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  بِ ًبم خذا 

 سبصهبى هلی استبًذاسد ايشاى بب آضٌبيی

 ي تحمٕمتات  اػتتاوذاسد  مؤػؼّ ممشسات ي لًاوٕه اكالح لاوًن 3مادِ ٔه تىذ مًجة تٍ أشان كىؼتٓ تحمٕمات ي اػتاوذاسد مؤػؼّ

اػتتاوذاسدَاْ میتٓ سسػتمٓ      شوـ ي تذئه تؼٕٕه، يظٕفٍ وٍ اػت وـًس سػمٓ مشجغ تىُا 1371 ماٌ تُمه ملًب أشان، كىؼتٓ

  .داسد ػُذٌ تٍ سا أشان

تتٍ   29/6/90مًػؼٍ اػتاوذاسد ي تحمٕمات كىؼتٓ أشان تٍ مًجة ٔىلذ ي پىجاٌ ي ديمتٕه جیؼتٍ ؿتًساْ ػتادٓ اداسْ متًس        وام

  جُت  اجشا اتالؽ ؿذٌ اػت . 24/7/90مًس   35838/206ػاصمان میٓ اػتاوذاسد أشان تغٕٕش ي ًٓ وامٍ ؿماسٌ 

مؤػؼتات   ي مشاوتض  وظتشان  كتاحة  واسؿىاػتان ػتاصمان ،   اص مشوة فىٓ َاْ ومٕؼًٕن دس مختیف َاْ حًصٌ دس اػتاوذاسد تذئه

ٓ  ملادح تا َمگام يوًؿـٓ ؿًد مٓ اوجام مشتثي ي آگاٌ التلادْ ي تًدٕذْ پظيَـٓ، ػیمٓ، ٍ  تتا  ي میت تًدٕتذْ،   تتٍ ؿتشأي   تًجت

 ي ملشفىىىذگان، كادسوىىذگان تًدٕذوىىذگان، ؿامل وفغ، ي حك كاحثان مىلفاوّ ي ٍآگاَاو مـاسوت اص وٍ اػت تجاسْ ي فىايسْ

ْ  پٕؾ  .ؿًد مٓ حاكل ديدتٓ غٕش ي ديدتٓ َاْ ػاصمان وُادَا، تخللٓ، ي ػیمٓ مشاوض وىىذگان، ياسد ٓ  ؤًغ اػتتاوذاسدَا  میت

 دس پٕـىُادَا ي وظشَا اص دسٔافت پغ ي مٕـًد لاسػا مشتًى فىٓ َاْ ومٕؼًٕن اػواْ ي وفغ رْ مشاجغ تٍ وظشخًآَ تشاْ أشان

 .ؿًد مٓ مىتـش ي أشان چاج میٓ سسػمٓ  اػتاوذاسد ػىًان تٍ تلًٔة كًست دس ي ًشح سؿتٍ آن تا مشتثي میٓ ومٕتّ

ٍ  ؿتذٌ  تؼٕتٕه  هتًاتي  سػأت تا وٕض كالح رْ ي مىذ ػاللٍ َاْ ػاصمان ي مؤػؼات وٍ اػتاوذاسدَأٓ ؤًغ پٕؾ ٓ  تُٕت وىىتذ   مت

ٍ  تلتًٔة ،  دسكًست ي تشسػٓ ي ًشح میٓ سومٕتّد ٓ  اػتتاوذاسد  ػىتًان  تت ٓ  مىتـتش  ي چتاج  أتشان  میت تتذٔه تشتٕتة ،     .ؿتًد  مت

 میٓ اػتاوذاسد ومٕتّ دس ي تذئه 5 ؿماسِ أشان میٓ اػتاوذاسد دس ؿذٌ وًؿتٍ مفاد اػاع تش وٍ ؿًوذ مٓ تیمٓ میٓ اػتاوذاسدَأٓ

 .تاؿذ سػٕذٌ تلًٔة تٍ مٕذَذ ن تـىٕلػاصمان میٓ اػتاوذاسد أشا مشتًى وٍ

(ISO)اػتاوذاسد  ادمییٓ تٕه ػاصمان اكیٓ اػواْ اص أشان ػاصمان میٓ اػتاوذاسد
2ادمییٓ ادىتشيتىىٕته   تٕه ،ومٕؼًٕن 1

(IEC) ي 

3 لاوًوٓ ؿىاػٓ اوذاصٌ ادمییٓ تٕه ػاصمان
(OIML) 4ساتتي  تىُا تٍ ػىًان ي اػت

 وتذوغ غتزأٓ    ومٕؼتًٕن  
5
(CAC)دس  ً  سوـت

ٍ  همه أشان میٓ اػتاوذاسدَاْ تذئه دس .وىذ  مٓ فؼادٕت ٍ  تًجت ٓ  ؿتشأي  تت ْ  ي ویت ْ  وٕاصمىتذ   آختشٔه  اص وـتًس ،  ختاف  َتا

  .مٕـًد تُشَگٕشْ ادمییٓ تٕه اػتاوذاسدَاْ ي جُان كىؼتٓ ي فىٓ ػیمٓ ، پٕـشفت َاْ

 ي ػالمت وىىذگان ، حفظ ملشف اص حمأت تشاْ وًن ،لا دس ؿذٌ تٕىٓ پٕؾ مًاصٔه سػأت تا تًاوذ ػاصمان میٓ اػتاوذاسد أشان مٓ

ْ  أمىٓ ٓ  صٔؼتت  مالحظتات  ي محلتًتت  وٕفٕتت  اص اًمٕىتان  حلتًل  ػمتًمٓ ،  ي فتشد ٓ   التلتادْ ،  ي محٌٕت  اص اجتشاْ تؼوت

ومأذ.  اسْاػتاوذاسد، اجث ػادٓ ؿًساْ تلًٔة ات ياسداتٓ، الالم ٔا /ي وـًس داخل تًدٕذْ محلًتت تشاْ سا أشان میٓ اػتاوذاسدَاْ

 آن ي دسجُثىذْ كادساتٓ واتَاْ اػتاوذاسد اجشاْ وـًس ، محلًتت تشاْ ادمییٓ تٕه تاصاسَاْ حفظ مىظًس تٍ تًاوذ مٓ ػاصمان 

 مـتايسٌ ،  دس صمٕىّ فؼال مؤػؼات ي ػاصمان َا خذمات اص وىىذگان اػتفادٌ تٍ تخـٕذن اًمٕىان تشاْ َمچىٕه ومأذ . اجثاسْ سا

ٓ   ي ممٕضْ ، تاصسػٓ آمًصؽ ، ْ  ػٕؼتت   كتذيس گتًاَ ٌ  صٔؼتتمحٌٕٓ ،  متذٔشٔت  ي وٕفٕتت  متذٔشٔت  َتا  ي مشاوتض  َتا  آصمأـتگا

 وظتام  هتًاتي  اػتاع  تش سا مؤػؼات ي َا ػاصمان گًوٍ أه ػاصمان میٓ اػتاوذاسد أشان ػىجؾ ، يػأل وادٕثشاػًٕن س ياػىجٓ  

 آن َتا  ػمیىتشد  تش ي اػٌا َا آن تٍ كالحٕت تإٔٔذ گًإَىامّ تصم ، ؿشأي احشاص كًست دس ي وىذ مٓ اسصٔاتٓ أشان تإٔٔذ كالحٕت

 اوجتام  ي گشاوثُتا  فیتضات  ػٕتاس  تؼٕٕه ػىجؾ ، يػأل وادٕثشاػًٕن س ياػىجٓ   ٔىاَا ، ادمییٓ تٕه دػتگاٌ تشئج .وىذ  وظاست مٓ

 .اػت  نػاصما أه يظأف دٔگش اص أشان میٓ اػتاوذاسدَاْ ػٌح استماْ تشاْ تحمٕمات واستشدْ

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 مویسیَى فٌی تذٍيي استبًذاسد

 « خذهبت الضاهی -صائشسشاّب »

 

 سوت ٍ/ يب ًوبيٌذگی سئیس : 
 حؼٕه دًتچٕان 

  دٕؼاوغ التلادس

 مذٔشػامل ؿشوت ػٕاحت فشديع أشاوٕان 

                                                              

  دبیش :
 وضاصْ، ادُام 

 وغ جغشافٕا ي تشوامٍ سٔضْ تًسٔؼ  فًق دٕؼاس

متتذٔش آمتتًصؽ َتتاْ وًتتتاٌ متتذت ؿتتشوت  

آمتتتًصؽ، مٌادؼتتتات ي مـتتتايسٌ ػتتتٕاحتٓ 

 گشدؿگشان تىٕاد

 

  ): س اػامٓ تٍ تشتٕة حشيف ادفثا اعضبء 
 احمذْ، مشتوٓ  

  سدوتشْ مذٔشٔت گشدؿگشْ

ػوتً َٕتتت متذٔشٌ ؿتشوت تؼتايوٓ وتاوًن       

 ٓ ي  تاصوـؼتگان مٕشاث فشَىگٓ كىأغ دػتت

 گشدؿگشْ 

 

 تٕذخًسْ، ًٔػف

 فًق دٕؼاوغ سياتي تٕه ادمیل س

واسؿىاع مؼتًل ياحذَاْ الامتٓ اداسٌ ول 

مٕشاث فشَىگٓ، كىأغ دػتتٓ ي گشدؿتگشْ   

 اػتان خشاػان سهًْ 

 

 تُضادْ ساد، مؼؼًد

 فًق دٕؼاوغ جغشافٕا ي تشوامٍ سٔضْ تًسٔؼ  س

مذسع مشوض ػیمٓ واستشدْ ؿشوت ػٕاحتٓ 

 ل پاسػٕان  ي حمل ي وم

 

 تٕـمٓ، تُاس

 سدوتشاْ جغشافٕا ي تشوامٍ سٔضْ سيػتأٓ 

 

ػوً َٕتتت ػیمتٓ پظيَـتىذٌ گشدؿتگشْ     

ػتتاصمان مٕتتشاث فشَىگتتٓ، كتتىأغ دػتتتٓ ي 

 گشدؿگشْ

 

 تًفٕمٓ، أشج

 سدٕؼاوغ َتیذاسْ 

 مذٔش ول َتل َما تُشان 

 

 

 سحٕ  پًس، ػیٓ  

 سدوتشاْ جغشافٕاْ ػٕاػٓ 

 ْ َما  مذٔشػامل گشيٌ َتل َا
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 سهًاوٓ، ػیٕشها

 سدوتشاْ ؿُشػاصْ 

ػوً َٕتت ػیمٓ داوـگاٌ آصاد اػالمٓ ياحذ 

 مـُذ  

 

 سئٕغ سيحاوٓ، اػذاهلل طٔان

 سفًق دٕؼاوغ مذٔشٔت   

سئتتٕغ ومٕتتتٍ متىتتاظش اػتتتاوذاسد ػتتاصْ   

گشدؿتتتتتتگشْ ي ختتتتتتذمات ياتؼتتتتتتتٍ  
ISIRI/TC228 

  

 ؿجاػٓ، وشگغ

 سفًق دٕؼاوغ مذٔشٔت جُاوگشدْ  

ع گشدؿتگشْ مشوتض پتظيَؾ َتاْ     واسؿىا

 گشدؿگشْ داوـگاٌ تُشان 

 

 ؿٕشٔان، ػثاع

  سدوتشاْ مذٔشٔت ي التلاد تٕه ادمیل

ػوً َٕتت مذٔشٌ َیذٔىگ ػٕاحتٓ ي حمل 

 ي ومل پاسػٕان  

 

 كذٔك صساػتٓ، ػٕذجؼفش

 سفًق دٕؼاوغ جغشافٕا ي تشوامٍ سٔضْ تًسٔؼ   

 

واسؿىاع ػتادٓ اداسٌ وتل مٕتشاث فشَىگتٓ،     

دػتٓ ي گشدؿتگشْ اػتتان خشاػتان     كىأغ

 سهًْ

 

 لادسْ، َىؼا

 سفًق دٕؼاوغ آمًصؽ صتان آدماوٓ 

 

دتٕتتش ومٕتتتٍ متىتتاظش اػتتتاوذاسد ػتتاصْ     

گشدؿتتتتتتگشْ ي ختتتتتتذمات ياتؼتتتتتتتٍ  
ISIRI/TC228 

 

 لاػمٓ، َؼتٓ

 سفًق دٕؼاوغ مذٔشٔت گشدؿگشْ  

 

 

 مذٔش تاصاسٔاتٓ ي فشيؽ َتل َماْ تُشان 

 ویُشْ، ػًصان

 َتل داسْ   سفًق دٕؼاوغ

مذٔش گشيٌ َتل داسْ مشوض ػیمتٓ وتاستشدْ   

 ؿشوت ػٕاحتٓ ي مشاوض تفشٔحٓ پاسػٕان 

 

 مجمغ، محمذسها

 سفًق دٕؼاوغ وؼاجٓ   

 

 دتٕشول اوجمه ايساػٕا 

 

 محمًدْ، ػیٕشها

  سدوتشاْ جغشافٕا ي تشوامٍ سٔضْ سيػتأٓ

 

متتذٔشػامل ؿتتشوت آمتتًصؽ، مٌادؼتتات ي    

 ىٕاد  مـايسٌ ػٕاحتٓ گشدؿگشان ت

 

 محمذخاوٓ، امٕش

 سدوتشاْ مؼماسْ 

 

 سئٕغ تىٕاد مؼماسْ اومالب اػالمٓ 

  



 ٌ 

 

 مشداوٓ، محؼه

 سفًق دٕؼاوغ مذٔشٔت كىؼتٓ 

 مذٔشػامل ؿشوت ػشيؽ مذٔشٔت تحًل 

 

 ممذع وٕا، حؼٕه 

 سفًق دٕؼاوغ مؼماسْ  

 

 

 مذسع مشوض ػیمٓ واستشدْ مٕشاث مـُذ  

 مُاجشْ، محمذػیٓ

   سفًق دٕؼاوغ حمًق

مؼتًل امًس اجشأٓ ؿشوت ػٕاحت فتشديع  

 أشاوٕان 

 

 واكشْ، ػثاع

 سدٕؼاوغ مذٔشٔت تاصسگاوٓ   

واسؿىاع ؿشوت پتظيَؾ َتاْ گشدؿتگشْ    

 ػشصمٕه 

 

 يكًدٓ پًس، وفٕؼٍ

 سفًق دٕؼاوغ تًٕتىىًدًطْ 

 مؼتًل تُذاؿت َتل َما تُشان 
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 فْشست هٌذسجبت

 عٌَاى
 

 صفحِ

 ب اسدآؿىأٓ تا ػاصمان میٓ اػتاوذ

 ج اػتاوذاسد تذئه فىٓ ومٕؼًٕن

 پٕؾ گفتاس

 ممذمٍ

ٌ 

 ي
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 17 خذمات دثاع ؿًٔٓ ي اتً 9

 17 ٍخذمات ػشمأؾ، گشمأؾ ي تًُٔ 10
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 پیص گفتبس

وٍ پٕؾ ؤًغ آن دس ومٕؼًٕن َاْ مشتًى تًػي ػاصمان میٓ اػتاوذاسد  "خذمات ادضامٓ -صائشػشاَا"اػتاوذاسد 

 5/12/94ومٕتٍ میٓ اػتاوذاسد خذمات مًس   تٍُٕ ي تذئه ؿذٌ اػت ي دس دئؼت ي ؿلت ي َفتمٕه اجالع

لاوًن اكالح لًاوٕه ي ممشسات مًػؼٍ اػتاوذاسد ي  3مًسد تلًٔة لشاس گشفتٍ اػت، أىه تٍ اػتىاد تىذ ٔه مادٌ 

 ؿًد . ، تٍ ػىًان اػتاوذاسد میٓ أشان مىتـش م1371ٓملًب تُمه ماٌ   تحمٕمات كىؼتٓ أشان،

تحًتت ي پٕـشفت َاْ میٓ ي جُاوٓ دس صمٕىٍ كىأغ ، ػیًم ي خذمات،  تشاْ حفظ َمگامٓ ي َماَىگٓ تا

اػتاوذاسدَاْ میٓ أشان دس مًالغ دضيم تجذٔذ وظش خًاَذ ؿذ ي َش پٕـىُادْ وٍ تشاْ اكالح ي تىمٕل أه 

 ه ، اػتاوذاسدَا اسائٍ ؿًد ، َىگام تجذٔذ وظش دس ومٕؼًٕن فىٓ مشتًى مًسد تًجٍ لشاس خًاَذ گشفت . تىاتشأ

 تأذ َمًاسٌ اص آخشٔه تجذٔذ وظش اػتاوذاسدَاْ میٓ اػتفادٌ وشد .

 

 مىثغ ي ماخزْ وٍ تشاْ تٍُٕ أه اػتاوذاسد مًسد اػتفادٌ لشاس گشفتٍ تٍ ؿشح صٔش اػت :

 هًاتي ػاصمان مٕشاث فشَىگٓ، كىأغ دػتٓ ي گشدؿگشْ 
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 خذهبت الضاهی  -صائشسشاّب

 بسبشدّذف ٍ داهٌِ م  4

مات ویٓ اػت وٍ تأذ دس صائش ػشاَا جُت سفاٌ حال َذف اص تذئه أه اػتاوذاسد تؼٕٕه حذالل ادضامات خذ

خذمات ویٓ مًسد وٕاص مُٕماوان ممٕ  دس صائشػشاَا سا اسائٍ ؿًد. أه اػتاوذاسد  َا تا وٕاصَاْ آن متىاػةي  صائشان

وذاسد خذمات مًسد ٍ دسجٍ صائشػشا تؼٕٕه مٓ وىذ. أه اػتاتؼشٔف ي ػٌح وٕفٕت اسائٍ أه خذمات سا تا تًجٍ ت

 ا وٕاصَاْ خاف سا تؼشٔف ي چگًوگٓ اسائٍ آن سا تؼٕٕه مٓ وىذ. وٕاص مُٕماوان ت

 أه اػتاوذاسد تشاْ تمام صائش ػشاَا دس ػشاػش وـًس واستشد داسد. 

 الضاهیهشاجع   0

 ػتاوذاسد میٓ أشان تٍ آن َا اسجاع دادٌ ؿذٌ اػت. مذاسن ادضامٓ صٔش حايْ ممشساتٓ اػت وٍ دس مته أه ا

 تذٔه تشتٕة آن ممشسات جضئٓ اص أه اػتاوذاسد میٓ أشان محؼًب مٓ ؿًد.

 دس كًستٓ وٍ تٍ مذسوٓ تا روش تاسٔخ اوتـاس اسجاع دادٌ ؿذٌ تاؿذ، اكالحٍٕ َا ي تجذٔذ وظشَاْ تؼذْ آن 

ًسد مذاسوٓ وٍ تذين روش تاسٔخ اوتـاس تٍ آن َا اسجاع دادٌ ؿذٌ مًسد وظش أه اػتاوذاسد میٓ أشان وٕؼت. دس م

 اػت، َمًاسٌ آخشٔه تجذٔذ وظش ي اكالحٍٕ َاْ تؼذْ آن َا مًسد وظش اػت.

 اػتفادٌ اص مشاجغ صٔش تشاْ أه اػتاوذاسد ادضامٓ اػت :
 

 ػالئ  ي تاتیًَا –ػاختمان  ٓممشسات می تٕؼت مثحج  0-4

 

 اصطالحبت ٍ تعبسيف  9

 اػتاوذاسد اكٌالحات ي تؼاسٔف صٔش تٍ واس مٓ سيد. دس أه 

9-4 

 صائشسشا

وًػٓ تؼُٕالت خًدپزٔشأٓ وٍ تشاْ الامت ي پزٔشأٓ مًلت اص صائشان تا ػاختاسْ متىاػة تا وٕاصَاْ آن َا ي 

تٓ فشَىگ تشئج امش صٔاست ي تا دس وظش گشفته اكًل تىشٔ  صائشان تش اػاع تًكٍٕ َاْ دٔىٓ، دس ٔه ؿُش صٔاس

ذ. أه ٔا وضدٔه تٍ ٔه صٔاستگاٌ دس مىاًك غٕش ؿُشْ أجاد مٓ ؿًد ي دس اصاْ خذمات خًد پًل دسٔافت مٓ وى

  وًع تؼُٕالت الامتٓ تأذ تشاْ الـاس و  دسآمذ لاتل اػتفادٌ تاؿذ.

 وش  خذمات تش اػاع ممشسات وـًس ي متىاػة تا ػٌح صائش ػشا تؼٕٕه مٓ ؿًد -4يبدآٍسي 

 ممىه اػت دس اصاْ اسائٍ خذمات يجُٓ اص صائش مُٕمان دسٔافت وـًد. ماوىذ آن  ، خٕشٍٔ يصائشػشاَاْ يلفٓ دس -0يبدآٍسي
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9-0 

 صيبستگبُ

 مىاوٓ وٍ داساْ تمذع ي اَمٕت مزَثٓ اػت.  

9-9 

 صائش

جؼٍ ٔا فشدْ وٍ تشاْ صٔاست ي اوجام مشاػ  مزَثٓ مشتًى ٔه صٔاستگاٌ تٍ محیٓ وٍ صٔاستگاٌ دس آن يالغ اػت مشا

 ػفش مٓ وىذ. 

ػت وٍ ممىه اػت اص آن تٍ ػىًان مُٕمان ٔا صائش ٔا صائشمُٕمان َ  ا ػشاذاسد مىظًس اص صائش، مُٕمان صائشدس أه اػتاو –يبدآٍسي 

 ؿًد. وام تشدٌ 

9-4 

 آپبستوبى 

 داسد. خاوٍ َ  مٓ ؿًد ي حذالل ٔه آؿپضوًػٓ ياحذ الامتٓ وٍ دس آن تؼُٕالت خًاب ي وـٕمه تٍ ًًس مجضا فشا

9-5 

 اطالعبتبخص 

information 

دس مًسد اًالػات محیٓ، فشَىگٓ ي صائش وٍ مؼتًل پاػخ گًٔٓ تٍ مُٕماوان صائشػشا  1تخـٓ اص لؼمت پزٔشٌ

 مًسد وٕاص آن َا اػت. صٔاستٓ 

9-6 

 هیْوبى خذهبت بیذاسببش

wake up services 

 ا دس صمان مًسد دسخًاػت آن َ تٕذاسوشدن صائشان مُٕمان

9-7  

 پزيشش

reception 

                                                 
1 Front Office 
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 يْ 2تا َىگام ػضٔمت تٍ صائشػشا 1اص َىگام يسيد صائش الذامات تصم جُت ؿشيع الامت مُٕمان

9-8 

 هیْوبىاطالعبت پَضِ 

  دس صمان الامت يْ دس صائشػشامُٕمان صائش حايْ اًالػات مًسد وٕاص  اْپًؿٍ 

9-9 

 هیْوبىتبالس

lobby 

 ن، پزٔشأٓ مختلش ي ماللات مُٕماصائشداساْ امىاوات مىاػة تشاْ وـؼته  وٍتخـٓ اص فواْ ػمًمٓ صائشػشا 

 تا افشاد دٔگش اػت. 

9-42 

 چی تلفي

opetator 

سا  تأگاوٓ اًالػات ي ػًاتك ، اسػال فىغ َا ، پاػخگًٔٓ تٍ تیفه َايظٕفٍ دْ وٍ دسلؼمت پزٔشٌ صائشػشا فش

 داسد.

9-44 

 چوذاى بش

bell boy/ bell man 

 حمل تاس ي احاحٍٕ صائش مُٕمان اػت.  صائشػشايظٕفٍ اكیٓ اي دس فشدْ وٍ 

9-40 

 حسیٌیِ

 فشَىگٓ -ي تجمؼات مزَثٓمىاوٓ تشاْ تشگضاسْ مشاػ  

 اص حؼٕىٍٕ اْ وٍ دس صائش ػشا لشاس داسد ممىه اػت تٍ ػىًان وماصخاوٍ َ  اػتفادٌ ؿًد.  -4يبدآٍسي

 وىذ صٔىثٍٕ ، مُذٍٔ ي ماوىذ آن سا داؿتٍ تاؿذ. أه مىان مٓ تًاوذ ػىائه دٔگشْ ما – 0يبدآٍسي

                                                 
1 Check in 

2 Check out 
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9-49 

 سطح خذهبت

ػشاَا وٍ تاتتشٔه آن ػٌح ػٍ ي پإٔه تشٔه آن ػٌح ٔه اػت. ػٌح وٕفٕت دسجٍ وٕفٕت اسائٍ خذمات دس صائش

تش اػاع اسصٔاتٓ مشاجغ رْ كالح تؼٕٕه مٓ ؿًد ي مٓ تًاوذ تا ػىًان َاْ دسجٍ ، ػتاسٌ ٔا ماوىذ آن مٌاتمت 

 دادٌ ؿًد. 

9-44 

 سَئیت

  تٍ ًًس مجضا فشاَ  مٓ ؿًد.  يدٓوٍ دس آن تؼُٕالت خًاب ي وـٕمه دس مجايست َ  خلًكٓ وًػٓ الامتگاٌ 

9-45 

 خبًِ داسي

housekeeping 

مٕه آػأؾ مُٕمان دس فواَاْ خلًكٓ ي تشخٓ اص فواَاْ ػمًمٓ امًس مشتًى تٍ آساػتگٓ، وظافت ي تأ

 صائشػشا

9-46 

 هیْوبى خذهبتبخص 

concierge 

تٍُٕ تیٕي يسيدْ ي ٔا مؼافشتٓ، ي   تشخٓ اص خذمات ماوىذ تاستشْ، دستاوٓ،ٓ اص لؼمت پزٔشٌ وٍ مؼتًل اسائٍ تخـ

 فشَىگٓ يماوىذ آن اػت.  -َماَىگٓ ي تشوامٍ سٔضْ مـاسوت صائشان مُٕمان دس تشوامٍ َاْ مزَثٓ

9-47 

 خذهبت غزا ٍ ًَضیذًی

food & beverage services 

 اسائٍ مٓ ؿًد.  تٍ كًست َاْ مختیف دس صائش ػشاویٍٕ خذمات مشتًى تٍ اوًاع غزاَا ي وًؿٕذوٓ َأٓ وٍ 
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9-48 

 رخیشُ جب

reservacion 

َاْ  تٍ سيؽ ي فواَاْ اػىان گشيَٓ صائشػشاَش ٔه اص فواَاْ خلًكٓ  فشأىذ پٕؾ فشيؽ وشدن رخٕشٌ جا

 مختیف اػت.

9-49 

 صٌذٍق پزيشُ

cashier 

دس  مُٕمان صائشػشااص مٕض پزٔشؽ اػتمشاس داسد ي تٍ ًًس مؼتمٕ  تا  وٍ دس تخـٓخؾ مادٓ صائشػشا ٓ اص تلؼمت

 استثاى اػت. 

9-02 

 فضبي خصَصی

تٍ كًست اوفشادْ ٔا َمشاٌ تا مُٕمان وٍ صائش اػتًدًٔ ،آپاستمان ،َشٔه اص فواَاْ اختلاكٓ ؿامل اتاق، ػًئٕت

 حذيد حك اػتفادٌ اص آن سا تٍ كًست خلًكٓ داسد. تشاْ مذت مي ماوىذ آن، خاوًادٌ 

9-04 

 گشٍّی  اسنبىفضبي 

ظشفٕت اص وظش فوا، تجُٕضات ي میضيمات، وٍ  دس صائشػشاي اػتشاحت خًاب امىاوات داساْ فوأٓ غٕشػمًمٓ ي 

 داؿتٍ تاؿذ.  وفش سا تٍ ًًس َ  صمان  4َاْ تٕؾ اص  يٌالامت گش

9-00 

 فضبي عوَهی 

 اْ صائشػشا وٍ صائشٔه مُٕمان ممٕ  ي ٔا غٕش ممٕ  حك اػتفادٌ اص آن سا تٍ كًست مـتشن داسوذ.َش ٔه اص فواَ

تىُا تشاْ مُٕماوان ممٕ   ؼوٓ اص فواَاْ ػمًمٓ ماوىذ ساَشيَأٓ وٍ دػتشػٓ تٍ اتاق َا اص ًشٔك آن َا مٕؼش اػتت -يبدآٍسي

 لاتل اػتفادٌ اػت. 
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9-09 

 فْشست غزا

menu 

 اسائٍ دس ٔه سػتًسان  ا، پٕؾ غزاَا، وًؿٕذوٓ َا ي دػشَاْ لاتلفُشػتٓ اص غزاَ

9-04 

 هسئَل پبسك خَدسٍ

parkingvalet 

 سا داسد.  دن خًدسيْ مُٕمان دس صائشػشافشدْ وٍ مؼتًدٕت جا تٍ جا وشدن ي پاسن وش

9-05 

 ًَضگبّل

minibar 

 ُٕمان لشاس دادٌ مٓ ؿًد. تشاْ اػتفادٌ م وًؿٕذوٓ وٍ دس ٔخچال اتاق َا الالم مختلش خًساوٓ ي

9-06  

 هلضٍهبت هصشفی

amenities 

 ماوىذ ؿامپً، كاتًن، مؼًان ي خمٕشدوذان ي ماوىذ آندًاصم تُذاؿتٓ مًسد وٕاص سيصاوٍ 

9-07 

 ًوبصخبًِ

 محیٓ تا تجُٕضات ي ؿشأي تصم تشاْ الامٍ وماص 

 خذهبت پزيشُ   4

  خذهبت تلفي چی 4-4

َا ؿامل صائشػشاداؿتٍ تاؿذ. أه خذمات دس َ  سا  صتان غادة صائشان خاسجٓاسائٍ تٍ لاتیٕت تأذ چٓ  خذمات تیفه

 مًاسد صٔش اػت: 



7 

 

 ع گٕشوذگان خاسج اص صائشػشاپاػخ گًٔٓ تٍ تیفه تما -

 َاْ تیفىٓ صائشان مُٕمان صائشػشاپاػخ گًٔٓ تٍ دسخًاػت  -

 ػال پٕغام َاْ مشتًى تٍ صائشان مُٕمان دسٔافت ي اس -

ػشاَاْ ػٌح ٔه تأذ أه خذمات دس صائشادضامٓ اػت.  ػٌح ػٍفه چٓ دس صائشػشاَاْ خذمات تیاسائٍ  4-4-4

 مؼتًل مـخق داؿتٍ تاؿذ.

ص واسوىان لؼمت پزٔشٌ مٓ تًاوذ تًػي َش ٔه ا ػٌح ٔه ي ديدس صائشػشاَاْ  اسائٍ خذمات تیفه چٓ 4-4-0

 اوجام ؿًد.

فشاَ  تاؿذ. ساَىماْ اػتفادٌ اص  ػٌح ٔهصائشػشاَاْ ذ دس امىان تىظٕ  ػاماوٍ تیفه تشاْ تٕذاسْ تأ 4-4-9

 مًجًد تاؿذ. اتاق َا دس ذمات تٕذاسْ تأذ ػاماوٍ تیفه تشاْ خ

 اسائٍ خذمات تٕذاسْ دس َش صمان وٍ مُٕمان دسخًاػت وىذ تأذ اسائٍ ؿًد.  ػٌح ٔه ي ديدس صائشػشاَاْ  4-4-4

 

 جبخذهبت رخیشُ   4-0

ػاليٌ تش سيؽ َاْ حوًسْ، تیفىٓ ي اسػال وماتش تأذ اص ًشٔك ػٌح ػٍ شػشاَاْ جا دس صائرخٕشٌ  4-0-4

 َاْ أىتشوتٓ َ  لاتل اوجام تاؿذ.  ػاماوٍ

 . ْ صائش ػشا اػت3، ٔا تاسوما2، ػاماوٍ رخٕشٌ جاْ مشوض1ْػاماوٍ َاْ أىتشوتٓ ؿامل سأاوامٍ –يبد آٍسي 

تًاوذ تىُا اص ًشٔك تیفىٓ، اسػال وماتش ٔا حوًسْ اوجام  مٓ ػٌح ٔه ي ديصائشػشاَاْ دس  جارخٕشٌ  4-0-0

 ؿًد. 

ًؿٕذوٓ، ػأش َا، غزا ي و تا تًهٕح سيؿىٓ اص لٕمت اتاق تأذ َمشاٌ اسائٍ خذمات  رخٕشٌ جا دس صائشػشاَا 4-0-9

كًست تٍ  ات اهافٍ ٔا تؼُٕالت صائشػشااْ تشاْ خذم ي مادٕات ي اهافٍ تُا تاؿذ. دس كًستٓ وٍ َضٔىٍخذمات 

 مجضا دسٔافت مٓ ؿًد تأذ تٍ اًالع مـتشْ سػاوذٌ ؿًد. 

                                                 
1 Email 

2 Central Reservation System  

3 Website  
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، َمچىٕه صائشػشامحذيدٔت َا، ممىًػٕت َا ي ممشسات حاو  تش تأذ  جادس صمان اسائٍ خذمات رخٕشٌ  4-0-4

 تٍ مـتشْ اػالم ؿًد.  جاؿشأي تاًل وشدن رخٕشٌ 

دس ػاػاتٓ دس أه كًست   مٓ ؿًد.ٍٕ تًك ػٌح ػٍدس صائشػشاَاْ فىٕه تخؾ پزٔشؽ ي رخٕشٌ جا ت 4-0-5

 تؼٌٕل تاؿذ، اوجام يظأف أه تخؾ تٍ ػُذٌ پزٔشؽ اػت. وٍ تخؾ رخٕشٌ جا 

صتان غادة صائشان حذالل تٍ دي صتان فاسػٓ ي تأذ  ػٌح ػٍ ي ديخذمات رخٕشٌ جا دس صائشػشاَاْ  4-0-7

 لاتل اسائٍ تاؿذ.  خاسجٓ

مًسد دسخًاػت،  اتاق، صمان يسيد ي خشيج، وًع شْ، ؿامل واممـت دسٔافت اًالػات دلٕك ي وامل 4-0-8

 ادضامٓ اػت.  جادسخًاػت َاْ ئظٌ ي اًالػات تماع تٍ َىگام اسائٍ خذمات رخٕشٌ 

اًالػات وافٓ دس مًسد فواَاْ خلًكٓ ي فواَاْ اػىان گشيَٓ دس صمان رخٕشٌ جا تأذ دس اختٕاس  4-0-9

 مـتشْ لشاس دادٌ ؿًد. 

ي اص دسٔافت آن  تشاْ مـتشْ اسػالكادس،  1جاتأذ تإٔٔذٍٔ رخٕشٌ  جاًست لٌؼٓ ؿذن رخٕشٌ دس ك 4-0-42

 . تًػي مـتشْ اًمٕىان حاكل ؿًد

 ادضامٓ اػت.  ػٌح ػٍصائشػشاْ تشاْ  جااػتفادٌ اص وشم افضاس رخٕشٌ  4-0-44

 

 خذهبت پزيشش  4-9

مشاجؼٍ وىذ، پزٔشؽ تأذ اًالػات مىذسج دس  تٍ صائشػشا جامُٕمان تذين رخٕشٌ صائش دس كًستٓ وٍ  4-9-4

 لشاس دَذ. سا تٍ ًًس وامل دس اختٕاس يْ  4-2-4ي  3-2-4تىذَاْ 

 ػاػتٍ فؼال تاؿذ.  24تٍ كًست  ػٌح ػٍ تأذزٔشؽ دس صائشػشاْ پ 4-9-0

یف تا اْ تاؿذ وٍ اوجام مشاحل مختتؼذاد واسوىان پزٔشؽ دس ػاػات مختیف ؿثاوٍ سيص تأذ تٍ گًوٍ 4-9-9

ؿًد تأذ امىان وـؼته ي پزٔشأٓ  صمان پزٔشؽ ًًتوٓ مٓ ،چىاوچٍ تٍ ددٕل مشاجؼات صٔادومتشٔه مؼٌیٓ تاؿذ. 

 مختلش تشاْ صائش مُٕمان فشاَ  تاؿذ. 

صائشمُٕمان تا اؿىال ٔا دس مذت الامت ٔه اص خذمات ادضامٓ صائشػشا دس كًستٓ وٍ اسائٍ َش  4-9-4

 مُٕمان اًالع سػاوٓ ؿًد. صائشأذ دس تذي يسيد تٍ َأٓ مًاجٍ اػت ت محذيدٔت

                                                 
1 Voucher 
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تأذ داساْ دػتًسادؼمل تًدٌ ي َا تشاْ فواَاْ اػىان گشيَٓ  ؿًٌٕ ي ممشسات حاو  تش پزٔشؽ گشيٌ 4-9-5

 مًسد تإٔٔذ مشاجغ رْ كالح تاؿذ.

 پزٔشؽ تأذ دس لثال دسٔافت مذاسن ي پًل مـتشْ تٍ اي سػٕذ اسائٍ وىذ.  4-9-6

سا  صتان صائشان غادة خاسجٓتشلشاسْ استثاى تٍ  تأذ تًاوأٓ ػٌح دي ي ػٍشؽ صائشػشاَاْ پزٔ تخؾ 4-9-7

 ػٌح ػٍتخؾ پزٔشؽ صائش ػشاَاْ حذالل ٔىٓ اص واسوىان تًاوأٓ كحثت تٍ صتان اوگیٕؼٓ تشاْ داؿتٍ تاؿذ. 

 ادضامٓ اػت. 

سػٓ تأذ تًػي مشاجغ رْ كالح مًسد تؼیي واسوىان تخؾ پزٔشؽ تٍ صتان َاْ مًسد وٕاص غٕش اص فا 4-9-8

 تإٔٔذ تاؿذ. 

سا دس تذي يسيد  تخؾ َاْ مختیف صائشػشاپزٔشؽ تأذ اًالػات تصم دس مًسد چگًوگٓ تشلشاسْ استثاى تا  4-9-9

 مُٕمان تٍ اي اسائٍ وىذ. صائش 

 

 خذهبت تسَيِ حسبة  4-4

 تأذ ادضامات صٔش سا دس تش داؿتٍ تاؿذ:  كىذيق اوجام مٓ ؿًد. خذمات أه تخؾتخؾ دس خذمات تؼًٍٔ حؼاب 

 تاؿذ.  تأذ حايْ جضٕٔات َضٔىٍ َا كًست حؼاب 4-4-4

 تاؿذ.  سػمٓ ي ممًُس تٍ مُش صائشػشامُٕمان تأذ تٍ كًست صائش اسائٍ كًست حؼاب تٍ  4-4-0

 مُٕمان مٕؼش تاؿذ. صائشاسائٍ كًست حؼاب تأذ دس َش صمان تىا تٍ دسخًاػت  4-4-9

 مُٕمان امىان پزٔش تاؿذ. صائشتؼًٍٔ حؼاب تأذ اص ًشٔك ؿًٌٕ َاْ ؤًه پشداخت، تشاْ  4-4-4

 

 خذهبت ًگْذاسي اثبثیِ ٍ اهبًبت  4-5

 ًگْذاسي اهبًبت  4-5-4

داساْ اسصؽ اػت.  ذاسن ي اػىادْ اػت وٍ تشاْ يْمُٕمان ؿامل پًل، اؿٕاْ گشان لٕمت، مصائش اماوات 

 ؿامل ادضامات صٔش اػت:  ائشػشااوات مُٕمان صوگُذاسْ اص ام
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تأذ وؼثت تٍ وگُذاسْ اص اماوات يْ دس كىذيق اماوات الذام صائشػشا  ،مُٕمانصائشدس كًست دسخًاػت  4-5-4-4

 ي دس لثال آن سػٕذ اسائٍ وشدٌ ي اماوات سا فمي دس كًست دسٔافت سػٕذ تحًٔل دَذ. 

ذ. كىذيق َاْ اماوات فواَاْ خلًكٓ تاؿویٍٕ كىذيق ؿخلٓ دس  داساْ ػٌح ػٍ تأذصائشػشاْ  4-5-4-0

 ولة ؿذٌ ي لاتیٕت جاتٍ جأٓ وذاؿتٍ تاؿذ.  جأٓ داخل اتاق َاتأذ دس

 مُٕمان لشاس گٕشد. صائش وحًٌ اػتفادٌ اص كىذيق َاْ اماوات تأذ دس اختٕاس  4-5-4-9

 ًد. دسٔافت ؿذ َضٔىٍ اهافٍ اْ تشاْ اسائٍ خذمات وگُذاسْ اماوات وثأ 4-5-4-4

 ًگْذاسي اثبثیِ  4-5-0

َا  مان ؿامل چمذان، الالم تؼتٍ تىذْ ؿذٌ، كىذدٓ چش  داس ي اؿٕأٓ اػت وٍ امىان وگُذاسْ آنُمٕصائشاحاحٍٕ 

 دس كىذيق اماوات يجًد وذاسد. دس وگُذاسْ اص احاحٍٕ مُٕمان تأذ ادضامات صٔش مًسد وظش لشاس گٕشد: 

ي مجضا اص ػأش لؼمت َا تشاْ اسائٍ ة، متىاػة تا ظشفٕت مًجًد اػتأذ داساْ فواْ مى صائشػشا 4-5-0-4

 خذمات وگُذاسْ اص احاحٍٕ مُٕمان تاؿذ. 

 تأذ مؼتًل مـخق داؿتٍ تاؿذ.  ػٌح ػٍمان دس صائشػشاْ خذمات وگُذاسْ اص احاحٍٕ مُٕ 4-5-0-0

ائٍ ؿًد ي احاحٍٕ تأذ فمي تا دسٔافت اْ وٍ اص مُٕمان تحًٔل گشفتٍ مٓ ؿًد تأذ سػٕذ اس دس لثال احاحٍٕ 4-5-0-9

دس تشگٍ سػٕذ تأذ وام مُٕمان، ؿماسٌ اتاق ي وام فشد تحًٔل گٕشوذٌ دسج ؿًد. سػٕذ تأذ سػٕذ تحًٔل دادٌ ؿًد. 

 ممًُس تٍ مُش صائش ػشا تاؿذ.

اتاق ؿذن امىان ؿًد، تأذ تا لثل اص آمادٌ مادٌ ؿذن اتاق ياسد صائشػشا دس كًستٓ وٍ مُٕمان لثل اص آ 4-5-0-4

 اػتفادٌ اص خذمات وگُذاسْ احاحٍٕ سا داؿتٍ تاؿذ. 

تشاْ فواْ خلًكٓ ٔا فواْ اػىان گشيَٓ اسائٍ خذمات وگُذاسْ احاحٍٕ مُٕمان پغ اص تخیٍٕ  4-5-0-5

 ػاػات محذيد تأذ مٌاتك تا لًاوٕه مشاجغ رْ كالح ي تا وظش مذٔش صائشػشا تاؿذ. 

وثأذ َضٔىٍ جذاگاوٍ اْ  5-2-5-4ُذاسْ احاحٍٕ دس مذت صمان تؼٕٕه ؿذٌ دس تىذتشاْ اسائٍ خذمات وگ 4-5-0-6

ػشا تٍ مُٕمان اص تحًٔل گشفته احاحٍٕ تًػي صائش . ؿشأي وگُذاسْ احاحٍٕ تأذ لثلص صائش مُٕمان دسٔافت ؿًدا

 اًالع دادٌ ؿًد. تًكٍٕ مٓ ؿًد ؿشأي وگُذاسْ احاحٍٕ دس پـت تشگٍ سػٕذ دسج ؿًد.

گُذاسْ چمذان ي تؼتٍ َاْ فواْ وگُذاسْ احاحٍٕ تأذ ؿامل فواْ ًثمٍ تىذْ ؿذٌ مىاػة تشاْ و 4-5-0-7

 تاؿذ. مؼافشان، َمچىٕه دػتًسادؼمیٓ دس خلًف چگًوگٓ حفاظت اص احاحٍٕ 
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 صائشاى هیْوبىخذهبت حول ببس ٍ ساٌّوبيی  4-6

وٕؼت تا أه حال دس كًستٓ وٍ مُٕمان ادضامٓ  ػٌح ٔه ي ديدس صائشػشاَاْ  اسائٍ خذمات حمل تاس 4-6-4

ي َش ٔه اص أه خذمات تأذ تًػ  داساْ ؿشأي ئظٌ تًدٌ ي وٕاص تٍ ومه تشاْ حمل احاحٍٕ خًد داؿتٍ تاؿذ،

 اسائٍ ؿًد. واسوىان صائشػشا 

 اوجام ؿًد.  تأذ ػٌح ػٍتاس ي ساَىمأٓ مُٕمان دس صائشػشاَاْ اسائٍ خذمات حمل  4-6-0

 تًػي َش ٔه اص واسوىان مٓ تًاوذ اوجام ؿًد.  ػٌح ٔه ي ديُمان تٍ اتاق دس صائشػشاَاْ ٓ مٕساَىمأ 4-6-9

ساَىمأٓ مٓ وىذ تأذ ػاليٌ تش تاصوشدن دس ي لشاسدادن يػأل  فواْ خلًكٓفشدْ وٍ مُٕمان سا تٍ  4-6-4

 مُٕمان، مختلشاً اي سا تا آپاستمان ي يػأل آن آؿىا وىذ. 

 .تاؿذ صتان غادة مُٕماوان صائشآؿىا تٍ  ا چمذان تشساَىما ٔ ػٌح ػٍدس صائشػشاْ  مٓ ؿًدتًكٍٕ  4-6-5

 

 خذهبت دسببًی  4-7

مُٕمان صائشتشاْ ُماوان، تاصوشدن دس اسائٍ خذمات دستاوٓ تًػي دستان، ؿامل اوجام تـشٔفات خًؿامذ گًٔٓ تٍ مٕ

ػٌح ػٍ صائشػشاْ مُٕمان دس صائشدسيْ ي دس كًست وٕاص كذا وشدن مؼتًل پاسن خًدسي تشاْ پاسن وشدن خً

 .  تًكٍٕ مٓ ؿًد

 

 خذهبت سسبًذى پیغبم ٍ اطالعبت  4-8

تٍ اًالع آن َا سػاوذٌ  ،تأذ تٍ محن دسٔافتػٌح ػٍ پٕغام َاْ مشتًى تٍ صائشان مُٕمان دس صائشػشاْ  4-8-4

 ؿًد. 

 شاحٓ ي اجشا مٓ ؿًد.  ً ُمان متىاػة تا دسجٍ صائشػشاػاماوٍ اسػال پٕغام تٍ مٕ -4يبدآٍسي 

تأذ دس لؼمت پزٔشؽ حثت ي تٍ مُٕمان سػاوذٌ  ػٌح ٔه ي ديُٕمان دس صائشػشاَاْ َاْ صائشان م پٕغام 4-8-0

ؿًد  تٍ يْ سػاوذٌ ؿًد. تًكٍٕ مٓذ تأذ پٕغام تٍ محن يسيد تاؿ ُمان دس خاسج اص صائشػشامٕصائشؿًد. چىاوچٍ 

 تٍ يْ ٔاد آيسْ ؿًد. ي پغ اص يسيد مُٕمان ؿًدمُٕمان لشاس دادٌ صائشام دس اتاق غپٕ

اًالػات محیٓ ي اًالػات مشتًى ى تٍ خذمات مًسد وٕاص مُٕماوان، اًالػات مشتً ػٌح ػٍدس صائشػشاْ  4-8-9

ؿًد، تأذ دس تخؾ اًالػات  َاْ اًشاف تشگضاس مٓ  تٍ مشاػ  ي سئذادَاْ مزَثٓ وٍ دس صائشػشا، صٔاستگاٌ ٔا مىان

ؿٍ اًالػات مُٕمان دس اتاق لاتل دػتشػٓ تاؿذ ٔا دس مؼٕش ػثًس صائشان مُٕمان ماوىذ آػاوؼًس، پزٔشٌ ي پً

 لشاس دادٌ ؿًد.  صائشان مُٕمانپزٔشؽ، حؼٕىٍٕ ي ماوىذ آن دس مؼشم دٔذ 
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اًالػات محیٓ ي اًالػات مشتًى تٍ مشاػ  ي سئذادَاْ مزَثٓ مًسد وٕاص صائشان مُٕمان دس صائشػشاَاْ  4-8-4

ي اًالػات مىتًب سيْ مٕض پزٔشؽ ٔا دس پًؿٍ اًالػات مُٕمان دس اتاق  تشيؿًس تأذ تٍ كًست ٌح ٔه ي ديػ

يجًد داؿتٍ تاؿذ ٔا دس مؼٕش ػثًس صائشان مُٕمان ماوىذ آػاوؼًس، پزٔشؽ، حؼٕىٍٕ ي ماوىذ آن دس مؼشم دٔذ 

 لشاس دادٌ ؿًد.مُٕمان صائشان 

 تأذ دس دػتشع مُٕماوان تاؿذ.  دس لؼمت تاتس مُٕمانص َمان سيسيصوامٍ صائشػشاَا دس  4-8-5

 

 سبيش خذهبت  4-9

يجًد داؿتٍ تاؿذ. وش  تثذٔل اسص  سص تٍ سٔال دس داخل صائش ػشاتأذ امىان تثذٔل ا ػٌح ػٍصائشػشاَاْ دس  4-9-4

 جغ رْ كالح تاؿذ.تثذٔل اسص تأذ مٌاتك ممشسات تؼٕٕه ؿذٌ تًػي مشامُٕمان اًالع دادٌ ؿًد.  صائش تأذ تٍ

 ػاماوٍ اْ تشاْ اًالع سػاوٓ ايلات ؿشػٓ تٍ صائشان مُٕمان تأذ ًشاحٓ ي اجشا ؿًد.  4-9-0

ائشػشا تٍ صٔاستگاٌ تأذ تشاْ صائشان مُٕمان فشاَ  تاؿذ. ػاػات اسائٍ أه خذمت ػشئغ أاب ي رَاب اص ص 4-9-9

داساْ َضٔىٍ جذاگاوٍ تاؿذ تأذ تٍ اًالع  خذمت تأذ تٍ اًالع صائشان مُٕمان سػاوذٌ ؿًد. دس كًستٓ وٍ أه

 صائشان مُٕمان سػاوذٌ ؿًد. 

َضٔىٍ يجًد داؿتٍ تاؿذ. تخـٓ اص خذمات تٍ ػىًان خذمات تاوؼٓ تأذ  ػٌح ػٍػشاَاْ صائشدس  4-9-4

 مُٕمان مىظًس ؿًد صائشخذمات تاوؼٓ مٓ تًاوذ تٍ كًست مؼتمٕ  پشداخت ٔا تٍ حؼاب 

مُٕمان تأذ اص لؼمت پزٔشؽ اوجام صائش دسخًاػت خذمات تاوؼٓ تشاْ  ػٌح ٔه ي ديصائشػشاَاْ دس   4-9-5

 ؿًد.  

ْ تًدن ي تشخًسد كحٕح تا صائشان مُٕمان، اص وظش حشفٍ ا سدادخذمات تاوؼٓ ًشف لشا وظاست تش وٕفٕت  4-9-6

 اػت.  َاْ صائشػشا ؼتًدٕتجضء م

يجًد ػأش اماوه مزَثٓ ػاليٌ تش صٔاستگاٌ، صائشػشا تأذ تتًاوذ تشوامٍ َاْ تاصدٔذ ي مؼشفٓ أه دس كًست   4-9-7

 گًوٍ اماوه سا تشاْ صائشان مُٕمان َماَىگ وىذ. 

 

 ضیذًی خذهبت غزا ٍ ًَ 5

وىذ. تىاتشأه أه ٔا آمادٌ فواَاْ خلًكٓ پخت ي پض َا مُٕمان مٓ تًاوذ غزاْ خًد سا دس داخل دس صائشػشا

َا تأذ داساْ امىاوات پخت ي پض، تٍُٕ وًؿٕذوٓ گشم ي میضيمات وگُذاسْ ي كشف غزا ي وًؿٕذوٓ تاؿىذ. أه فوا

 مُٕمان لشاسدادٌ ؿًد. صائشتأذ دس اختٕاس صائشػشاَا  ػًٌحت تش اػاع امىاوا

 َا مٌاتك تا تىذَاْ صٔش اػت: صائشػشاادضامات اسائٍ خذمات غزا ي وًؿٕذوٓ دس 
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 خذهبت صبحبًِ  5-4

 ا ادضامٓ اػت. صائشػشاَاسائٍ خذمات كثحاوٍ دس  5-4-4

 اؿىذ. ؿتٍ تت كثحاوٍ دس فواْ غٕش اص فواَاْ خلًكٓ سا داتأذ امىان اسائٍ خذما ػٌح ػٍصائشػشاَاْ  5-4-0

تًكٍٕ ي دي ػٌح ٔه  كثحاوٍ دس فواْ غٕش اص فواْ خلًكٓ دس صائشػشاَاْ امىان اسائٍ خذمات 5-4-9

 ؿًد.  مٓ

تا  8ؿذ وٍ ػاػت تاؿذ ي ػاػات اسائٍ كثحاوٍ تأذ تٍ كًستٓ تا 2مذت صمان اسائٍ كثحاوٍ وثأذ ومتش اص  5-4-4

 اًالع سػاوٓ ؿًد. تٍ صائشان مُٕمان  كثح سا دس تش گٕشد. صمان اسائٍ خذمات كثحاوٍ تأذ 9

 دس كًستٓ وٍ َضٔىٍ اهافٓ تاتت خذمات كثحاوٍ دسٔافت مٓ ؿًد، تأذ تٍ مُٕمان اًالع دادٌ ؿًد. 5-4-5

اسائٍ خذمات كثحاوٍ مٓ تًاوذ فمي تٍ كًست تًفٍ تاؿذ. دس كًستٓ وٍ خذمات  ػٍػٌح دس صائشػشاَاْ  5-4-6

 ذ فُشػت تٍُٕ ي تشاْ ػفاسؽ دس اختٕاس مُٕمان لشاس دادٌ ؿًد.كثحاوٍ تٍ كًست تًفٍ وثاؿذ، تأ

دس  كثحاوٍ ػشد ي گشم، وًؿٕذوٓ َاْ متىًع گشم ي ػشد مخلًف كثحاوٍ، مًٌٕ ي چىذ وًع وان يجًد 5-4-7

 فُشػت كثحاوٍ صائشػشاَاْ ػٌح ػٍ تًكٍٕ مٓ ؿًد.

وغ اػت. تا أه حال ايدًٔت اسائٍ أه خذمات تا تالما صائشػشااسائٍ خذمات كثحاوٍ تٍ مُٕماوان غٕش ممٕ    5-4-8

 اػت. لٕمت الالم كثحاوٍ ي ػأش َضٔىٍ َا تأذ مـخق تًدٌ ي تٍ مُٕماوان اػالم ؿًد.  صائشػشامُٕماوان ممٕ  

ادضامٓ دس ػٌح ػٍ دس كًست دسخًاػت يْ مُٕمان صائشتشاْ كثحاوٍ  1اسائٍ خذمات غزا دس اتاقامىان   5-4-9

 اػت. 

 

 ذهبت ًبّبس ٍ ضبم خ 5-0

  سا فشاَ  وىذ. واَاس ي ؿام ممٕ  مُٕمان صائشتأذ تتًاوىذ دس كًست دسخًاػت  َاصائشػشا 5-0-4

 ، تأذ ادضامات ي اػتاوذاسدَاْ آن سػأت ؿًد. صائشػشاخًسْ ٔا سػتًسان دس دس كًست يجًد َش وًع غزا 5-0-0

 ، غزاخًسْ واسوىان تأذ اص آن مجضا تاؿذ. صائشػشادس  دس كًست يجًد سػتًسان ٔا َش وًع غزاخًسْ دٔگش 5-0-9

تٍ كًست فُشػت ي چگًوگٓ ػفاسؽ غزاَاْ لاتل اسائٍ تشاْ واَاس ي ؿام تأذ تا لٕمت مـخق ي حذالل  5-0-4

 لشاس گٕشد.  دي صتان فاسػٓ ي صتان مُٕماوان غادة صائشػشا دس اختٕاس صائشان مُٕمان

يجًد داؿتٍ تاؿذ.  س اتاق تأذ دس صائشػشاَا دس كًست دسخًاػت صائشمُٕمانزا داسائٍ خذمات غامىان  5-0-5

 لشاس دادٌ ؿًد. صائشان مُٕمان ؿشأي ي َضٔىٍ َاْ اسائٍ أه خذمات تأذ تٍ كًست سيؿه دس اختٕاس 

                                                 
1Room Service 
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 خذهبت ًَضیذًی ّبي سشد ٍ گشم ٍ غزاّبي سبل  5-9

 تًكٍٕ مٓ ؿًد. ػٌح ٔه صائشػشاْ  نتاتس مُٕمااسائٍ وًؿٕذوٓ َاْ ػشد ي گشم دس  5-9-4

وًؿٕذوٓ َاْ ػشد ي گشم تأذ دس تاتس مُٕمان دس ًًل سيص ي ؿة َا تا وٕمٍ  ،ػٌح ديصائشػشاَاْ دس  5-9-0

 تاؿذ.  اسائٍ تٍ صائشان مُٕمان ؿة لاتل

 خذمات وًؿٕذوٓ َاْ ػشد ي گشم تأذ داساْ ؿشأي صٔش تاؿذ:  ػٌح ػٍصائشػشاَاْ دس  5-9-9

يجًد داؿتٍ تاؿذ. چأخاوٍ اْ اسائٍ خذمات وًؿٕذوٓ َاْ ػشد ي گشم ي غزاَاْ ػثه تأذ فوأٓ تٍ ػىًان تش -

 ادغام ؿًد مـشيى تٍ أه وٍ ظشفٕت تصم سا داؿتٍ تاؿذ.  صائشػشاأه فوا مٓ تًاوذ تا تاتسمُٕمان دس 

 اسائٍ تاؿذ. لاتل  صائشػشاػاػتٍ تشاْ مُٕماوان  24تأذ تٍ كًست  چأخاوٍخذمات  -

 تأذ داساْ فُشػت مىاػة وًؿٕذوٓ َا، ؿٕشٔىٓ َا ي غزاَاْ ػثه لاتل اسائٍ تاؿذ.   صائشػشا چأخاوٍ -

ي ػأش َضٔىٍ َا ماوىذ حك ػشئغ ي مادٕات تأذ مـخق تاؿذ. تٍ   ،ٕمت الالم مًجًد دس فُشػت چأخاوٍل -

 تـخٕق تاؿذ.   مُٕمان لاتلصائشان گًوٍ اْ وٍ لٕمت لاتل پشداخت تشاْ 

 لاتل اسائٍ تاؿذ.  حذالل تٍ دي صتان فاسػٓ ي صتان غادة صائشان خاسجٓتأذ  الالم مًسد اسائٍ دس چأخاوٍفُشػت  -

 دس كًست يجًد مٕىٓ تاس دس َشٔه اص فواَاْ خلًكٓ، تأذ لٕمت َش ٔه اص الالم آن مـخق تاؿذ. 5-9-4

 

 خذهبت خبًِ داسي  6

َش  ػٌح دي ي ػٍدس صائشػشاَاْ ، ٔا فواَاْ اػىان گشيَٓه اص فواَاْ خلًكٓ َش ٔلؼمت َاْ  ویٍٕ 6-4

وٍ أه واس اوجام ؿًوذ. مگش أه وٍ مُٕمان دسخًاػت وىذ  ي میحفٍ تخت َا تؼًٔن مشتة ،سيص تأذ وظافت

ٔا اػىان گشيَٓ تؼذ اص تحًٔل فواْ خلًكٓ  ػٌح ٔهدس صائش ػشاَاْ  ي تؼًٔن میحفٍ َاوـًد. وظافت 

ًػي صائشمُٕمان اوجام مٓ ؿًد، اما دس كًستٓ وٍ صائشمُٕمان دس صمان الامت دسخًاػت وظافت داؿتٍ تاؿذ، ت

  أه خذمت تأذ تٍ يْ اسائٍ ؿًد.

، مٓ تًاوذ مًهًع سا ثىٓ تش حفظ محٕي صٔؼت تثؼٕت مٓ وىذاص خي مـٓ م ػٌح دي ي ػٍدس كًستٓ وٍ صائشػشاْ  -يبد آٍسي

 مُٕمان فاكیٍ تؼًٔن میحفٍ َا سا تٕـتش وىذ. صائشذ ي دس كًست مًافمت تٍ اًالع مُٕمان تشػاو

َش گًوٍ ومق اص لثٕل ؿىؼتگٓ ي اػتُالن يػأل تأذ تًػي خاوٍ داس گضاسؽ ؿذٌ ي جأگضٔىٓ ٔا تؼمٕش  6-0

 يػأل فًساً اوجام ؿًد. 

 َؼتىذ، تأذ تؼًٔن ؿًوذ.  َشگًوٍ يػٕیٍ ٔا تجُٕضاتٓ وٍ تٍ ددٕل فشػًدگٓ، مؼًٕب ٔا غٕش تُذاؿتٓ  6-9
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سيصاوٍ مًسد تشسػٓ لشاس گشفتٍ ي دس كًست وٕاص جأگضٔه تأذ میضيمات ملشفٓ ػٌح ػٍ صائشػشاَاْ دس  6-4

تًػي ٔا اػىان گشيَٓ میضيمات ملشفٓ تؼذ اص تحًٔل فواْ خلًكٓ  ػٌح ٔه ي ديدس صائشػشاَاْ  ؿًد.

    ؿًد.  جأگضٔه مٓصائشمُٕمان 

ٔا گًوٍ دىٍ تأذ ػاسْ اص يجًد َشي ؿٕشآتت دس َش لؼمت اص فواْ خلًكٓ ف پًؽ َا ي دسَا دًٔاسَا، و 6-5

 تاؿىذ. جشم 

ػٌح أه خذمات دس صائشػشاْ وًتت واسْ اسائٍ ؿًد.  ٔه تأذ دس ػٌح ديصائشػشاْ خذمات خاوٍ داسْ دس  6-6

سيص مٓ تًاوذ دسخًاػت وظافت مجذد ػاػتٍ لاتل اسائٍ تاؿذ ي مُٕمان دس َش صمان اص  24تأذ تٍ كًست  ػٍ

 داؿتٍ تاؿذ. أه دسخًاػت وثأذ َضٔىٍ اْ دس تش داؿتٍ تاؿذ. 

 تأذ َش سيص تؼًٔن ؿًوذ.  ػٌح ػٍَا ي دػت ي كًست دس كًست اػتفادٌ دس صائشػشاَاْ  حًدٍ َاْ حمام 6-7

مُٕمان صائشىذ، مٓ تًاوذ مًهًع سا تٍ اًالع اص خي مـٓ مثىٓ تش حفظ محٕي صٔؼت تثؼٕت مٓ و صائشػشادسكًستٓ وٍ  -يبدآٍسي

 مُٕمان تؼًٔن ؿًوذ. صائشتشػاوذ ي دس كًست مًافمت حًدٍ َا تا دسخًاػت 

 

 خذهبت صَتی ٍ تصَيشي  7

 تلَيضيَى  7-4

 ادضامٓ اػت.  صائشػشاَافواَاْ خلًكٓ خذمات تیًٔضًٔن دس ویٍٕ اسائٍ  7-4-4

ماًَاسٌ اْ تا مجًص تصم ي مزَثٓ وال َاْ داخیٓ، واوال َاْ خثشْ ػاليٌ تش واػٌح ػٍ صائشػشاَاْ دس  7-4-0

 تأذ تشاْ مُٕمان لاتل اػتفادٌ تاؿذ. 

 لشاس دادٌ ؿًد. صائشان مُٕماندس دػتشع تأذ فُشػت واوال َاْ تیًٔضًٔن  7-4-9

مُٕمان ائشصتٍ فواْ خلًكٓ َاْ مًجًد اص وظش دػتشػٓ ي ػذم يجًد مـىل لثل اص تحًٔل َش  واوال 7-4-4

 تأذ تشسػٓ ؿًد. 

اسائٍ خذمات تیًٔضًٔن دس فواَاْ اػىان گشيَٓ صائشػشاَا تًكٍٕ ومٓ ؿًد. أه خذمات مٓ تًاوذ دس  7-4-5

 تاتس مُٕمان لاتل دػتشػٓ تاؿذ. 

 ساديَ  7-0

ػٕؼت   َاْ سادًٔٔٓ مٓ تًاوذ اص ًشٔك ادضامٓ اػت. أؼتگاٌ فواَاْ خلًكٓ صائشػشاسادًٔ دس اسائٍ خذمات 

 مُٕمان لشاسگٕشد. صائشان تیًٔضًٔن دس دػتشع 
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 خذهبت استببطی  8

 خذهبت تلفي  8-4

  دس فضبّبي خصَصی خذهبت تلفي  8-4-4

اتاق سا اص داخل  صائشػشامُٕمان تأذ تتًاوذ ؿماسٌ تیفه َاْ داخیٓ ي خاسج اص صائشػشاَا، صائشدس ویٍٕ  8-4-4-4

 ؿماسٌ گٕشْ وىذ. خًد 

تأذ تتًاوذ اص اپشاتًس دسخًاػت وىذ وٍ ؿماسٌ مًسد وظش اي سا  صائشمُٕمانػٌح ػٍ صائشػشاَاْ س د 8-4-4-0

 يكل وىذ.  اتاقگٕشْ ي تٍ تیفه  ؿماسٌ

مُٕمان لشاس صائشاًالػات صٔش تأذ دس اختٕاس  َش ٔه اص فواَاْ خلًكٓ،دس مًسد خذمات تیفه دس  8-4-4-9

  دادٌ ؿًد:

  َضٔىٍ مىادمات داخل ؿُشْ -

 َضٔىٍ مىادمات خاسج ؿُشْ دسػاػت َاْ گشان ي اسصان  -

 َضٔىٍ مىادمات خاسج وـًس دس ػاػت َاْ گشان ي اسصان  -

 تًهٕحات سيؿه دستاسٌ ػاػت َاْ گشان ي اسصان ي مىادمات ساٌ ديس  -

 صائشػشاوحًٌ مىادمٍ تا تخؾ َاْ مختیف داخل  -

 اتاقوحًٌ تشلشاسْ تماع َاْ داخیٓ ي خاسجٓ اص داخل  -

 خذهبت تلفي عوَهی  8-4-0

ػاػت تیفه ػمًمٓ دس دػتشع  24تأذ دس ًًل  مًجًد دس فواَاْ خلًكٓػاليٌ تش تیفه ویٍٕ صائشػشاَا دس 

 مُٕمان تاؿذ. صائشان 

 خذهبت تلفي ّوشاُ  8-4-9

 تأذ امىاوات تصم تشاْ ؿاسط تاًشْ اوًاع تیفه َمشاٌ سا داؿتٍ تاؿىذ.  صائشػشاَا 8-4-9-4

َاْ  امىان تٍُٕ ػٕ  واست َاْ اػتثاسْ اسصان لٕمت ي ؿاسط ػٕ  واست دس صائشػشاَاكٍٕ مٓ ؿًد تً 8-4-9-0

 اػتثاسْ فشاَ  تاؿذ.  

 خذهبت ايٌتشًت  8-0

تأذ  ػٌح ػٍخذمات أىتشوت تأذ حذالل دس تاتسمُٕمان لاتل اسائٍ تاؿذ. صائشػشاَاْ ػٌح دي صائشػشاَاْ دس  

سائٍ خذمات أىتشوت دس فواَاْ خلًكٓ سا داؿتٍ تاؿىذ. دس كًستٓ وٍ اػتفادٌ اص ػاليٌ فواَاْ ػمًمٓ امىان ا

 سا دس تش داؿتٍ تاؿذ تأذ تٍ اًالع صائش مُٕمان سػاوذٌ ؿًد.  اْ أىتشوت َضٔىٍ جذاگاوٍ 
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 ٍ اتَ خذهبت لببس ضَيی 9

ٕض اتً دس اختٕاس يْ گزاؿتٍ تأذ اتً ي م ،مُٕمان دسخًاػت وىذصائشكًستٓ وٍ  دس ػٌح ٔهصائشػشاَاْ دس  9-4

 ؿًد. 

اسائٍ ؿًد، حتٓ دس كًستٓ صائشػشا خذمات دثاع ؿًٔٓ ي اتً حتما تأذ تًػي ي ػٍ ػٌح دي صائشػشاَاْ  دس 9-0

 يجًد وذاؿتٍ تاؿذ. صائشػشا وٍ تخؾ دثاع ؿًٔٓ دس 

تاؿذ، تومٕه  خذمات دثاع ؿًٔٓ ي اتً سا تشين ػپاسْ وشدٌي ػٍ ػٌح دي صائشػشاْ دس كًستٓ وٍ  9-3

 اػت.  صائشػشاوٕفٕت أه خذمات تٍ ػُذٌ 

 فواْ خلًكٓ تشاْ صائشمُٕمان دسخًاػت خذمات دثاع ؿًٔٓ تأذ اص داخل ػٌح ػٍصائشػشاْ دس  9-4

پزٔش تاؿذ. ؿًٌٕ مىاػة، صمان ي ممشسات مشتًى تٍ تحًٔل دادن ي تحًٔل گشفته دثاع مُٕمان تشاْ اسائٍ  امىان

مُٕمان اًالع سػاوٓ ؿًد. وش  خذمات صائش اتً تأذ تؼشٔف ؿذٌ ي تٍ ؿىل مىاػة تٍ خذمات دثاع ؿًٔٓ ي 

 مُٕمان اًالع سػاوٓ ؿًد. صائش دثاع ؿًٔٓ ي اتً تأذ تا جضئٕات وامل مـخق ي لثل اص ػفاسؽ تٍ 

 

 خذهبت سشهبيص، گشهبيص ٍ تَْيِ  42

تأذ لاتیٕت تىظٕ  ي سيؿه ي خامًؽ  خلًكٓفواَاْ  ػاماوٍ ػشمأؾ ي گشمأؾ داخل َمٍ صائشػشاَادس  42-4

 وثأذ اص خاسج آن َا وىتشل ؿًد.  فواَاْ خلًكٓمُٕمان سا داؿتٍ تاؿذ. تىظٕ  دماْ ًَاْ صائشوشدن تًػي 

 امىان پزٔش تاؿذ.  فواَاْ خلًكٓامىان اػتفادٌ اص ًَاْ تاصٌ ي جشٔان آن تأذ تشاْ مُٕماوان دس َمٍ  42-0

تأذ تٍ گًوٍ اْ تىظٕ  ؿًد وٍ تتًاوذ  َمٍ فواَاْ خلًكٓٔغ تُذاؿتٓ ي حمام ي تًٍُٔ ػشيدما  42-9

 آػأؾ مُٕمان سا دس اػتفادٌ اص أه تؼُٕالت فشاَ  وىذ. 

 

 سشٍيس ّبي بْذاضتی عوَهی 44

اص وًع فشوگٓ َؼتىذ، تًكٍٕ مٓ ؿًد حذالل ٔه  فواَاْ خلًكٓدس كًستٓ وٍ ػشئغ َاْ تُذاؿتٓ  44-4

 يجًد داؿتٍ تاؿذ.    َش ساَشيْ ًثماتذاؿتٓ أشاوٓ دس چـمٍ ػشئغ تُ

صائشان مُٕمان يجًد داؿتٍ ػشئغ َاْ تُذاؿتٓ ػمًمٓ تأذ تا تًجٍ تٍ وٕاص  صائشػشادس ػأش فواَاْ  44-0

 تاؿذ. 

تا ػالئ  مخلًف داساْ دػتشػٓ َاْ مجضا ي ػشئغ َاْ تُذاؿتٓ ػمًمٓ تأذ تشاْ خاو  َا ي آلأان  44-9

 تـخٕق تاؿىذ.  لاتل

 ي تًادت دس ػشئغ َاْ تُذاؿتٓ ػمًمٓ تأذ وامال مجضا تاؿذ.  ، يهًخاوٍفواْ سيؿًٔٓ  44-4
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 تًكٍٕ مٓ ؿًد يهًخاوٍ اص ػشئغ تُذاؿتٓ وامالً مجضا تاؿذ.  44-5

ػشئغ َاْ تُذاؿتٓ مًجًد دس فواَاْ ػمًمٓ تأذ داساْ پٕؾ يسيدْ مىاػة ي تٍ كًستٓ يالغ ؿذٌ  44-6

 ؿىذ وٍ َىگام تاص ؿذن دس، اص فواْ ػمًمٓ لاتل دٔذٌ ؿذن وثاؿذ. تا

تًكٍٕ مٓ ؿًد محل ي امىاوات مىاػة دس ػشئغ تُذاؿتٓ ػمًمٓ تشاْ تؼًٔن پًؿه وًدوان تؼثٍٕ  44-7

 ؿًد.  

 آب گشم يػشد ي تًٍُٔ تاؿىذ.  داساْػشئغ َاْ تُذاؿتٓ ػمًمٓ تأذ  44-8

اْ تُذاؿتٓ ػمًمٓ تأذ تا تًجٍ تٍ مٕضان اػتفادٌ مُٕماوان دس ػاػات ي تؼذاد دفؼات وظافت ػشئغ َ 44-9

 يلت َاْ مختیف تؼٕٕه ي حذالل دي تاس دس سيص سا ؿامل ؿًد. 

تجُٕضات تصم تشاْ لشاسدادن يػأل اهافٓ مُٕماوان تاؿذ.  داساْػشئغ َاْ تُذاؿتٓ ػمًمٓ تأذ  44-42

ٔه چه دٕؼت وٍ تًػي وظافتچٓ تىمٕل ي اموا مٓ ؿًد تأذ  تشوامٍ وظافت ػشئغ َاْ تُذاؿتٓ دس لادة

 داخل ػشئغ تُذاؿتٓ دسمىاوٓ مىاػة سماوىذ پـت دس  دسمؼشم دٔذ مُٕماوان تاؿذ. 

دس تشاْ ػادمىذان ي مؼیًدٕه تا ؿشأي ي امىاوات تصم ػشئغ تُذاؿتٓ ػمًمٓ دس ویٍٕ صائشػشاَا تأذ  44-44

 دػتشع تاؿذ. 

 

 ى )البی(  تبالس هیْوب 40

 . مُٕمان فشاَ  تاؿذصائشان تشاْ ه، پزٔشأٓ مختلش ي سفغ خؼتگٓ تأذ امىان وـؼت صائشػشاَا تاتس مُٕماندس 

 

 آسبًسَس  49

 وٍ تٕؾ اص دي ًثمٍ تش سيْ َمىف داؿتٍ تاؿىذ ادضامٓ اػت.   صائشػشاَأٓاسائٍ خذمات آػاوؼًس تشاْ  49-4

 تاؿذ.  صائشػشاذ متىاػة تا ظشفٕت تؼذاد ي ظشفٕت آػاوؼًسَا تأ 49-0

آػاوؼًس تأذ داساْ ػٕؼت  استثاى ي اػالم خشاتٓ اص داخل واتٕه تًدٌ ي داساْ مؼتًل مـخق تا اسائٍ  49-9

 ػاػتٍ تاؿذ.  24خذمات 

 تأذ داساْ اػتاوذاسدَاْ تصم ي گًآَ تإٔٔذ أه اػتاوذاسدَا تاؿىذ.  صائشػشاآػاوؼًسَاْ  49-4

 اوؼًس تا ؿشأي تصم تشاْ اػتفاٌ مؼیًدٕه ي يسيد كىذدٓ چش  داس تًكٍٕ مٓ ؿًد. يجًد آػ 49-5
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 پبسمیٌگ  44

 ادضامٓ اػت.  صائشػشاَااسائٍ خذمات پاسوٕىگ تشاْ  44-4

فواْ اختلاف دادٌ ؿذٌ دس پاسوٕىگ تشاْ َش خًدسي تأذ ؿماسٌ گزاسْ ي خي وـٓ ؿذٌ ي مـخق  44-0

 ًوٍ اْ تاؿذوٍ سفت ي آمذ تشاْ َش خًدسي تذين مضاحمت ي تٍ ساحتٓ مٕؼش تاؿذ. تاؿذ. خي وـٓ َا تأذ تٍ گ

 تأذ داساْ مؼتًل مـخق تاؿذ.  صائشػشاپاسوٕىگ  44-9

امىان پاسن ي خاسج وشدن خًدسي اص پاسوٕىگ تًػي مؼتًل پاسن خًدسي  تأذ ػٌح ػٍصائشػشاَاْ دس  44-4

 يجًد داؿتٍ تاؿذ. 

  تًكٍٕ مٓ ؿًد. خًدسي تشاْ يػائي ومیٍٕ گشيَٓ اسائٍ خذمات پاسن  44-5

 

  فشٌّگی -بشگضاسي هشاسن هزّبیخذهبت  45

ي ظشفٕت متىاػة تا ظشفٕت  تصم تا امىاوات مشاجؼٍ ؿًد  3-12ستٍ تىذ  فوأٓ تٍ ػىًان حؼٕىٍٕيجًد  45-4

 مشتًى تٍ اوًاع مشاػ  مزَثٓ ادضامٓ اػت. اسائٍ خذمات  صائشػشا تشاْ

 وا تأذ تٍ دي لؼمت صواوٍ ي مشداوٍ تفىٕه ؿًد. أه ف 45-0

دس أه كًست وماصخاوٍ تأذ ظشفٕت  مٓ تًاوذ تا وماصخاوٍ مـتشن تاؿذ. حؼٕىٍٕ ،ػٌح ٔهدس صائشػشاَاْ  45-9

    تصم تشاْ تشگضاسْ مشاػ  مزَثٓ سا داؿتٍ تاؿذ. 

صائشان أجاد ػشيكذا ي سفت ي آمذ تشاْ  تأذ تٍ گًوٍ اْ تاؿذ وٍ اص وظش فشَىگٓ-اوًاع مزَثٓ تشگضاسْ 45-4

 صائشػشا أجاد مضاحمت وىىذ. ي اػىان گشيَٓ ػاوه دس فواَاْ خلًكٓ 

تـشٔفات خاف ي مشتثي تا آن لاتیٕت اجشا داؿتٍ تاؿىذ. مجشٔان مشاػ  آداب ي ویٍٕ مشاػ  مزَثٓ تأذ تا  45-5

 ٍ تاؿىذ. تأذ وؼثت تٍ آداب َش ٔه اص مشاػ  مزَثٓ آگآَ وامل داؿت

دس كًستٓ وٍ مشاػ  مزَثٓ تشاْ ػمًم تشگضاس مٓ ؿًد، تأذ تٍ كًست مىاػة تٍ صائشان مُٕمان ممٕ   45-6

 اًالع سػاوٓ ؿًد. 

 ي فواَاْ خلًكٓ جُت لثیٍ دس فواْ تشگضاسْ مشاػ  تأذ مـخق تاؿذ.  45-7

 ل تاؿذ. فشَىگٓ دس صائش ػشا تأذ داساْ دػتًسادؼم -تشگضاسْ مشاػ  مزَثٓ 45-8
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 ًبتَاى يب من تَاى  هقینصائشاى خذهبت ٍيژُ  46

 تا كىذدٓ چش  داس سا داؿتٍ تاؿذ. صائشان مُٕمان تأذ ؿشأي تصم تشاْ يسيد  ویٍٕ صائشػشاَايسيدْ  46-4

تا كىذدٓ چش  داس امىان پزٔش  صائشػشا تشاْ دسٔافت َش گًوٍ خذمت تأذدػتشػٓ تٍ لؼمت َاْ مختیف  46-0

  تاؿذ.

داس حشوت  ػشئغ تُذاؿتٓ ػمًمٓ مخلًف مُٕماواوٓ وٍ تا كىذدٓ چش دس ویٍٕ صائشػشاَا تأذ  46-9

 وىىذ تؼثٍٕ ؿذٌ تاؿذ.  مٓ

وٍ تا كىذدٓ چش  داس حشوت مٓ وىىذ دس  صائشان مُٕماوٓ أٓ تا تؼُٕالت مىاػة تشاَْ يجًد اتاق 46-4

 ادضامٓ اػت. صائشػشاَا 

 

 ًوبصخبًِ  47

 اص حؼٕىٍٕ مٓ تًان تٍ ػىًان وماصخاوٍ َ  اػتفادٌ وشد. ادضامٓ اػت.  صائشػشاَاوماصخاوٍ تشاْ ویٍٕ يجًد  47-4

تذين دػتشػٓ تٍ  صائشػشادس  ممٕ غٕش صائشان وماصخاوٍ تأذ دس محیٓ يالغ ؿًد وٍ اػتفادٌ اص آن تشاْ  47-0

 ًثمات اتاق َا امىان پزٔش تاؿذ. 

 ا ي آلأان تٍ كًست مجضا يجًد داؿتٍ ي تا ػالئ  مخلًف مـخق تاؿذ.  وماصخاوٍ تأذ تشاْ خاو  َ 47-9

 تاؿذ.  صائشان مُٕمانوماصخاوٍ تذين محذيدٔت صماوٓ تأذ دس دػتشع  47-4

 تٕم  تشاْ افشادْ وٍ امىان يهً گشفته وذاسوذ تأذ فشاَ  تاؿذ. امىاوات تصم  47-5

و  تًان ي واتًان ماوىذ كىذدٓ وماص ي مُش پأٍ داس ػاليٌ تش  يجًد امىاوات تصم تشاْ الامٍ وماص افشاد 47-6

 تجُٕضات مؼمًل دس وماصخاوٍ صائشػشاَا ادضامٓ اػت. 

 

 هزّبی خذهبت  48

تًاوذ  يجًد خذمات مشتثي تا پاػخگًٔٓ تٍ ػًاتت مزَثٓ ي ؿشػٓ دس صائشػشا ادضامٓ اػت. أه خذمات مٓ 48-4

ي  تٍ صائشان مُٕمان اسائٍ ؿًد. ػاػاتگاٌ تٍ مؼائل مزَثٓ ي ؿشػٓ تًػي ؿخق آدس ػاػات محذيد ي مؼٕه 

 اسائٍ أه خذمات تأذ تٍ صائشان مُٕمان اًالع دادٌ ؿًد.  ؿًٌٕ

 ي مفاتٕح تأذ دس دػتشع ویٍٕ صائشان مُٕمان تاؿذ. لشان  48-0

ي وتة مزَثٓ ي اوًاع  دػاَاْ مزَثٓ ،دًح فـشدٌ كًتٓ ي تلًٔشْ ي فأل َاْ ادىتشيوٕىٓ حايْ مشاػ  48-9

 تأذ لاتل اسائٍ تٍ صائشان مُٕمان تاؿذ. ادػٍٕ 
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 خذهبت پضضنی  49

ؿشأي اهٌشاسْ تأذ امىان دػتشػٓ ػشٔغ تٍ پضؿه ٔا مشوض دسماوٓ يجًد داؿتٍ تاؿذ.  صائشػشاَا دسدس ویٍٕ 

 ًد. ؿَمشاٌ مُٕمان  صائشػشاتأذ فشد مىاػة اص ػًْ  ،دس كًست وٕاص مُٕمان تٍ َمشآَ

 

 اطالع سسبًی  02 

تاتیًَاْ ػالئ  ي تًهٕحات ؿفآَ تٍ   تٍ ػٍ سيؽ اًالػات وًؿتاسْ ، صائشػشااًالع سػاوٓ دس خلًف خذمات 

 اسائٍ مٓ ؿًد وٍ ئظگٓ َاْ َش ٔه اص آن َا تٍ ؿشح صٔش اػت.  صائشػشاافشاد حاهش دس 

 

 تببلَّبي اطالع سسبًی  02-4

  تیًَأٓ َؼتىذ وٍ تٍ دي كًست مٓ تًاوىذ يجًد داؿتٍ تاؿىذ:تاتیًَاْ اًالع سػاوٓ ؿامل تا

 تاتیًَأٓ وٍ فمي دس آن َا اص ومادَاْ لاتل دسن تًػي ػمًم مشدم اػتفادٌ مٓ ؿًد.  -

 تاتیًَأٓ وٍ ػاليٌ تش ومادَا، ٔه مته وًتاٌ مىمل وٕض يجًد داسد.  -

  :مًاسد اػتفادٌ اص أه تاتیًَا ي ؿشأي آن َا تٍ ؿشح صٔش اػت

ػالئ  تلًٔشْ تٍ واس گشفتٍ ؿذٌ دس تاتیًَا تأذ اص وظش وماد مًسد اػتفادٌ، سوگ ي ؿىل َىذػٓ تاتیً،  02-4-4

 اًالػات تصم سا مىتمل وىذ. 

تٍ واسگٕشْ ػالئ  تأذ تاتغ لًاوٕه ي ممشسات مـخق ؿذٌ دس مثحج تٕؼت  ممشسات میٓ ػاختمان  02-4-0

 تاؿذ. 

 تا آن َا دس استثاى اػت تأذ داساْ تاتیًْ اًالع سػاوٓ تاؿذ.  صائشػشاوٍ مُٕمان دس َش ٔه اص فواَأٓ  02-4-9

مُٕمان تأذ تا تاتیًَاْ وـان دَىذٌ مؼٕش مـخق صائشان مؼٕش دػتشػٓ تٍ فواَا ي خذمات مًسد وٕاص  02-4-4

 ؿذٌ تاؿىذ. 

 تأذ تا مفًُم ػالمت َماَىگ تاؿذ. سوگ مًسد اػتفادٌ دس ػالمت   دس كًست اػتفادٌ اص ػالئ  وًسْ، 02-4-5

ٔا  اػتفادٌ اص مته مىمل َمشاٌ تا وماد دس تاتیًَاْ اًالع سػاوٓ، حذالل تٍ دي صتان فاسػٓ ي اوگیٕؼٓ 02-4-6

 تاؿذ.  صتان غادة صائشان مُٕمان خاسجٓ

ىٓ وٍ دس وـًس اػتفادٌ تأذ تا ػالئ  تشافٕ صائشػشاػالئ  تشافٕىٓ مًسد اػتفادٌ دس پاسوٕىگ ي فواْ تاص  02-4-7

 مٓ ؿًد مٌاتمت داؿتٍ تاؿذ. 
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دس َش ٔه اص وؼثت تٍ پیىان اهٌشاسْ تأذ  فواْ خلًكٓتاتیًْ حايْ ومـٍ ساَىماْ مًلؼٕت َش  02-4-8

 مُٕمان لاتل سئت تاؿذ، ولة ؿًد. صائشان تٍ وحًْ وٍ تٍ ساحتٓ تشاْ  فواَاْ خلًكٓ

 

 اطالعبت ًَضتبسي  02-0

ْ اًالػاتٓ َؼتىذ وٍ تٍ كًست تشيؿًس حايْ مته ي ٔا تاتیًَاْ حايْ متًن وًؿتاسْ دس اًالػات وًؿتاس

تأذ حذالل تٍ دي صتان  صائشػشاَااختٕاس افشاد ٔا دس مؼشم دٔذ آن َا لشاس مٓ گٕشوذ. ویٍٕ اًالػات وًؿتاسْ دس 

 تاؿىذ.  فاسػٓ ي صتان غادة صائشان مُٕمان خاسجٓ

 هیْوبى صائشاى یبص پَضِ اطالعبت هَسد ً 02-0-4

آن َا دس فواَاْ خلًكٓ صائشػشا  مُٕمان، مجمًػٍ اْ اص اًالػات مًسد وٕاصصائشان پًؿٍ اًالػات مًسد وٕاص 

مُٕمان لشاس دادٌ ؿًد. أه پًؿٍ صائشان يجًد داؿتٍ ي دس اختٕاس  فواَاْ خلًكٓوٍ تأذ دس َش ٔه اص  اػت

 تأذ داساْ ؿشأي صٔش تاؿذ: 

 وظش ؿىل ظاَشْ مشتة ي داساْ جیذ ي يسق َاْ مىاػة تاؿذ. اص  02-0-4-4

  داساْ اًالػات صٔش تاؿذ: 02-0-4-0

  صائشػشاتیفه َاْ داخیٓ هشيسْ  -

 مُٕمان صائش تیفه َاْ داخل ؿُشْ مًسد وٕاص  -

ي روش سأگان ٔا َضٔىٍ داس  خذمات صائشػشاي ػاػات دػتشػٓ تٍ َش ٔه اص  صائشػشامؼشفٓ خذمات  -

 ه اص خذمات تًدن َش ٔ

 ػاػات اسائٍ خذمات كثحاوٍ، وُاس ي ؿام  -

 تأذ تٍ آن َا تًجٍ ؿًد.  صائشػشا وٍوىات ي مؼائل أمىٓ وٍ تٍ َىگام الامت دس  -

  َش ٔه اص فواَاْ خلًكٓوىات ي مؼائل أمىٓ مشتًى تٍ اػتفادٌ اص يػأل پخت ي پض داخل  -

 ـًس وش  مىادمات تیفىٓ داخل ؿُش، خاسج ؿُش ي خاسج اص و -

 َضٔىٍ أىتشوت چگًوگٓ اػتفادٌ اص أىتشوت ي  -

 وش  خذمات دثاع ؿًٔٓ  -

  صائشػشامحذيدٔت َا ي ممىًػٕت َاْ  -

 شػت واوال َاْ تیًٔضًٔن فُ -

 وحًٌ تىظٕ  تیفه تشاْ تٕذاسْ -
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 اًالػات مشاوض دسماوٓ وضدٔه ي صمان حوًس پضؿه دس صائش ػشا  -

 اًالػات مشتًى تٍ يجًد جؼثٍ ومه َاْ ايدٍٕ  -

 اًالػات يػأل حمل يومل ػمًمٓ ي آطاوغ َاْ اًشاف -

 وضدٔىٓ صائش ػشا ي اماوه صٔاستٓ امىاوات پاسوٕىگ دساًالػات  -

 َا وحًٌ تؼیٕ  ؿىأات، پٕـىُادات ي اوتمادات ي چگًوگٓ پٕگٕشْ آن -

 ػأش اًالػات مًسد وٕاص صائشان تشحؼة مًسد -

 تٍ آن / صٔاستگاٌ َا ي خذمات سفت ي آمذ اًالػات صٔاستگاٌ -

ْ اًشاف، تؼمٕشات، مؼذيد ؿذن مًلتٓ خٕاتان َااًالػات مشتًى تٍ َشگًوٍ ػامل تاحٕش گزاس تش خذمات صائش ػشا ماوىذ  -يبد آٍسي

 غٕشٌ تخـٓ اص اًالػات مًسد وٕاص مـتشْ اػت.

ىذ مشاوض َا ي سئذادَاْ مزَثٓ، ػأش اًالػات مًسد وٕاص صائشان مُٕمان ماو اسائٍ اًالػات مىان 02-0-4-9

ػمًمٓ، تاوه َاْ اًشاف، مىان َاْ َاْ تاسٔخٓ يتفشٔحٓ، تاصاسَا ي مشاوض خشٔذ ي ماوىذ آن دس پًؿٍ مُٕمان 

 تًكٍٕ مٓ ؿًد. 

 

 تببلَّبي ًَضتبسي  02-0-0

تاتیًَاْ وًؿتاسْ تأذ حايْ اًالػاتٓ دس مًسد ػاػات دػتشػٓ تٍ خذمات فواَاْ ػمًمٓ مختیف مًجًد دس 

 يدٔت َاْ احتمادٓ اػتفادٌ اص خذمات تاؿذ. ي محذ صائشػشا

  صائشسشااطالعبت تبسًوبي  02-0-9

تأذ داساْ  صائشػشاَااػت. تاسوماْ  دضامٓػٌح ػٍ اصائشػشاَاْ داؿته تاسوماْ اختلاكٓ تشاْ  02-0-9-4

  ئظگٓ َاْ صٔش تاؿىذ:

تان غادة مُٕماوان ػاليٌ تش دس دػتشع تاؿىذ. داؿته تاسوما تٍ ص فاسػٓ ي اوگیٕؼٓحذالل تٍ دي صتان  -

 دي صتان اؿاسٌ ؿذٌ تًكٍٕ مٓ ؿًد 

َاْ ؿُشْ  تا اوًاع پأاوٍ صائشػشا، مؼٕشَاْ دػتشػٓ ي فاكیٍ صائشػشاداساْ اًالػات وامیٓ اص مىان  -

 تاؿىذ. 

صائشػشا ، محذيدٔت َا ي وش  َاْ خذمات ي امىاوات صائشػشاداساْ اًالػات وامیٓ اص اوًاع خذمات  -

 تاؿىذ. 

 سا اسائٍ وىىذ. جا اًالػاتٓ دسمًسد وحًٌ رخٕشٌ  -
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 سا تٍ ومأؾ تگزاسوذ.  صائشػشاػىغ َاْ يالؼٓ اص فواَاْ  -

 تاؿىذ. مزَثٓ صائشػشا ي مشاوض ي مشاػ   داساْ اًالػاتٓ اص سئذادَا -

 تاؿىذ. صائشػشاداساْ اًالػات مشتًى تٍ اسائٍ خذمات غزا دس  -

 تًكٍٕ مٓ ؿًد. تاسوماْ صائشػشادس اسائٍ اًالػات مشتًى، آب ي ًَا  -

تمام اًالػاتٓ وٍ دس تاسوما اسائٍ مٓ ؿًد تأذ دلٕك ي سيصآمذ ؿذٌ تاؿذ ي تفايتٓ تا اًالػاتٓ وٍ تٍ  -

تأذ تالفاكیٍ پغ اص َشگًوٍ تغٕٕش دس  تاسوماسيؽ حوًسْ اسائٍ مٓ ؿًد وذاؿتٍ تاؿذ. تٍ سيصسػاوٓ 

 تش خذمات ي امىاوات آن كًست گٕشد.  ٕشگزاس، ٔا اًالػات تأحاًالػات مشتًى تٍ صائشػشا

 

 ضفبّی اطالعبت  02-9

ي خذمات آن تًػي واسوىان لؼمت  صائشػشادس تذي يسيد مُٕمان اسائٍ اًالػات ايدٍٕ تٍ كًست ؿفآَ دس مًسد 

 مُٕمان ادضامٓ اػت. صائشان پزٔشٌ تٍ 

 مُٕماوان صائشػشا تًكٍٕ مٓ ؿًد. تشاْ مُٕماوان خاسجٓ اػتفادٌ اص صتان اوگیٕؼٓ ٔا تٍ صتان غادة 

 

  صائشسشاٍيژگی مبسمٌبى  04

 صالحیت مبسمٌبى  04-4

 واسوىان صائشػشا تأذ تا اكًل، احىام ي ؿؼائش مزَثٓ آؿىأٓ وافٓ داؿتٍ تاؿىذ.  04-4-4

ْ كالح تٍ واسگٕشْ واسوىان صائشػشا تأذ مٌاتك تا دػتًسادؼمل َا ي لًاوٕه تؼٕٕه ؿذٌ تًػي مشاجغ ر 04-4-0

 تاؿذ. 

 

 ظبّش مبسمٌبى 04-0

 تاؿىذ. ْ ظاَش آساػتٍ ي دثاع مشتة تأذ داساصائشػشاَا  واسوىان 04-0-4

 تٍ ئظٌ ظاَش تمٕض ادضامٓ اػت.   ، صائشػشاتًجٍ خاف تٍ تُذاؿت ؿخلٓ واسوىان  04-0-0

واسوىان تأذ تٍ  اع َمؼاندثادضامٓ اػت.  ػٌح ػٍصائشػشاَاْ تشاْ واسوىان دثاع َمؼان اػتفادٌ اص  04-0-9

 متمأض وىذ.  صائشان مُٕمانكًستٓ تاؿذ وٍ آن َا سا تٍ ساحتٓ اص 

واسوىان تأذ وـان  تشگٍ ؿىاػأٓ. صائشػشاَا اػتتشاْ واسوىان  تشگٍ ؿىاػأٓ ساتٕىت اػتفادٌ اص  04-0-4

 دَىذٌ اػ  ي لؼمتٓ وٍ دس آن خذمت اسائٍ مٓ وىىذ تاؿذ. 
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  آهَصش مبسمٌبى 04-9

 واسوىان صائشػشا تأذ آمًصؽ َاْ تخللٓ مشتثي تا ؿغل خًد سا دٔذٌ تاؿىذ.  04-9-4

واسوىان صائشػشا تأذ ػاليٌ تش آمًصؽ َاْ تخللٓ، آمًصؽ َاْ ػمًمٓ ؿامل : آداب مؼاؿشت ي  04-9-0

ْ ي ػمًمٓ ي ادگًَاْ سفتاسْ، آداب مُمان وًاصْ اػالمٓ، أمىٓ ي اًفاء حشٔك، ومه َاْ ايدٍٕ، تُذاؿت فشد

 آمًصؽ َأٓ سا وٍ تشاػاع ؿشأي تٍ آن َا احؼاع وٕاص مٓ ؿًد سا دٔذٌ تاؿىذ. 

 ػًاتك آمًصؿٓ واسوىان تأذ دس پشيوذٌ َاْ آن َا وگُذاسْ ؿًد.  04-9-9

 واسوىان تأذ داساْ تشوامٍ آمًصؿٓ مؼتمش ي مذين تاؿىذ.  04-9-4

 

 دستشسی بِ مبسمٌبى  00

دػتشػٓ  صائشػشا حذالل ٔىٓ اص واسوىانػاػتٍ تٍ  24تأذ تتًاوىذ تٍ كًست  ئشان مُٕمانویٍٕ صائشػشاَا صادس 

 داؿتٍ تاؿىذ. 

 

 سضبيت هطتشيبى  09

 ویٍٕ فشأىذَاْ اسائٍ خذمات دس صائشػشاَا تأذ تش اػاع تىشٔ  صائشمُٕمان ًشاحٓ ي تىظٕ  ؿًد.  09-4

 ؿًوذ.  تأذ حثت ؿىأات صائشان مُٕمان دس صائشػشاَا 09-0

تا حذ تأذ پشداصؽ ؿذٌ ي تٍ ػشػت تشسػٓ ؿًوذ، تٍ گًوٍ اْ وٍ  صائشان مُٕماناص ؿىأات دسٔافت ؿذٌ  09-9

اسائٍ ؿًد. پٕگٕشْ ؿىأات وثأذ ػثة واساحتٓ مواػف ي ًل الامت صائشمُٕمان وتٕجٍ تشسػٓ تٍ يْ امىان دس ً

 مُٕمان ؿًد. صائشكشف يلت 

مُٕمان صائش لشاس دادٌ ؿذٌ ي اصوتمادات تأذ دس َمٍ فواَاْ خلًكٓ ات ي افشم وظشػىجٓ ي پٕـىُاد 09-4

 دسخًاػت ؿًد آن سا دس كىذيق پٕـىُادات تٕاوذاصد.  

ًٔٓ تٍ ؿىأات ي دػتًسادؼمیٓ مذين دس أه خلًف تاؿىذ. ائشػشاَا تأذ داساْ ػٕؼت  پاػخگویٍٕ ص 09-5

 ؿًد. أضي  تًكٍٕ مٓ 10000ػشْ اػتفادٌ اص اػتاوذاسد َاْ سهأت مـتشْ سماوىذ 

مذٔش صائش ػشا تأذ دس تاصٌ َاْ صماوٓ مـخق وٍ اص ػٍ ماٌ تٕـتش وثاؿذ، ؿىأات مُٕماوان سا سٔـٍ ٔاتٓ  09-6

 وشدٌ ي تش اػاع آن تشوامٍ سٔضْ مىاػة تشاْ سفغ ػیت ي پٕـگٕشْ اص تىشاس ؿىأات مـاتٍ اوجام دَذ.

 ثتىٓ تش ادگًْ مٕضتاوٓ اػالمٓ تشاْ صائشػشاَا تًكٍٕ مٓ ؿًد. تٍُٕ ي تذئه مىـًس اخاللٓ م 09-7

 


