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هتل
اداريدفاتر

اد طرح پيشخوان  البي  و دفاتر اداري براي ايج
ل واكنش مثبت  ميهمانان  نسبت   به هت

.حايز اهميت زيادي است 
در در حاليكه تمامي ميهمانان با پيشخوان البي

ارتباط  ميباشند  بسياري از مراجعه 
و كنندگان  با  كاركنان بخش فروشگاهي

غذاخوري يا با معاونين مديريت سروكار 
.دارند

برنامه ريزي و طراحي داخلي فضاي كار و 
استفاده از تجهيزات مناسب نه تنها براي

روحيه و پشتكار كاركنان بلكه براي 
برداشت عمومي مردم از كيفيت و ارزش 

. هتل بسيارضروري است

فضاي اداري 

بخش پذيرش و
دفاتر اداري

بخش مالي و 
حسابداري

بخش اجرائي

بخش پذيرش و دفاتر اداري شامل ميز پذيرش
-امديريت اتاقه-مديريت قسمت پذيرش 

-صندوق امانات حسابداري -رزرواسيون
اتاق  -انبار–سرويس بهداشتي -اتاق پست 

.فتوكپي و تايپ ميباشد

مسئول پرداخت به –معاون صندوقدار –بخش مالي و حسابداري شامل مدير 
.اتاق كامپيوترو منشي ميباشد–كاركنان 

-معاونين مدير اجرائي–مدير عمومي : بخش مدير اجرائي كه شامل فضاهاي 
اها مثل اتاق كنفرانس وساير فض-منشيگري–مديريت عرصه غذا و نوشيدني 

.توالت انبارو اتاق كپي است
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پذيرش
اي قسمت پذيرش نقش دكوراتيو هم بر

.ميهمانان وهم براي كاركنان دارد
ه به اين ميز بايد در جايي قرار بگيرد ك

محض ورود به البي هتل قابل رويت
ه واضحترين سرويس دهي ك.باشد 

در آن انجام ميشود ثبت نام ميهمان
.  وتحويل كليد است 

ز نياز هاي خاصي براي كارمند پشت مي
يكي از آنها محفظه . احتياج است 

ين واگر كارمند پذيرش ا.كليد است 
كار را  انجام   دهد  مكان  آن  در 

.پشت سر او واقع  شده است

ها اگر هتل به اندازه كافي بزرگ باشد كه مكان جداگانه اي جهت كليد
از.داشته باشد مكان اين عملكرد معموال در كنار ميز پذيرش است

ري آنجايي كه كار ساده اي است كه كليدي را كه مربوط به اتاق ديگ
جا است دريافت كرد و جهت دزدي در موقعي كه فرد در اتاق نيست  آن

.  ترفت معمار بايد توجه كند  كه كنترل جهت تحويل كليد الزم اس

قسمت رزرواسيون
ه از صنعت هتل متكي به رزرواسيونهايي است ك

ر پيش انجام گرفته است وتوسط همين ام
ين عموم مسافر.اتاقها پر نگه داشته ميشود

لذا پيش از سفر . از اين امر آگاهي دارند 
.اتاق رزرو ميكنند

در هتلها تجهيزات الكترونيكي دارند كه نام
مدت اقامت و نوع نيازهاي آن را –ميهمان 

ا اين امر توسط تلفن ي.مشخص مينمايد
مان از آنجائيكه مه.اينترنت صورت ميگيرد

در هنگام رسيدن به هتل سواالت زيادي 
دفتر برايش پيش ميايد موقعيت قرار گيري
رزرواسيون بايد تا جائيكه پالن امكان 

وع اين موض.ميدهد به پذيرش نزديك باشد
اين امكان رادر اختيار كارمند پذيرش 

ميگذاردكه به محدوده رزرواسيون رفت و 
آمد راحتي داشته باشد تا سواالت و 

ي مشكالتي را كه در حين پذيرش پيش م
.آيد مطرح كند

اتاق پست
نامه ها نيز در ميز پيشخوان تحويل داده 

دها ميشود كه نشان ميدهدكه محفظه كلي
.ونامه ها دقيقا درپشت ميز پذيرش است
اگر هتل بزرگ باشد كارمند جداگانه اي اين

در صورت امكان جدا .عمل را انجام ميدهد
ه كردن نامه ها بايد در جائي انجام شود ك

به طور.توسط مهمان قابل رويت نباشد
ه ايده ال مكان آن مي تواند در پشت قفس

محدوده خوب طراحي . كليد و نامه باشد 
ه شده براي اين موضوع به گونه ايست ك

كارمند نامه را در قفسه مربوط به خود از
پشت آن قرار دهد كه بدون درگير شدن

جام با فعاليت كارمند پذيرش اين كار را ان
.   دهد

پيشخوان
متر فضا بايد درنظر گرفته1.8براي هرفضاي كاري 

اين فضا بايد از درب ورودي و آسانسور .شود 
.ميهمان قابل مشاهده و در معرض  ديد باشد 

:طول اين ميز بستگي به اندازه هتل دارد
متر3اتاق          50طول ميز پذيرش به ازاي 
متر 4.5اتاق     100طول ميز پذيرش به ازاي 
متر6اتاق        200طول ميز پذيرش به ازاي 
متر7.8اتاق     400طول ميز پذيرش به ازاي 

ان انبار چمدانها و جايگاه پادوها بايد نزديك پيشخو
.باشد

.پيشخوان البي ستون سازه اي نداشته باشد
پيشخوان البي بايد طوري طراحي شود كه بتوان

كارمندان كاركنان صندوق و پذيرش را كم يا
.زياد كرد

هاي ملزومات فضاي پشتيباني مثل تلفن
مسئول –نمايش بروشور –داخلي 

ادو پيشخوان يا معاون مدير و ايستگاه پ
.يرندبايد نزديك پيشخوان البي قرار گ
كانونهاي جلب توجه كه جنبه تزييني

بي داشته باشند را نزديك پيشخوان ال
ي اشيايي مناسب براي رو.قرار ميدهيم

نماي پشت–نورپردازي –پيشخوان 
پيشخوان و عالئم مخصوص براي اين

.فضا در نظر داشته باشيد
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حسابداري
دريك هتل معمولي بهترين مكان براي

بخشي از پيشخوان دفتر حسابداري
.البي و در مجاورت پذيرش ميباشد

در هتلهاي بزرگ خصوصا در هنگام 
تحويل گرفتن وتخليه كردن اتاق
ر د. شلوغي و سردرگمي ايجاد ميشود

چنين حالتي با يك طراحي درست و
ايجاد فاصله بين ميز حسابدار 

وپذيرش ميتوان مشكل را برطرف 
كردبه گونه اي كه صفوف جلوي 
.اشندميزها با يكديگر تداخل نداشته ب

الي راجع به واضح است كه اين مكان بايد نزديك حسابداري باشد تا هر گونه سو.بايگاني تمامي ورودها وخروجها را نگهداري ميكند
.هزينه ها و اشتباهات احتمالي از طريق مراجعه به بايگاني بر طرف گردد

ي خود را به حسابدارهاي اين مكانها بايد رسيدها.حسابدار هتل بايد حسابهاي رستوران و كافي شاپها را نيز در اختيار داشته باشد
ي بزرگ در يك هتل كوچك تحويل وجوه مستقيما به حسابدار تحويل ميشود اما در هتلها. حسابدار مركزي تحويل نمايند

ا اين حسابدارها بايد رسيدها را در جعبه هاي مخصوص نگهداري ودر ساعات غير اداري به حسابدار مركزي تحويل دهندت
ه دست امروزه چكهاي مسافرين از فضاهاي صرف غذا و اتاق سرويس بايد به سرعت ب.عمليات حسابداري در صبح انجام گيرد

اتاقي به در اين حالت. حسابدار برسد خصوصا هنگامي كه بالفاصله بعد از صرف غذا يا نوشيدني بخواهد هتل را ترك كند
پول به نام اتاق شمارش پول نياز است حتي وقتي صندوقدار اصلي در محوطه حسابداري مستقر ميگردد بايد اتاق شمارش

متر مربع به ازاي هر 0.3آرشيتكت بايد . هزينه مكالمات تلفني نيز به حسابدار تحويل ميشود. محوطه دفتر البي اضافه گردد
.اتاق به اين امر اختصاص دهد

صندوق امانات

از در محدوده حسابداري براي افرادي كه اشياء گران قيمتي با خود به همراه دارند اعم
وسط ت. جواهرات يا اسناد مهم تسهيالت راحتي در نظر گرفته ميشود –پول نقد 

تل مدير هتل از ميهمانان خواسته ميشود كه چنين اشيائي را در صندوق امانات ه
چك و بدين جهت اتاق كو.اين صندوق بايد دور از چشم عموم و البي باشد.بگذارند

اي به در بسته اي براي منظور تامين ميشود و اشياء خود را از طريق جداره شيشه
همان به اين پنجره بايد ديد به صندوق داشته باشدتا مي. حسابدار تحويل ميدهند 

فسه در بعضي هتلها از ق. درستي دريابد كه اشياء درون صندوق گذاشته ميشود
يل كليدهاي اين صندوقها بعد از تحو. هاي كوچك براي صندوق استفاده ميشود

حويل شيء بايد در اختيار ميهمان قرار گيردنظير همين عمليات زماني كه قصد ت
اين تسهيالت در هتلهاي بزرگ كه مراسم . اشياء خود را دارد صورت ميگيرد

.خاصي برگزار و در آن خانمها از جواهرات استفاده ميكنند حائز اهميت است

ر براي در يك هتل كوچك داراي يك دفت. ميزان اين قسمت به اندازه هتل بستگي دارد
در . مدير عمومي است كه منشي او ميتواند در همان اتاق به همراه او كار كند 

باط اين ساده ترين ارت. ورودي آن از البي است و در ديگري به قسمت پذيرش دارد
.  و فقط در هتلهاي كوچك وجود دارد

به .در هتلهاي متوسط داراي يك دفتر براي مدير ويك دفتر براي معاون مدير است 
نوان عنوان يك قانون دفتر پذيرش وجود دارد كه در آن يك يا دو تايپيست به ع

.  واسطه ميان عموم و مدير عمل ميكند
در هتلهاي بزرگ مدير عمومي اغلب در ديد عموم قرار دارد و به پيشواز مقامات عالي

بههمين دليل دفتر و محوطه او تا . رتبه رفته ميزبان مراجعين خاص ميشود
ه در مواقعي ك.حدودي شباهت به فضاي عمومي پذيرش در سالن را پيدا ميكند

رار اين امر صادق باشدالزم است دفتر بزرگتر طراحي گرديده ونيز در مكاني ق
يدا داشته باشد كه ضمن حفظ امنيت و ايمني ميهمان بتواند به راحتي آن را پ

قطه و بعضي از مديران ترجيح ميدهند كه دفتر كارشان در انتهايي ترين ن. كند
.دور از فعاليتهاي اداري و سر و صداي ناشي از آن باشد

دفاتر فروش و تداركات

گروه چهارم مسئول جلب گروههاي كاري و سرويس دهي به جلسات و ضيافات در 
:اين قسمت شامل دسته بنديهاي زير است. هتل ميباشد

پذيرش
نماينده فروش
مدير روابط عمومي
مدير تداركات
مدير ضيافات
 اتاق ثبت نام براي محوطه مربوط به مراسم و فعاليت ها
منشي و.....
ها سوئيتهاي اداري اين قسمت اغلب در مجاورت فضاي برگزاري مراسم و فعاليت

متر مربع به ازاء هر 0.4تا 0.2ابعاد اين فضا بر حسب نوع هتل .قرار دارد تا در البي
.اتاق خواب است
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قسمت تجاري

بخش تجاري هتل بسته به نوع هتل 
واندازه آن شكلهاي مختلفي پيدا

.ميكند
راي در بعضي هتلها اين فضاها مكانهايي ب
اد عرضه صنايع دستي و معرفي ابع

در بعضي . فرهنگي منطقه است 
ديگر محل عرضه ماركها و براندها ي

.خاص لباس و اجناس ديگر است
در هر صورت دسترسي به بخش تجاري

.از طريق البي صورت ميگيرد


