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  مقدمه
  
  

دهـد و    یل مـ  ی را تـشک   ي گردشگر يتهای فعال ی بخش عمده و اصل    يصنعت مهماندار 
. دبـ ای  ی مـ  رشـد  امکـان    ي و گردشـگر   ين صـنعت اسـت کـه جهـانگرد        یـ با توسـعه ا   
 يها، اتوبوسـها یماها، ترنهـا، کـشت  یسراها، رستورانها، هواپ  در هتلها، مهمان   يمهماندار

مارستانها، کارخانجـات و    ی دانشگاهها، ب  يه و غذاخور  ی، و در بخش تغذ    يبرون شهر 
 يندی ناخوشـا يهادامیتوجه به آن پ   عدم    بوده، ی حساس و مهم   تیر سازمانها فعال  یسا
  .نهد ی مي برجارا

 منتـشر نـشده   ی بـه فارسـ  ينـه مهمانـدار  ی در زمیاز آنجا که تاکنون متن جامع 
 ی علمـ يو بـدون داشـتن الگـو   قه ی براساس تجربه و سـل ياست و غالباً امور مهماندار    

ده است تا با استفاده از کتـاب      یرد، مترجم و گردآورنده متن حاضر کوش      یگ یانجام م 
نظـران    صـاحب صان واز متخصـ سه تـن   به وسیله  کهي در صنعت مهماندار یسرپرست

د یـ  از کتب جد   يریگ  نگاشته شده و بهره    1)، واکر و دراموند   لریم (يصنعت مهماندار 
 را فـراهم آورد کـه بـه اختـصار مطالـب الزم و               يا ، مجموعـه  يدار و مهمان  يهتلدار

 شـده تـا از      یدر ترجمه کتاب سـع    . ار مخاطبان قرار دهد   یاخت را در ن صنعت   ی ا یاصل
ط جامعــه مــا نــدارد ی بــا فرهنــگ و شــرایتی کــه چنــدان ســنخیذکــر مثالهــا و مطــالب

 يادآوریـ الزم به   .  اقدام گردد  ی شود و اجماالً به ذکر مطالب مهم و اساس         يخوددار
نـه صـنعت    ی در زم  یعیگفتـه تجـارب و دانـش وسـ         شیسندگان کتـاب پـ    یاست که نو  

 در ی و دانـش عملـ  يرنده اصـول کـاربرد  ی آنان دربرگيها  دارند و نوشته يمهماندار
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نه ی در زم  يسنده نامدار یلر محقق و نو   یـ م   است  مهمانداري تیری و مد  یامور سرپرست 
 و ي آمــوزش هتلــداريهــا ر برنامــهیســتاد و مــدر ااکــ اســت، ويت مهمانــداریریمــد

اگو اسـت، و    یـ د انت سان ی آل یالملل نی در دانشگاه ب   يت جهانگرد یری و مد  يمهماندار
چـارچوب کتـاب حاضـر بـر        .  است ییه و خدمات غذا   یتغذز مشاور   یخانم دراموند ن  

 که در فهرسـت منـابع بـه    يگریسندگان و مطالب کتب د  ین نو ی ساختار نوشته ا   يمبنا
  .ده استیل گردیا اشاره شده تکمآنه

 ، کارآموزان، مدرسـان، يران و سرپرستان امور مهمانداری ـ مد بمخاطبان کتا
  ـ يت جهانگردیریان رشته مدیخصوص دانشجو ن حرفه و بهیمندان ا محققان و عالقه

 صـنعت  ی و عملـ ی علمـ يهـا  نـه یاختـصار بـا زم      بـه  یتواننـد بـا صـرف وقـت کمـ          یم
  . آشنا شونديمهماندار
 شده است   ی سازمانده يا گونه ده و به  یم گرد ین کتاب در چهارده فصل تنظ     یا

کننـد تـا    ی مـ ی کوچک سرپرسـت يک مهمانخانه و غذاخوری که در ی کسانيکه برا 
ت اشـتغال دارنـد     یری بـه مـد    يا رهی زنج يک هتل بزرگ و رستورانها    ی که در    يافراد
  .ده باشدید فایمف

  
  




