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  مقدمه ناشر
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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر  "دكتر ناصر امينيان"كتابي كه در دست داريد با همت 

  ي كنيم.گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدردان

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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  مقدمه مولف

          تقاضا در افزایشباعث ، درشروع قرن بیست و یکم  صنعت گردشگريفزآینده فعالیتهاي توسعه 

نقش در هر مقصد گردشگري  صنعت هواپیماییکه بطوری است. هنقل هوایی شد صنعت حمل و هايبخش 

 میان جوامع بشري پیدابادالت فرهنگی درت ی وروابط بین الملل، کشورها گردشگريتوسعه ی درمهمبسیار

محسوب  کشور ایران  ؛از جملهي درحال توسعه کشورها اصلی توسعه پایداردر بعنوان عامل ونموده است. 

  می شود.

  به این صنعت معتقدند که اگر کشور ایران است که اندیشمندان دنیاي اقتصاد،  صنعت چنان ت ایناهمی

الت با توجه به تحولذا این کشورها به حداقل خواهد رسید.  در توسعه ، رشد وننمایندرا  هو الزمتوجه کافی 

د و قطعات ورود هواپیماهاي جدیهاي  تحریمبعضی ازخصوصا لغو اخیر سیاسی درعرصه بین الملل، 

جغرافیایی ، با توجه به موقعیت سوق الجیشی  لذا ،یبرجام پساشرایط  درایران صنعت هوایی موتوري در 

پهنه  و ،در خاورمیانهو جنوب به شمال  کشورایران درشاهراه اتصال غرب به شرق  ممتاز هواییمسیر

  هوانوردي ایران است. صنعت  در توسعه پایدار نیازمند رگسترده کشو

افزایش روزافزون تقاضاهاي ، لزوم جابجایی سریع مردم و کاالها و فعالیتهاي اقتصادي و اجتماعیسعه تو

  کشور و براي آحاد مردم ایران است.بین المللی براي استفاده از هواپیما، در  وداخلی 

ش افزای ،افزایش ناوگان هواییتوسعه  ،هر کشوري یکی ازمهمترین عوامل پایداردرصنعت هوانوردي

و صدور و فروش دربخش بازرگانی متخصص  افراد خدمات زمینی و کادرآموزش دیده خدمات هوانوردي و

  .بلیط خواهدبود

 ایران ترین دانشکده هاي گردشگري مهمانگردي در رشته مدیریت جهامروزه، با توجه به روند رو به توسعه 

هوانوردي، لزوم تمرکز بر صنعت  بین صنعت جهانگردي و ی ارتباط نزدیکاز طرفو جهان شده است. 
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در صنعت گردشگري بعنوان مدیرعامل و مولّف ساله  22تجارب گسترش آموزش این بخش ضروري است. 

 طراز اولهاي  در دانشگاهساله  12مدیرفنی شرکت هاي خدمات مسافرتی و جهانگردي، و تجارب آموزشی 

مع که به نیازهاي آموزشی این بخش توجه ، را در تهیه کتابی جاگردشگري ایران، کسب نمودهصنعت 

ریت که از منابع درسی رشته مدی» امورمسافرت و صدوربلیط« لذا تدوین کتاب الزمه را بنماید؛

تالُیف شده بر اساس سرفصل هاي مصوب شوراي عالی برنامه ریزي درسی وزارت علوم   جهانگردي است.

راهنماي دانشجویان رشته مدیریت جهانگردي، ، صلیا ، امیداست که کتاب حاضر بتواند بعنوان مرجعاست

مورد بلیط هواپیمایی آژانس هاي هواپیمایی مدیران فنی و کارمندان کانترهاي فروش داخلی و خارجی 

  استفاده قرار گیرد.

صنعت حمل و نقل تاریخچه  ؛لفصل، فصل او ) 7(مشتمل بر  صدور بلیط و امور مسافرت کتاب جلد اول 

سازمان ها و   ؛و در فصل سوم (کد شهرها و فرودگاههاي جهان)،م؛ جغرافیایی یاتاییدو صلدر فهوایی 

فصل پنجم قوانین  رم، قوانین و شرایط صدور بلیط، فصل چها، صنعت هوانوردي دربین المللی  انجمن هاي

و مالیات   MCOفصل  ا، )پاسپورت و ویزمدارك سفر( فصل ششم در رابطه با، الکترونیکی صدور بلیط 

  می باشد. هاي فرودگاهی

 ،در خاتمه برخود الزم می دانم، از افرادي که در گردآوري و چاپ این کتاب اینجانب را یاري نموده اند

ابتدا از پدر و مادر و همسرم که همیشه در راه تحصیالت عالیه مشوق من بوده  تقدیر و تشکر نمایم.

  تشکر نماییم.اند

و سرکارخانم زهره قزلباش کمال تشکر  تهرانمدیریت محترم نشر دیباگران ایی فرسآقاي  جنابهمچنین از

  .سالمتی و سعادت ایشان را از درگاه حضرت حق خواهانم. به امید سربلندي ایران و ایرانیان را بنمایم.

  

 


