
  
  

  
  به نام خدا

  
   جامعآموزش 

  کافی شاپ راه اندازي ومدیریت 
  

  
  

    
  
  
  

  :مؤلف

  مهناز قشقایی داوري 
  با همکاري:

  آرش قاجاري 
  

  



  

       
  

 راه اندازي و مدیریت کافی شاپ جامعآموزش : كتاب عنوان       
                 

 مهناز قشقایی داوري:  مولف  
                    (با همکاري:آرش قاجاري)                               

 هنري دیباگران تهرانموسسه فرهنگی : ناشر  
مهدیه مخبري  :رویراستا  
شبنم هاشم زاده:صفحه آرايي    
داریوش فرسایی :طراح جلد   
 اول: نوبت چاپ  
 1399: تاريخ نشر  
 صدف :چاپ و صحافي  
 جلد  100:تيراژ   
 ریال  740000:قيمت  
 978-622-218-416- 2: شابك  

  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
  ١٢٥١پالك  
        ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  

 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com  

www.dibbook.ir  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@نشانی تلگرام:

  هرکتاب دیباگران ،یک فرصت جدید شغلی.
   .هرگوشی همراه،یک فروشگاه کتاب دیباگران تهران

  از طریق سایتها و اپ دیباگران،در هر جاي ایران به کتابهاي ما دسترسی دارید. 
                                     

 -1362قشقایی داوري،مهناز،:سرشناسه
آموزش جامع راه اندازي و پدیدآور: عنوان و نام 

 مدیریت کافی شاپ
  ویراستار: مهدیه مخبري./مولف: مهناز قشقایی داوري؛

 1399تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 
  :مصور،ص 260مشخصات ظاهري:

 978-622-218-416-2شابک: 
 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 

  کافی شاپ:موضوع
  Coffee shopsموضوع:
 مدیریت -کافی شاپموضوع:

  Coffee shops-managementموضوع: 
  شناسه افزوده: قاجاري،آرش

  TX  945رده بندي کنگره:
 95/645 رده بندي دیویی:

  7525754 شماره کتابشناسی ملی:
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  مطالب فهرست
  
  

   شاپکافی اندازيراه اصول ................................................................................ ول بخش

 

 8 .................................................................. شاپ یفکا يبرا جواز اخذ جهت الزم مدارك : اول فصل

 11................................................................................... شاپ یکاف یطراح و نیزاید : دوم فصل

 21....................................................... مربوط مجوز اخذ و بهداشت به مربوط نکات با ییآشنا:  سوم فصل

 26........................................ آن ينگهدار و شاپ یکاف ازین مورد زاتیتجه و ها دستگاه با ییآشنا :چهارم فصل

 57.................................................................................... پرسنل انتصاب و انتخاب : پنجم فصل

 62................................................................................. شاپ یکاف يا حرفه تیریمد : ششم فصل

 69..................................................................................... شاپ یکاف یمال تیریمد:  هفتم فصل

  
   هتلداري اصول با آشنایی .................................................................................. دوم بخش

 

 85........................................................................................ يمشتر با رفتار اصول : اول فصل

 89............................................................................... ملل ییرایپذ يها سیسرو انواع : دوم فصل

 102 .............................................................................. جذب فنون و يمشتر شناخت : سوم فصل
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   قهوه تجارت و شناخت ................................................................................... سوم بخش

  
 108 .................................................................................................قهوه شناخت :اول فصل

 113 ................................................................................ نژاد براساس قهوه يها گونه : دوم فصل

 119 ...................................................................................... قهوه يها دانه يفرآور :سوم فصل

 123 .................................................................................... قهوه دانه انواع بیترک:  رمچها فصل

 128 ................................................................................................ قهوه دیفوا : پنجم فصل

  131 ......................................................... قهوه عطر و طعم بر آب ییایمیش خواص راتیتأث : ششم فصل
 

  نوم تنظیم و تهیه ........................................................................................ چهارم بخش

 

 134 ................................................................................. اسپرسو دستگاه با کار ةنحو:  اول لصف

 145 ..................................................................................................... گرم بار : دوم فصل

 163 ............................................................................................. یدم يها قهوه : سوم فصل

 185 .................................................................................................. بار سرد  : چهارم فصل

 196 ................................................................ غذاهاي مخصوص کافه و تزایپع تهیه انوا : پنجم فصل

 218 ........................................................... کافه مخصوص يغذاها شیپ انواع سرو و هیته : ششم فصل

 230 ............................................................. کافه مخصوص يها کیک و دسر سرو و هیته : هفتم فصل

 242 ................................................................................ دمنوشها انواع روس و هیته : هشتم فصل

  245 .......................................................................................... يچا انواع شناخت : نهم فصل
 

 257.................................................................................................................. منابع

 259............................................................................................................... ها کتاب

  260................................................................................................................ مقاالت

  
  



  

  

  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  "سركار خانم مهناز قشقايي داوري "كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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  مولف مقدمه
  

  داد عنان دانایی سوي را خرد                داد جان نور را تن آنکه نام به

  
 فنون و اصول کتاب ترین کاربردي و ترین کامل ۀتهی امکان تا شد حاصل توفیقی خداوند یاري و حکمت به

 تمام حاضر کتاب درواقع،. ورمآ فراهم عزیز خوانندگان شما براي را صد تا صفر از شاپ کافی اندازي راه و مدیریت

 علمی و رفتهپیش منابع از که مطالبی بهترین از اي چکیده و داري کافه مدیریت ها سال طی در اینجانب هاي تجربه
 که کسانی براي باشد کاملی راهنماي تواند می کتاب این .دربردارد را ام کرده وريآگرد و آموخته جهان سراسر

 .بگیرند دستبه را اي کافه مدیریت یا و کنند دایر شاپ کافی یک خواهند می

 ما زیر الکترونیکی آدرس از استفاده با هک خواستاریم امیگر خوانندگان ۀهم از ،کتاب این شدن واقع مفید امید به

  .بگذارند اشتراك به ما با نیز را خود درخشان هاي ایده و کرده باخبر کتاب هاي کاستی و کمبودها از را
همیشه  ش در زندگی الگوي موفقیت من بوده و همسرم کهکه تالش و پشتکار این کتاب تقدیم میکنم به مادرم

  بوده و دخترم که نتیجه تالش و امید به زندگی من استمشوق من 
  و تقدیم به دوستداران کافه قشقایی 

          داوري قشقایی مهناز

        

   

schoolqashqai@gmail.com 

Qashqai_academy (Instagram) 
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  اول بخش           
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شاپاندازي کافیاصول راه             
  




