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  طرح و برنامه هاي درسيدفتر  نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :

 5132-59-001-1 :شغلكد ملي شناسايي آموزش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رس  دفتر طرح و برنامه هاي درسيآد

 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت    ، خیابان خوش شماليخیابان آزادي   ،تهران 

99 

 11911126 - 11919969تلفن                                                     11911119دورنگار       

 Daftar_tarh@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 

 

 
 

 هتلداري : برنامه ريزي درسي رشته اعضاء كمیسیون تخصصي 
 ؛ علي موسوي -

  مدیر كل دفتر طرح و برنامه هاي درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشوردبیر شوراي برنامه ریزي درسي و 

 ؛ ارژنگ بهادري -
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورمدیر گروه هاي برنامه ریزي درسي كشاورزي و معاون 

 ؛ رامك فرح آبادي -
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورمدیر گروه هاي برنامه ریزي درسي صنعت و معاون 

 ؛ محمد علي حاتمیان -
 دفتر طرح و برنامه هاي درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور هتلداري برنامه ریزي درسي وهگر رئیس 

 :  شغلحوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش 
 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان خراسان رضوي -

 فرآيند اصالح و بازنگري : 
با عنایت به تغییرات فناوری و قدیمی بودن استاندارد قبلی، استاندارد مزبور در گررو  برنامره ریرزی درسری اتلرداری مرورد        -

 بررسی قرار گرفت و بازنگری شد

 

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه اي   

 مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است .كشور بوده و هرگونه سوء استفاده 
 

mailto:Daftar_tarh@irantvto.ir
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 میز آراي هتلشغل تهیه كنندگان استاندارد آموزش 

 نام خانوادگينام و  رديف
مدرك 

 تحصیلي
 شغل و سمت رشته تحصیلي

كار سابقه

 مرتبط
 ايمیل تلفن و، آدرس  

 تاریخ فوق لیسانس محمد علي حاتمیان 1

رئیس گروه برنامه ریزي 

و  درسي گردشگري

سازمان آموزش  هتلداري

 فني و حرفه اي كشور

11 

 تلفن ثابت : 

 تلفن همراه :  

 ایمیل : 

  آدرس :

 كشاورزي فوق لیسانس جلیلي عبداهلل 2

رئیس اداره موسسات 

كارآموزي آزاد و 

اداره  مشاركتهاي مردمي

 استان خراسان رضوي كل

12 

 05138200000تلفن ثابت : 

 09155012298تلفن همراه : 

 Jaliliabdollah@yahoo.comایمیل : 

آدرس : اداره كل آموزش فني و حرفه اي 

خراسان رضوي میدان فردوسي ابتداي بلوار 

 شهید قرني 

 مدیریت تحول فوق لیسانس مجید بهادري كمیجاني 3

و برنامه  هشوكارشناس پژ

اداره كل فني و حرفه  ریزي

 اي استان خراسان رضوي

10 

 05138200000تلفن ثابت: 

 تلفن همراه: 

 research@khtvto.irایمیل: 

اداره كل آموزش فني و حرفه اي آدرس: 

 شهید قرني  بلوار خراسان رضوي میدان فردوسي

 زبان انگلیسي لیسانس محمود قندري 1

مدرس زبان انگلیسي 

ربي ممدیر و  موسس و 

آموزشگاه فني و حرفه اي 

 كیش 

21 

 05130000202تلفن ثابت: 

 09393519111تلفن همراه: 

 mahmud.ghondory@gmail.comایمیل: 

 1/91پالک  9آدرس: مشهد آزادشهر امامت 

 لیسانس شادي رضوي راد 5
مهندسي شیمي 

 صنایع غذایي

  5مربي مركز شماره 

خدمات هتلداري و 

گردشگري فني و حرفه اي 

 مشهد

13 

  05130803181تلفن ثابت: 

 09155052133همراه: تلفن 

 shj_1531@yahoo.comایمیل: 

ابتداي بلوار قضل بن  –زیون یآدرس: میدان تلو

  شاذان

 

 

 حقوق لیسانس محمد جوادحافظي 0

مدیر گروه هتلداري 

مركز شماره  مربي پردیسان

خدمات هتلداري و   5

گردشگري فني و حرفه اي 

 مشهد

18  

 0513923593تلفن ثابت :

 09155020285:تلفن همراه 

 khfarsloo@gmail.com ایمیل:

 20بین مهران  32آدرس : مشهد بلوار دانش امز 

 آموزشگاه خلیج فارس 22و 

 

  

mailto:Jaliliabdollah@yahoo.com
mailto:mahmud.ghondory@gmail.com
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 میز آراي هتلتهیه كنندگان استاندارد آموزش شغل 

 شغل و سمت رشته تحصیلي مدرك تحصیلي نام و نام خانوادگي رديف
كار سابقه

 مرتبط
 ايمیل تلفن و، آدرس  

 حسابداري  لیسانس حسین زارعي 8

موسس آموزشگاه همیارهتل 

خدمات   5مركز شماره  مربي

هتلداري و گردشگري فني و 

 حرفه اي مشهد

20 

 05133113182تلفن ثابت 

   09151100005تلفن همراه :

 zareeih52.yahoo.comایمیل : 

 30و20ن كوششیب-آدرس : مشهد

 ارتباطات فوق لیسانس حسن سالمي 0

خدمات   5مركز شماره  مربي

هتلداري و گردشگري فني و 

 حرفه اي مشهد

10 

 تلفن ثابت :

 09153058100تلفن همراه : 

 hamidsal10@yahoo.comایمیل : 

ابتداي بلوار قضل بنن   –زیون یآدرس : میدان تلو

 شاذان

 

 

 زبان انگلیسي لیسانس عباس رضوي فرد 9

خدمات   5مركز شماره  مربي

هتلداري و گردشگري فني و 

 حرفه اي مشهد

8 

 تلفن ثابت :

 09155008029تلفن همراه : 

 saeed.razavyi.@gmail.comایمیل:

ابتداي بلوار قضل بنن   –زیون یآدرس : میدان تلو

 شاذان

 

 صنایع غذایي فوق لیسانس رضا حقیقي باوفا 10

خدمات   5مربي مركز شماره 

گردشگري فني و  هتلداري و

 حرفه اي مشهد

10 

 05138011002تلفن ثابت : 

  09150192039تلفن همراه :

   Rhbavafa@yahoo.comایمیل:

ابتداي بلوار قضل بن  –زیون یآدرس : میدان تلو

 شاذان 

 ایع غذایينص فوق دیپلم سمیه قره داغ ثاني 11

خدمات   5مركز شماره  مربي

هتلداري و گردشگري فني و 

  حرفه اي مشهد

3 

 تلفن ثابت :

  09155505113تلفن همراه :

s.gharehdagh@gmail.com :ایمیل 

ابتداي بلوار قضل بن  –زیون یآدرس : میدان تلو

 شاذان
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 ساتاندارد ررهاا اي نياف و تاا     نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد ا    مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد 
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 ي يادويري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل . نقشا

 نام یك شغل :  
 با مجموعا اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كا از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
هاا ،  بيانيا اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي ، مسئوليت 

 تاندارد عملكرد مورد نياز شغل . شرايط كاري و اس

 طول دور  آموزش : 
 رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن با يك استاندارد آموزشي . 

 ویژگی كارآموز ورودی : 
 رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كا از يك كارآموز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود . 

 كارورزی:
در مشاغلي است كا بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت    كارورزي صرها 

د در محال آماوزش باا صاورت     دارد كا در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجربا شود.)مانند آموزش يك شايستگي كا هر
 د و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.(با است اده از عكس مي آموز تئوريك

 ارزشیابی : 
كتبي عملي و اخالق ررهاا هرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكا يك شايستگي بدست آمده است يا خير ، كا شامل سا بخش عملي ، 

 اي خواهد بود . 

 یان : صالحیت حرفه ای مرب
 رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررها اي كا از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 شایستگی : 
 توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون با طور موثر و كارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
رياوي ، كا مي تواند شامل علوم پايا ) رسيدن با يك شايستگي يا توانايي رداقل مجموعا اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي

 ، تكنولوژي و زبان هني باشد .  ، زيست شناسي(هيفيك ، شيمي 

 مهارت : 
 رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن با يك توانمندي يا شايستگي . ميموالً با مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . 

 نگرش : 
 ا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير هني و اخالق ررها اي مي باشد .  مجموع

 ایمنی : 
 مواردي است كا عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار مي شود .

 توجهات زیست محیطی :

 بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آسيب با محيط زيست وارد وردد. مالرظاتي است كا در هر شغل
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 : شغلنام استاندارد آموزش 

 میز آراي هتل

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

 در آرایي میز مناسب  محیط از استفاده :شایستگي هایي چون باشد كه دارايميداري هتل رشتهاز شغلي  میز آراي هتل
 پذیرایي ملزومات و لوازم هتل، كاربرد میزآرایي در مناسب رنگهاي از استفاده ،آرایي میز مناسب وسایلاستفاده از  هتل،

این شغل با  .مي باشد هتل آرایي میز در معاشرت آداب و بکارگیري نوشیدني و غذا انواع هتل، تزئین میزآرایي در
 تشریفات هتل، قناد هتل و آشپز هتل در ارتباط است.مشاغلي چون گل آراي هتل ، میزبان هتل، مدیر 

 :وروديويژگي هاي كارآموز 

 پایان دوره اول متوسطه میزان تحصیالت :حداقل 

 سالمتي كامل جسمي و ذهنيتوانايي جسمي و ذهني : حداقل 

 نداردمهارت هاي پیش نیاز : 

 :آموزش دوره  طول

 ساعت 119 طول دوره آموزش : 

 ساعت 99 نظري: ی زمان آموزش

 ساعت 11 ی زمان آموزش عملي:

 ساعت      9   : ی زمان كارورزي

  ساعت 16 : ی زمان پروژه

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 %25كتبي :  -

 %05عملي :  -

 %10اخالق حرفه اي :  -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

  كار مرتبط سابقهسال  2با  یا هنر صنایع غذایي ،هتلداريلیسانس 
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

رايش صحیح كلیه میز هايي كه به نوعي در معرض تزيین و آمیز آراي هتل شغلي از رشته هتل داري است با هدف 

 ديد مهمانان مي باشد.
 میز

 

 

 

 

 

 :اصطالحات مشابه جهاني (  اصطالح انگلیسي استاندارد ) و ٭

Hotel table decorator 

 

 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 و قناد هتل شپز هتلآ میزبان رستوران ، مدیر تشریفات هتل ، گل آراي هتل،  

 

 

 

 

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي كار : ٭

 و مرجع ......................................طبق سند    الف : جزو مشاغل عادي و كم آسیب

 طبق سند و مرجع ......................................   ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت

 طبق سند و مرجع ........................................    ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور

          د :  نیاز به استعالم از وزارت كار
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 «.میز آراي هتل»استاندارد آموزش شغل 

 شايستگي ها -

 

 

 عناوين رديف

 استفاده از محیط  مناسب میز آرایي در هتل   1

 وسایل مناسب میز آرایياستفاده از   2

 هاي مناسب در میزآرایي هتل استفاده از رنگ  3

 كاربرد لوازم و ملزومات پذیرایي در میزآرایي هتل  1

 تزئین انواع غذا و نوشیدني   5

 آداب معاشرت در میز آرایي هتل بکارگیري  0
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   «میز آراي هتل»استاندارد آموزش شغل 

 شایستگي ي تحلیل آموزش برگه -

 زمان آموزش استفاده از محیط  مناسب میز آرایي در هتل عنوان : 

 جمع عملي نظري 

1 1 16 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ویدئو پروژكتور    دانش :

 كامپیوتر

 تخته وایت برد

 میز مربي

 صندلي مربي

 میز كارآموز

 صندلي كارآموز

  جعبه كمك هاي اولیه

 لوازم و ملزومات پذیرایي

 میز استیشن

 انواع میز)مربع، گرد ، مستطیل (

 دستمال سفره و انواع رومیزي

 شمعدان

 كاغذ 

 ماژیك وایت برد 

CD وDVD 

 تخته پاک كن

 خودكار

  مداد

 كاتر، چسب تفنگي، روبان

 لوگ رنگهاااسفنج، قیف و ماسوره، كات

 گلهاي مناسب میز آرایي
 سبزي هاي مناسب میز آرایي

 میوه هاي مناسب میز آرایي
 دانه هاي رنگي خوراكي

 التکخامه و ش

   2 انواع هتل -

   1 انواع بخشهاي مختلف هتل مناسب میز آرایي  -

    مهارت :

  1  هاي مختلف هتل  بکارگیري میزآرایي در بخش -

 نگرش :

 هاي مختلف هتل بخش مثبت با بر قراري ارتباط  -

 

 ايمني و بهداشت : 

 و كارداشتن لباس كارمناسب هنگام بازدید  -

 

 توجهات زيست محیطي :

 صوتيي جلو گیري از انواع آلودگي ها -
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   «میز آراي هتل»استاندارد آموزش شغل 

 ي تحلیل آموزش شایستگي برگه -

 میز آرایيوسایل مناسب استفاده از عنوان : 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

8 12 26 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ویدئو پروژكتور    دانش :

 كامپیوتر

 تخته وایت برد

 میز مربي

 صندلي مربي

 میز كارآموز

 صندلي كارآموز

 جعبه كمك هاي اولیه 

 لوازم و ملزومات پذیرایي

 میز استیشن

 انواع میز)مربع، گرد،مستطیل (

 رومیزيدستمال سفره و انواع 

 شمعدان

 كاغذ 

 ماژیك وایت برد 

CD وDVD 

 تخته پاک كن

 خودكار

  مداد

 كاتر، چسب تفنگي، روبان

 اسفنج،قیف وماسوره، كاتالوگ رنگها

 گلهاي مناسب میز آرایي -
 سبزي هاي مناسب میز آرایي-

 میوه هاي مناسب میز آرایي-
 دانه هاي رنگي خوراكي-
 التخامه و شک-

 سیم 
 روبان 

 شمع

 

 

   3 انواع گل -

   1 انواع منابع نوراني -

   1 انواع پارچه هاي تزییني -

   1 ها انواع روبان -

   1 وسایل تزییني روزانواع  -

   1 وسایل تزییني كمکيانواع  -

    مهارت :

  1  رایيآهاي مناسب میز  گل استفاده از -

  1  هاي مناسب در مراسم مختلف گل استفاده از -

  1  كار با ابزار مناسب گل آرایي -

  3  هاي مختلف كاربرد وسایل نوراني در مکان -

  1  ها كار با روبان -

  1  استفاده ازپارچه هاي تزییني -

  1  وسایل تزییني روز باكار  -

 آگاهي دقیق نسبت  به كار با وسایل تزییني در هتل - نگرش :

 ايمني و بهداشت : 

 ،بتادین ،چسب زخم ،باند استریل،كپسول آتش نشاني داشتن لباس كارمناسب  -

 ...ویعات گل، پارچه ها، مواد اتش زاجمع آوري ضا- توجهات زيست محیطي :

 جدا سازي مواد اتش زا از مواد پنبه اي ،چوبي و خشك -
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 «  میز آراي هتل»استاندارد آموزش شغل 

 آموزش شايستگيي تحلیل  برگه -

 زمان آموزش  هاي مناسب در میزآرایي هتل استفاده از رنگعنوان : 

 جمع عملي نظري 

2 2 1 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ویدئو پروژكتور    دانش :

 كامپیوتر

 تخته وایت برد

 مربيمیز 

 صندلي مربي

 میز كارآموز

 صندلي كارآموز

  جعبه كمك هاي اولیه

 لوازم و ملزومات پذیرایي

 میز استیشن

 انواع میز)مربع،گرد، مستطیل (

 دستمال سفره و انواع رومیزي

 شمعدان

 كاغذ 

 ماژیك وایت برد 

CD وDVD 

 تخته پاک كن

 خودكار

  مداد

 كاتر، چسب تفنگي، روبان

 ماسوره، كاتلوگ رنگهااسفنج،قیف و 

 گلهاي مناسب میز آرایي 
 سبزي هاي مناسب میز آرایي

 میوه هاي مناسب میز آرایي
 دانه هاي رنگي خوراكي

 خامه و شکالت

   1 ها و تركیبات آنها رنگ انواع -

   1 ها روانشناسي رنگ -

    مهارت :

  2  هتلو نحوه استفاده از آنها در میزآرایي  ها رنگ هارموني -

 نگرش :

 هاي آرامش بخش هاي مثبت با استفاده از رنگ يژایجاد انر -

 

 ايمني و بهداشت : 

 

 

 توجهات زيست محیطي :

- 

-  
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   «میز آراي هتل»استاندارد آموزش شغل 

 ي تحلیل آموزش شایستگي برگه -

 زمان آموزش میزآرایي هتلكاربرد لوازم و ملزومات پذیرایي در عنوان : 

 جمع عملي نظري 

9 18 29 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 انواع روش هاي پذیرایي-

 ویدئو پروژكتور   

 كامپیوتر

 تخته وایت برد

 میز مربي

 صندلي مربي

 میز كارآموز

 صندلي كارآموز

  جعبه كمك هاي اولیه

 لوازم و ملزومات پذیرایي

 میز استیشن

 انواع میز )مربع، گرد،مستطیل (

 دستمال سفره و انواع رومیزي

 شمعدان

 كاغذ 

 ماژیك وایت برد 

CD وDVD 

 تخته پاک كن

 خودكار

  مداد

 كاتر، چسب تفنگي، روبان

 اسفنج، قیف و ماسوره، كاتلوگ رنگها

 میز آرایي گلهاي مناسب
 سبزي هاي مناسب میز آرایي

 میوه هاي مناسب میز آرایي
 دانه هاي رنگي خوراكي

 خامه و شکالت

3   

 انواع ظروف  -

 انواع تجهیزات پارچه اي-

 انواع میزها -

 انواع وسایل كمکي-

1   

1   

1   

1   

 مهارت :

 اجراي روش هاي پذیرایي-

   

 1  

  3  ظروف در میزآرایي هتل كاربرد انواع-

  1  نحوه چیدمان تزییني ظروف استیل و نقره -

 گل زدن دستمال سفره -

 چیدمان صحیح میز ها همراه با علم میز آرایي-

 كار باانواع رومیزي، متیل و لچکي -

 1  

 2  

 1  

 نگرش :

 لزوم شناخت تجهیزات پذیرایي براي تزیینات بهتر -

 زیباترین میز ارایي با توجه به نوع روش پذیرایي -

 ايمني و بهداشت :

- 

 توجهات زيست محیطي : 

- 
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 «  میز آراي هتل»استاندارد آموزش شغل 

 ي تحلیل آموزش شايستگي برگه -

 زمان آموزش تزیین انواع غذا و نوشیدنيعنوان : 

 جمع عملي نظري 

11 22 91 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 (table d'hôte ، set upغیر انتخابيو à la carte)انتخابي انواع منو -

 ویدئو پروژكتور   

 كامپیوتر

 تخته وایت برد

 میز مربي

 صندلي مربي

 میز كارآموز

 صندلي كارآموز

  اولیهجعبه كمك هاي 

 لوازم و ملزومات پذیرایي

 میز استیشن

 انواع میز )مربع، گرد،مستطیل (

 دستمال سفره و انواع رومیزي

 شمعدان

 كاغذ 

 ماژیك وایت برد 

CD وDVD 

 تخته پاک كن

 خودكار

  مداد

 كاتر، چسب تفنگي، روبان

 اسفنج، قیف و ماسوره، كاتلوگ رنگها

 گلهاي مناسب میز آرایي
 میز آرایيسبزي هاي مناسب 

 میوه هاي مناسب میز آرایي
 دانه هاي رنگي خوراكي

 خامه و شکالت

2   

   1 انواع پیش غذاها -

   1 انواع غذاهاي اصلي -

   2 انواع نوشیدنیها -

   2 انواع دسرها -

    مهارت :

  1  كاربرد انواع دور چینها  -

  2  تزیین غذا ها و نوشیدنیهاكاربرد ابزار و وسایل مورد نیاز براي  -

  2  كاربرد مواد مصرفي تزییني غذا و نوشیدني -

  1  تزیین مناسب پیش غذاها -

  2  تزیین مناسب غذاهاي اصلي  -

  1  ها تزیین مناسب نوشیدني -

  2  تزیین مناسب دسرها -

  1  میوه آرایي در مراسم مختلف  -

  1  مختلفسبزي آرایي در مراسم  -

 لزوم توجه به انواع منو براي تزیین صحیح- نگرش :

 هاي رنگي كنار هم هارموني خوراكي-
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 «  میز آراي هتل»استاندارد آموزش شغل 

 ي تحلیل آموزش شايستگي برگه -

 زمان آموزش تزیین انواع غذا و نوشیدنيعنوان : 

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ايمني و بهداشت :

 استفاده از لباس كار  

 

 استفاده از لباس كار  مناسب،چسب زخم، باند و بتادین

 توجهات زيست محیطي :

 جمع آوري باقي مانده هاي مواد تزییني-

 هاي مواد تزییني قابل استفاده از دور ریختني هاجدا سازي باقي مانده  -
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 «  میز آراي هتل»استاندارد آموزش شغل 

 ي تحلیل آموزش شايستگي برگه -

 رایي هتل آآداب معاشرت در میز بکارگیري عنوان :

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 9 9 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ویدئو پروژكتور    دانش :

 كامپیوتر

 تخته وایت برد

 میز مربي

 صندلي مربي

 میز كارآموز

 صندلي كارآموز

  جعبه كمك هاي اولیه

 لوازم و ملزومات پذیرایي

 میز استیشن

 انواع میز)مربع،گرد،مستطیل (

 دستمال سفره و انواع رومیزي

 شمعدان

 كاغذ 

 ماژیك وایت برد 

CD وDVD 

 تخته پاک كن

 خودكار

  مداد

 كاتر، چسب تفنگي، روبان

 اسفنج، قیف و ماسوره، كاتلوگ رنگها

 گلهاي مناسب میز آرایي
 سبزي هاي مناسب میز آرایي

 میوه هاي مناسب میز آرایي
 دانه هاي رنگي خوراكي

 خامه و شکالت

   1 انواع اخالق -

   1 اخالق در مجامع بین الملليتعریف  -

    مهارت :

 در مناسب با همکناران  هاي رفتاري مهارتشیوه هاي  -

 حین كار
 1  

  2  تعامل آموزشي با پرسنلبرقراري  -

 نگرش :

 همکاران بر قراري ارتباط مثبت با   -

-  

 ايمني و بهداشت : 

 ت فردي رعایت اصول بهداش -

 آمیز با افراد تند خو رفتار مسالمت-

-  

 توجهات زيست محیطي :

 

-  
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 تجهیزات  برگه استاندارد -

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  عدد 1 موجود در بازار جعبه كمك هاي اولیه  1

  دستگاه 1 موجود در بازار دیتا پروژكتور با متعلقات  2

  دستگاه 1 بازارموجود در  رایانه با متعلقات آن  3

  عدد CO2 1 كپسول آتش نشاني  1

  عدد 1 سانتي متر 150×  200 تخته وایت برد  5

  عدد P1 1 كامپیوتر  0

  عدد1 موجود در بازار میز مربي  8

  عدد1 چرخدار صندلي مربي  0

  عدد15 موجود در بازار میز كارآموز  9

  عدد15 موجود در بازار صندلي كارآموز  10

  عدد 3 مربع میز   11

  عدد 3 گرد میز   12

  عدد 1 بوفه یيرایمتناسب با روش پذ میز   13

  عدد 30  سفره دستمال   11

 دامن میز  15
استاندارد میز با روش 

 پذیرایي بوفه
  عدد 1

لوازم و ملزومات پذیرایي ) بشقاب، جام، لیوان،   10
 قاشق و ...(

  به تعداد الزم موجود در بازار

  عدد  1 استیشن میز   18

  به تعداد الزم موجود در بازار شمعدان  10

  به تعداد الزم موجود در بازار انواع رومیزي 19

 نفر در نظر گرفته شود . 19تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -توجه : 
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 برگه استاندارد مواد  -

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  عدد 1 بازارموجود در  گل هاي مناسب میز آرایي  1

  عدد 1 موجود در بازار سبزي هاي فصل مناسب دورچین  2

  عدد 1 موجود در بازار میوه هاي فصل مناسب میوه آرایي  3

  عدد 1 موجود در بازار سبزي هاي مناسب سبزي آرایي  1

  عدد 1 موجود در بازار خامه  5

  عدد 1 موجود در بازار التشک  0

  عدد 1 موجود در بازار متناسب سرو غذا و نوشیدني هادانه هاي رنگي خوراكي و ...   8

0  CD وDVD عدد 5 موجود در بازار  

  عدد 2 موجود در بازار تخته پاک كن  9

  عدد 2 موجود در بازار ماژیك تخته پاک كن  10

  عدد 2 موجود در بازار خودكار  11

  عدد HB 2 مداد  12

 نفر محاسبه شود .  19توجه : مواد به ازاء يك كارگاه به ظرفیت 
 

 برگه استاندارد ابزار  -

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  عدد 1 موجود در بازار تیغ یا كاتر  1

  عدد 1 موجود در بازار اسفنج  2

  عدد 1 موجود در بازار چسب تفنگي  3

  عدد 1 موجود در بازار روبان  1

  عدد 1 موجود در بازار كپسول آب  5

  عدد 1 موجود در بازار قیف و ماسوره  0

  عدد 1 موجود در بازار سیم فلزي  8

  عدد 1 موجود در بازار چند نمونه منو  0

  عدد 1 موجود در بازار لیست پبش غذا  9

  عدد 1 موجود در بازار لیست غذاهاي اصلي  10

  عدد 1 موجود در بازار لیست نوشیدني ها  11

  عدد 1 موجود در بازار لیست دسرها  12

  عدد 1 موجود در بازار ابزار مناسب میوه و سبزي آرایي  13

  عدد 1 موجود در بازار ها كاتالوگ رنگ  11

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -
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 منابع و نرم افزار هاي آموزشي )اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد(  -

 مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف
سال 

 نشر

محل 

 نشر

ناشر يا تولید 

 كننده

1  

L'arte di preparare e 

decorare la tavola 

 

Christinini & Gena     

2  
Food and Beverage 

management  

Bernard davis,Andrew 

lockwood,sally stone 
    

3  
Pecete katlama 

modelleri 
Uysaler,o.cumhur     

1  
Food &beverage 

service 
D.R lillicrap     

5  
مقاالت آقاي اصغر ژیان 

 دربندي
     اصغر ژیان دربندي

 

 

 منابع و محتواهاي آموزشي ) پیشنهادي گروه تدوين استاندارد ( عالوه بر منابع اصليساير  -

 نام كتاب یا جزوه ردیف
 سال

 نشر
 مولف / مولفین

مترجم/ 

 مترجمین
 توضیحات ناشر محل نشر

 جزوه میز آراي هتل  1
به روز  

 1391شده

خانم شادي 

 رضوي راد
    

 

 

 آموزش استانداردفهرست سايت هاي قابل استفاده در 

 ردیف عنوان

www.findarticles.com 1 

www.willey.com 2 

www.wikipedia.com 3 

 

https://books.google.com/books?id=FchqE8lHTpMC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=l%27arte+di+preparare&source=bl&ots=-U5XwWyaLO&sig=XlbzMQ6iXQ3tQoTTXVP8K5Mf9FQ&hl=en&sa=X&ved=0CC0Q6AEwAmoVChMI15DXme79yAIVx5AsCh30oQWh
https://books.google.com/books?id=FchqE8lHTpMC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=l%27arte+di+preparare&source=bl&ots=-U5XwWyaLO&sig=XlbzMQ6iXQ3tQoTTXVP8K5Mf9FQ&hl=en&sa=X&ved=0CC0Q6AEwAmoVChMI15DXme79yAIVx5AsCh30oQWh
http://www.findarticles.com/
http://www.findarticles.com/

