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تاریخچه تشریفات



انسان از روزی که خلق شد و خود را شناخت با ارتباط 
.عجین شد

.با خود، با خدا و با دیگران
ابتدا نحوه رفتار با خدا و دیگران و حتی با خود را نمی

اهاتی دانست و در این راستا گاه دچار اشتباه می شد، اشتب
.که بعضا زندگی او را دگرگون یا ویران می ساخت

ن در ای. پس به فکر راه و روش انجام درست ارتباط افتاد
ا به میان پیامبران و مصلحان به کمک آمدند و آداب کارها ر

ت ارتباط انسان آموختند که کیفیت زندگی هر کس به کیفی
.او بستگی تام تمام دارد



:آداب و رسوم تشریفاتی در ایران باستان

:تشریفات و آداب متأثر از تعلیمات دینی و اخالقی
ط بر اساس منابع تاریخی، جامعه ایرانی قبل از اسالم در رواب

ادارای و اجتماعی خود ضوابطی را رعایت می کرد که برخی در
قرار داشت و بعضیچارچوب دین و پاره ای در دایره اخالقیات 
ود می نمود که هرچند ممکن بیک ادب اجتماعی صرفا حکایت از 

کلی متأثر از تعلیمات دینی و سفارشهای اخالقی است، اما به ش
نند مستقل قواعد رفتاری اجتماعی را تبیین می کرده است، ما

ار با قالبهای تعامل میان صاحب منصبان حکومتی یا نحوع رفت
ا آموزهای که بیشتر مبتنی بر ضوابط بوده است تبزرگان جامعه

.دینی و اخالقی



ان به بر اساس نتایج مطالعات تطبیقی، می تو
ه برخی از سنن معمول در جامعه به عنوان آنچ
له امروزه نزاکت و تشریفات یاد می شود، از جم

آداب رفتار و آداب میز ، آداب سخن گفتن
.اشاره نموددرباری



فتن آداب رفتاری، ترتیبات البسه و هنر سخن گ
:در ایران باستان



، چند وقتی یک مقام برجسته و واالمقام از جایی دور می رسید*
تقبال منزل جلوتر از مقصد به پیشباز مهمان می رفتند و از او اس

.می کردند
ن تر زمانی که دو سوار بهم می رسیدند، سواری از طبقه پایی*

ست اجتماع بود و در صورت هم طبقه بودن، سوار جوانتر می بای
.زودتر از اسب پیاده می شد

پس از پیاده شدن از اسب، و قبل از مصاحفه، زمین را می 
و بوسیدند و سپس به اعزاز یکدیگر می پرداختند، و از حال

.نداحوال هم و بستگان دیگری و نیز سختی سفر می پرسید
ا می هنگام ورود یا عزیمت پدر یا پسر، پسر دست و پای پدر ر*

را بوسید و پدر فرزند را در آغوش گرفته، سر و روی و چشم او
.بوسه می زد



جوانان در محضر بزرگترها، به نشانه احترام*
، زمین دست بر سینه می زدند، سر را پایین انداخته

.را نگاه می کردند

او را هنگام عزیمت یک مهمان عالیرتبه، میزبان*
تا چند منزل همراهی می کرد، و هنگام جدایی، 

.یکدیگر را در آغوش گرفته، وداع می کردند

او میزبان در آستانه در از مهمان استقبال و به*
.خیر مقدم می گفت



نمی ضوابط دینی حاکم بر البسه حکم می کرد که مردان*
ک بایست بدون کمربند مقدس، و پای برهنه منزل را تر

.کنند
بود بر سرداشتن کاله هم بخشی از اجزای لباس و مرسوم*

، و در که به هنگام مالقات صاحب منصبان به نشانه احترام
ایش مراسم عزا به منزله تعزیت و هنگام ابراز ندامت به نم

.پشیمانی از سر بر می داشتند
بوی نظافت لباس و بدن مورد تأکید قرارداشت و کاربرد*

.خوش توصیه می شد



م نذری از گلها برای تزیین عمومی، تزیین سفره و مراس*
.یا به عنوان هدیه استفاده می شد

در جشنها، مردان و زنان با گل در دست شرکت می *
بهای . ضمنا هر گلی، مظهر معنی خاصی بود. کردند

یکدسته گل در زمان بهرام گور، معادل ارزش یکدرهم
ل در این قیمت و آن کاربردها، نشانه اهمیت و نقش گ. بود

.آداب و فرهنگ ایرانیان به خصوص در زمان بهرام بود

آداب حکم می کرد که به قاصد خبر خوش گل هدیه *
.نمایند



نتقاد اگر کسی توصیه ای می کرد و خالف آن ثابت می شد، ا*
همچنین کسی را که به توصیه گوش. از او خالف ادب بود

.  نکرده، دچار خسران و زحمت شده بود، سرزنش نمی کردند
کرده البته ادب حکم می کرد از کسی که سفارش پسندیده ای

.است، می بایست تشکر نمود
الزم بود که هر کس جایگاه خود را در هر جلسه بداند و *

اید پایین تر البته برخی گفته اند که ب. باالتر از جای خود ننشیند
گفته اند از جای خود بنشیند تا جای باالتر تعارف کنند، دیگران

تقبال ضمنا از بحث در باره جا، زیاد اس. که در جای خود بنشیند
.نمی شد

ین رفتار داشتن رفتار دوستانه و صمیمی توصیه شده بود، اما ا*
.نباید تسلیم گرایانه و خفت بار باشد



.نباید شادی نمود( عزادار)در برابر شخص غمگین*

بالفاصله پس از خروج از حمام، نمی بایست با موی خیس *

.در شوارع ظاهر شد و یا به دیدن مردم رفت

هنگام بازی نرد وشطرنج، می بایست به فرد دارای مقام *

.باالتر، برای شروع بازی و انتخاب مهره، تقدم داد

حرافی )هنگام سخن گفتن، فرد نبایست زیاد حرف بزند*

ست ، بیشتر باید گوش کند تا بگوید، که گوش دادن، هنر ا(کند

.و البته بلیغ و زیبا حرف زدن هم



نه ای باید باید تا پایان کالم گوینده صبر، و با بگو*
توجه به گوینده نگاه کرد که او بداند به سخنانش

.کامل می شود
.باید آرام و متین و شیوا سخن گفت*

از او نباید سخنان گوینده را ناگهان قطع کرد و*
ع خواست که در وقتی دیگر سخن بگوید، که قط

.کردن کالم گوینده، از پرحرفی بدتر بود
هم از صحبت طوالنی و هم از سخن کوتاه می *

.بایست پرهیز نمود



ما از او فرد موقعی باید سخن بگوید که مستقی*
.سئوال کنند

ان توصیه می شد که از تأیید بی اندازه سخن*
به او گوینده و موافقت با مطالب او به دلیل آنکه

.احساس سلطه و سیطره می داد، خودداری شود

مردم سخنران فصیح و بلیغ نمی بایست میان*
.نادان و بی سواد سخنرانی کند



ورها در جمع بیگانگان نمی بایست از مردم سایر کش*
انه، انتقاد نمود زیرا که ممکن بود در میان آن جمع بیگ

ه از فردی از آن کشور و ملت حاضر باشد و نمی بایست ک
م را کسی نام برد که ممکن است در جمع، فردی همان اس

.داشته باشد
در جمع و در حضور دیگران، نباید در گوش کسی *

.نجوا کرد
باید از بیان داستان های موحش و لطایف غیرقابل باور*

.خودداری نمود



د کسانی که دچار مشکالت جسمی و روحی هستند بای*
ان بدانند که همه افراد دیگر مایل به شنیدن، تألمات آن

.ز نمایندنیستند و باید که از تکرار شرح مشکالت خود پرهی

ردن، از خودستایی، به خود بالیدن، لعنت کردن، قسم خو*
ردن، دیگران را تحقیر کردن، با حرفهای سخنران مخالفت ک

از حرف بیهوده زدن، در غیاب دیگران عیب جویی نمودن، و
.مودبیان کلماتی در تهدید و ارعاب دیگران باید اجتناب ن

ه از طرح مطایبات و لطایف باید خودداری نمود مگر آنک*
.لطیف باشد و به دیگران برنخورد



ا پوزش اگر کسی اشتباه نمود نباید فکر کند که ب*
.خواستن حقیر می شود

اگر کسی از اشتباه خود عذر خواست، و او را *
.بخشیدند، دیگر نباید آنرا به رخ او کشید

.نباید بر سر موضوعی لجاجت کرد*

.هنگام رؤیت چیز زیبایی باید خدا را یاد کرد*



:تشریفات  برای همه 

هر کشوری دارای آداب و رسوم خاصی است که 
در ولی. زائیده شرایط زندگی مردم آن کشور است

ود بین همه ملت ها اصول کلی اخالقی مشترکی وج
دارد که پایه و اساس این اصول آن است که افراد

کنند انسانی تنها به منافع و خواسته های خود توجه ن
ریحه و با گفتارها و رفتارشان احساسات دیگران را ج
ران نیز دار نسازند و آنچه بر خود نمی پسندند به دیگ

.  روا مدارند



:تشریفاتمفهوم

دانستهProtocolپروتکلکلمهمعادلرا(رسمی)تشریفات
رگزاربشکوهباکهشودمیگفتهمراسمیبهواقعدرواند

رددافراوانکاربردزمینهایندرکهنیزVIPاصطالح.شود
:مخفف

(people) Very important person)اشخاصمعنایبه
هبدرقواستقبالبرایجایگاهیVIPسالنواستمهمبسیار

ویلشکرسرانجملهازمهماشخاصترانزیتوجابجاییو
نیزرانبیمامخصوصاافرادتکریمبدانیماستالزم.کشوری

.گرددمیمذکورتعریفشامل



:نوازیمهماناصول

ویطمحبامتناسبارتباطبرقراریتوانائیبرمهمانداریدرموفقیت

عجوامدر.باشدمیانسانهافردیخصوصیاتبراساسوکاریفضای

هایهسلیقتمایالت،دیدگاهها،بامختلفانسانهایوافرادباانسانی

یکجادایتوانائیوارتباطفنوندانستنلذاوشویممیروبرومتفاوت

میرفهحاینبهمندعالقهپرسنلالزماتازمشتریانبااثرگذاربرخورد

.باشد

تحرکانوعصحبت،وبیانشیوهبرگیرندهدرهامهارتاینمجموعه

میفرادادنگوشخوبتوانائیصدا،تنمناسب،ظاهریبدن،اداری

باشد



شدنکوچکحالدردنیا":گفتندمیپیشسال20تا
ناکنودنیاکرد،فراموشبایدراجملهاین"!است
.استشدهکوچکدیگر

دنیایباکهاطالعاتفناوریوارتباطاتدرپیشرفت
باتلفمخمللتااستگشتهموجبدرآمیخته،اقتصاد

فتاریروفکریمتفاوتهایزمینهوزبانها،فرهنگها،
رتباطایکدیگربانزدیکومستقیمبسیارطوربه

اکرهمذکنفرانستلهطریقهازهمباسازند،برقرار
.ندنمایتعاملهمدیگرباپیشازبیشونمایند،













باهچهربهچهرهارتباطاتدرمردمبیشتر:حریم
بهکهگیرندمیقراریکدیگرازخاصیهایفاصله

.گوییممیحریمآن

دسته 4عمده ترین گروه های حریم 
:هستند









:خصوصیات مورد لزوم پرسنل 

سنلپرظاهرازهاسازمانورستورانیاهتلدرمشتریانومردمدیدگاهاولین

از.شدبامیپایهاینبرسیستمازآنانقضاوتازایپایهوشودمیاستخراج

:ازعبارتنددارداهمیتاولیهدیدگاهایندرکهمسائلیجمله

نل،پرسظاهریوشخصینظافتسطحپاکیزگی،مو،مدللباس،فرمونوع*

ایجادباعثعواملاینمجموعکهایچهرهخصوصیاترفتار،پرسنل،آراستگی

واقعدروگرددمیهاسازمانورستورانیاهتلبهنسبتمشتریاناولیهدید

آناننظافتوپرسنلظاهرماکههمانطورکهگرددمیمطلباینکنندهاشاره

میرنظنیز،مدراتمیزسرویسوسروغذاوغذابهداشترعایتداریمنظرمدرا

.باشد



مهمانی-آداب میزبانی



 رعایت آداب مهمترین وظیفه همه مردم در مهمانی ها، 

.است

 مثال دعوت . ، اعتدال شرط استمیزبانی و مهمانیدر 

.ماهی یکبار بهتر از ماهی سه بار است

 .بدون عیب باشد تا مکررمهمانیبهتر است 

 ها ، مقام و منزلت آناستقبال از مهمانانمیزبان باید هنگام 

.را رعایت کند



زبان می موقعی که سفره گسترده می شد و مهمانان می نشستند، می*
.ایستاد تا مهمانان از او بخواهند که بنشیند

د و در گرگان رسم بود که میزبان خود از جمع مهمانان غایب می ش*
این . )کسی را به نمایندگی خویش مأمور خدمت به مهمانان می کرد

.(رسم ظاهرا هنوز در برخی از شهرهای ایران مرسوم است

برخی از دیگر رسوم حکایت از آن دارد که در برخی از مناطق و*
هنگام برخی از پذیراییها، موقع چیدن غذا، گاهی آن را اول در 
و در جلوی میزبان قرار می دادند، بعد از مهمان پذیرایی می کردند،

رسم به نظر می رسد که در. )جاهایی دیگر، برعکس عمل می کردند
.(ساول، مقام میزبان باالتر از مهمان بوده است و در رسم دوم، برعک



مرسوم بود که میزبان زیاد از کمبودها عذرخواهی *
قرار نمی کرد و مهمان را برای خوردن بیشتر تحت فشار

.نمی داد
ه و مهمان در انتخاب غذا نمی بایست بر اساس سلیق*

.میل خود رفتار کند و بایست از همه غذاها می خورد
ن میزبان باید در جریان مهمانی خود را خرسند نشا*

.می داد
ه مهمترین ادب آن بود که بدون دعوت نمی بایست ب*

میزبان جایی رفت، و اینکه باید بر سر سفره، در جایی که
.تعیین کرده بنشینند



ه مهمانی مهمان نمی بایست سیر سیر یا گرسنه گرسنه ب*
.برود

قبل از خوردن و بعد از آن، می بایست شکر خدا را *
.بجای آورند

ذا ببرد هیچ کس نمی بایست قبل از بزرگتر ها دست به غ*
و نمی بایست به مسیری که غذا را می آورند، چشم 

.بدوزد
باید آرام و آهسته غذا خورد و ضمن آن، با دیگران *

ن باشد و گفتگو نمود، اما موقع سخن گفتن سر باید پایی
یین البته در آ. )نمی بایست به دهان دیگران چشم دوخت

.(زرتشت، حرف زدن موقع غذا خوردن، گناه بزرگی بود



عوا، مهمانان نباید موقع صرف غذا با یکدیگر د*
ستور به میزبان توهین کنند، و به خدمه میزبان د
ی از دهند بگونه ای که دیگران فکر کنند، عضو

.خانواده میزبان است
افراط در خوردن، پرحرفی، آواز خواندن *

ع زیاد، حرص زدن، خندیدن و گریستن زیاد موق
.غذاخوردن، از عادات نکوهیده بود

ور در پایان مهمانی، می بایست از میزبان به ط*
.مجمل تشکر نمود



مومیآئین تشریفات و پذیرایی در روابط ع



آداب محل کار



رمند سعی کنید در هر سازمانی که به عنوان مدیر یا کا
.هستید، با همگان یکسان رفتار کنید

.اشیددر عین صمیمیت و شوخ طبعی سنگین و با وقار ب

شتر هر چه بیشتر سر وقت در محل کارتان حاضر شوید، ی
.با کارتان مسلط مسلط خواهید شد

نی با همکارانتان حتی اگر صمیمی هستید، زمان طوال
ردم صحبت نکنید، بگذارید به کارهایشان و کارهای م

.رسیدگی کنند



.اگر سخن نقره است، سکوت طال است

رکم و گزیده گوی چون در      تا ز اندک تو شود جهان پ

.به مالقات از پیش تعیین شده اهمیت بدید

رو خانم ها نباید در محل کار کفش های پاشنه دار پر س
.صدا بپوشند



:آداب هدیه دادن و هدیه گرفتن

باترزیچونباشدفردبایدگلهایشاخهتعداد*
باترزیزوجتعدادرزگلدرموردامامیرسدنظربه

.است

آنازاندآوردهگلیدستهشمابرایاگر*
.بگذاریدگلداندرراآنوکنیدتعریف



دبریمیگلرسمیمیهمانییکدراگر*
ازبرادرکهکسیبهیامستخدمبهراآن
.نشویدواردخالیدستباوکندمی

تدسایدشدهدعوتدوستیخانهدراگر*
ریدببشدهگلشاخهیکحتینروید،خالی

.دهدمینشانراشماشخصیتوادب



آداب غذا خوردن



ردیگبشقابیکازاستبهترساالدخوردنبرای:ساالد
وخورندمیچنگالبامعمولبطورراساالد.کرداستفاده

.کنندنمیاستفادهکاردازآنخوردنبرای



دست تنها خوراکی هست که می توان سر میز غذا با: چیپس
.برداشت و خورد البته دانه دانه و به آرامی

مانند ماکارونی که مثل سبزیجات با: غذا های خمیری
.چنگال خورده می شود



ان را با دستمال سفره فقط دست و دهانت: دستمال سفره
.پاک کنید نه بینی تان را



با استخوان  را می توان با کمکجوجه کباب 
.  دست و انگشتان خورد

.باید گاز های کوچک بزنیم



ذا برای این کار می توانید بعد از غ: خالل کردن دندان ها
.خوردن به دستشویی بروید

ار را نباید با گرفتن دست جلوی دهانتان و در جمع این ک
.انجام دهید



به آن نباید قاشق را در دهان فرو برد بلکه باید از ل: سوپ
.بدون هورت کشیدن سوپ را صرف کرد

امحیاتبرایمیخوریمکهغذاییسومیک:غذامیزان
وپزشکانزندگیگذرانبرایمابقیاستکافی

.استداروسازان



ذاغپیشواردورساالدازپررابشقابتان
.بگذاریدجااصلیغذایبرایونکنید



جآرنبایدغذامیزسر:میزسردرهادستقرارگیری
عموقجهغذاموقعچه.باشدچسپیدهپهلوبههایتان

میزرویرا،آرنجتانغذاپایانتاهرگز.نوشیدن
.نگذارید



های بهتر است غذا را با چنگال صرف کنید تا لقمه: قاشق یا چنگال
.کوچکتری برداریم

م غذا بهتر است غذا را در این محیط صرف کرد نباید هنگا: محیط آرام
.کرد...خوردن گله و شکایت و

به باید مراقب بود از برخورد چنگال و قاشق با دندان ها صدایی: صدا
گوش نرسد



ن بطری را برای استفاده از آب یا نوشابه بهتر است پایی: نوشابه
یدنی اگر برای کسی نوش.بگیریم نه گلوی آن را که خفه شود

.م کنیدمیریزید لیوان را باال نبرید بلکه بطری را روی لیوان خ



ید که به اندازه ای غذا در بشقابتان بکش: غذا در بشقاب
.توانایی خوردن آن را داشته باشید

بار از جمله غذا هایی است که فقط باید یک: سوپ یا آش 
. تعارف کرد

. نباید بیشتر از یک مالقه کشید

.همچنین نباید سوپ را فوت کرد



دافراخوردنغذابدوادبیبیشاهداگر
ادبهبتوانستنمیهیچکسنبود،دیگر
...ببردپیخود



بهداشت فردی و عمومی

فصل دوم



سالمتی چیست ؟
عبارت است از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی

نه فقط نبودن بیماری و معلولیت
شخص  سالم  کسی  است  که  عالوه  بر سالمت  جسم  از 

سالمت  روان  نیز برخوردار بوده  و از نظر اجتماعی  و 
.روحی  در آسایش  باشد

بهداشت  چیست  ؟
بهداشت  عبارتست  از نگهداری  و ارتقای  سالمت  و 

پیشگیری  از بیماریها و افزایش  قدرت  روحی و اقتصادی
.در افرادی  که  به  علت  بیماری  ناتوان  شده اند





بهداشت  فردی  چیست  ؟

شامل  دستورالعمل هایی  است  که  در جهت  تأمین ، 
حفظ و ارتقای  بهداشت  و سالمتی  فرد بکار می 

.   رود



بهداشت پوست

هر کس  باید بدن  خود را حتی االمکان  همه  روزه  یا حداقل  
.هفته ای  دوبار با آب  و صابون  بشوید

تعداد دفعات  استحمام  با توجه  به  دمای  هوای  میزان  فعالیت  آلودگی  
.هوا و محل  کار متفاوت  است

شستشوی  بدن  با آب  و صابون پوست  را از وجود مواد زائد پاک  
.می کند

مواد قلیایی  موجود در صابون سبب  حل  شدن  در چربیها و مواد زائد 
.موجود بر پوست  شده  و جلوی  انسداد منافذ پوستی  را می گیرد



استحمام  با آب  گرم  نه  تنها سبب  بهتر حل  شدن  مواد زائد
و نرمی  و لطافت  پوست  می شود بلکه  رفع  خستگی  
عضالنی  و افزایش  خون  گیری  پوست  را نیز شامل  

.می شود

از آنجا که  بسیاری  از بیماریهای  انگلی  وعفونتهای  
روده ای  از طریق  دستها و ناخنهای  آلوده  انتشار 

می یابند، شستن  صحیح  دستها و کوتاه  کردن  ناخن ها 
.بطور مرتب  ضروری  است

شست  و شوی  روزانه  پاها، از تجزیه  عرق  و بوی  نامطبوع  
.پا جلوگیری  می کند



اصول و روش های پذیرایی

فصل سوم



:پذیرایی به دو شکل تقسیم می شود

:انواع پذیرایی

، شامل چای، قهوه، آب معدنی: پذیرایی مختصر
....شیرینی، میوه و

ی باشدشامل صبحانه، نهار و شام م: پذیرایی مفصل



آموزش دم کردن چای



بهتر است چند نوع چای را باهم مخلوط کنید تا چای
.بهتری از نظر طعم و رنگ داشته باشید

چای را ) بار آن را بشویید 1پیش از دم کردن چای « 
داخل قوری بریزید ، داخل قوری آب بریزید و خالی 

(.کنید 

اگر قوری و چای را پیش از ریختن آب جوش با آب « 
(.چای شستن) سرد آبکشی کنید رنگ بهتری خواهد داد 

قاشق چایخوری 2–1برای هر قوری بسته به نوع چای « 
.قوری را با آب جوش پر کنید2/3کافیست ، بهتر است 



سماوردرونآببگذاریدسیاهچایکردندمبرای
وریختهچایرویراآنسپسآیدجوشبهکامال

.کنیدصبرکشیدندمبرایدقایقی

بایدنوجههیچبهآب،سبزچایکردندمبرایبرعکس،
کافیآنبرایهمدرجه11حددرحرارتیوبجوشد

قورییافنجاندرونسبزچایرویراآباین.است
راهکیسسپسگذاشته،راآندردقیقهچندوبریزید
.یدفرمایجاننوشوکنیدصافراهابرگیاکردهخارج





پیش از ریختن چای کمی آب جوش داخل فنجان «
یختن بچرخانید تا با گرم شدن فنجان چای نیز پس از ر

.داغ بماند

بهتر است برای افزایش خواص چای آن را بهمراه «
.خرما ، توت خشک یا نبات میل کنید

زیاده روی در مصرف چای هم خوب نیست و مصرف «
.لیوان چای پیشنهاد میشود2–4روزانه 



:چایخواص
ینیسنگومیگرنرفع،آرامشایجادبرایچای

عیتوضبهبود،سرماخوردگیرفع،خستگی،سر
،ندهابدبویرفع،هادنداناستحکاموهالثه
،رطانسضد،شدنریلکسوعضالتکنندهشل

خوندقنافزایشازجلوگیری،کلسترولکاهش
کردنکم،قلبکاراییوضربانتنظیم،

ازسوسوختافزایش،غذاهضم،بدنالتهابات
.استموثر…وبدن



:تهیه نسکافه و قهوه فوری



داغبآنیمیوداغشیربارافنجانازنیمیباید
وریخمرباقاشقیکآندربعدکنیم،چرشکرو

.میریزیمنسکافه

شدهیبندبستهمیکسکافیآنکهبرای:نکته
رعطسروهنگاموشودخوشرنگقهوهرویسطح
درونراکافیابتداکند،پررافضانیزقهوه

.یمکنمیاضافهراجوشاببعدوریختهفنجان



وند؟شترخوشمزهآمادههاینسکافهکنیمکارچه
داخلرانسکافهیاقهوهآیدمیجوشآبوقتی

.سدبرجوشنقطهبهبگذاریددوبارهوریختهآن
.شودتکراردومجوشاینبگذاریدحداقل



:طریقه پذیرایی چایی
باید در جهت عقربه های ساعت و از چپ به راست چایی 
را گذاشت و ظروف آن را  باید از سمت راست مهمان ها 

.جمع آوری کرد



چیدن میوه و شیرینی 



به دو شکل هست: میز اتاق کنفرانس

میز یو-1

میز تی-2



:تیمیز
.دهستنمجموعهمابقیورئیسنفریکوقتی
میقرارمیزانتهایتامقامترتیببهافرادورئیس
.گیرند



:یومیز
کهتفاوتاینباداردرا(T)تیمیزحالتمیزاین

مقامنظرازخاصیترتیبافرادمابقیوراسدررییس
.ندارندرتبهو



:ایدایرهمیز
وشآنافرادهمهواستدوستانهروابطوقتی

میاستفادهمیزاینازدارندمرتبههممقامی
.شود









نظافت

فصل چهارم



انواع مواد ضد عفونی و طرز استفاده از آنها



:ضد عفونی کننده

آنچه که برای از بین بردن میکروب ها و 
آلودگی های ابزاری، وسایل، لباس ها، کاشی 

استفاده می ... ها، وان حمام، دستشویی و
.شود را گویند



ای که برای مواد ضدعفونی کننده
سطح پوست و بدن و بافت های زنده 

نام "گندزدا"استفاده می شوند،
دارند.



:آب ژاول

، هیپوکلریت سدیم است و ماده اصلی موجود در آب ژاول
ترکیبی فوق العاده قوی است که درصد خیلی کم از آن 

را در آب حل می کنند و با نام های مختلف با ( درصد5)
.عنوان سفید کننده به بازار عرضه می کنند

، این ماده برای ضدعفونی کردن لگن و وان حمام
، توالت و آشپزخانه مناسب ، دیوارهای حماملباس ها

. است



هایی که در همچنین در ضدعفونی کردن آزمایشگاه
.معرض ویروس هپاتیت قرار دارند، استفاده می شود

، تمام میکروب ها از هیپوکلریت یا آب ژاولمحلول 
.، ویروس و باکتری را نابود می کندجمله قارچ

آب ژاول را باید در ظروف مات و سربسته نگهداری 
کرد و از به کار بردن آن به همراه جوهر نمک جدا 

کرد.خودداری 



:ساولن

ساولن در ضدعفونی کردن سریع ابزارها و 
وسایل پزشکی و جراحی و همچنین شستشوی 

.دست جراح و تمیز کردن زخم ها کاربرد دارد
همچنین محلول یک درصد آن برای ضدعفونی 

زخم ها و شستن پوست دست و بدن بسیار مناسب 
.است



این ماده باکتری کش قوی است، ولی بر ویروس ها اثری 
. ندارد

باید دور از نور و در ظرف های تیره رنگ نگهداری ساولن
.شود

ی نباید چوب پنبه ای یا پالستیکساولن درب ظروف محتوی 
.، ساولن را خراب می کنندباشد، زیرا این مواد

.توسط صابون شسته و بی اثر می شودساولن

با چشم و گوش باید جلوگیری کردساولناز تماس 



:فرمالدیید

، میکروب کشی قوی است و تمام انواع فرمالدیید
، غلظت یک درصد آن. میکروب ها را نابود می کند

.ضد میکروب سل است

، ابزار از این ماده برای ضدعفونی اماکن و وسایل
، دستگاه دیالیز و آندوسکوپی استفاده جراحی
.می شود



برای ضدعفونی کردن مکان هایی که به فرمالدیید
های ، سل و میکروب عامل خون ریزیمیکروب های تب زا

. شدید آلوده اند، بسیار مناسب است

برای این منظور می توان نیم لیتر از این محلول را در 
، ظرفی روی اجاق قرارداد تا بخارهای حاصل از آن

.اتاق را ضدعفونی کند

توجه کنید که بخارات آن سمی است و نباید در معرض 
.آن قرار گرفت



:فنل

، اکثر میکروب ها را از بین در غلظت دو درصدفنل 
.می برد

در بیمارستان ها برای ضدعفونی کردن سطوح و ظروف 
آزمایشگاهی استفاده می شود و نیز در صابون ها و 

.شامپوها به عنوان ماده محافظ به کار می رود

ز یک ضدعفونی کننده مناسب برای مدفوع است، لذا افنل
درصد آن در برخی از صابون های دست شویی 50محلول 

.نیز استفاده می شود



:کلر
، عنصری است که در ساختمان بسیاری از رنگ برها و کلر

.سفیدکننده ها و ضدعفونی کننده ها به کار می رود

، باکتری و قارچ) ، در مورد هر سه گروه میکروب ها کلر
.فعال است و آنها را از بین می برد( ویروس

کلر برای ضدعفونی آب استخر و آب آشامیدنی استفاده 
، برای ضدعفونی سبزی ها و شود و همچنین از پرکلرینمی

. میوه ها استفاده می شود



گوناگونی مانند نمک طعام، آب مواد طبیعی 
رین لیموترش، گلیسرین، سرکه سفید و جوش شی

نیز وجود دارد که برای لک بری و سفید کردن 
مورد استفاده قرار می گیرند و بسیار مفید 

.هستند


