


 مدیریت و سرپرستی در تاسیسات گردشگری

 

در زبان عامه .......................، به معنای عدم کارایی دستگاه اداری است که با تشریفات اضافی و پیچ و خم غیرضروری خود  -1 
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 مدیریت و نظارت بر بخش پذیرش

 

 ویژگی های خدمات هتلداری چیست؟ -11 

 لوکس بودن -تغییرپذیری  -تفکیک ناپذیری ( ۲              تغییرپذیری –تفکیک ناپذیری  -نامحسوس بودن( 1     
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 درجه بندی می شوند. ----------دنیا و اکثر کشورها براساس  هتل ها در سرتاسر -12 

 تعداد کارکنان و میهمانان( ۲                               تعداد رستوران بین المللی و سنتی( 1     
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 می باشد. ----------تفاوت اصلی هتل با متل در  -13 

  موقعیت مکانی و ساختار( ۲                                                          تعداد اتاق( 1     

 ساعات فعالیت روم سرویس( 4                                  وجود آسانسور و تعداد طبقات( 3      

 . -----------و پانسیون دارای  ----------اقامتگاه مالکیت زمانی دارای  -14 

 مقررات ساعات ورود و خروج می باشد مقررات ساعات ورود و خروج نمی باشد.( 1     

 مقررات ساعات ورود و خروج نمی باشد و مقررات ساعات ورود و خروج می باشد.( ۲     

 خروج می باشد ، مقررات ساعات ورود و خروج می باشد مقررات ساعات ورود و( 3     

 مقررات ساعات ورود و خروج نمی باشد مقررات ساعات ورود و خروج نمی باشد( 4     

 از انواع هتل می باشند. ---------------------------------- - 15

 هاستل هتل آپارتمان / زائرسرا( ۲                         هتل اسکول | بوتیک هتل هتل تاریخی( 1     

 زائر سرا / بوم گردی هتل تجاری( 4                         ( بوم گردی هتل تجاری / هتل ریزورت3     

"قسمت های ............................................... از زیر مجموعه های بخش فرانت آفیس در هتل های بزرگ می باشد و  -16 

 مستقیما زیر نظر مدیر فرانت آفیس اداره می شود." کدام گزینه صحیح است؟

 رزرواسیون پذیرش اصندوق (۲                                  رزرواسیون | پذیرش اکانسیرج( 1     

 رزرواسیون خانه داری ، غذا و نوشابه( 4                  بخش های رزرواسیون غذا و نوشابه االندری( 3     

 ترتیب متوالی چرخه مهمان در هتل چگونه می باشد؟ -17 

 قبل از ورود / زمان ورود ، بعد از ورود زمان اقامت / موقع خروج( 1     

  زمان ورود از زمان اقامت زمان خروجا قبل از ورود، زمان اقامت( ۲     

 قبل از ورود | زمان ورود | زمان اقامت ، زمان خروج ا پس از خروج( 3     

 قبل از ورود | زمان ورود زمان اقامت از زمان خروج / بعد از خروج( 4     



 می نامند. ---- -----برگه تائیدیه رزرو اتاق صادره از هتل برای میهمان را  -18 
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مسئولین انبار خانه داری موظف هستند قبل از اتمام وسایل موجود در انبار خانه داری در خواست ملزومات الزم را به  -19
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 سرویس بازگردانده می شود ؟وسایل روم سرویس در اتاق مهمان توسط چه کسی به واحد روم  -20 

 همه گزینه ها( 4        کارکنان تدارکات( 3   کارکنان روم سرویس( ۲        کارکنان خانه داری( 1      

 حسب نوع و درجه هتل از چه نوع تشک هایی می توان استفاده کرد؟ -21 
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 فرش ها در هتل به دلیل رفت و آمد زیاد در فضاهای عمومی هر چند وقت یکبار الزم است با شامپو فرش شسته شوند ؟ -22 

   دو سال یکبار( 4              یکسال یکبار (3              عماه یکبار( ۲                  ماه یکبار3( 1      

 در کنترل داخل اتاق چه موردی کنترل نمی شود ؟ -23 

 المپ ها( 4                  ( تلویزیون3                    مبلمان( ۲          ( ترولی خانه داری1      

 حداقل دمای الزم برای ضدعفونی نمودن البسه چند درجه است ؟ -24 
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 توالی فرایند سرویس دهی در غذا و نوشابه چگونه است ؟ -25 

همراه با سرویس آمادگی سرویس، گرفتن سفارش، سرویس دهی، نظافت میز، صورتحساب، شست و شوی ظروف ، مرتب کردن  (1

 دهی مجدد

 آمادگی سرویس، سرویس دهی، گرفتن سفارش، تمیز کردن میز، صورتحساب، مرتب کردن همراه با سرویس دهی مجدد  (2
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دن میز، سرویس دهی، آمادگی سرویس، صورتحساب، شست و شوی ظروف، مرتب کردن همراه با سرویس گرفتن سفارش، تمیز کر (4

 دهی مجدد
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 میزبان( 4                   رآموز( کا3   سرپرست رستوران( ۲              ( مدیر رستوران1      
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 کدام ویژگی شخصیتی فرد می باشد ؟شل دست دادن از نظر روانشناسان نشان دهنده  -28
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 صحیح است . ۲و  1( 4              تشدید و قوت( 3         کاهش و تضعیف( ۲          تشدید و تضعیف( 1     
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