
 

 

هتلداری  – شناسنامه دوره آموزشی
 

 

 ( فرانت آفیس)  مقدماتی هتلداری  عنوان دوره
 ۰۰۲: شماره ویزایش 

 ۰۲/۰۲/1398: تاریخ ویزایش
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 ضاخِ اقاهتیّتلذاری ارتقاء سغح داًص ٍ کسب تَاًوٌذی در خصَظ هباًی  اّذاف کلی آهَسش

 داًص ًظزی در سهیٌِ فزاًت آفیس ّتلذاری ٍکسب تَاًوٌذی داًص  ػولکزدی/ اّذاف آهَسش رفتاری 
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 پٌج ضٌبِ ٍ جوؼِ : رٍس  ساعت 16:  هذت دٍرُ

 ساػت  8: ساػات در عی ّفتِ

 ّفتِ  2: تؼذاد ّفتِ
صنعت  مبانی دانش عمومی

 ساعت 4 هتلداری

 مبانی دانش فزانت آفیس

 ساعت 1۲

ی 
ها

صل
زف

س
ش
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آم

 

       مبانی دانش عمومی    

 هتلداریصنعت 

 ّتلذاری اقاهتی هباًی 

  صٌؼت ّتلذاریتاریخچِ آضٌایی با 

 درّتل تطزیح آییي رفتار حزفِ ای 

 صٌؼت ّتلذاری ٍ آضٌایی با اصغالحات  ًکات کاربزدی هفاّین ًظزی 

  مبانی دانش

 در هتل فزانت آفیس 

  با فزاًت آفیسآضٌایی با بخطْای هختلف ّتل هزتبظ. 

 بل کاپیتاى، اعالػات، کاًسیزج ٍ آضٌایی با ٍاحذ پذیزش. 

  ضٌاخت چزخِ ٍرٍد هْواى. 

  ،اتاقْای اصلی ضٌاخت اًَاع اتاق، اًَاع تخت ٍ 

 تاکیذا با صٌذٍق هزکشی ًحَُ ارتباط پذیزش با بخص ّای دیگز ّتل. 

  فزهْای هَرد استفادُ در پذیزش، تاریخچِ هْواى ٍاّویت آى ٍ هذارک ضٌاساییاًَاع ضٌاخت 

 ، ًحَُ پاسخگَیی بِ ًیاسّا ٍ ضکایات هْواى ٍ ًحَُ بزخَرد با ضزایظ خصَصیات یک پذیزضگز

 ...(دسدی، قتل، خَدکطی، آتص سَسی ٍ) اضغزاری

 ،هٌابغ رسرٍ، تخفیفات آضٌایی با سیستوْای رسرٍاسیَى 

  ،رصذ اضغالهیاًگیي ًزخ،اتاق ضب، ًفز ضب ٍ دآضٌایی با اًَاع ًزخ 

  ٍ ضٌاخت ٍظایف صٌذٍق هزکشیEnd of day 

  (اًگلیسی)اصغالحات تخصصی 
 

 ، گزدضگزیّتلذاری  رشته تحصیلی ٍ باالتز رداًیکا مقطع تحصیلی شزکت کنندگان

 . احزاس ضزایظ ػوَهی ٍ اختصاصی ضزکت در دٍرُ  :و پذیزش  دانش پذیزشیوه ارسیابی 

 جشٍُ اساتیذکتب  ٍ  اتحادیِ ّتلذاراى ٍ ،گزدضگزی ٍ هیزاث فزٌّگی ساسهاى ًطزیات :منابع و محتویات آموسشی 

 workshop حضَر در کالس  : شیوه ارائه 

  آسهَى کتبی  : شیوه ارسشیابی

 دانشگاه عالمه طباطبایی :هحل بزگشاری  :  مجزیان آموسش 

 : ..................سایز  پیام رساى رٍسًاهِ سایت                    :نحوه اطالع رسانی 

 


