بسمه تعالي
معاونت پژوهش ،برنامه ريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامه ريزي درسي

استاندارد آموزش شغل
مربي پذيرش هتل
)Vocational Education Teachers– ( Front Office Instructor
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سطح

Isco-08

مهارت

تاريخ تدوين 1395/7/15:

نسخه آزمايشي

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :دفتر پژوهش ،طرح و برنامه ريزي درسي
كد آموزش شغل مربي232040590010001:
اعضاء كارگروه برنامه ريزي درسي  :هتلداري
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرک

شغل و سمت

رشته تخصصي

سابقه كار

تحصیلي

1

محمد علی حاتمیان

فوق لیسانس

تاریخ

2

مجید بهادری کمیجانی

فوق لیسانس

مدیریت
استراتژیک

3

محمود قندری

لیسانس

زبان انگلیسی

4

حسین زارعی

لیسانس

حسابداری

5

محمد زارعی

لیسانس

حسابداری

5

محمد جوادحافظی

فوق لیسانس

حقوق

6

عباس رضوی فرد

لیسانس

زبان انگلیسی

7

شادی رضوی راد

لیسانس

شیمی صنایع
غذایی

8

فریبا صم

لیسانس

جغرافیا

رئیس گروه برنامه ریزی درسی
هتلداری
کارشناس پژوهش و برنامه ریزی اداره
کل استان خراسان رضوی
مربی هتلداری اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای استان خراسان رضوی
مربی هتلداری اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای استان خراسان رضوی
مربی هتلداری اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای استان خراسان رضوی
مربی هتلداری اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای استان خراسان رضوی
مربی هتلداری اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای استان خراسان رضوی
مربی هتلداری اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای استان خراسان رضوی
مربی هتلداری اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای استان خراسان رضوی

15سال
 11سال
 23سال
 20سال
 20سال
 17سال
 7سال
 14سال
 10سال

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آمووزش فنوي و حرفوه اي ك وور بووده و
هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است .

آدرس :دفتر پژوهش  ،طرح و برنامه ريزي درسي
تهران  ،خيابان آزادي  ،نبش خيابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

66583658

تلفن 66583628

آدرس الكترونيكي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام يك شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي  ،مسئوليت ها ،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .
مربي :
فردي است كه با احراز شرايط مربيگري ،توانايي انتقال دانش ،مهارت و نگرش به كارآموزان ،استفاده از تجهيزات كارگاه آموزشي و فناوري روز و
انجام ارزشيابي هاي تشخيصي ،تكويني و پاياني دوره را مطابق با استاندارد هاي آموزشي داشته باشد.
شرايط كارآموز:
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك شخص در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزي:
هر تجربه آموزشي را كه با شغل تركيب شود كارورزي گويند  .به عبارت ديگر يادگيري و آموزش حين كار در راستاي افزايش مهارت را كارورزي
ميگويند.
ارزشيابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كه شامل دو بخش عملي وكتبي عملي خواهد بود .
صالحيت هاي حرفه اي آموزش دهنده:
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
دانش مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي مي باشد كه شامل مواردي همچون
علوم پايه ،زبان فني و فناوري (نظير فلز شناسي ،چوبشناسي ،اصول الكتريسيته ،اصول حسابداري ،الياف شناسي ،پارچه شناسي ،مفاهيم طراحي
سنتي ،مباني هنرهاي تجسمي ،انواع آفات و بيماري هاي گياهي وزراعي  ،روش هاي عيب يابي موتور ،مباني تبريدو (.....مي باشد.
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
يكي از زير گروه هاي مهارت است كه به شايستگي هاي اجتماعي داللت داشته و بر روي باورها ،عقائد و رفتار فرد اثر دارد و شامل مهارت هاي
نرم مانند اخالق حرفه اي  ،كارگروهي  ،انضباط ،خالقيت و  ......مي باشد.
ايمني :
مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود .
توجهات زيست محيطي :
مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.
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عنوان استانداردآموزش:
مربي پذيرش هتل
شرح استاندارد آموزش شغل :
اولین سطح مربیگری در رشته هتلداری می باشد که فرد می باید مسلط به آموزش استانداردهای آموزشی کارمند
پذیرش هتل ،کارمند رزرواسیون هتل و کارمند اطالعات هتل بوده ودارای شایستگی های زیر می باشد:
سازماندهی وتجزیه وتحلیل تشكیالت وساختار هتل ،سازماندهی وتجزیه وتحلیل بخش پذیرش میهمان هتل (فرانت
آفیس) و زیر مجموعه های آن ،برقراری ارتباط مؤثر با میهمانان ومشتریان هتل ،تجزیه وتحلیل بخشهای مختلف
صنعت گردشگری ،پذیرش میهمانان درهتل ،انجام اموراجرایی بخش پذیرش میهمان ،معرّفی خدمات واتاقهای هتل به
میهمانان ومشتریان ،پاسخگویی به اطالعات موردنیاز میهمانان هتل ،فروش اتاق وخدمات هتل ،ثبت وانجام رزرو اتاق
برای مشتریان هتل ،اجرای قوانین ومقررات مربوط به هتلها وکاربر لوازم و تجهیزات اداری مورد نیاز بخش پذیرش
میهمان.
شرايط كارآموز:

حداقل میزان تحصیالت  :فوق دیپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پیش نیاز -:
طول دوره آموزش :

600ساعت
طول دوره آموزش:
ـ زمان آموزش نظری165 :ساعت
ـ زمان آموزش عملی 406 :ساعت
29ساعت در محیط واقعی کار ( تور علمی )
ـ زمان کارورزی:
ارزشیابي پايان دوره :

حد نصاب قبولی :

روش محاسبه نمره آزمون :

 نمره کتبی  60از 100 -نمره عملی  80از (100ترجیحاً به صورت پروژه کامل می باشد)

نمره کل ≤ نمره عملی با ضریب +%75نمره کتبی با ضریب%25

(60 × %25) + (80 × %75) ≥ 75

صالحیت هاي حرفه اي آموزش دهنده :

مربی پذیرش هتل با مدرک:
-1دیپلم(حداقل  7سال سابقه کار مرتبط  ،صرفاً برای آموزش کار عملی)
-2فوق دیپلم(حداقل 5سال سابقه کار مرتبط)
 -3لیسانس(حداقل  3سال سابقه کار مرتبط)
 -4فوق لیسانس(حداقل 2سال سابقه کار مرتبط)
-5دکترا(حداقل2سال سابقه کار مرتبط)
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استاندارد آموزش شغل مربي
 شايستگي هاي تخصصيرديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

سازماندهی و تجزیه و تحلیل تشكیالت و ساختارهتل

4

12

16

2

سازماندهی وتجزیه و تحلیل بخش پذیرش میهمان هتل (فرانت آفیس) و زیر مجموعه های آن

4

12

16

3

برقراری ارتباط مؤثر با میهمانان و مشتریان هتل

4

9

13

4

تجزیه و تحلیل بخشهای مختلف صنعت گردشگری

4

12

16

5

پذیرش میهمانان در هتل

6

18

24

6

انجام امور اجرایی بخش پذیرش میهمان

6

18

24

7

معرّفی خدمات و اتاق های هتل به میهمانان و مشتریان

4

12

16

8

پاسخگویی به اطالعات مورد نیاز میهمانان هتل

4

16

20

4

12

16

10

ثبت و انجام رزرو اتاق براي مشتريان هتل

15

24

39

11

اجرای قوانین و مقررات مربوط به هتل ها

4

12

16

12

کاربرد لوازم و تجهیزات اداری مورد نیاز بخش پذیرش میهمان

4

12

16

9

فروش اتاق و خدمات هتل

جمع ساعات

63

232 169

* زمان كارورزي :گذراندن29ساعت در محیط واقعی كار ( تور علمی )الزامی است.

 شايستگي هاي عموميرديف

كد استاندارد

عناوين

ساعت آموزش
نظري

عملي

جمع

2351-49-012-1

35

70

105

100011/2

13

37

50

24

30

54

20

32

80

98

1

بكارگیری روش ها و فنون تدریس (پداگوژی)

2

کارآفرینی با رویكرد (سطح مقدماتی)

3

رعایت الزامات سالمت  ،بهداشت و ایمنی در محیط کار

3257-47-053-1

4

رایانه کار  ICDLدرجه 2

2513-53-040-1

12

5

رایانه کار  ICDLدرجه 1

2513-53-041-1

18

جمع ساعات

4

102

339 237

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
سازماندهی و تجزیه و تحلیل تشكیالت و ساختار هتل

4

12

16

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

کامپیوتر

دانش :

شبكه اینترنت

-سازمان هتل ها

ویدئو پروژکتور

-انواع هتل

فیلم و پاورپوینت های آموزشی

-طبقه بندی هتل ها بر اساس تعداد اتاق و بازار هدف

تخته وایت برد

-درجه بندی هتل ها

ماژیک وایت برد

-نمودار سازمانی هتل و اهمیت آن

تخته پاک کن

مهارت :

خودکار
مداد

معرفی خدمات و اتاق های هتل به میهمانانمعرفی کارکرد قسمت های مختلف هتـل بـرای میهمانـان ومشتریان ( قسمت های اصلی و فرعی هتل )
-

نظری

عملی

جمع

کاغذ A4
میز و صندلی مربی
میز و صندلی کارآموز

طراحی نمودار سازمانی یک هتل متوسط

نقشه جغرافیایی

نگرش :

کتاب های مرتبط

رعایت اخالق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفیدقت در کارایمنی و بهداشت :
استفاده از ابزارو تجهیزات حفاظت و ایمنی فردیرعایت بهداشت فردی و عمومیرعایت اصول ارگونومیرعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کارتوجهات زیست محیطی :
-رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :
سازماندهی وتجزیه و تحلیل بخش پذیرش میهمان هتل
(فرانت آفیس) و زیر مجموعه های آن

زمان آموزش
نظری

عملی

جمع

4

12

16

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 قسمت های مختلف بخش پذیرش میهمان (فرانت آفیس) وظایف شغلی قسمت های مختلف بخش پذیرش میهمان مدیریت بخش پذیرش میهمان وظایف و جایگاه شغلی کارمند پذیرش در بخـش پـذیرشمیهمان
مهارت :
 پیگیری و پاسخگویی به سؤاالت و نیازهای میهمانان هدایت دیگر کارمندان و هماهنگی با سایر بخش ها اجرای طرح های افزایشی فروش اتاق های هتلنگرش :
رعایت اخالق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفیایمنی و بهداشت :
استفاده از ابزارو تجهیزات حفاظت و ایمنی فردیرعایت بهداشت فردی و عمومیرعایت اصول ارگونومیرعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کارتوجهات زیست محیطی :
-رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست
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کامپیوتر
شبكه اینترنت
ویدئو پروژکتور
فیلم و پاورپوینت های
آموزشی
تخته وایت برد
ماژیک وایت برد
تخته پاک کن
خودکار
مداد
کاغذ A4
میز و صندلی مربی
میز و صندلی کارآموز
نقشه جغرافیایی
کتاب های مرتبط

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
برقراری ارتباط مؤثر با میهمانان و مشتریان هتل

نظری

عملی

جمع

4

9

13

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

کامپیوتر

دانش :

شبكه اینترنت

-تعریف ارتباط و انواع آن

ویدئو پروژکتور

-اهمیت برقراری ارتباط مؤثر در هتلداری

فیلم و پاورپوینت های آموزشی

-ارتباطات غیر کالمی ،کالمی ،نوشتاری ،الكترونیكی

تخته وایت برد

 -اهمیت گوش دادن به نظرات و صحبت های دیگران

ماژیک وایت برد

-ارتباطات انسانی و کارگروهی

تخته پاک کن

 -اهمیت رسیدگی به شكایات و گالیه میهمانان

خودکار
مداد

-آداب معاشرت اجتماعی و الگوهای رفتاری

کاغذ A4

مهارت :

میز و صندلی مربی

-اولویت بندی و زمان بندی انجام کارها

میز و صندلی کارآموز

 -پیگیری امور مربوط به شكایات و گالیه میهمانان

نقشه جغرافیایی

 -بكارگیری مهارت های ارتباطی

کتاب های مرتبط

کمک به میهمانانی با نیازهای خاص(معلولین ،نابینایان و)...نگرش :
رعایت اخالق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفیدقت در کارایمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردیرعایت بهداشت فردی و عمومیرعایت اصول ارگونومیرعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کارتوجهات زیست محیطی :
رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست7

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تجزیه و تحلیل بخشهای مختلف صنعت گردشگری

نظری

عملی

جمع

4

12

16

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

کامپیوتر

دانش :

شبكه اینترنت

 -انواع گردشگری

ویدئو پروژکتور

 -انگیزه های سفر

فیلم و پاورپوینت های آموزشی

 -مزایای صنعت گردشگری

تخته وایت برد

 -بخش های صنعت گردشگری

ماژیک وایت برد

 -سازمان های ملی و بین المللی گردشگری

تخته پاک کن

 آثــار فرهنگــی  ،اجتمــاعی  ،اقتصــادی و زیســت محیطــیگردشگری
مهارت :

خودکار
مداد
کاغذ A4

 -معرّفی صنعت گردشگری به میهمانان و مشتریان هتل

میز و صندلی مربی

 معرّفی هتل های بین المللی و جایگاه آن ها در صنعتگردشگری

میز و صندلی کارآموز

 معرّفی سازمان های ملی و بین المللی و قوانین گردشگریبه میهمانان و مشتریان هتل
نگرش :
رعایت اخالق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفیدقت در کارایمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردیرعایت بهداشت فردی و عمومیرعایت اصول ارگونومیرعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کارتوجهات زیست محیطی :
-رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست

8

نقشه جغرافیایی
کتاب های مرتبط

استاندارد آموزش
-برگه ی تحلیل آموزش

عنوان :
پذیرش میهمانان در هتل

زمان آموزش
نظری

عملی

جمع

6

18

24

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطیمرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

کامپیوتر

دانش :
 مقدمات ورود میهمان -فرم ثبت پذیرش میهمان( ) Registration Form

شبكه اینترنت
ویدئو پروژکتور

 روش پذیرش میهمان روش پذیرش میهمانان گروهی( تورها ،میهمانان همایش و) ...
 میهمانان بدون رزرو(( No Reserve میهمانانی که دارای رزرو تأیید شده مـی باشـند  ،ولـی بـههتل مراجعه نمی کنند ( ) No Show
 روش تمدید اقامت میهمان اقامت میهمان بیشتر ازساعت مقررتسـویه حسـاب ( Late) Checkout
 شیوه فروش اتاق جهت اقامت در روز ( نیم روز ) ( Daily) use

 روند رزرو اتاق سیستم دستی پذیرش میهمان انواع گزارش بخش پذیرشمهارت :

فیلم و پاورپوینت های آموزشی
تخته وایت برد
ماژیک وایت برد
تخته پاک کن
خودکار
مداد
کاغذ A4
میز و صندلی مربی
میز و صندلی کارآموز
نقشه جغرافیایی
کتاب های مرتبط

 تكمیل فرم ثبت پذیرش میهمان و ثبت در کامپیوتر پذیرش میهمانان گروهی و تكمیل فرم های مربوطه و ثبتدر کامپیوتر
 بكارگیریتكنیک های فروشندگی هنگام برخورد با میهمانان تهیه گزارشات درصد اشغال روزانه  /ماهانه  /اتباع بیگانه و...

9

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
پذیرش میهمانان در هتل

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
رعایت اخالق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفیدقت در کارایمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردیرعایت بهداشت فردی و عمومیرعایت اصول ارگونومیرعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کارتوجهات زیست محیطی :
-رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست

10

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انجام امور اجرایی بخش پذیرش میهمان

نظری

عملی

جمع

6

18

24

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

کامپیوتر

 -روش ثبت وقایع و گزارشات

شبكه اینترنت

 -تعویض شیفت

ویدئو پروژکتور
فیلم و پاورپوینت های آموزشی

 شیوه ارتباط بخش پذیرش با سایر بخش های هتل اطالعات مربوط به (درآمد  ،درصد اشغال هتل و اطالعـاتشخصی میهمانان )
 کارت کلید و انواع آن -وسایل اداری در بخش پذیرش میهمان

تخته وایت برد
ماژیک وایت برد
تخته پاک کن
خودکار

 -روشپاسخگویی به تلفن

مداد

 -زنگ بیداری میهمانان ) ( Wake Up Call

کاغذ A4

 شیوه گزارش اختالف مشاهده اتاق های هتل توسط خانـهداری و وضـعیت ثبـت شـده در کـامپیوتر بخـش پـذیرش (
) Room Status Report
 -اشیاءِ گم شده و پیدا شده

میز و صندلی مربی
میز و صندلی کارآموز
نقشه جغرافیایی
کتاب های مرتبط

 مدارک شناسایی میهمانان وظایف کارمند شیفت شب بخش پذیرش میهمانمهارت :
 پاسخگویی به تلفن و دریافت پیغام تهیه گزارش() Room Status Report صدورکارت کلید تهیه گزارشات شیفت شب بیدار کردن میهمان اتاق با استفاده از تلفن -کنترل مدارک شناسایی میهمانان

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

انجام امور اجرایی بخش پذیرش میهمان

عملی

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
رعایت نظم و ترتیب در کاررعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت بهداشت فردی و عمومیرعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
-رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست

12

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
معرّفی خدمات و اتاق های هتل به میهمانان و مشتریان

نظری

عملی

جمع

4

12

16

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

کامپیوتر

دانش :

شبكه اینترنت

 بخش های داخلی هتل ساختمان داخلی هتل و اطالعات عمومی در مورد هتل -خدمات قابل ارائه در هتل

ویدئو پروژکتور
فیلم و پاورپوینت های آموزشی
تخته وایت برد

 برنامه های ویژه فروش اتاق و خدمات و تخفیف انواع اتاق ها و قیمت های مختلف ارائه شده از جانب هتل -خدمات درون اتاق های هتل

ماژیک وایت برد
تخته پاک کن
خودکار

مهارت :

مداد

 توضــیح خــدمات اجتمــاعی  ،پزشــكی  ،تفریحــی و  ...بــهمیهمانان
 توضیح خدمات هتل و قیمت اتاق ها به میهمانان توضــیح کــاربرد وســایل درون اتــاق و ســایر خــدمات بــهمیهمانان
نگرش :
رعایت اخالق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفیدقت در کارایمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردیرعایت بهداشت فردی و عمومیرعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
-رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست

13

کاغذ A4
میز و صندلی مربی
میز و صندلی کارآموز
نقشه جغرافیایی
کتاب های مرتبط

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :
پاسخگویی به اطالعات مورد نیاز میهمانان هتل

زمان آموزش
نظری

عملی

جمع

4

16

20

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطیمرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 اطالع از جغرافیا و وضعیت اجتماعی منطقه معرفی منابع اطالعاتی مختلف مانند :بروشورها ،اطالعـاتمرکز تلفـن ،کتـاب اطالعـات شـهری ،اقتصـادی ،اینترنـت و
سایتهای مختلف
 خدمات اجتمـاعی ،سـینما هـا  ،پـارک هـا ،رسـتوران هـا،بیمارستان ها ،آژانس هـا ،مراسـم مختلـف تفریحـی مـذهبی،
همایش های علمی ،نمایشگاه ها و ...
مهارت :
 کاربرد نقشه های مختلف شهری ،جاده ای و ... پاسخگویی به میهمانان و استفاده از تلفن ،فاکس  ،ایمیل واینترنت جهت راهنمایی میهمانان
 تهیه و رزرو بلیط سینما ،کنسرت ها ،هواپیما ،قطار ،موزه هاو غیره برای میهمانان هتل
 پاسخگویی به اطالعات مورد نیاز آژانس ها ،همایش ها و ...نگرش :
رعایت اخالق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفیدقت در کارایمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردیرعایت بهداشت فردی و عمومیرعایت اصول ارگونومیرعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کارتوجهات زیست محیطی :
-رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست

14

کامپیوتر
شبكه اینترنت
ویدئو پروژکتور
فیلم و پاورپوینت های آموزشی
تخته وایت برد
ماژیک وایت برد
تخته پاک کن
خودکار
مداد
کاغذ A4
میز و صندلی مربی
میز و صندلی کارآموز
نقشه جغرافیایی
کتاب های مرتبط

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :
فروش اتاق و خدمات هتل

زمان آموزش
نظری

عملی

جمع

4

12

16

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 روش هاي فروش درخواست ميهمانان هنگام رزرو اتاق در هتل روش تأييددد وجددود اتدداق در سيسددتم دسددتي و كددام يوتريرزرواسيون
 برنامه هداي ويد ه فدروش اتداق  ،خددمات و پكدي هدايمسافرتي  ،توافق نامه هداي مختلدف هتدل بدا شدركت هدا و
سازمان ها
مهارت :
 تهيه طرح هاي تسهيالتي متندوع بدراي اقامدت ميهماندانگروهي
 معرّفي خدمات هتل و انواع اتاق ها به ميهمانان تهيه پكي هاي مختلف قيمت براي تورها قيمت گذاري خدمات و اتاق هاي هتل در ماه هاي خلدوتو شلوغ
 تهيه توافق نامه با شركت ها و سدازمان هداي مختلدف بداتوجه به كاركرد آن ها و با ارائه قيمت مناسب
نگرش :
رعایت اخالق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفیدقت در کارایمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردیرعایت بهداشت فردی و عمومیرعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست15

کامپیوتر
شبكه اینترنت
ویدئو پروژکتور
فیلم و پاورپوینت های آموزشی
تخته وایت برد
ماژیک وایت برد
تخته پاک کن
خودکار
مداد
کاغذ A4
میز و صندلی مربی
میز و صندلی کارآموز
نقشه جغرافیایی
کتاب های مرتبط

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ثبت و انجام رزرو اتاق براي مشتريان هتل

نظری

عملی

جمع

15

24

39

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

کامپیوتر

دانش :
 روش های مختلف رزرو ( تلفنی  ،نامه  ،حضوری  ،اینترنتیو ) ...

شبكه اینترنت
ویدئو پروژکتور
فیلم و پاورپوینت های آموزشی

 -موارد مورد نیاز رزرواسیون برای برای انجام رزرو اتاق

تخته وایت برد

 -اطالعات ضروری و غیر ضروری جهت انجام رزرو

ماژیک وایت برد

 تأیید تعداد اتاق های قابل فروش در تاریخ های مختلف درسیستم کامپیوتری و دستی
 -مراحل مختلف رزرو اتاق ( گرفتن رزرو  ،ابطـال  ،تغییـرات

تخته پاک کن
خودکار
مداد
کاغذ A4

رزرو و ارسال تأییدیه )

میز و صندلی مربی

 -روش بایگانی مدارک و فرم های مربوط به رزرو اتاق

میز و صندلی کارآموز
نقشه جغرافیایی

 -اطالعات موجود درفرم ثبت رزرواسیون

کتاب های مرتبط

 قوانین هتل درمورد رزرو اتاق مراحل رزرو گروه ها ( گروه های تور  ،همایش ها و ) ... اصطالحات تخصصی انگلیسی هتلداری در رزرواسیونمهارت :
 تكمیل فرم ثبت رزرو انجام رزرو از طریق تلفن  ،نامه  ،حضوری و ... پیگیری انجام رزرو اتاق ( گـرفتن رزرو  ،ابطـال  ،تغییـراترزرو و ارسال تأییدیه )
 بایگانی مدارک و فرم های رزرواسیون پیگیری و اجرای قوانین مربوط بـه رزرو (محاسـبه جریمـهعدم مراجعه میهمانان  ،دیرکرد ورود به هتل و ) ...
 کار با نرم افزار رزرواسـیون هتـل و ثبـت رزرو در سیسـتمدستی
 انجام رزرو میهمانان گروهی ( تورها  ،همایش ها و ) ...16

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ثبت و انجام رزرو اتاق براي مشتريان هتل

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
رعایت اخالق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفیدقت در کارایمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردیرعایت بهداشت فردی و عمومیرعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
-رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست

17

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :
اجرای قوانین و مقررات مربوط به هتل ها

زمان آموزش
نظری

عملی

جمع

4

12

16

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 قوانین هتلداری قوانین قیمت گذاری اتاق ها و خدمات هتل قوانین اقامتی(ظرفیت اتاق ،محدودیت سـنی بـرای اقامـتافراد و ) ...
 قوانین مهاجرتی ( اعتبار ویزا و پاسپورت ) قوانین شرعی (محرمیت افراد مقیم در اتاق ) مقررات در خصوص رعایت اخالق و پوشش مناسب مقـررات حمــل ســالح  ،کشـیدن ســیگار و مــواد مخــدر ونگهداری حیوانات دست آموز در هتل
 مقررات بهداشتی و زیست محیطی (مثل دفـع فاضـالب وزباله )
مهارت :
 کنترل انواع ویزا کنترل پاسپورت های مختلـف و کـارت هـای شناسـایی واداری و ...
 کنترل شناسنامه و عقد نامه و مقررات محرمیت کنترل انواع مُهر بر روی نامه ها کنترل مدارک هویتی اصل و غیر اصلنگرش :
رعایت اخالق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کاردقت در کارایمنی و بهداشت :
رعایت بهداشت فردی و عمومیرعایت اصول ارگونومیرعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کارتوجهات زیست محیطی :
رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست18

کامپیوتر
شبكه اینترنت
ویدئو پروژکتور
فیلم و پاورپوینت های آموزشی
تخته وایت برد
ماژیک وایت برد
تخته پاک کن
خودکار
مداد
کاغذ A4
میز و صندلی مربی
میز و صندلی کارآموز
نقشه جغرافیایی
کتاب های مرتبط

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کاربرد لوازم و تجهیزات اداری مورد نیاز بخش پذیرش میهمان

نظری

عملی

جمع

4

12

16

دانش ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

کامپیوتر

دانش :
 دستگاه فاکس ،کامپیوتر ،چاپگر  ،اسـكنر ،فتـوکپی ،مـودم،ویدئو پروژکتور

شبكه اینترنت
ویدئو پروژکتور
فیلم و پاورپوینت های آموزشی

 -ســـرویس  ،Voice mail،Emailاینترنــــت و نــــرم

تخته وایت برد

افزارPower Point

ماژیک وایت برد

مهارت :

تخته پاک کن

 -اســتفاده از دســتگاه هــای چــاپگر ،اســكنر ،فــاکس ،مــودم،

خودکار
مداد

فتوکپی ،ویدئو پروژکتور و اُورهد

کاغذ A4

 -استفاده از اینترنت Email ،و برنامهPower point

میز و صندلی مربی

 -استفاده از دستگاههای تلفن بی سیم وPager

میز و صندلی کارآموز

نگرش :

نقشه جغرافیایی

-رعایت اخالق حرفه ای

کتاب های مرتبط

رعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفیدقت در کارایمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردیرعایت بهداشت فردی و عمومیرعایت اصول ارگونومیرعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کارتوجهات زیست محیطی :
-رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

م خصات فني و دقیق

تعداد

1

کامپیوتر

P4

1

2

ویدئو پرژکتور

موجود در بازار

1

3

تخته وایت برد

200*150

1

4

میز مربی

موجود در بازار

1

5

صندلی مربی

موجود در بازار

1

6

صندلی کارآموز

موجود در بازار

12

7

میز کارآموز

موجود در بازار

12

8

نقشه های جغرافیای شهری

موجود در بازار

1

9

فاکس

موجود در بازار

1

10

چاپگر

موجود در بازار

1

11

اسكنر

موجود در بازار

1

12

فتوکپی

موجود در بازار

1

13

مودم

موجود در بازار

1

14

اُورهد

موجود در بازار

1

توضیحات

توجه :
 -تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  8-12نفر در نظر گرفته شود .

 برگه استاندارد موادرديف

نام

م خصات فني و دقیق

تعداد

1

ماژیک وایت برد

موجود در بازار

دو بسته

2

تخته پاک کن وایت برد

موجود در بازار

دو عدد

3

مداد

HB

یک بسته

4

خودکار

موجود در بازار

یک بسته

5

کاغذ A4

موجود در بازار

دو بسته

توضیحات

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفیت  8-12نفر در نظر گرفته شود .

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

م خصات فني و دقیق

تعداد

1

کتاب های مرتبط

موجود در بازار

به تعداد الزم

موجود در بازار

2

2

فرهنگ لغات انگلیسی تخصصی هتلداری و
عمومیOxford Advance

توجه  :ابزار بر اساس استاندارد در اختیار فرد آموزش گیرنده قرار خواهد گرفت.
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توضیحات

