
  به نام خدا

 برداري بهرهمدیریت طرح نامه و چارچوب کلی شیوه

 :بخش کلی 4برداري به  تقسیم بندي طرح بهره

 ت تجهیز و چیدمان فضاهایمدیر)الف
 سازي،تبلیغات و برندیروابط عمومبازاریابی، )ب
 مدیریت منابع انسانی)ج
 ارائه خدماتومشتري مداري )د
  .ابزارهاي اجرایی با شرح وظایف مشخص خود را دارندبخش  چهارکه هر کدام از این  

  :مدیریت تجهیز و چیدمان فضاها) الف
برداري با در نظر برداري در بناهاي تاریخی صورت می گیرد لذا بهره بردار موظف است قبل شروع بهرهاز آنجاییکه بهره

جهت تجهیز و بنا، هاي تاریخی و ارزشمند الیهها و گرفتن کاربري مناسب بناي تاریخی مورد نظر و توجه به حفظ ارزش
ها به فضاهاي دسترسی اتاقها ونحوه، متراژهاي اتاقهاي موجوداول اینکه تعداد اتاق بگیردچند نکته را مد نظر  چیدمان

ی کننده نام بنا که ریشه در تاریخ آن بایست تا جایی که امکان دارد تداعکه می ....کافی شاپ و ،رستوران،عمومی مانند البی
نکات گرفتن با در نظر  برداري بردار موظف است قبل از شروع بهره بهرهلذاام شودهتلی ادغ استاندارد خدمات و بادارد باشد 

این در و چنانچه چیدمان خود را به کمیته تجهیز و چیدمان صندوق احیا جهت بررسی و تایید ارائه نماید  و طرح تجهیزفوق
  .معرفی نماید مذکورست یک مشاور کارشناس در این خصوص به کمیته یبابردار سابقه قبلی مرتبط ندارد میبخش بهره

  :سازي،تبلیغات و برند یبازاریابی، روابط عموممدیریت )ب
برداري ارائه نماید از اینرو  بردار موظف است طرح مدیریت بازاریابی، تبلیغات و برندسازي خود را در طرح جامع بهره بهره 

جدا  .که داراي سابقه و مدرك کارشناسی مرتبط باشد به صندوق احیاء معرفی نماید) حقیقی یا حقوقی(ست یک مدیر یبامی
و پیرامون آن  ناختی که ازبا ش أبتواند دقیقست حتی االمکان بومی منطقه باشد تا این مدیریت می بای ،از مدرك آکادمیک

و با روابط مجموعه را در مسیر تعالی قرار دهد  ،ثر در فضاهاي موجهؤبا تبلیغات م ودارد بازارهاي هدف خود را تعیین نماید 
آورد روابط عمومی را پدید مینی که توسعه پایدار ا مهمترین رکعمومی کاري مناسب مجموعه را به توسعه پایدار برساند زیر

  .منطقی و متعادل می باشد
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  



  
  :مدیریت منابع انسانی) ج

تعداد پرسنل به  بایست چارت سازمانی مشخص با شرح وظایف و کلیه جزئیات اعم ازدر این بخش مدیریت مربوطه می
افراد متقاضی را که سابقه  ،نماید و در خصوص پستهاي کلیدي زیرا تهیه و ارائه آموزشهاي مورد نیازرصورت شیفت کاري و 

  .دارند معرفی نمایدو مرتبط  کارشناسی حداقل و مدرك
 و حداقل شرایط جهت احراز این پستتواند در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی باشدکه می ؛مدیر اجرایی یا بهره برداري -1

 .مرتبط می باشد کامالًسابقه سال  5حداقل  و مدرك آکادمیک مرتبط دارا بودن
که در بند  که می تواند در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد ؛،تبلیغات و برند سازيمدیر بازاریابی،روابط عمومی -2

 .شده است یدر این مورد ارائهضیحاتتو) ب(
در این که سال سابقه اجرایی باشد  10حداقل  به همراه شخصیت حقیقی  داراي بایستی؛و تشریفاتمدیر خدمات غذایی -3

 :به شرح ذیل می باشد ایشان و همچنین اهم وظایفمقدم استآکادمیکداشتن سابقه بر مدرك  ،بخش
اي در مدیریت غذا و سرو غذاهاي بومی منطقه و عرضه آنها در نهایت سلیقه با رعایت کامل اصول بهداشتی و نکات تغذیه -

  .و تشریفات ها نوشیدنی
جهانی منطبق با آخرین استانداردهاي علوم غذاشناسی و تهیه منوهاي غذائی مناسب با رعایت اصول نگارش آنها در سطح  -

  .آنها استانداردبندیهاي  تقسیم
المللی در منو، جهت افرادیکه امکان دارد نوع غذاهاي بومی و قومی ایرانی را مناسب با  ارائه حداقل چندین نوع غذاي بین -

  .ن و رتبه بنا انتخاب شوندأباید با توجه به ش اًاین غذاها حتم. ود نبینندذائقه خ
و یا تعارفات متداول  ییجات خاص و ویژه منطقه در منوهاي غذا کید بر عرضه ترشیجات، حلویات و شیرینیأتا حد امکان ت -

 .براي مهمانان خاص
معاونت تعاملهاي مربوطه با  اداره سیستم مالی اداري مجموعه و همچنین رعایت جهت يمعرفی فرد؛مدیر مالی اداري -4

 .صندوق احیا پشتیبانی
معرفی شرکت یا داراي سابقه مرتبط جهت حراست فیزیکی کل مجموعه و تعامل در خصوص پیش آمدهاي ؛مدیر حراست -5

 .احتمالی

 :مشتري مداري  وارائه خدماتاصول ) د

در زیر به . گرددمی برداربهرههاي رقابتی براي با کیفیت عالی و به طور مستمر، موجب ایجاد مزیت مشتریان ه خدمات بهئارا
  :مورد توجه قرار گیرد باید و فرهنگی پذیرایی،اقامتیمراکزنکاتی درباره کیفیت اشاره می شود که در همه 

  .هستندموردنظر خود  مشتریان خواهان تسریع در کار: سرعت در ارایه خدمات  -
  .طالب اند مشتریان درستی نتایج کارهاي انجام شده را: صحت خدمات -
بایست از  هستند، می هستند به ویژه آنهایی که در تماس با مشتریان پرسنل در هر جایگاه شغلی که: و آراستگی زیبایی -

  .ظاهري آراسته و پاکیزه با لباس فرم مرتب برخوردار باشند
و نحوه رفتار پرسنل و پیگیري  هستند و بسیار مؤدبانه مشفقانه خواهان دریافت خدمات با رفتاريمشتریان : رفتار مناسب -

 .نیازهاي مشتریان توسط پرسنل داراي جایگاه ویژه اي می باشد

  

  



  

  .دانند قوانین و ضوابط اند و هرگونه تبعیض و نابرابري را ناخوشایند می به پرسنلخواهان پایبندي مشتریان: قانونمندي -
  .ه خدمت داشته باشندئالزم را درارا باید مهارت کافی و دانش و تخصص پرسنل: پرسنلدانش و توانایی  -
هاي فرم پرسنل که ترجیحاً الهام گرفته از لباسهاي بومی  بندي و مدل لباس ها با تفاوت در رنگ بندي وظایف و قسمت تقسیم -

  .محلی بناي مورد نظر باشد
و رعایت نگارش براي ادبیات  خدشه به هویت اسالمی ایرانی بنا شود باعثپردازي یا بیان خالف واقعیت که قصه پرهیز از  -

  .تابلوها و اقالم تبلیغی
  . در نحوه ارائه تمامی خدمات عرضه شده از جوانب مختلف و مشتریان القاء حس اعتماد، اطمینان و آرامش خیال به مهمانان -
ساکنین منطقه و اهالی بومی محلی و ایجاد حس شرکت در آنها با به کارگیري حداکثري از  برداران با تعامل خوب بهره -

 .نیروهاي توانمند و درستکار بومی

 : پایبندي به مفاد منشور اخالق کاري به شرح ذیل

ایران اسالمی براي میهمانان فراهم  و تاریخ  ، شادابی و زمینه آشنایی با فرهنگائه خدمات با کیفیت، موجبات نشاطبا ار -
 . گردد

خورد با میهمانان به رفتاري صمیمانه و دوستانه در بر م باأتکریم تو بر خورد خوش، رعایت ادب، احترام، امانتداري، صداقت و -
 . عنوان یک وظیفه شناخته شود

 .سرلوحه کار قرار گیردبه عنوان یکی از اصول اساسی مجموعه مشتري مداري و رضایتمندي میهمانان  -
و  ، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهري مطابق با فرهنگ اسالمی و سابقه تاریخیرعایت نظم -

 .مدنظر قرار گیردجزو الینفک ارائه خدمات به میهمانان  فرهنگیبنا
 .نوان یک اصل شمرده شودبه ع ،استقبال از انتقادات و پیشنهادات میهمانان در کلیه مصادیق میهمان نوازي -
  .می باشداصلی رعایت ادب و نزاکت و رفتار عادالنه و منصفانه در برابر میهمانان همواره جزو وظایف  -
 .، صداقت و صراحتازمانی با توجه به سه اصل صمیمیتهاي اخالقی در ارتباطات و تعامالت فردي و سپایبندي به ارزش -
هاي سازي، تصمیم گیري و تشریک مساعی در راستاي تحقق اهداف و اجراي برنامه ، در تصمیماقتدا به فرهنگ کار و تالش -

 .و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگريصندوق احیاء 
، مقررات و ضوابط اداري و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعامالت رعایت و اجراي کامل قوانین -

 .و ارتباطات کاري
پندار، گذاريهاي اقامتی، پذیرایی و فرهنگی بعنوان ارزشمندترین منابع محسوب شده، لذا تردیدي در اثر پرسنل مجتمع -

زمینه تعامل با  ،کارکنان و علمی فرهنگی اجتماعی، ، پس با رشد و بهسازي سطحمیهمانان نیست کردار و رفتار آنها در
  .گرددمشتریان به بهترین نحو فراهم 

 


