتی: نام شغل                                              

    استانداردخالصه 
  تعریف مفاهیم سطوح یادگیری

  مفهوم قدرت انجام کار به :توانایی/ به مفهوم مبانی مطالب نظری : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات کامل:شناسایی/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتی:آشنایی

  :شغل مشخصات عمومی
کارمند متوسط فروش خدمات مسافرتی کسی است که توانایی شناخت و استنباط قوانین در ساختار نرخی، 
شناخت روشهای محاسباتی مسیرها، محاسبه مسیرهای یکطرفه غیر مستقیم،تشخیص مسیرهای مشخص و 

یر مستقیم، محاسبه مسیرهای یکطرفه و صدور بلیط در بخشودگی مایل، تشخیص محدودیتها در مسیرهای غ
کالسهای متفاوت پروازی، شناخت و محاسبه و صدور بلیط در مسیرهای رفت و برگشت،  و مسیرهای منقطع 

 .و تهیه گزارش فروش و ارسال بلیط را داشته باشد

  : ورودیویژگی های کارآموز
  هر رشته  دیپلم : میزان تحصیالت حداقل 
  احراز سالمت کامل جسمی و روانی: وانایی جسمیتحداقل 

 و مهارت 3-2/2/56/94با کد  مسافرتیمقدماتی فروش خدمات  استانداردکارمند :مهارت های پیش نیاز این استاندارد
  خواندن متون فنی مرتبط

  :موزشی آ دوره طول
  ساعت    130         :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    52         :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت     38        :                 ـ زمان آموزش عملی

  ساعت      40     :      کارآموزی در محیط کارـ زمان 
   ساعت       -       :                     پروژهاجرای ـ زمان 

 ساعت      -            :     زمان سنجش مهارت        ـ

    :روش ارزیابی مهارت کارآموز
  %25: )دانش فنی(سنجش نظری امتیاز - 1
  %75 : سنجش عملی امتیاز- 2
  %10:  امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
  %65:  امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

  :ویژگیهای نیروی آموزشی
 جهانگردی فوق دیپلم رشته های مزبـور بـا          لیسانس جهانگردی و علوم اجتماعی یا      :حداقل سطح تحصیالت    

 سال سـابقه تـدریس و دارابـودن         2رشته مربوطه با استاندارد قدیم با         سال سابقه کار مرتبط یا مربی      3حداقل  
  آموزی این استاندارد مدرک باز
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   کارمند متوسط فروش خدمات مسافرتی:نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی شناخت و استنباط قوانین  1
  توانایی شناخت روش های محاسباتی مسیرها   2
  توانایی محاسبه مسیرهای یکطرفه غیر مستقیم   3
  توانایی تشخیص مسیرهای مشخص و بخشودگی مایل   4
  وانایی تشخیص محدودیت ها در مسیرهای غیر مستقیم ت  5
  توانایی محاسبه مسیرهای یکطرفه و صدور بلیت در کالس های متفاوت پروازی  6
  توانایی شناخت ، محاسبه و صدور بلیت در مسیرهای رفت و برگشت  7
  توانایی شناخت ، محاسبه و صدور بلیت در مسیرهای منقطع  8
  توانایی تهیه گزارش فروش و ارسال آن  9
  توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کاردر محیط کار  10
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  کارمند متوسط فروش خدمات مسافرتی: ام شغلن                                               
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  6  2  4  توانایی شناخت و استنباط قوانین در ساختار نرخی  1

       General Rules و Faresآشنایی با کتاب های   1-1

       G .Rulesآشنایی با تقسیم بندی قوانین در کتاب   2-1

        آشنایی با جهت های جغرافیایی مسیرها  3-1

        آشنایی با انواع مسیرها و انواع نرخ مناسب  4-1

        آشنایی با جهت های چک نرخی در انواع مسیرها   5-1

        شناخت و استنباط قوانین در ساختار نرخیشناسایی اصول   6-1

          

          

          

  9 30/4  30/4  توانایی شناخت روش های محاسباتی مسیرها  2

       نایی با روش محاسباتی بخش به بخشآش  1-2

        آشنایی با روش محاسباتی سراسری  2-2

       آشنایی با روش محاسباتی مسیر جانبی  3-2

       :آشنایی با روش محاسباتی مسیر ترکیبی  4-2

         نرخ های ویژه و قراردادی آشنایی با انواع  5-2

        آشنایی با نحوه محاسبه و صدور بلیت های ترکیبی و قراردادی  6-2
        شناسایی اصول شناخت روش های محاسباتی مسیرها  7-2

  16  7:30  8:30  توانایی محاسبه مسیرهای یکطرفه غیر مستقیم   3

       PU بخش های نرخی و آشنایی با  1-3

        حل محاسباتی مسیرهای یکطرفه  مراآشنایی با  2-3
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  کارمند متوسط فروش خدمات مسافرتی: ام شغل      ن                                        
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

 آشنایی با اصطالحات   3-3

EMS-EMA- MPM-TPM 

      

        مسیر و استثنائاتHIPج آشنایی با نحوه استخرا  4-3

         نحوه بدست آوردن نرخ موثرآشنایی با  5-3

         شرایط و نحوه چک حداقل ها در مسیرهای یکطرفه آشنایی با  6-3

         و استثنائاتDMC-OSC- BHC حداقل چک های آشنایی با  7-3

 نحوه محاسبه مسیرهای یکطرفه در حالت های مختلف صـدور           آشنایی با   8-3
  بلیت

      

 نحوه تبدیل ارزها به یکدیگر در حالـت  هـای مختلـف صـدور                آشنایی با   9-3
  بلیت

      

         مسیرTAT نحوه نوشتی جدول محاسباتی بلیت و آشنایی با  10-3

       محاسبه مسیرهای یکطرفه غیر مستقیم شناسایی اصول  11-3

        

  6  3  3  توانایی تشخیص مسیرهای مشخص و بخشودگی مایل  4

        شنایی با قوانین و اصطالحات مندرج در جدول مسیرهای مشخصآ  1-4

        آشنایی با قوانین و اصطالحات مندرج در جدول بخشودگی مایل  2-4

         بکارگیری قوانین فوق در مسیرهای غیر مستقیم آشنایی با  3-4

         نحوه نگارش بلیت با استفاده از قوانین فوق آشنایی با  4-4

       G. Rulesنمونه مسیرهای محاسبه شده در کتاب  آشنایی با  5-4

        تشخیص مسیرهای مشخص و بخشودگی مایل شناسایی اصول  6-4
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  کارمند متوسط فروش خدمات مسافرتی: ام شغل   ن                                         
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  7  4  3  توانایی تشخیص محدودیت ها در مسیرهای غیر مستقیم   5

         محدودیت های کلی جهت صدور یک بلیت آشنایی با  1-5

         محدودیت ها در یک بخش نرخیآشنایی با  2-5

         محدودیت های داخل منطقه یک یاتا و بین مناطق آشنایی با  3-5

        ی در یک بخش نرخی محدودیت مایل اضافآشنایی با  4-5

         راهکارهای مناسب جهت  محدودیت های فوق آشنایی با  5-5

        شناسایی اصول تشخیص محدودیت ها در مسیرهای غیر مستقیم  6-5

         

توانایی محاسبه مسیرهای یکطرفه و صدور بلیت در   6
  کالسهای مختلف پروازی

3:30  3:30  7  

  :با روش محاسبه ترکیبیآشنایی   1-6
(Combination method)

      

  : تفاضلیآشنایی با روش محاسبه  2-6
(Differential  method) 

      

  : کالس باالآشنایی با روش محاسبه  3-6
(Higher class method) 

      

        آشنایی با استثنائات مسیرها در کالس های متفاوت پروازی  4-6

         با استفاده از روش های فوقTATلیت و  نحوه نگارش بآشنایی با  5-6

محاسبه مسیرهای یکطرفه و صدور بلیت در کالسهای شناسایی اصول   6-6
  مختلف پروازی
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  کارمند متوسط فروش خدمات مسافرتی: ام شغل  ن                                           
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

 محاسبه و صدور بلیت در مسیرهای رفت ،توانایی شناخت   7
  و برگشت 

5:30 6  11:30 

         اصول استفاده از نرخ های رفت و برگشت آشنایی با  1-7

         تشخیص و تفکیک مسیرهای رفت و برگشت آشنایی با  2-7

        رگشت  مراحل محاسباتی مسیرهای رفت و بآشنایی با  3-7

        )Circle trip( در مسیرهای چرخشی CTM نحوه چک آشنایی با  4-7

       RSC های ترکیبی و نحوه چک PU آشنایی با  5-7

       COP شرایط و نحوه چک آشنایی با  6-7

       TAT نحوه نگارش مراحل محاسباتی در بلیت و آشنایی با  7-7
 در مسیرهای رفت و شناسایی اصول شناخت ، محاسبه و صدور بلیت  8-7

  برگشت
      

         

  9:30  5:30  4 توانایی شناخت،محاسبه و صدور بلیت در مسیرهای منقطع   8

        آشنایی با انواع مسیرهای منقطع و تقسیم بندی آنها   1-8

        آشنایی با نوع نرخ کاربردی در مسیرهای منقطع   2-8

        آشنایی با مراحل محاسباتی این مسیرها  3-8

       NOJ در مسیرهای DMCآشنایی با شرایط و نحوه چک   4-8

        NOJ مسیرهای CPMآشنایی با شرایط و نحوه چک   5-8

       NOJ در مسیرهای TATآشنایی با نحوه نگارش بلیت و   6-8

        شناسایی اصول محاسبه و صدور بلیت در مسیرهای منقطع  7-8
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  کارمند متوسط فروش خدمات مسافرتی: ام شغل ن                                            
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  8  2  6  توانایی تهیه گزارش فروش و ارسال آن  9

       آشنایی با فرم های گزارش شرکت های هوایی   1-9

       فرم های گزارش  آشنایی با فرمول های محاسباتی جهت تکمیل   2-9

       آشنایی با میزان و نحوه محاسبه کمیسیون فروش   3-9
        آشنایی با ثبت اطالعات الزم در فرم های گزارش  4-9
        آشنایی با مراحل ارسال گزارش به شرکت های مختلف  5-9
        شناسایی اصول تهیه گزارش فروش و ارسال آن  6-9

  10  -  10  در محیط کاری و بهداشت کار ایمنبکارگیری ضوابطتوانایی   10

        آشنایی با انواع مشکالت و بیماری های احتمالی در سفر   1-10

        آشنایی با انواع شکستگیها و دررفتگی ها    2-10

        آشنایی با انواع مسمومیت ها    3-10

        شناسایی اصول اندازه گیری فشار خون   4-10

تنفسی و   قلبی ،   بیماران به رسانی  کمک   و  دادام اولیه  اصول  شناسایی   5-10
  قطع عضوی

      

        آشنایی با بهداشت سفر   6-10

        آشنایی با شرایط مطلوب محیط کار   7-10
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  کارمند متوسط فروش خدمات مسافرتی    :نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهیز

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      سیستم رایانه متصل به شبکه اطالعات پرواز  1
      اطلس جغرافیایی یاتاو جغرافیای سیاسی  2
      دستگاه کپی  3
     اورهد دستگاه  4
     اسالیدر   5
     کن پاک  6

     خودکار  7

     کاغذ  8

     مداد  9

      وایت برد  10

      مازیک وایت برد  11

      کپسول آتش نشانی   12
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  کارمند متوسط فروش خدمات مسافرتی     :نام شغل                                    
  منابع و نرم افزارهای آموزشی فهرست 

 شرح ردیف

 OAG-General rules. Faresکتب  1

   آموزشیCDفیلم و  2
 

  

 


