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 آداب معاشرت و پوشش در مراکز اقامتی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بدانند باید هتل کارکنان که معاشرتی آداب و رفتاری الگوهای 

 

 اقامت این در. باشید کرده تجربه هتل در را ای روزه چند زندگی فراغت، اوقات گذران یا اداری ماموریت یک برای نیز شما شاید

 نحوه و هتل کارکنان رفتاری آداب  شد، خواهد ماندگار خاطرتان در ها مدت تا و بندد می نقش شما ذهن در همه از بیش آنچه کوتاه،

 بیاید نظر به عجیب و نامانوس کمی برایتان شاید رفتاری، جزئیات و ها کاری ریزه به توجه و ارتباط نحوه این شماست؛ با آنها برخورد

 تا شود رعایت «میزبان» عنوان به شغلی مراتب سلسله تمامی در هتل کارکنان طرف از اصول این تمامی که ست این کار الزمه اما

 . کند جلب «میهمان» یک عنوان به را شما خاطر رضایت

 در همه برای درست رفتاری الگوهای و اصول از آگاهی و آنهاست شخصیت سنجش برای معیاری ها انسان تمامی برای معاشرت  آداب

 با انسان مطلوب رفتار نحوه یعنی معاشرت آداب کلی تعریف یک در. است ضروری و الزم دارند قرار که جایگاهی و موقعیت هر

 .خود زیست محیط با نیز و همنوعانش

 در که چرا است؛  تر محسوس و تر قوی شاخص این گردشگری، گسترده صنعت های زیرمجموعه از یکی عنوان به هتلداری صنعت در

 مراتب سلسله تمامی در هتل کارکنان برخورداری و آگاهی و است جریان در انسانی ارتباطات و تعامالت از وسیعی سطح صنعت این

 برای المللی بین استانداردهای در. است بدیهی و الزم امری رفتاری استانداردهای و الگوها از هتل دربان تا گرفته مدیرعامل از

 :اند شده قایل رفتاری الگوی و ویژگی نوع دو هتل کارکنان

 

 (بایدها محاسن،) مثبت های ویژگی( 1

 (نبایدها و گناهان) منفی های ویژگی( 2

 

 

 

 



 

 

 باشیم مثبت 

 استانداردها و الگوها این طبق بر موظفند هتل کارکنان و است یکسان تقریبا کشورها تمامی در مثبت رفتاری های ویژگی

 .کنند رفتار مسافران و میهمانان با

 :گیرند می جای گروه پنج در مثبت رفتاری الگوهای این الملل بین استانداردهای براساس

 چشمی ارتباط برقراری( 1

 ارتباط این. است چشمی ارتباط برقراری و نگاه تالقی گذاشت، خواهد میهمان بر را تاثیر بیشترین که مثبت ویژگی اولین

 ارتباط این نباید است تلفن با صحبت حال در میزبان که زمانی حتی شود، برقرار میهمان و میزبان میان همواره باید

 .کند فراموش را چشمی

 در ارتباط این فرهنگ است ممکن که چرا کرد؛ عمل محتاط کمی باید میهمان با چشمی ارتباط برقراری نحوه در البته

 با آن طول و نگاه تعداد ها فرهنگ بیشتر در. باشد شده تعریف میزبان کشور فرهنگ از تر متفاوت ای گونه به میهمان کشور

 کشورهای در اما است کوتاه نیز آن زمان مدت و کم نگاه تعداد شمالی اروپای کشورهای در. است متفاوت یکدیگر

 اسپانیا، ، پرتقال مثل ای مدیترانه کشورهای و جنوبی اروپای کشورهای در. است بیشتر نگاه طول و تعداد مرکزی اروپای

 .است مرکزی و شمالی اروپای کشورهای از بیشتر مراتب به نگاه تعداد و زمان مدت.....  و ترکیه و ایتالیا قبرس، یونان،

 که چند هر ، لحظات این در زیرا برخوردارست، بسیاری اهمیت از میهمان با میزبان برخورد در اول ثانیه 11 بدانید باید

 شخصیتی اعتبار و جایگاه حقیقت به تواند می و کند می اندازبر پا نوک تا سر از را وی و نگاه میزبان به میهمان است کوتاه

 مهم بسیار این وجود با. گویند می یاب حقیقت لحظات ساز، سرنوشت لحظات این به که روست این از. ببرد   پی او مجموعه

 برقراری به را خود مجموعه، نماینده و میزبان عنوان به دربان تا مدیرعامل از افراد تمامی هتلی مجموعه یک در که است

 .باشند داشته مثبت و موفق ارتباط یک برای را الزم سنجی نکته و دقت و دانسته ملزم موثر چشمی ارتباط

 

 



 

 

 هوشمندانه استقرار نحوه(  2

 در خود استقرار محل و جایگاه در که است  این هستند آن رعایت به موظف کارکنان که رفتاری مثبت ویژگی دومین

 .دهند قرار نظر مد را «کارهایی ریزه» نشسته چه و ایستاده حالت به چه مجموعه،

 :است زیر قرار به «نکات» این

 .زد زل زمین به یا شد خیره آسمان به نباید میهمان با برخورد در-

 .باشد داشته افتاده و خمیده حالت نباید ها شانه و کمر -

 .کرد استفاده..... و صندل ، دمپایی مثل نامناسب پایپوش از نباید-

 .کرد توجه ها دکمه بستن مانند کارهایی ریزه به لباس پوشیدن در-

 .داد دست میهمان با نباید هرگز انگشت چهار با و خیس دست با-

 .کرد صحبت خود میهمان با نیز و همکاران با بلند صدای با نباید-

 .برسد مشام به نامطبوعی بوی دهانمان و بدن از نباید-

 .رفت راه خمیده و شل یا سالنه سالنه تند، نباید -

 از را مجموعه این در شاغل فرد  که طوری به است، مهمی اصل کار محیط در رفتن راه درست که داشت خاطر به باید

 تواند می شتابزدگی گونه هر از دور به و آرامش با توام رفتن راه اینکه بر عالوه. کرد ارزیابی توان می آن رفتن راه نحوه

 .کند ایفا میهمان برای را بخش آرام نقش

 درخشان و گرم لبخند( 3

 نام صاحب افراد و بزرگان از بسیاری سخنان زدن لبخند اهمیت و فواید مورد در. صداست بی خنده لبخند، از منظور

 .نشود زیباتر لبخند با که نیست ای چهره هیچ: چاپلین چارلی معروف سخن این جمله از شده گفته



 

 

 در. کنند می تشویق آن به را افسرده افراد روانپزشکان، از بسیاری که است هایی درمان از یکی درمانی لبخند امروزه 

 درخشان و گرم لبخند که سپرد ذهن به را نکته این باید. دارد ای ویژه  جایگاه لبخند هتلداری، و گردشگری صنعت

 بدترین. شود وارد مجموعه این به نباید نیست بلد لبخند که کسی و است صنعت این در شاغل فرد هر کار لباس ترین اصلی

 .ببندد رخت آن کارکنان لبان از لبخند که است این هتلی مجموعه یک در حالت

 مسئوالنه پاسخگویی( 4

 :باشد داشته شرط سه که گویند می پاسخی به مسئوالنه پاسخگویی

 کارآمد( 3       مطمئن و درست( 2   فوری( 1

 این. هستند فرهنگی گردشگران شوند، می رهسپار دیگر کشور به کشوری از که گردشگرانی و مسافران از بسیاری

 که پولی اندازه به دارند انتظار و ببرند را بهره نهایت سفر این در خود حضور لحظه به لحظه از خواهند می گردشگران

 به پاسخگویی در شرط سه این رعایت به ملزم را خود هتل کارکنان تک تک باید رو این از. کنند دریافت خدمات اند داده

 .بدانند فرهنگی مسافران این

 چیزهایی ما کشور پیشینه و تمدن فرهنگ، مورد در مسافرت از پیش تیزبین مسافران این که آنجایی از دیگر سوی از

 گفت؛ پاسخ سواالتشان به کامل هوشیاری و دقت با باید برسانند،  ما تایید به را ها آن خواهند می و اند   شنیده  یا  خوانده

 هتل مجموعه کل صورت دراین و کرد نخواهند اعتماد دیگرمان های پاسخ به آنها، به صحیح پاسخ عدم صورت در که چرا

 .رود می سوال زیر

 حوزه فراخور به بایست می هتل کارکنان همه یعنی کنند؛ ایفا را «راهنما» نقش باید هتلداری صنعت در شاغل افراد تمام

 تر کالن سطح در و خود  پیرامون و کاری محیط به نسبت را خود تاریخی و جغرافیایی ، مکانی اطالعات دایره خود، کاری

 به این، بر عالوه. باشند داشته آگاهی مهم رویدادهای تا اهمیت کم و ریز اطالعات از و دهند گسترش خود کشور به نسبت

 مسئوالنه پاسخگویی عهده از تا یابند تسلط امکان حد تا دیگر های سرزمین جغرافیای و رویدادها انواع رفتاری، الگوهای

 .  برآیند فرهنگی میهمانان این به

 



 

 

 صمیمانه ارتباط ایجاد( 1 

 صدا اسم با را  میهمان وقتی. اوست خود اسم آوای هرکس، برای واژه ترین آهنگین ، شناس رفتار عالمان تحقیقات طبق بر

( گرا انسان روانشناسی پدر) مازلو ابراهام هرم در متقابل احترام و نفس عزت به نیاز یعنی انسان نیاز چهارمین به کنید می

 .اید داده پاسخ

 

 

 منفی نباشیم 

 تشویق خود در آنها تقویت و برخورداری به هتل کارکنان که رفتاری سازنده و مثبت های ویژگی این مقابل در اما

 شدت به آنها از باید و شده نفی آن از مراتب سلسله تمامی در کارکنان که دارد وجود نیز منفی هایی خصیصه اند، شده

 قرار درمان عدم و توجهی بی مورد که صورتی در رفتاری های طاعون تعبیری به و ها خصیصه این داشتن. کنند دوری

 .  کند می بیمار و درگیر را صنعت تمامی گیرد،

 :است شده اشاره منفی خصایص این از مورد 12 به المللی بین استانداردهای در

    میهمان به نسبت کامل توجه و مراقبت عدم( 1

 به معطوف را حواسشان تمام و داشته خود میهمانان به نسبت نگرانی با همراه و دلسوزانه ای توجه بایست می هتل کارکنان

 بیمار از که تیمارگر پرستاری یا فرزند به نسبت دلسوز مادری نقش ، میهمان برای تعبیری به. کنند هایش خواسته و وی

 .کنند ایفا را کند  می مراقبت  خود

 شکنانه استخوان و شل صورت به دادن دست( 2

 .ببرند مان نفس به اعتماد و درونی شخصیت به پی توانند می ما دادن دست نحوه از  که داشت خاطر به باید

 



 

 

 ایستادن درست نحوه نکردن رعایت( 3

 مقابل در کامال باید وی بدن و باشد داشته وجود چپ یا راست به انحراف گونه هیچ نباید میزبان بدن ایستادن راستای در

 .گیرد قرار میهمان بدن چارچوب

 کشیدن سیگار( 4

 .داشت خواهد برابر چند مضرات مقابل طرف برای کشیدن سیگار که کرد فراموش نباید

 ایستادن در فاصله رعایت عدم( 1

 در شخصی حریم این. داد خواهد نشان واکنش آن نقص به نسبت که است قایل خصوصی حریمی خود برای شخصی هر

 .گیرد می صورت آن از مختلفی های برداشت و است متفاوت گوناگون های فرهنگ

 06 از کمتر که چرا باشد؛ بیشتر متر سانتی 06 از و کمتر متر سانتی 06 از نباید فاصله این که است این کلی استاندارد اما

 .شد خواهد تعبیر افراد به توجهی بی متر، سانتی 06 از بیشتر و شخصی و ایمنی حریم به تجاوز متر، سانتی

   آلودگی انواع تولید( 0

 :باشد عاری ممکن آالینده هشت از باید جهانگردی صنعت به وابسته محیط هر و هتل محیط بر مطلوب فضای کلی طور به

 صوتی آلودگی -

 تجاوز متر 1/2 از نباید هتل  محیط در که است ُبرد یک دارای تفنگ گلوله مانند ما صدای که کرد فراموش نباید هرگز

 .کند

 دوچیز خوردن هم به از ناشی صدا آلودگی-

 دیوارها روی بر اعالمیه نصب یا اطراف محیط در ریختن آشغال مانند منظر یا دید آلودگی-

 اطراف محیط و انسان بد بوی آلودگی-

 ها اتاق و ساختمان در اصولی غیر نورپردازی از ناشی آلودگی-



 

 

 رنگ کارکرد در ها رنگ روانشناسی به توجهی بی و ها رنگ کارگیری به در تناسب عدم از ناشی آلودگی-

 

 هوا آلودگی-

 آب آلودگی-

 پرگویی و کردن صحبت توامان و همزمان( 7

 .شود خودداری شدت به پرگویی از و شود بیان «کوتاه و ساده سخن» که است نظر این بر جهانی دیدگاه

 در چون گوی گزیده و گوی کم:»گفته که کرد بسنده گنجوی نظامی شعر از مصرع این به توان می دیدگاه این تصدیق در

».... 

 .باشد شانه دو عرض از بیشتر نباید یکدیگر از پاها فاصله ایستادن، حال در( 8

 کروات گره کردن شل یا ازتن لباس آوردن در( 0

 .بپوشیم شلوار و کت  یا  کنیم تن بر  را کشورمان رسمی محلی لباس  یا که داشت توجه باید

 المللی بین و رسمی اداری، های مناسبت در دست بر عالوه بدن های قسمت دیگر و شانه کردن لمس( 16 

 سرفه و عطسه موقع دهان بر دستمال نگرفتن( 11

 شناسی وقت عدم(12

 «شناسی وقت» هستند آن رعایت به موظف موقعیتی هر و شغلی  رده هر در هتل در شاغل افراد تمامی که اساسی اصل یک

 اینکه بر عالوه. گیرد قرار خود جایگاه در میهمان از زودتر باید همواره میزبان که کنیم فراموش نباید را مهم این. است

 اندازه به که بدانند باید شوند حاضر خود مسئولیت سر بر مقرر وقت از دیرتر دقیقه 11 شغلی رده هر در کارکنان اگر

 .آیند می  حساب به شخصیت کم افتاده تاخیر کارشان در یا  ایستاده منتظر او برای که افرادی تعداد



 

 

 اثربخشی میزان نیز و مختلف های فرهنگ از مسافران و هتل کارکنان میان مستمر ارتباط و تعامل وجود به توجه با

 نظر مد رفتاری نبایدهای و باید ،  ها کاری ریزه این همه اگر هتل کارکنان خدمات ارتقای در رفتاری مثبت استانداردهای

 شامل ترابری و نقل و حمل بخش از اعم جهانگردی گسترده صنعت بخش پنج در شاغل کارکنان تمامی و گیرد قرار

 ها، رستوران انواع و ها متل ها، هتل ویژه به پذیرایی اماکن و ها اقامتگاه بخش دریایی، و زمینی ای جاده ریلی، ، هوایی

 بخش نیز و رتیمساف خدمات دفاتر و ها آژانس مانند سفرسازان بخش ساخت، انسان و طبیعی گردشگری ها جاذبه بخش

 دوری شدت به منفی های ویژگی از و تقویت خود در را مثبت های ویژگی این جهانگردی مدیریت و بازاریابی مدیریت

 هتلداری صنعت برای کیفی و کمی لحاظ به را تری جانبه همه ارتقای  و تر امیدوارترکننده انداز چشم توان می کنند،

 .شد متصور

 

 معاشرت آداب قانون چند ●

 ذکر نـکاتـی متن این در. یابد ارتقا تان اجتماعی منزلت و شأن تا کرد خواهد کمک شما به پسندیده آداب برخی رعایت

 .کند کمک شما به امر این در تواند می که شده

 باشید مؤدب همیشه( 1

 .بـاشید نزاکت با و مؤدب همه به نسبت همواره

 ندهید دشنام هیچگاه( 2

 و ها واژه از خودتان عقاید بـیـان برای نیستید قادر شما که دهد می نشان چون است، ممنوع مطلقًا ناسزاگویی و دشنام

 .بگیریـد بهره تری مناسب لغات

 

 



 

 

 نکنید صحبت بلند صدای با( 3

 صحبت بـلند. گردید می خود اطرافیان میان استرس سطح رفتن باال بـاعث ، کنید می صحبت بلند صدای با که هنگامی

 دهد می نشان معقوالنه استدالل در را شما عجز و نـیـستید دیگران با منطقی بحث به قادر شما که است آن بیانگر کردن

 صحبت بلند هـمـچـنـیـن. بنشانید کرسی به خشونت و زور به توسل با را خودتان حرف خـواهـیـد می که این و

 .منفی توجه البته گردد، می اطرافیان توجه جلب سبب کردن

 ندهید دست از را خود کنترل( 4

 کنترل به قادر دهید می نشان همه به روید، می در کوره از و دهید می دست از را خود اعصاب کنترل شما که زمانی

 بـه قـادر چـگونـه هستید، عاجز خودتان رفتار کنترل از شما که هم وقـتـی. باشید نمی خود هیجانات و احساسات

 . کنید حفظ را خود خونسردی همواره بود؟ خواهید دیگری چیز کـنـترل

 نشوید خیره دیگران به( 1

 جهت بی خواهید نمی که شما. گردد می محسوب دیگران به تعرض نوعی چـرانـی چـشـم و دیگران به زدن زل

 سازید؟ خود مرعوب را دیگران

 نکنید قطع را کسی صحبت( 0

 پریدن، کسی صحبت میان. برسد پایان بـه دیگـران صـحـبت دهـیـد اجـازه بکنید، ای عقیده اظهار آنکه از پیش

 خود از و خودبین خواهید نمی اگر. است فرد اجـتـمـاعـی های مـهـارت از برخورداری عدم و نزاکتی بی نشانه

 گـفـتـن شـدیـد، کـار ایـن انـجـام بـه ناچار هرگاه و نکنید قطع را کسی صحبت هیچگاه آیید، نظر به راضی

 و عقاید موقعیت، بـرای کـه اسـت آن مـفـهـوم بـه بـودن مـؤدب. نبرید یاد از را «خواهم می معذرت» جـمله

 .شویم قائل احترام دیگران احساسات

 

 



 

 

 باشید شناس وقت همیشه( 7

 و شغلی های موقعیت هـا، مـالقـات قـرار ، جـلسات در مـوقـع سـر. بگذارید احترام دیگران وقت به که است مهم

 .کند ترک را میهمانی باید زمانی چه داند می متشخص فرد یک ، آن بر عالوه. یابید حضور اجتماعی

 نسازید فاش را خود خصوصی زندگی اسرار( 8

. است متشخص فرد یک اعتبار حفظ برای عـامـل مـهـمـتـرین و بـزرگـتـریـن بصیرت و صداقت شرافت، آبرو،

 .نیاورید میان به زندگیتان با رابطه در صحبتی پس بمانند، باقی محرمانه باید شما زندگی جزئیات

 دارید نگاه را بزرگترها حرمت( 0

 امروزه متأسفانه. بگذارید احترام دیگران به نیز خودتان باشید، دیگران احترام مورد دارید دوست که همانطور باید شما

 دانند می کل عـقـل را خـود واقـع در و آورند می در سر چیز همه از و دانند می را چیز همه کنند می خیال جوانان

. اید شده تر تجربه با و تر باهوش بسیار امروز شما یقینًا... بیندیشید خود پیش سال 1 به است کافی. نیست طور این اما

 .دانید می را چیز همه کردید می فکر نـیـز پـیـش سـال 1 آنـکـه بـا نیست؟ اینطور

 نخندید دیگران اشتباهات به( 16

 می مرتکب اشتباهی شما کـه هـنـگـامـی. دهد انجام است ممکن کسی که است کارهایی ترین پست از یکی این

 نیاورند رویتان به را شما خطاهای و اشتباهات که اینست دارید دیـگران از که انتظاری تنها کنید، می خرابکاری یا شوید

 .ندهند قرار تمسخر مورد آنها واسطه به را شما مهمتر آن از. کنند پوشی چشم آنها از و

 بردارید سر از را خود کاله( 11

. بردارید سر از منزل به شدن داخل هنگام به را خود کـاله بـاید شما اما باشد نداشته هوادار دیگر رسم این امروزه شاید

 .ننشینید غذا میز سر بر کاله با هیچگاه گـذشـتـه آن از

 



 

 

 بنشینند جایشان سر میهمانان همه بمانید منتظر غذا صرف از پیش( 12

 و بنشینند جایشان سـر کاماًل میهمانان تمام تا بمانید منتظر باید ، نشینید می میز یا سفره سر غذا صرف برای که زمانی

 .کنند غذا صـرف بــه شـروع زمـان یک در بـاید افـراد هـمـه. گردند غذا صرف آماده

 نکنید نگاه ساعتتان به مرتب( 13

. باشید داشته را محل آن ترک قصد بـالفـاصله آنکه مگر نکنید نگاه خود ساعت به مدام هستید، محفلی در که هنگامی

 .اید شده حوصله بی و خسته شما که کنند می برداشت اینطور دیـگران کـنـیـد می نگاه ساعتتان به وقتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کار محل در مناسب پوشش 

 جزء کار لباس مدل و بپوشیم لباس چگونه کار محیط در که تاس این دارند کارکنان و مدیران که زیادی بسیار سوال 

 در که. باشند داشته کارمندانی دارند دوست مدیران و داد باید زیادی اهمیت آن به کار محیط در که است مواردی

 اولین همچنین و شود حفظ سازمان پرستیژ و ای حرفه…  و دوستان رقیبان، مشتریان، رجوع، ارباب مثاًل دیگران جلوی

 .شماست کار لباس گیرد می قرار قضاوت مورد اول نگاه در چیزی

 

 بپوشیم؟ لباسی چه کار محیط در 

 نزدیکتر هم به چه هر( کار نوع و کار لباس مدل) دو این و دارد شما کار نوع و محیط به بستگی کاماًل شما کار لباس مدل 

 .آمد خواهد چشم به تر ای حرفه دیگران نگاه در و تر مناسب باشند

 

o کار محیط در لباس رنگ 

 ای نسخه توان نمی و دارد شما کار نوع و محیط به بستگی که باشد می مواردی جزء نیز رنگ شد گفته باال در که همانطور

 .باشد مشترک تواند می که گفت نکاتی توان می اما پیچید آن برای  کامل

o کار-لباس اداری تشریفات اصول 

o مثاًل.نمایید استفاده مانتو و مقنعه و شلوار و کت انتخاب در سنگین و تیره های رنگ از شود سعی ها محیط این در: اداری 

 و کرد استفاده پیراهن انتخاب در توان می روشن های رنگ از و هستند مناسبی های گزینه مشکی خاکستری، ای، سرمه

 .نباشد براق شود می انتخاب که رنگی است خوب

 



 

 

o های رنگ نوع این که بپوشید که کند می ایجاب لباسها رنگ و نوع که هستید محیطی در شما است ممکن: اداری غیر 

 … و پزشکی کادر ها، نشانی آتش ورزشی، های مثاًلمحیط است کار از جزئی که است طبیعی روشن

 رنگ هرچه حاضر حال در باشند، نزدیک هم به یا و بیایند هم به ها رنگ که شود سعی ها لباس رنگ انتخاب در: 1نکته

 کت و خاکستری شلوار فردی کنید تصور شما   آمد خواهید نظر به تر ای حرفه و تر شیک باشد تر نزدیک هم به  لباسها

 .کنید انتخاب شلوار رنگ همرنگ و متناسب را جوراب رنگ لطفًا: جوراب رنگ!!!    دارد تن به مشکی

 

 تر ای حرفه کنید انتخاب خود کار لباس در را رنگ آن کنید، می استفاده بیشتر رنگی از و دارید خاصی برند اگر: 2نکته

 در است خوب چه و کنیم می استفاده بیشتر زرد و نارنجی رنگ از کارکنان آموزش سایت در ما مثاًل رسید نظرخواهید به

 .کنیم استفاده رنگ این از مقنعه ها خانم برای و پیراهن آقایان برای مثاًل خود پوشش

 

 کار محیط در لباس مدل 

 

 :شکل یک-1

 رنگ و کار لباس مدل از مجموعه تمام که بگیرد تصمیم مدیری است ممکن هستید غیردولتی های مجموعه کارمند اگر

 پیشنهادات توانید می تنها و ندارید خود پوشش نوع انتخاب در زیادی آزادی صورت این در که نمایید استفاده خاصی

 . بگویید خود مدیر به محترمانه را خود

 کار لباس در بتوانید تا کنید رعایت را شود می مطرح اینجا در که نکاتی میخواه می شما از که هستید مدیر شما اگر اما و

 شما و.بپوشید لباس کشور قوانین تابع باید هستید دولتی های مجموعه کارکنان از اگر باشیدو بهترین همکارانتان و خود

 .باشد متحدالشکل کامال باید که ها پلیس های لباس مثاًل بپوشید دیگری شکل توانید نمی



 

 

 :یا سلیقه -2

 نیز صورت این در که باشید داشته را کاری لباس نوع هر توانید می و مختارید خود که باشید ای مجموعه جزء شما شاید

 و مانتو ها خانم برای و شلوار و کت مردان برای کنید می کار اداری های محیط در اگر چیست؟ شما شغل که دارد  بستگی

 شما کار لباس چه هر است طبیعی که کنید می کار ورزشی های محیط در اگر و باشد گزینه بهترین تواند می مقنعه

 های شغل و بود خواهد تر مناسب شما برای باشد تر نزدیک دهید می انجام که ورزشی نوع به همچین و تر ورزشی

 به تر ای حرفه دیگران نگاه در باشد نزدیکتر دهند می انجام کاریکه نوع به آنها کار لباس چه هر منوال همین به دیگرنیز

 .رسید نظرخواهند

 را کتخود های دکمه است خوب هستید رفتن راه درحال یا و ایستاده زمانیکه کنید می استفاده شلوار و کت اگر: نکته

 خالقانه کنید سعی کار محیط در(دکمه سه های کت برای میانی ی دکمه و دکمه دو های کت برای باالیی دکمه) ببندید

 .بپوشید لباس متفاوت کم توانید می فقط شما و باشد می چطور لباسشان مدل جمع ببینید و نپوشید لباس

 

 کفش نوع با رابطه در نکاتی 

 در ها خانم و آقایان که هایی کفش مدل. کرد توجه آن رنگ و مدل راحتی، به کار لباس مانند باید نیز کفش انتخاب در

 کارمندان-کفش-نوع کارکنان-کفش-نوع بود خواهد مناسب زیر تصاویر مانند معمولی و اداری های محیط

 

 راحت کفش: 

 بسیار گزینه طبی های کفش مثاًل است( کفش راحتی) آن باشد داشته وجود کفش انتخاب در طالیی نکته یک فقط اگر

 انتخاب را کفشی باید چرا پوشید، می کفش کار محل در را روز طول در ساعت 8 حداقل شما زیرا بود، خواهند مناسبی

 می خریداری را هایی کفش ها خانم از برخی بروید، راه سختی به را روز تمام مدل، و زیبایی بخاطر صرفا که  نمایید

 ی پاشنه چه هر کار محل در اما و هست زیباتر کنند می احساس اینکه دلیل به صرفا که دارد بلندی های پاشنه که  کنند



 

 

 این از ناشی داریم…  و پا مچ زانو، ناحیه در ما که دردهایی از بسیاری بود، خواهید تر راحت و بهتر باشد تر کوتاه کفش

 .کنیم نمی انتخاب را راحتی کفش استکه

 

 هتل پرسنل رفتار و پوشش درباره هداشتیب  مهم نکات 

 

o فردی بهداشت :  

 االجرا الزم باشند می هتل صحنه پشت که ها آن چه و هستند دید جلوی آنهاکه چه پرسنل تمام برای فردی بهداشت

 و بشویند مجددا را خود های دست کار شروع از قبل. بگیرند دوش سرکار به آمدن از قبل همیشه باید کارکنان.است

 .کنند تن بر را است اتوکشیده و تمیز فرم لباس

o ناخن: 

 از کار این از جلوگیری برای بگوییم اگر حتی هستند، آلودگی منبع زیرا باشند کوتاه باید است ممکن ک جایی تا ناخنها

 دستکش گی پاره و شدن سوراخ باعث مکررا بلند های ناخن زیرا نیست مناسبی راهکار هم باز میکنیم استفاده دستکش

 . ندارند مصنوعی ناخن از استفاده اجازه عنوان هیچ به پرسنل چنین هم و شود می

o دستکش: 

 که باشند داشته توجه باید کارکنان.  گیرد قرار کارکنان اختیار در باید مختلف سایزهای در مصرف بار یک های دستکش

 تعویض را آن سریعا شد، پاره دستکش کار حین در اگر و بشویند را خود های دست دستکش از استفاده هربار از قبل

 و استریل گاز با را خود های دست دستکش، از استفاده از قبل حتما است شده جراحتی دچار دستشان اگر همچنین. کنند

 استفاده هربار از بعد میکنند استفاده مصرف چندبار دستکش از کارکنان اگر اینکه بعدی نکته. کنند باندپیچی مناسب باند

 .بشویند را ها دستکش



 

 

o مو محدودیت: 

 و شود شانه سمت یک به باید موها. برسد یقه میانی خط از تر پایین به نباید و شود کوتاه یقه باالی تا باید آقایان موهای

 .نریزد پیشانی روی مثاًل

 .بپوشانند کاله با را خود موهای باید دارند مسقیم ارتباط افراد غذای با که کارمندانی

 .نیاید پایین لب از و شود آراسته خوبی به باید سبیل بیاید؛ تر پایین گوش الله از نباید ریش خط

 داشته بلند  ریش و موها عنوان هیچ به نباید باشد می نوشیدنی و غذا با کارشان که کارکنانی و میزبانها ، مهمانداران

 نداشته وجود هم درصد یک حتی مو ریزش احتمال تا بپوشاند را بدنشان کل که باشد شکلی به باید کارکنان لباس. باشند

 .است الزامی کامال آنها سرو و نوشیدنی و غذا تهیه برای کاله از استفاده همچنین باشد،

 می باشد  بالمانع باشد، سازگار شخص ظاهر با و باشد داشته قبولی قابل رنگ و مدل که صورتی در گیس، کاله از استفاده 

o کنی لباس : 

        بیرون ک لباسی آیند می کار محل به خانه از که هنگامی تا شود تعبیه پرسنل لباس تعویض برای محلی هتل در باید

 آن فرم لباس که صورتی در تا است الزم اضافه لباس دست یه داشتن همچنین و کنند عوض خود کار لباس با را پوشند می

 .بشوند نظافت تا بدهند الندری به را کثیف های لباس مجدد استفاده برای بتوانند شد کثیف ها

o عرق ضد از استفاده : 

 پرسنل از هریک بنابراین است، پرسنل عرق بد بوی شود شاکی حتما شما مهمان شود می باعث که چیزهایی از دیگر یکی

 های عرق ضد از کار شروع از قبل و روزانه استحمام از بعد عرق بد بوی شدن ساطع از جلوگیری برای هستند ملزم

 .کنند استفاده باال ماندگاری با خوشبو

         زیرا ندارند را تند بوی با هایی ادکلن و عطرها از استفاده اجازه عنوان هیچ به پرسنل که است این:  مهم بسیار نکته

 .کند تحریک را هستند آلرژی دچار که را افرادی حساسیت تواند می



 

 

o پرسنل یونیفرم: 

 کارکنان کردن موظف و پرسنل به یونیفرم تحویل و آنها حقوق از مبلغی کسر بدون پرسنل برای هتل طرف از یونیفرم تهیه

 آلودگی و آسیب معرض در میزان و پرسنل سمت به توجه با همچنین. ها آن داشتن نگه اتوکشیده تمیزو و فرم پوشیدن به

 آشپرخانه کارکنان مثال برای. گرفت نظر در نیز ها آن برای هم اضافه لباس دست دو یا یک باید ها آن فرم لباس بودن

 منطقی کاری آنها برای اضافه فرم لباس گرفتن نظر در پس باشند، تمیز و مرتب همیشه باید آفیس فرانت کارکنان یا

 ..است

 بسیار شخص کار فضای و لباس با کفش هماهنگی که چرا گیرد قرار پرسنل لباس کار دستور همراه به نیز کفش است بهتر

 کار فضای در استفاده برای مناسب کنند می خریداری خود سلیقه به که را کفشی پرسنل است ممکن و باشد می مهم

 رختکن قسمت در کفش پولیشر دستگاه وجود.شود منظور پرسنل برای یونیفرم همراه به نیز کفش که است بهتر پس نباشد،

 .شوند حاضر کار محل در و بزنند واکس نیز را خود کفشهای لباس تعویض از بعد که است ضروریات از پرسنل

 لباس دست یک خود کمد در بایستی همیشه که چرا باشد می ضروری پرسنل برای لباسها نظافت بابت الندری از استفاده

 .باشند داشته مرتب یدک

  

 کار محیط در شما ظاهری وضعیت ●

 وضعیت با کارمندان ظاهر که کند می کمک زیر استانداردهای. دارد زیادی اهمیت کاری های محیط در شخص هر ظاهر

 .کنند رعایت را استانداردها این توانند می خود نژاد و جنسیت به توجه بدون کارمندان بنابراین. باشد هماهنگ کارشان

 

 اتیکت ▪

 برچسب این ادارات، بعضی در. باشد وصل لباس به همیشه باید بنابراین است، کارمند هر ونیفورمی از بخشی ، نام برچسب

 .شود می داده قرار کارمندان میز روی نام، کارت صورت به



 

 

 شخصی بهداشت ▪

. نباشند ناخوشایند کارمندان دیگر یا رجوع ارباب برای احیانًا تا دهند نشان توجه خود بهداشت به باید کارمندان تمام

 نیز موها آراستگی و پاکیزگی. شود می توصیه ها دندان از دقیق مراقبت و خوش، بوی استعمال روزانه، استحمام بنابراین

 .داشت نظر در همواره باید که است نکاتی از

 کار محیط با مناسب لباس ▪

 محیط مناسب شلوارهای و کت از آقایان است بهتر ندارد خاصی اونیفورم اداره چنانچه. است ضروریات جزو یکی این

 زننده و تند های رنگ یا تیره های پیراهن پوشیدن. کنند استفاده( آبی یا بژ سفید،) مالیم رنگ با هایی پیراهن و کار

 کارمندان لباس. هستند بالمانع باشند، هماهنگ کار محل موقعیت با که شلوارهایی و رسمی غیر های کت. است ممنوع

 برای تنگ های لباس و زننده، و تند های رنگ پوشیدن نیز مورد این در) نشود خارج اداری مانتوهای فرم از نیز زن

 رأس در که کسانی پوشش به هستید مشکل دچار خود لباس و پوشش نوع انتخاب مورد در اگر(.است نامناسب کار محیط

 .کنید توجه هستند شرکت

 باید ها ونیفورمی. بپوشند را کار برای شده تعیین فرم های لباس باید کارمندانی چنین ونیفورمی با مرد و زن کارمندان

 به وارده آسیب هرگونه باید کارمند خود باشد، اداره اموال از فرم لباس چنانچه.باشند کشیده اتو و تمیز و مرتب همیشه

 دائمی ترک صورت در. دهید اطالع خود رئیس به باید نبود اصالح قابل وارده آسیب چنانچه. کند تعمیر و رفو را لباس

 .برگردانند کار صاحب به را وسایل و ها لباس تمام باید کارمندان کار، محل

 دیگر موارد ▪

 در باید ها ناخن بلندی. کنند خودداری آرایشی لوازم اندازه از بیش مصرف از بایست می کارمندان کار محیط در اصواًل

 بر تأکید مجموع در باشد؛ چشمگیر یا سنگین نباید نیز استفاده مورد جواهرات. باشد تمیز همیشه آنها زیر و متوسط حد

 .است کارمندان طبیعی ظاهر و سادگی

 

 


