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 بخش اول:

 نکات گرامر ساده اما ضروری برای زبان آموزان گردشگری

 

  ادهس مان حالز

 فرمول ساخت جمله:

 بقيه جمله +  فعل زمان حال+  فاعل 

  :گيردکه براي مقاصد زير مورد استفاده قرار مي باشدترين زمانها در زبان انگليسي ميزمان حال ساده يکي از متداول

  :شود، مانند يک عادت يا رسمه هميشه تکرار مي( براي بيان عملي ک1
I go to school by bus. 

  
We get up at 7 AM.   

 وقايع پذيرفته شده علمي(( براي بيان حقيقتي که هميشه يا معموالً درست است: (2 
The earth orbits the sun.  

I come from Iran.  

  :وام داشته باشد( براي بيان حقيقتي که براي مدتي )طوالني( د3
I work in a shop.  
She lives in a small cottage.  

 
  :عبارتند از (frequency adverbs) مهمترين قيدهاي تکرار گيرند. زمان حال ساده اغلب با قيدهاي تکرار مورد استفاده قرار مي

 

always usually, often, sometimes, rarely,, Never 
I usually play football with my friends.  

 معموال با دوستام فوتبال بازي مي کنم.من 

Sometimes, she plays the piano for us.  

 برامون پيانو ميزنه. مواقعبعضي  او

 

 (verb + s) هجي نکاتي در مورد

 

  :گيرندمي   es  ،s شوند، به جايختم مي o و x, ch, sh, ss افعالي که به  -1

Washes, watches, does, boxes  

  :شودتبديل مي ies به yصدايي بيايد، شوند و قبل از آن حرف بيختم مي y که به افعالي -2

Try> tries - hurry> hurries - fly> flies  

    :گيرندمي s صدادار وجود دارد، تنها يک شوند و قبل از آن يک حرفختم مي y ولي آن دسته از افعالي که به

Plays, buys, enjoys  

 مفرد

go  I 

 جمع

go  we  
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goes/buys/dose not 

smoke  
she/he 

 

buy  you 

do not smoke  they  

 

   

 ستمراریا مان حالز

 فرمول ساخت:

 بقيه جمله+am/is/are+ v+ing+فاعل

  :اکنون جريان داردبراي بيان عملي که هم ( 1

She is watching the TV. 

 او تلويزيون تماشا مي کند.
He is working at the moment. 

 او االن در حال کار کردن است. 

باشد، اما الزاماً در همين زمان صحبت کردن در حال رخ دادن مي براي بيان عملي يا موقعيتي که در حال حاضر در حال وقوع ( 2

  :نيست
 

I am reading an exciting book. 

 دارم يه کتاب هيجان انگيز مي خونم.
He is learning Arabic. 

 ون داره عربي ياد مي گيره.ا

 

همين لحظه مشغول مطالعه کتاب باشد و يا اينکه ممکن است  اول، شخص گوينده ممکن است در )توجه داشته باشيد که مثالً در جمله

  (.مشغول مطالعه کتاب است ولي هنوز تمام نشده است منظورش اين باشد که مدتي است

 

  :ندهبراي بيان قراري تعيين شده در آي ( 3

I am meeting him at the park.  

  :براي بيان کار يا شرايطي موقتي ( 4
I am living in a small flat now, but I am trying to find a better one.  

 

  
  )دار ing مورد هجي افعال )نکاتي در

 

  :شودحذف مي e شوند، آنختم مي e (  افعالي که به يک1

Come  coming take, taking write, writing  

  :کندشوند، اين قاعده صدق نميختم مي ee لي در مورد افعالي که بهو

Agree  agreeing see, seeing  

  :شودصداي آخر تکرار ميباشند، حرف بيصدا ميبي ( در افعال يک بخشي )يک هجايي( که داراي يک حرف صدادار و يک حرف2

Run  Running, stopping, getting  

  :شودباشد، تکرار نمي w يا y صداي آخرولي چنانچه حرف بي
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Showing, enjoying 

 

  

working  

going  

doing 

am I 

are 

you  

we  

they 

is 
she  

he  

 

 

  مان حال كاملز

 فرمول ساخت:

 بقيه جمله  +Has/have + pp+ فاعل
 

 كاربرد های این زمان:

  :داردبراي بيان عملي که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه  (1

 
                                                              I have studied English since 1990.  

 ام.                      مطالعه انگليسي پرداخته به 1990از سال 
                                                                  She is lived in Tehran for 10 years.  

 در تهران زندگي کرده است.            سال 10او به مدت 
How long have you lived in Tehran? 

 ايد؟زندگي کرده چه مدتي در تهران
                                                                                      

 

  .شوداستفاده مي for  و since زماني خاصي مانند زمان حال کامل، غالباً از اصطالحات باشيد که درداشته  توجه نکته:

 For ولي اي از زمان است که تا کنون ادامه داشته است،نشان دهنده دوره since از آن »رود و به معني با مقطعي از زمان به کار مي

 باشد.مي« زمان تا کنون

 

است. در واقع اين عمل در گذشته روي داده و به پايان رسيده  ني در زندگي شخصي اتفاق افتادهاي که در زمابراي بيان تجربه (2

  :محسوس است. اين که اين عمل يا تجربه چه موقعي روي داده، مهم نيست است، اما آثار آن هنوز

 

 I have never been toام.   انگلستان نرفته من هرگز به

England.                                                                                              

 She has had several operations up to جراحي داشته است. تا کنون چندين عمل

now.                                                              
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 yet ،already شود. در اين حالت اززمان حال مشاهده مي ه ولي اثر آن دربراي بيان عملي که در گذشته نزديک اتفاق افتاد (3

 ، still و   just کنيممي بسيار استفاده:  

  .شوددر جمالت منفي و پرسشي استفاده مي بيشتر yet بيشتر در جمالت مثبت و از already توجه داشته باشيد از
 

 ام.ساندويچ خورده من تازه يک
I have just had a sandwich.                                                                                                      

 .امديده اين فيلم را قبالً

Movie.. I have already seen the 

 .نرسيده است اتوبوس هنوز

. The bus has not arrived yet 
 

 

  ادهس مان گذشتهز

 ت:فرمول ساخ

 بقيه جمله +  فعل زمان گذشته+  فاعل 

 

  :گذشته ساده در موارد زير کاربرد دارد

  :براي بيان کاري که در گذشته و زمان مشخصي به پايان رسيده است ( 1

We met last week.  

 ما هفته گذشته ديديم.
He left yesterday.  

 او ديروز رفت.

  :آيندماجرا يا داستان مي براي بيان کارهايي که پشت سرهم در يک ( 2

Every day he walked in the jungle.  

 

When he was a child, they lived in a cottage in the jungle. 

  

 
  (verb + ed) مورد هجي نکاتي در

 

  :کنيماضافه مي d شود، فقطختم مي e هنگاميکه فعلي به (1

Loved, hated, used  

صداي آخر تکرار باشند، حرف بيصدا ميحرف بي يک حرف صدادار و يکافعال يک هجايي )يک بخشي( که به ترتيب شامل  ( 2

  :شودمي

Stopped, planned, robbed  

  :شودنمي صداي آخر تکرارولي اگر دو حرف صدادار وجود داشته باشد، حرف بي

Looked, cooked, seated  

  :شودباشد نيز تکرار نمي w يا y صداي آخراگر حرف بي

Played, rowed, showed  
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  ستمراریا مان گذشتهز

 فرمول ساخت:

 بقيه جمله+was/were+ v+ing+فاعل
 

اند ولي حدود زماني که در گذشته اتفاق افتاده و مدتي ادامه داشته شوداز زمان گذشته استمراري بيشتر براي بيان کارهايي استفاده مي

  .مشخص يا مهم نيست آنها به طور دقيق

تر در چنين حالتي، گذشته استمراري بر کارها و فعاليتهاي طوالني .رودشته استمراري همراه با گذشته ساده بکار ميدر اغلب موارد گذ

  .اندتر واقع شدهکارهاي طوالني کند که در ميانهکند، در حالي که گذشته ساده بر کارها و فعاليتهايي داللت ميمي زمينه( داللت)در پس
 

  :روددر موارد زير بکار مي« مراريگذشته است»بطور کلي 

 

  :احتماالً پس از آن نيز ادامه داشته است براي بيان کاري که قبل از زمان خاصي در گذشته آغاز شده و (1

 

 

What were you doing at 6.00? 
 کرديد؟                                                مي چکار 6ساعت 

I was having breakfast. 

 خوردم.    مي اشتم صبحانهد

                                                                                                                           

  :باشد براي بيان کار يا فعاليتي در گذشته که به وسيله چيزي قطع شده ( 2

The phone rang when I was watching TV. 

 تلفن زنگ زد. وقتي داشتم تلويزيون مي ديدم،
While I was driving home, my car broke down. 

  داشتم به سمت خونه رانندگي ميکردم، که ماشينم خراب شد.

 

 :کندمقايسه با گذشته ساده که کارهاي کامل شده را بيان مي براي بيان کار يا فعاليتي به پايان نرسيده در زمان گذشته )در (3

 
 I was reading a book during the flight. (I did not finish it). 

  
but: I read a book during the flight. (I finished it). 

  

 

  املك مان گذشتهز

 فرمول ساخت:

 بقيه جمله  +had + pp+ فاعل
 

عمل ديگري در گذشته اتفاق افتاده است )گذشته در  کنيم که پيش ازما از زمان گذشته کامل براي نشان دادن عملي استفاده مي

  ي زمان حال کامل است. )با گذشته ساده مقايسه کنيد(.گذشته گذشته(. در واقع گذشته کامل معادل
 

  :به مقايسه بين زمانهاي حال کامل و گذشته کامل توجه کنيد
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 گذشته كامل حال كامل

We are not hungry. We have just had 

dinner. 

 گرسنه نيستيم. تازه ناهار خورده ايم.
 Who is that man? I have never seen him 

before. 

 قبال هرگز او را  نديده ام . آن مرد کيست؟ 

  We were not hungry. We had just had dinner. 

 گرسنه نبوديم.تازه ناهار خورده بوديم.

  I did not know who he was. I had never seen him 

before. 

 هرکز او را نديده بودم. "نميدونستم او کي بود. قبال

 

  :چند مثال ديگر از زمان گذشته کامل

It was the first time he had ever seen a tiger. 

 اين اولين باري بود که يه ببر ديده بود. 

  
When I arrived at the cinema, the film had already begun. 

  سينما رسيدم، فيلم شروع شده بود. وقتي به

 

 ادهس یندهآ مانز

  فرمول ساخت:

 بقيه جمله+ فعل اصلي+will / shall + فاعل
 

 .شد خواهد انجام آينده زمان در که است کاري : آينده زمان

 هم استفاده کنيم. ادهس آينده زمان هاي نشانه  shall از توانيم مي  willجاي به بيشتر جمع شخص اول و مفرد شخص اول براي

 :ساده آينده زمان هاي نشانه

 

  اصلي فعل فاعل و بين shall يا  و will کمکي فعل وجود: الف

 : مثل زمان قيود وجود : ب 

i. Tomorrow فردا 

ii. Soon   زوديبه  

iii. Sooner or later تردير ترزود يا   

iv. Three weeks  تا سه هفته ديگر 

v. Next + زمان آينده 

vi. In + زمان  
 

E.g.in a week/ a year/ a month سال يک ماه،  يک هفته ، يک 

  

 

 به کار نمي روند.  shallو يا  will   زير کلمات با   :مهم بسيار تذکر
 

   If: اگر 

  When:    وقتيکه 

  While: درحاليکه 

  Before: قبل از 

  As soon as:    اينکه   بمحض 

  After:   بعداز   

  Till: تا 

  Until: تا 
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 :جملهت ساخ ولهایفرم
 

before + حال و آينده 

 حال زمان + before + آينده

 

 :مثال
You will pass if you study. 

 اگر بخوني، امتحانت رو پاس مي کني.
If you study, you will pass. 

 
I will call you as soon as I get home. 

 به محض اينکه برسم خونه، باهات تماس مي گيرم.
As soon as I get home, I will call you. 

 

 

 ستمراریا یندهآ مانز

 فرمول ساخت:        

 خواهيم را زير فرمول بنابراين کنيم اضافهwill  ويا shall استمراري حال جمالت به که است کافي انگليسي در زمان اين ساختن براي

 .داشت

Subject + shall /will + be + V.ing 

 

 

I shall be working. 

I will be working. 

He/she/it will be working. 

You will be working. 

We shall be working. 

We will be working. 

They will be working. 

 

 مي باشد shall و will کمکي فعل دو عهده به زمان اين در تغييرات

  روند. مي بکار I وWeبا  فقط دو اين ضمن در
I shan’t be studying. 

 من نمي تونم مطالعه کنم.
You won’t be going swimming. 

 ويد.شما نميتونين به شنا بر

Shall I be seeing you tomorrow? 

 ميتونم فردا ببينمت؟
Will you be coming here tomorrow? 

 فردا مياي اينجا؟
Shan’t I be working all day? 

 نميتوانم همه روز را کار کنم؟
Won’t they be watching TV tonight? 

 کنند؟ تلويزيون تماشا نبايد تمام شب راآنها 

 

 :رود مي کار به زير مورد دو در :زمان اين کاربرد
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 : مثل باشد مي انجام حال در معيني لحظه در آينده زمان در که نمايد مي عملي انجام بر داللت -الف
We will be sitting in the class and studying tomorrow morning. 

 .خوانيم مي درس داريم و منشسته اي کالس در صبح فردا
 

 : مثل کنيم مي استفاده زمان اين از باشيم داشته آينده به عمل انجام به اطمينان اگر -ب
I will be seeing you tomorrow. 

 فردا ميبينمت.
We will be having a test next week.  

 .داريم امتحان ديگر هفته

 : زمان اين هاي نهنشا

i. all + زمان قيد : all day tomorrow 

ii. قيد زمان آينده + لحظه معين: This time next session 

                                         At 7 o’clock next session 

                                         At 9 o’clock tomorrow/ tonight 

 

 

 

 اعده و بي قاعدهافعال با ق

 

 

يک فعل استفاده کنيم. اما قسمت دوم يا  (past participle)يا قسمت سوم  (past)در مواردي الزم مي گردد از قسمت دوم مقدمه:

سوم همگي افعال در زبان انگليسي به يک صورت واحد ساخته نمي شود. بطور کلي افعال را از اين لحاظ مي توان به دو دسته با قاعده و 

 ي قاعده تقسيم کرد. در قسمت هاي زير به تعريف هر يک پرداخته مي شود.ب

 با قاعده: -الف  

اضافه نمائيم. بعنوان  edبه آن دسته از افعال گفته مي شود که براي تبديل آنها به قسمت دوم يا سوم کافي است که به پايان آنها پسوند 

 مثال مي توان به افعال زير اشاره کرد:
Talk- walk- watch- study, …  

 

 مثال:
1. I walked to school with one of my friends yesterday. 

2. They had watched the film before you told them. 

 بي قاعده: -ب

ت در به خاطر در آنها مطابق با قاعده فوق نيست. به منظور سهول به آن دسته از افعال گفته مي شود که تبديل قسمت اول به دوم يا سوم

 سپاري، اين افعال را مي توان به چهار دسته تقسيم کرد:

 

 1جدول 

 افعال بي قاعده اي که هر سه قسمت آنها يکي است

 فعل معني

 cost ارزش داشتن

 cut قطع کردن -بريدن

 hurt صدمه رساندن
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 Let اجازه دادن

 put قرار دادن

 read خواندن

 set غروب کردن

  

 مثال:
3. You should cut the cake just now. 

(برش بدهي)شما بايد همين حاال کيک را    
4. You cut the cake yesterday. 

(بریدی)شما ديروز کيک را    

 

 2جدول 

 افعال بي قاعده اي که قسمت اول و سوم آنها يکي است

 قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم

Become Became become )شدن( 

Come Came come )آمدن( 

 

  3جدول 

 افعال بي قاعده اي که قسمت دوم و سوم آنها يکي است

 قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم

Brought brought bring )آوردن( 

Built built build )ساختن( 

Burnt burnt burn )سوختن( 

Fed fed feed    )غذا دادن( 

Felt felt feel  )احساس کردن( 

Found found find ()پيدا کردن  

Got got get شدن( -)گرفتن  

Had had have )داشتن( 

Heard heard hear )شنيدن( 

Kept kept keep )نگه داشتن( 

Learnt learnt learn )ياد گرفتن( 

Left left leave )ترک کردن( 

Lent lent lend )قرض دادن( 

Lost lost lose )گم کردن( 

Made made make )ساختن( 

Meant meant mean )معني دادن( 

Met met meet )مالقات کردن( 
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Paid paid pay  )پرداختن(  

Said said say )گفتن( 

Sold sold sell )فروختن( 

Sent sent send )فرستادن( 

Shone shone shine )درخشيدن( 

Sat sat sit  )نشستن(  

Slept slept sleep )خوابيدن( 

Spent spent spend ندن()گذرا  

Stood stood stand )ايستادن( 

Taught taught teach )درس دادن( 

Told told tell )گفتن( 

Thought thought think )فکر کردن( 

Understood understood Un derstand )فهميدن( 

 

  4جدول 

 افعال بي قاعده اي که هر سه قسمت آنها با هم فرق مي کند

 ولقسمت ا قسمت دوم قسمت سوم

Been was/were be )بودن( 

Begun began begin )شروع کردن( 

Broken broke break )شکستن( 

Done did do )انجام دادن( 

Drawn drew draw )نقاشي کردن( 

Drunk drank drink )نوشيدن( 

Driven drove drive )رانندگي کردن( 

Eaten ate eat )خوردن( 

Flown flew fly پرواز کردن()  

Forgotten forgot forget )فراموش کردن( 

Given gave give )دادن( 

Gone went go )رفتن( 

Grown grew grow )رشد کردن( 

Known knew know )دانستن( 

Ridden rode ride )راندن( 

Risen rose rise )طلوع کردن( 

Seen saw see )ديدن( 

Shown showed show )نشان دادن( 

Sung sang sing )آواز خواندن( 
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Spoken spoke speak )صحبت کردن( 

Swum swam swim )شنا کردن( 

Taken took take )گرفتن( 

Woken woke wake )بيدار شدن( 

Worn wore wear )پوشيدن( 

Written wrote write )نوشتن( 

Blown blew blow )وزيدن( 

Chosen chose choose )انتخاب کردن( 

Hidden hid hide )پنهان کردن( 
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 بخش دوم: اصطالحات متداول صنعت گردشگری

با واژگان فارسي مي باشد  "تطبيق اصطالحات جاري و روزمره  " صنعت گردشگریيکي از بحث هاي متداول در 

مره در دفاتر، موسسه ها و واحدهاي که بطور طبيعي مشاهده ميشود که ده ها واژه التين و غيرفارسي بصورت روز

گردشگري مورد استفاده قرار مي گيردکه در حوزه دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي اين امر به شکل واضح تري 

مشاهده مي گردد . خوشبختانه به منظور استاندارد سازي مفاهيم و واژه هاي کاربردي، موسسه استاندارد و تحقيقات 

با واژگان  مليدر تدوين و نشر استانداردهاي  ،جوزهاي قانوني بعنوان تنها مرجع رسمي کشورصنعتي ايران با اخذ م

  .فارسي مي باشد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين اصطالحات متداول براي تشريح تسهيالت و خدمات مورد ارائه از سوي تامين  

 . الحات اين صنعت مي باشدکنندگان خدمات گردشگري به منظور يکسان سازي واژه ها و اصط

 
  اصطالحات و تعاریف

 
  : در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير بکار ميرود

 (( General Terminology الحات عمومياصط -1

  (Basic Concepts ) (فاهيم پایه )آغازینم -2

يا اقامت در  فعاليتهايي است که شخص در مسافرت : (Travel and Tourism)   سفر و گردشگری3- 

  . خارج از محيط معمول زندگي با هدف تفريح ، تجارت يا اهداف ديگر انجام مي دهد

و برنامه ريزي گردشگري است به ترتيبي که  توسعه : (Sustainable Tourism )گردشگری پایدار -4

لي سازگاري موجب نگهداري و حفاظت همه جانبه از محيط زيست شده و با شيوه زندگي و حقوق ساکنان مح

  . داشته باشد

  . شخصي است که از نقطه اي به نقطه ديگر نقل مکان کرده و جابجا ميشود :(Traveller) مسافر5- 

 . مسافري است که با هدف پرکردن اوقات فراغت به مسافرت ميرود : (Tourist) گردشگر -6

رفه اي يا تجاري يا اهداف ديگر مسافري است که به داليل ح : (Business Traveller) تجاریمسافر 7- 

  . بازرگاني مسافرت مي کند

 .مسافري است که به نقطه اي سفر مي کند که محل اقامت دايمي او نيست :(Visitor)بازدید كننده 8- 

خدماتي است که به مسافران ، گردشگران و بازديد کنندگان  : (Tourism services) گردشگریخدمات 9 -

  . ارائه مي شود

  .مل و نقل ، اقامت ، غذا و بسته سفر از انواع خدماتي هستند كه ارائه مي گرددح 

 

  (Transport) حمل و نقل10- 

حمل و نقل مسافر است که در مسير مشخص و  :(Regular Transport) حمل و نقل برنامه ای -11

  .برمبناي برنامه زماني معين انجام مي گيرد
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اجاره قطعي تمام و يا قسمتي از وسيله حمل و نقل از  :(Charter Transport) حمل و نقل دربستي12 - 

  . تامين کننده خدمات گردشگري است

حمل و نقل مسافران است بين دو مکان در زمان معين و به  : (Shuttle Transport ) حمل و نقل خطي13 -

  . تناوب که توسط تامين کننده خدمات به اجرا در مي آيد

موافقت نامه قانوني و اجرايي بين مسافر و ارائه کننده  : (Transport Contract) حمل و نقلقرار داد  -14

  . خدمات حمل و نقل است

 درجه بندي متفاوت رفاه و آسايش، : (Classes of Transport) درجه بندی وسایط حمل و نقل15- 

  . و قيمت در وسايل حمل و نقل است خدمات

مجموعه معيارهايي است که توسط تامين کننده خدمات گردشگري مطابق با  :(Basic Fare) پایه نرخ 16-

ظرفيت تشکيالتي خود براي فصلهاي مختلف ،مدت سفر ، تعداد مسافر و شرايط پرداخت هزينه در نظر گرفته 

  . ميشود

کوتاهترين و يا طوالني ترين مدت  : (Minimum / Maximum Stay) داقل / حداكثر اقامتح17- 

امت سفر ) تعداد شب يا ساعات اقامت در صورتي که کمتر از يک روز باشد ( در يک نقطه ، که براي آن ، نرخ قابل اق

 اجرا از طرف تامين کننده خدمات گردشگري اعالم شده است

 
 اصطالحات موجود در هتل

 Circulation)فضاهاي قابل عبور و تردد را مي گويند . )سركيوليشن : 

Function )فضاهاي اداري هتل را مي گويند . :)فنکشن 

 Room (اتاق): . به کليه اماکن داراي نشيمن اطالق مي شود 

Key )به اتاق هايي که مخصوص اجاره به مهمان است مي گويند . :)كليد 

) Entranceرها را مي گو يند .: ورودي اتاق ها ، راهروها و مسي (دهانه 

Folder )صورت سبز و قرمز است و توسط مهمان  2در درون فولدر اتاق کارت مهمان قرار مي گيرد که به  :)فولدر

 تعبيه مي شود .

Green Card (كارت سبز): P. C. = Please Clean Up or Make Up 

Red Card (كارت قرمز:) DND = Don’t Disturb 

http://gasht.blogfa.com/post-31.aspx
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Maid )است که کارش نظافت مي باشد و زير نظر فردي :  )اتاقدارHouse Keeping  است . چرخي به نام

Track  اتاق يک نفر اتاقدار وجود دارد . زمان نظافت براي  14دارد و زير نظر سوپروايزر طبقات است . به تعداد هر

رو تختي و ملزومات  طبقه است که طبقه زيرين مخصوص ملحفه ها و 3دقيقه است . چرخ اتاقدار  25تا  15هر اتاق 

پارچه اي سنگين است . طبقه وسط مخصوص روبالشتي ، حوله و ملحفه هاي کوچک است و طبقه باال مخصوص 

 مواد شوينده ، جا نماز و ... .

Vegans: . کساني هستند که گوشت و فراورده هاي گوشت را نمي خورند 

Lacto:  مصرف نمي کنند .کساني که شير و لبنيات مصرف مي کنند ولي تخم مرغ 

Ore: . کساني که هم شير و هم تخم مرغ مي خورند 

High Season:  به پرکارترين فصل کاري هتل مي گويند . در اين فصل هتل ها بسيار شلوغ و پر مشغله بوده و

ي گاهي اقدام به استخدام نيروهاي موقتي با قراردادهاي کوتاه مدت مي نمايند . در اين خصوص برنامه ريزي ها

F&B  بسيار با دقت انجام مي شود و معموال ً قيمت هتل ها تغييراتي به سمت صعودي دارد و البته گفتني است که

 Lowو ديگري   High Seasonممکن است در دو کشور نيمکره شمالي و جنوبي در يک زمان يکي

Season  . باشد 

 Low season:درآمد حاصل پايين است . صاحبان هتل ها و  در اين فصل هتل ها تعداد مسافرين کمتري دارند و

درصد ، تورهاي فرهنگي و تفريحي ،  50الي  30متصديان امر براي جبران اين موضوع امتيازاتي را نظير تخفيف 

 برپايي جشنواره و نمايش هاي تفريحي رايگان و يا مسابقات جذاب و همراه با جايزه ارائه مي کنند .

 Day Use   چند ساعت در  ه مدتمسافراني که ب

 هتل اقامت مي کنند 

Safe Box : صندوق امانات  

Point System : سيستم انعام يکپارچه 

Tip:   انعام 

Post House : ه پخت در رستوران هايي که اجاز

 خارج از رستوران دارند 

Recreation Tourism :  تفريحي با گردشگري

 رويکرد بازيابي روحيه 

Weekender Plus : متگاه هاي آخر هفته اقا   

Monopole: ي بودن يک شيفت براي يک انحصار

 نفر خاص 

Room Division :  مدير امور اتاق ها 

Owner Manager Hotel :  هتل هاي خود

 مالک ) موظف ( 

Leisure Break : رهاي هماهنگ خدمات بروشو

  تفريحي هتل ها

Crass Sell :  فروش چندگانه 
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Rack Rate : شده دائمي اتاق ها نرخ اعالم  Royal Hotel :  هتل هايي با خدمات منحصر به

 فرد

 عالئمي كه در گزارشات خانه داری است : 

Out of Order, (O.O.O):  خارج از سرويس 

Vacant Clean,( V.C.)  :خالي و تميز 

Vacant Dirty (V.D.) : خالي و کثيف 

: Vacant Ready (V.R.) خالي و اماده  

 
 ت مربوط به سن مسافراصطالحا

 

 .شودنشان داده مي ADL شود و با عالمت اختصاريسال اطالق مي 12به افراد بيش از  :adult بزرگسال

يابد و با عالمت ها به آنها تخت اختصاص نميکودکاني هستند که معموال در هتل :child سال 2 -6اطفال 

 .شودنشان داده مي CHD 6-2اختصاري 

يابد و با ها به آنها تخت از نوع سفري اختصاص ميکودکاني هستند که معموال در هتل :child سال 6-12اطفال 

 .شودنشان داده مي CHD 12-6عالمت اختصاري 

يابد و با ها به آنها تخت اختصاص نميشود که معموال در هتلبه کودکان زير دو سال اطالق مي :Infant نوزاد

 .شودمينشان داده  INF عالمت اختصاري

 

  هاي قابل ارائه در مقصداصطالحات مربوط به سرويس

 

Airport Transferنقل مسافر از فرودگاه به هتل و بالعکسو: حمل؛ ترانسفر فرودگاهيCity Tour ؛ گشت

روز به منظور بازديد از نقاط ديدني و يا استفاده از امکانات تفريحي شهر مقصد يک گشت تمام روز و يا نيم :شهري

هاي تور اين نوع گشت جزيي از تور بوده و هزينه آن در محاسبات قيمت پکيج لحاظ شده در بعضي از پکيج .است

 .است

 

Tour Guideراهنماي تور و تورليدر است که با داشتن اطالعات کافي از مقصد مسووليت ؛ راهنمای تور :

دارد. وجود راهنماي تور از ضروريات هر تور بوده فصل مشکالت مسافران در مقصد را به عهده وها، حلبرگزاري گشت

 .و بايد مسافران قبل از رسيدن به مقصد از مشخصات راهنما و نحوه دسترسي به آن اطالع داشته باشند

 

OPTIONAL TOURSشود که هزينه آن در پکيج هايي اطالق مي: به آن دسته از گشتهای انتخابي؛ گشت

وانند در صورت تمايل به استفاده از آنها پس از مشورت با تور ليدر خود نسبت به تتور لحاظ نشده و مسافران مي

 .شودها معموال توسط آژانس کارگزار مستقر در مقصد برگزار ميخريد اقدام کنند. بديهي است اين گونه گشت

DOMESTIC FLIGHTورت : پروازهاي داخلي هستند که در مسير دو شهر از کشور مقصد ص، پرواز داخلي
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گيرد و در مواردي کاربرد دارد که پکيج تور شامل بازديد از دو شهر با مسافتي طوالني است. در اين صورت بليت مي

 .شودپرواز داخلي توسط برگزار کننده از قبل تهيه مي

 

  انواع هتل ها

موال خارج از واساساً ماهيت بين راهي داشته و معHotelو  Motel مثل تلفيقي است از دو واژه :Motelمتل

شهرها قرار دارد. در تعريف متل مي توان گفت که هتلي است که در آن مسافران مي توانند با خودروي شخصي وارد 

شده و حتي خودرو را مقابل درب اتاق خود پارک نمايند يکي از مشخصه هاي اصلي متل ها عدم وجود البي در 

بدون نياز به پياده شدن کليد اتاق خود را از رسپشن دريافت  آنهاست چرا که ميهمانان به مجرد وارد شدن به متل

 .نموده و مستقيما به سمت اتاق خود رانندگي مي نمايند

 

که بتواند  اي اندازه به –در شهر واقع شده و تعدادي اتاق ،سالن غذا خوري  :Hotel pension هتل پانسيون

 . مطالعه و اتاق تلويزيون در آن پيش بيني و آماده شده است کتابخانه و سالن -غذاي ساکنان اتاقها را تامين نمايد

پانسيون معموال اتاق را به صورت ماهانه و يا ساالنه اجاره داده و مشتريان ديگري را از خارج هتل براي صرف غذا 

مي شود .  نمي پذيرد. بر همين اساس معموال سالن غذا خوري پانسيون فقط به اندازه احتياج اتاق ها در نظر گرفته

در پانسيون ها مقررات خاصي وجود دارد و مسافران مي بايست در ساعات معيني براي صرف صبحانه ،نهار و شام سر 

 .ميز حاضر شوند و تا ساعات مشخصي نيز درب ورودي پانسيون باز است

 

عدني و يا به هتل هايي اطالق مي شود که معموال نزديک چشمه هاي مواد م : Resort Hotel ریزورت هتل

 (ساحل قرار دارند. )هتل هاي مخصوص استراحت

هتل مکاني است براي اقامت تا در آن از مسافر پذيرايي شود . حال اگر  :Apartment Hotel هتل آپارتمان

در هتل آپارتمان وسايل آشپزي وجود دارد و  .امکان پذيرايي در هتل کاهش يابد، هتل آپارتمان شکل مي گيرد

وران احساس نمي شود. اقامت در هتل آپارتمان بسيار شبيه به اجاره آپارتمان است با اين تفاوت که نيازي به رست

قرارداد اجاره اي وجود ندارد و مسافر هروقت بخواهد مي تواند با هتل تسويه حساب نموده و آنجا را ترک نمايد. بر 

انعطاف پذيري باالئي بوده و انواع بسيار متفاوتي خالف هتل ها که داراي شرايط سختي هستند هتل آپارتمانها داراي 

 .دارند. معموال شبيه هتل ها ساخته مي شوند و داراي تعداد زيادي آپارتمان مي باشند

  
  انواع تخت در هتل

 

آورده شده است ليکن در اينجا الزم است مسافرين  "انواع تخت"انواع تخت هاي موجود در اتاق هاي هتل در جدول 

 .ضافه و تخت بچه بيشتر آشنا گردندبا تخت ا

 

: چون تعداد افراد بعضي از خانواده ها زياد و بيش از تعداد تختخوابهاي تختخواب تاشو -Extra Bedاكستر ابد

اتاق است ، ناچار استفاده از تخت اضافي ناگزير خواهد بود . تختخوابهاي اضافي را اکسترابد مي نامند. اين تختها در 

اين  .د دارد و براساس فرمي که رسپشن به خانه داري مي دهد، در اختيار اتاقها گذاشته مي شودطبقات هتل وجو

تختها از نوع تاشو مي باشند و علت اين که بايستي طي صدور فرمي تحويل شود اين است که بابت تخت اضافي ، 
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فرم نسخه اي نيز به کشير وجه اضافي از مسافر دريافت مي شود که به حساب اتاق منظور مي گردد. از اين 

 .صندوق( مي رود تا وجه تخت اضافي به حساب اتاق نوشته شود)

 

 کاناپه قابل تبديل به تخت -تخت سالن پذيرايي

Bed- parlor  

 

 -Bed کاناپه تبديل به تخت

Studio=Convertible Sofa  

 

  Convertible Couch کاناپه تبديل به تختخواب

 

  Sleeping Couch مبل تختخوابشو

 

  Folding –up bed تخت ديواري

 

  Roll-A-Way-Bed تخت تاشو

 

  Single يک تخت يکنفره

 

  Twin دو تخت جداي تکنفره

 

  Double يک تخت دو نفره

 

 Twin يک تخت دو نفره و دو تخت تکنفره

Double  

 

  Queen Size تخت دو نفره بزرگ

 

  King Size تخت بزرگ

 

  Double – Double Bed تخت دوبل دوبله

 

  Water Bed تخت با تشک آبي

 

  Bunk Beds تخت دو طبقه

 
 انواع سرويس در هتل ها 

 

:(Only Room) O.R يعني اتاق جهت اقامت بدون هيچگونه وعده غذائي European plan 

 

(Bed & Breakfast) B.B:يعني اتاق جهت اقامت همراه با يک وعده صبحانه در روز American plan 

 

:(Half Board) H.B  ًيعني اتاق جهت اقامت همراه با يک وعده صبحانه و يک وعده ناهار يا شام. مثال

در دبي معموالً به يک وعده صبحانه و يک وعده ناهار اطالق گرديده در حالي که همان سرويس در  H.Bسرويس

 Modified .م اطالق مي گرددترکيه )منطقه آنتاليا و منطقه درياي اژه( به يک وعده صبحانه و يک وعده شا

American plan 

 

:(Full Board)F.B  يعني اتاق جهت اقامت همراه با يک وعده صبحانه ، يک وعده ناهار و يک وعده شام. مثالًدر

يعني اتاق جهت اقامت همراه با يک وعده  Full board plus بعضي از هتل ها اين سرويس بصورت سرويس

 Full .صبحانه ، يک وعده ناهار ، يک وعده شام و نوشيدني ها هنگام صرف ناهار و شام ارائه مي گردد

American plan 
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:(All Inclusive)ALL  يعني اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده هاي غذائي شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و

هاي رايگان. اين سرويس معموالً در هتل هاي واقع شده در شهرهاي ساحلي ارائه مي گردد و بسته  شام و نوشيدني

به نوع نوشيدني ارائه شده مثالً توليد داخل يا خارج کشور و اينکه در چه ساعاتي از شبانه روز ارائه مي گردد داراي 

در بعضي از هتل هائي  :Maximum All Inclusive و Ultra All Inclusive واژه هاي متفاوتي است نظير

که چنين سرويسي ارائه مي گردد استفاده رايگان از ورزشهاي آبي از قبيل جت اسکي ، اسکي روي آب ، غواصي ، 

  .براي يکبار در طول اقامت جزئي از سرويس مي باشد ... ماساژ و

 

 

Hard currency : 

درتمام  –در دسترس  –مورد قبول بين الملل 

 ا قابل تبديل استکشوره

:Carrying capacity 

ظرفيت گردشگري يک  

                              منطقه

 Sustainable tourism : 

توازن بين چيزهايي که بدست مي آوريم و از دست  

 مي دهيم

 

Intangibility : 

 نامحسوس و ناملموس

 

Inseparability : 

 خدمات غير قابل ذخيره

 

Domestic tourism : 

 گردشگري داخلي

Inbound tourism : 

 گردشگري خارجيها

Travel agent : 

 مجري برنامه هاست

 

Outbound tourism : 

 افرادي که از کشور خود به کشور ديگر سفر مي کنند

 

Visitor : 

 همه مسافراني که فعاليت گردشگري مي کنند

 

Overnight visitor : 

 دحداقل يک شب را در محل بازديد بگذارن

 

Same day visitor : 

 ديدار کننده يک روز
 

Cruise ship : 

روز طول  6کشتي تفريحي که مسافرت با آن بيش از 

 نکشد 
 

Inter model : 

استفاده از چند وسيله حمل و نقل براي جابجايي 

 مسافر
 

Tour operator : 

 برنامه سفر را مي نويسد

 

 

 

UNWTO : United Nation Tourism Organization  

 

 توسعه صنعت گردشگري با توجه به صلح و تفاهم و دوستي بين المللي و توسعه اقتصادي و تجارت بين الملل



 

Parts of what you need to know to easily face a tourist.            Compiled by: M Hassanzadeh 

 

TOURISM IDIOMS AND EXPRESSIONS Compiler: M. Hassanzadeh/// hassanzadeh@bscl.Ir 

 

TOURISIM IDIOMS & EXPRESSIONS 

Page | 19 

 

OECD : Organization For Economic & Corporation Development 

 

ي توسعه با کشورهاي آمريکايي و اروپائي تشکيل شد و روز به روز بر تعداد اعضاء آن افزوده شد کمکهاي مالي برا

اقتصادي در صنعت گردشگري است . از نظر استخدام و آموزش پولي و مالي به اعضاء خود مشاورت هايي را مي دهد 

 . و نهايتاً توسعه اقتصادي در صنعت گردشگري است و يک سازمان خصوصي است

 

ICAO : International Civil Aviation Organization  

 

تانداردهاي پرواز بين المللي را تعيين مي کند و فرصتها را در جامعه جهاني نهاد تخصصي سازمان ملل است اس

 طوري تنظيم مي کند که عدالت پروازي رعايت شود استانداردهاي پروازي و خطوط پروازي را تعيين ميکند 

 

IATA :International Air Transportation Association 

 

صي است يک سازمان خدماني است روي خدمات به مهمان در پروازها بيشتر روي نرخ بليط ها کار مي کند ، خصو

 . کمک مي کند موسسين آن کشورهاي آمريکايي و اروپايي بوده اند

 

WTTC : World Travel & Tourism Council  

 

توماس کخ ( و شرکت هاي بزرگ  ) شرکتهاي هتل هاي بزرگ ) شرايتون ، هيلتون ، .... ( و دفاتر خدماتي بزرگ

سفري ) لوفت هانزا ، اير فرانس ، و .... ( و شرکتهاي صنعت حمل و نقل هماهنگي بين اعضاء و اجزا تشکيل دهنده 

صنعت گردشگري هستند . از بعد شناساندن و در واقع توجه به اينکه هر گونه موانعي که سر راه رشد صنعت 

 . شدن موانع مي شودگردشگري است در شورا مطرح شده و در اين سازمان سعي در برطرف 

 
 

IBRD: International Bank For Reconstruction & Development  

 

يک نهاد زير نظر سازمان ملل است از مهمترين سازمانهاست چون تنها مرجعي است که مي تواند در زمينه 

 . گردشگري به کشورها وام مي دهد

 

PATA: Pacific Asia Travel Association 

يمايي بين المللي حوزه اقيانوسيه و کشورهاي منطقه اي ، هدف آن رشد و توسعه صنعت گردشگري در اتحاديه هواپ

 اين منطقه است 

 

Itinerary: 

 برنامه سفر 

Independent tour: 
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 تور مستقل

Public tour : 

، مجله هاي فرهنگي  افراد بصورت تک تک مراجعه مي کنند ، از طريق راديو تلويزيون ، بروشور ، کاتالوگ ، روزنامه 

 . ، تبليغات مي کنند يا نامه به مسافرين قبلي ، افراد تور همديگر را نمي شناسند

 

Performed tour:  
در خواست مي شوند . از بين افراد يک  ...افراد گروه همديگر را مي شناسند معموالً از طريق وزارتخانه ها ادارات و 

و آن يک نفر امورات مربوط به آژانس ، تعيين مقاصد مسافرت و هتل ها را نفر به عنوان سرگروه انتخاب مي شود 

 . مشخص مي کند . در حقيقت ريز به ريز برنامه هاي سفر را مشخص مي کند

 

Customized tour: 

زمان بر معموالً در اين گونه تورها آژانس سود چنداني نمي برد و هزينه سر به سر است وبه دليل  سفارشي شده 

 . ه اعتبار آژانس را افزايش مي دهد . از ريسک پذيري کمتري برخوردار استاينک

 

Scheduled: 

 .هم دارد group leader  را دارد Customize تمام خصوصيات 

Hassel free بدون دغدغه: 

 
 اصطالحات بيشتر

Office Suite 

  Conference Suite (cs) سوئيت کنفرانس 

  Mini Suite سوئيت کوچک 

  Junior Suite ئيت معمولي سو

  Deluxe Suite سوئيت دو لوکس 

  Doublex Suite سوئيت دوبلکس 

  VIP Suite سوئيت مسافرين مهم 

  Imperial Suite سوئت مجلل 

  Pent house Suite سوئت محصور 

  Fiesta Suite سوئت ماه عسل 

  Dolcevita Suite سوئيت ماه عسل )براي اقامت ( 

  Single Suite يت يک نفره سوئ

  Cabana کابانا 

  Studio استوديو 

  Apartment آپارتمان 

  Bungalow بنگلو 
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  Remote Function اتاق هاي دور 

  Connected Room اتاق هاي تو در تو 

  Balcony Room اتاق با بالکن 

  Room With Private Pool اتاق با استخر خصوصي 

  Banquet Room  اتاق ضيافت

  Family Room اتاق خانواده 

  Family Units واحد هاي فاميلي 

  Room With Bath اتاق معمولي با حمام 

  Woods View Room اتاق با چشم انداز جنگل 

  Room Without Bath اتاق معمولي بدون حمام 

  Parlor اتاق نشيمن يا سالن پذيرايي 

  تخت انواع 

  Bed- parlor کاناپه قابل تبديل به تخت  -ن پذيرايىتخت سال

  Bed-Studio=Convertible Sofa                          کاناپه تبديل به تخت

  Convertible Couch کاناپه تبديل به تختخواب 

  Sleeping Couch مبل تختخوابشو 

  Folding-up bed تخت ديوارى 

  Roll-A-Way-Bed تخت تاشو 

  Single يک تخت يکنفره 

  Twin دو تخت جداى تکنفره 

  Double يک تخت دونفره 

  Twin Double يک تخت دونفره و دو تخت تکنفره 

  Queen Size تخت دونفره بزرگ 

  King Size تخت بزرگ 

  Double- Double Bed تخت دوبل دوبله 

  Water Bed تخت با تشک آبى 

 Bunk Beds تخت دو طبقه 

  

 انواع هتل ها

 هتل تجارتى 

  

Commercial  Hotel 

  Sub-urban Hotel هتل حومه شهر 
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  Urban Hotel هتل شهرى 

  Atrium Hotel هتل با فضاى بازميانى 

  Mega Hotel هتل بزرگ 

  Convention  Hotel هتل گرد همايى 

  Airport Hotel هتل فرودگاه 

  Lodging Type Hotel نانى که اقامت طوالنى دارند هتل مسکونى براى مهما

  Night Club Hotel هتل بازيهاى شبانه 

  Super Lux Hotel هتل سوپر لوکس 

  Suite Hotel هتل تمام سوئيت 

  Bungalow Suite Hotel هتل باسوئيت هاى يک طبقه هاى پراکنده 

  Motel متل بين راهى 

  Motor inn  راه ميان  متل متوسط

  Budget  inn هتل ارزان قيمت 

  Resort Hotel هتل تفريحى 

  Apartment Hotel هتل آپارتمان 

  Time Sharing Hotel هتل مالکيت زمانى مشترک 

  Condominium Hotel هتل مالکيت مشترک 

  Boarding House پانسيون 

  Guest House مهمانسرا 

  Hostel مسافر خانه، استراحتگاه 

  Dormitory خوابگاه 

  Hotel Casino هتل کازينو 

 

 

 

************************* 

 

 

 بخش سوم: نکات فرهنگي در كشورهای مختلف

 

آشنايي با فرهنگ کشورها و آداب و رسوم آنها در گردشگري امري مهم است و هر تورگايد بايد بر فرهنگ کشوري 

آشنايي کامل داشته باشد تا بي اطالعي تورگايد موجبات ناراحتي و رنجش  که توريست آنجا را راهبري مي کند

زبان » يد؛دار يازهم ن يگرزبان د يکارتباط برقرار کردن، عالوه بر کلمات به  يبرا يادن يندر اتوريست را فراهم نکند. 
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 ينبزرگ تر يد،آن استفاده کن از يدکه کجا و چطور با يدنداشته باش يو آگاه يدکه اگر خوب آن را ندان يزبان«. بدن

 .يدشو يسوء تفاهم ها را باعث م

 يشههم يدکار تمام است. اما باور کن يد،شهر آشنا باش يکبا لهجه مردم  ياو  يدرا بدان ياگر زبان کشور يدفکر کن شايد

 يگرزبان د يککلمات به  ارتباط برقرار کردن، عالوه بر يبرا يادن ين. در ايستندن يرساندن منظور تان کاف يواژه ها برا

از آن استفاده  يدکه کجا و چطور با يدنداشته باش يو آگاه يدکه اگر خوب آن را ندان يزبان«. زبان بدن» يد؛دار يازهم ن

تان  يانتر به اطراف يقدق ياز امروز به بعد، کم يدبتوان ينکها ي. برايدشو يسوء تفاهم ها را باعث م ينبزرگ تر يد،کن

گذارند، در ادامه  ياحترام م يا يچيدهپ بهر گوشه از جهان، به چه آدا يدبدان ينکها يو برا يدن توجه کنو زبان بدنشا

. يمکن يبسنده م يرانا يجهان و شهرها يکشورها يمطلب تنها به آداب برخ ين. در ايدمطلب با ما همراه باش ينا

 .يدن باششدنشا يتمراقب رعا يشترب يکم يدکه از امروز به بعد، با يآداب

 زبان بدن

 چشم من نگاه كن/ نکن هب 

 يايآس ياست. اما در کشور ها يندهگو يمتحده، چشم درچشم بودن، معموال نشانه توجه به صحبت ها ياالتا در

در جوامع  يژهجنس )به و يرهمافراد غ يانافراد هم جنس نماد صداقت باشد و در م يانتواند در م يموضوع م ينا يانه،م

 ياز نگاه ها يم،نگاه مداوم و مستق يمعموال به جا ورها،کش يندر ا يرارسد. ز يان مودبانه به نظر نممسلمان( چند

 يمثل ژاپن، حت يشود. اما در کشور يبه هم استفاده م يرهمجنسنشان دادن توجه دو فرد غ يبرا يدهبر يدهکوتاه و بر

 را معذب کند. يندهتواند گو ينگاه گذرا هم م يک

کرده است.  ياديز ييراتخودمان هم تغ يرانا يندر هم يفرهنگ ينکه چن ينيمب يم يم،ه عقب برگردب يهم کم اگر

بزرگ تر را با زل  يک يامروز نداشت. اگر نسل ما توجه مان به صحبت ها يهشب يينگاه کردن در نسل پدرانمان، معنا

 يوهش ينبزرگ تر را هرگز به ا يکبه نسل قبل، توجه و احترام شان  يکجوانان  يم،ده يزدن در چشمانش نشان م

 يينکامال متفاوت با امروز داشته است و آنها با پا ييآنها معنا يبزرگ تر برا يکشدن در چشم  يرهدادند. خ ينشان نم

 دادند. يتر از چشم ها، احترام شان را نشان م يينپا يا يهنگاه شان با زاو يمانداختن سر و تنظ

 

 

 يمهربان؛ دست عصبان ستد 

نماد  ينجهان ا يشده است. اما همه کشورها يلتبد ييخوشامدگو يبرا ياز کشور ها به نماد ياريدادن در بس دست

دست دادن در گوشه گوشه جهان آنقدر متفاوت  يشکل از آن استفاده نکرده اند. معان يکحداقل به  يااند  يرفتهرا نپذ
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ها،  يسيشود. انگل ياحترام تلق يحت يا يهم شوخ طبع هيو تمسخر باشد و گا يرتواند نشانه تحق يم ياست که گاه

هنگام  ينو همچن يشانمتحده، معموال در شروع جلسات و مالقات ها ياالتزالندنو، آلمان و ا يها، اهال يايياسترال

دهند اما در  يمختلف با هم دست م ياروپا، چند بار در روز به بهانه ها يدهند. اغلب اهال يدست م يخداحافظ

شود.  يدست طرف مقابل، در دست گرفته م يهدست دادن ساده، چند ثان يکمعموال بعد از  يايي،و آس يعرب ورهايکش

 يتلق يادب يب ينوع يا ينيتواند نماد خشمگ يکشور م يننرود دست دادن محکم در ا يادتان يد،هست يهاگر مسافر ترک

 شود.

 بوسه؟ دو بوسه؟ سه بوسه؟ کی 

از عادات خوشامد  يکيهم  يراه وجود دارد اما روبوس يکهزار و  يمهمان، در هر فرهنگ يکخوش آمد گفتن به  براي

 يکه فرانسو يکنند درحال يبوسه اکتفا م يکمعموال به  يناوي،اسکاند يمختلف است. کشورها يدر کشورها ييگو

 ياييدانند. استرال يم ييامدگوسه بوسه را نماد خوش ها و عرب ها معموال يبوسند. هلند يها، مهمان شان را دوبار م

 يکنند. اگر هم مسافر استان ها يها از دو بوسه استفاده م يياروپا يوهبه ش ياروند  يطفره م يدنها معموال از بوس

 يبرا و. ايدشوکه شو يدنشبوس يوهاز ش يدتان باشد، نبا يزبانمهربان م يرزنپ يکو  يددر کشورمان باش يغرب يا يجنوب

ها هم  ياريبوسد. لرها و بخت يو حداقل سه بار شما را م يردگ يش چهره شما را در دو دستش منشان دادن محبت

با شما، بخواهد محبتش  يخداحافظ يا يو او در زمان احوال پرس يدلر روبه رو شو يکدارند. اگر با  يآداب و رسوم جالب

 يشانبرا يندخواهند بگو يکار، م يند. آنها با اگذار ياش م يشانيپ رويبوسد و  يرا نشان دهد، انگشت اشاره خود را م

 دهند. يو احترام شان را به شما نشان م يدو مهم هست يزعز

 يزبان يبركت به زبان ب رزویآ 

 يکي. يدآشنا شو يشترآن شهر ب يبا آداب و رسوم سنت يدبا يد،کن يزندگ ينشهر کردنش يکدر  يدگرفته ا يمتصم اگر

پربرکت شدن است. اگر شما  يآرزو ينمک در ظرف برا يختنگذارند، ر ين احترام مکه کرد ها به آ يياز سنت ها

 ينتا با ا يزندر يوقت برگرداندن ظرف، در آن نمک م نهاآ يد،ببر يرينيش يا يوهظرف غذا، م يککرد تان  يههمسا يبرا

 در خانه و سرسفره شما باشد. يشهکار آرزو کنند که برکت هم

 حرف ايدن کیفنجان و  کی 

اعراب  ين. ايدآشنا شو يشترآنها ب يراييبا آداب پذ يدبا يد،خوزستان و سوسنگرد شو يمهمان عرب ها يدخواه يم اگر

 يدوباره پرم يتانآن را برا يريد،که فنجان را در دست تان بگ يکنند و تا وقت يم يراييقهوه پذ ياز شما با فنجان ها

آن  يدبا يد،آن ندار يدنبه نوش يليل شما به قهوه است و اگر واقعا ميآنها نشانه م يکنند. گرفتن فنجان در دست برا

 يدنپرس يکه برا يستن يازين يدعرب ها در جنوب کشور برو يسنت ي. اگر هم به هتل هايدبرگردان يفنجان يررا در ز
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 ينا يبه معنا هانکار در فرهنگ آ ين. ايدبگذار ينزم ياست فنجان تان را رو ي. کافيدبرو يزبانمقابل م ي،هر سؤال

 پاسخ دادن به سؤال شما مقابل تان خواهد آمد. يبرا يزبانو بعد از آن، م يددار ياست که شما سؤال

 من دست نزن« سر» هب 

اتفاق  يک ين،. اما در فرهنگ التيستن يعيو ژاپن، لمس کردن سر اتفاق شا يناوياسکاند يانگلستان، کشور ها در

فاصله متعادل با افراد  يکدر  يستيد،با فرهنگش آشنا ن يادکه ز يدرو يم يکشور و قابل قبول است. اگر به يجرا

آنها ناراحت کننده باشد.  يتواند برا يم ياز نظر مذهب اقاتف ينا يراز يد،وقت هم سرشان را لمس نکن يچو ه ينيدبنش

 ينشان دادن دوست يهرگز برا يد،هست يندارد. اگر مسافر چ يروحان ييها معنا ياييشرق آس يبرا« سر»مثال  يبرا

 هتواند ب يدر بدن است و تماس داشتن با سر و موها، م يروحان يآنها سر، بخش ي. برايدرا نبوس يکس يشانيتان، پ

 سوء تفاهم بزرگ شود. يکفرد باشد و باعث  يک يخصوص يمشما به حر يرمجازورود غ يمعنا

 گفتن هم آداب دارد هن 

فراموش  يداما نبا« نچ!»: يمبر يجواب دادن به کار م يصوت را برا ينراحت ا يليخ ي،حوصلگ ياز ما وقت ب بسياري

 يناگر با زبان ما آشنا باشند، ا يحت يگرد ي. مردم کشورهايستن يندهمه خوشا يکلمه، برا ينگفتن با ا« نه»کرد 

 يدبه شنونده است. شا ينو توه ندهيگو يتوجه يآوا، نشانه ب اينآنها  يکنند. برا يم يتلق يادب يب يرا نوع يپاسخ منف

را  يا يتوجه يب ينتواند چن يهرگز نم يقايي،آفر يکنباشد، اما  يندهم چندان خوشا يرانيا يک يآن برا يدنشن

از  ا،ه يو در مقابل خارج يدتان را با کلمات کامل ادا کن يفراموش کند و شما را به خاطرش ببخشد. پس پاسخ منف

 .يدظور تان استفاده نکنرساندن من يصوت برا يک

 وجب فاصله؟ ندچ 

که از او  يدو تالش کن يدآشفته شو يبه شما بچسبد، کم يگرو به عبارت د ينددرست در کنار شما بنش ياگر کس شايد

ارتباط  يکشروع  يبرا ياست و به عنوان نشانه ا يکامال عاد يبرخورد يناز کشور ها، چن يلي. اما در خيريدفاصله بگ

متفاوت است که بهتر است در برخورد  يبه فرد يو از فرد يچيدهکردن فاصله درست آنقدر پ يت. رعايدآ يبه شمار م

 .يريداز او فاصله بگ يا يدشو يکو بعد به فرد مقابل تان نزد يداوضاع را محک بزن يفاصله عاد يک يتاول، با رعا

 دست حرف بزن اب 

ها، با حرکات مداوم دست،  يتالياييکنند. آنها مثل ا ياستفاده م يليخ يشانها هنگام حرف زدن از دست ها بختياري

 يککنند منظور شان را بهتر برسانند. اگر از دور به صحبت کردن  يآورند و تالش م يم يشانرا به حرف ها يجانه

 يدش کنفرامو يدچرخاند. اما نبا يصورتش م يمدام رو را يشدست ها يهودهکه ب يدکن يگمان م يد،نگاه کن ياريبخت

 ندارد. ييقوم معنا ينا يدست برا يتکان دادن ها ينحرف زدن بدون ا
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 نيديسن بنش بيترت هب 

 ينتر يبه نشستن تان باشد. آنها سن را اصل يدبا يگريد ياز هر جا يشترحواستان ب يد،شو يمهمان عرب ها م اگر

نشستن انتخاب  ياتاق را برا يباال يدنباهرگز  يستيد،فرد جمع ن يندانند و اگر شما مسن تر يانتخاب جا م يتاولو

کند، اما  يشما رختخواب پهن م يعرب برا يکرا دارد.  دشدر خانه آنها هم آداب خو يدنخواب ين،. گذشته از ايدکن

و  يدرا جمع کن يتانکه خودش آن را جمع کند. پس صبح بعد از بلند شدن، حتما جا يدانتظار داشته باش يدهرگز نبا

 .يدذارگوشه اتاق بگ

 سفت و محکم یهادست دادن ه؛يوسر 

فرد روس توقع  يکاز  يدوقت نبا يچه ينشان است. بنابراسرد و خشک يهها روحروس هاييژگيو ينتراز مشخص يکي

دوستانه و گرم  يلبش لبخند يو هنگام مالقات رو يردو محبت شما را بپذ يبرخورد با گرم يندر اول يدداشته باش

 نقش ببندد.

 خواهنديفشار م ينبا ا شوديکه تصور م دهنديچنان محکم دست م يکديگرمعموال مردم هنگام مالقات با  يهسرو در

در چشم هم نگاه کنند تا نسبت به فرد  يدطرف مقابل را بشکنند! در تمام مدت دست دادن هم حتما با يهاانگشت

و چندان  کنديم يترعا يشترمسلما ب دهد،ين دست مز يکمرد با  يککه  ينکرده باشند البته زمان احترامييمقابل ب

 او وارد نخواهد کرد. يهابه دست يفشار

و هر قدر هم که هوا  ياوريدتان در بها را از دستدستکش يدها باور دارند هنگام دست دادن حتما باضمن، روس در

 .يدبا دستکش دست بده يدسرد و گزنده باشد، نبا

 شترياحترام بباالتر،  یهادست امبوج؛ك 

چه  يرد،بگ اشينهکه کف آنها را به هم چسبانده است، مقابل قفسه س يرا در حالت يشهادر برابر شما دست يکس اگر

 يد،از شما دارد. اما اگر در کامبوج باش يدرخواست يادر حال دعا کردن است  گوييديحتما با خودتان م کنيد؟يم يفکر

 م کردن است.کار نشانه سال ينکه ا يدبدان يدبا

. نکته دهنديقرار م يوضع ينشان را در چنکنند، بدن يسالم و احوالپرس يکديگربا  خواهنديم يکامبوج وقت مردم

است که او نسبت به طرف  يشتريدهنده احترام بفرد باالتر باشد، نشان يهااست که هر چه دست ينا يگرجالب د

 .کنديمقابل ابراز م

 .يرندنگ يينپا يليهنگام سالم دادن، دستشان را خ کننديم يسع مردم کامبوج ينهم براي

 خداحافظ ایتکان دادن؛ سالم  ستد 
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 ينا ياشرق آس ياست. اما در کشورها يخداحافظ ياسالم کردن  يدست تکان دادن به معنا يا،دن يکشورها يشترب در

 يطور کلبه يا« نه» يبه معنا ينالت يکايرآم ياکشورها مانند ژاپن  يو در بعض آيديبه حساب م يشينما يشترکار ب

 است. يپاسخ منف

مشخص  ينبنابرا يايدبه طرف ما ب يماست که از طرف مقابل بخواه ينا يهندوستان هم دست تکان دادن به معنا در

ممکن است آنچه منظورمان  يگاه حت يم،انجام ده يگرد ياز فرهنگ و سنت کشورها يرا بدون آگاه ياست که اگر کار

 .يمکن ياننظر خود را ب يمبوده به اشتباه به طرف مقابل منتقل شود و نتوان

ساده است. پس  يسالم و احوالپرس يکدر مورد آداب معاشرت و  يامردم دن يفرهنگ يهااز تفاوت يافقط گوشه اينها

 .يدمجمل بخوان ينرا از ا يفرهنگ يهاداستان مفصل اختالف يد،اگر قصد سفر دار

 ديد صحبت نکنبلن لمان؛آ 

کار را  ينا هاياما آلمان يستن يدهپسند هايلياست، از نظر خ يبشفرد در ج يهاکه دست يکردن در حال صحبت

 .آورنديبه حساب م يبزرگ احترامييو آن را ب داننديبشدت بد م

قرار است  يوقت يند بنابراخودشان قانون و مقررات دارن يبرا يامردم دن يراز سا يشترقانونمند هستند که ب يمردم آنها

 جمع باشد. يليحواستان خ يدبا يد،کشور مالقات کن ينا ياز اهال يکيبا 

به  يکار ادار يبرا يو انتظار هم ندارند کس يستن يدر جمع از نظر آنها کار خوب يدنآدامس جو ياصحبت کردن  بلند

 .يخانه آنها تلفن بزند؛ مگر در مواقع اضطرار

 حركت کیفقط با  سالم كردن ها؛ينيچ 

 ينيمردان چ يهاست اما گاهمعمول و مرسوم مالقات يوهدست دادن ش يا،از نقاط دن يگرد ياريهم مانند بس ينچ در

 .دهنديها هم معموال فقط با هم دست مشان اضافه کنند. خانمحرکات سر را هم به دست دادن دهنديم يحترج

فقط به حرکت دادن  شونديدن هم چنان محدود است که آنها ناچار مفرصت سالم کر يحت يکشور پهناور گاه ينا در

 سر اکتفا کنند.

که انتظار  يندممکن است آنها با دست زدن به شما خوشامد بگو شويد،يآشنا م ينيگروه چ يککه با  يهنگام اما

 .يدو جوابشان را بده يدشما هم با آنها دست بزن روديم

که  يو تا زمان يدصدا بزن شانيآنها را با نام خانوادگ يدبا يشههم کنيد،يمالقات م هاينياگر با چ يداست بدان خوب

 .يدشان را به کار نبروجه اسم کوچک يچاند، به هخودشان از شما نخواسته

حرف  يمرک و مستق يلياغلب خ هاينيباشد چ يادتان يد،همصحبت شد يو با کس يدسفر کرد ينبه چ ياگر روز البته

 .زنندينم
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 كالم یحركات بدن به جا یتالياا 

. آنها به نگاه چشم گيرنديکنند، از زبان بدن کمک م يانمنظورشان را با کلمات و جمالت ب کهيناز ا يشترب هاايتاليايي

وارد  يترکه فرد بزرگ ي. زمانيدبه صورتشان نگاه کن يدو هنگام صحبت حتما با دهنديم ياديز يتدر چشم اهم

 .يداحترام بگذار وو به ا يدخود بلند شو ياز جا يدباحتما  شود،يم

 يدر آوردن کفش کار هايتاليايياز نظر ا يول ياورندکاله خود را در ب يدهنگام ورود به ساختمان، مردها با همچنين

 ناپسند است.

 يتاكس یجلو يفقط صندل هاستراليایيا 

 يقهدق 15حدود  يدحتما با يدبا آنها داشته باش يقرار مالقاتاگر  ينهم يهستند و برا يخوش قول يهاآدم هااستراليايي

به حساب  احترامييآنها رفتار شما را ب صورت،يرايندر غ يد؛شده در محل مالقات حاضر شو يينزودتر از ساعت تع

 .آورنديم

 ييه به تنهاک يخواهند نشست؛ چون کس ينماش يجلو يشوند حتما در صندل يضمن اگر آنها بخواهند سوار تاکس در

 .يردژست بگ خواهديکار م ينمغرور است و با ا ياز نظر آنها آدم نشينديعقب م يصندل يرو

 ممنوع! دنیآدامس جو نگاپور؛س 

هم وجود دارد که  يخاص ينکشور قوان ينها. در ابچه يحت يد؛را لمس کن يسر کس يدنبا وقتيچسنگاپور ه در

 يدنجو يا يعموم يهادر مکان يدنکش يگارکند، مثال س يجادفرد ا يرا برا دييامشکالت ز توانديبه آنها م توجهييب

 آدامس ممنوع است.

 يسصورت پل ينا يردر غ يزد؛آب دهان بر ياباندر خ يدنبا يشهروند يچکشور ه يندر ا يدخوب است بدان همچنين

 حتما با او برخورد خواهد کرد.

 دينکش ازهيخم رانسه؛ف 

شده  يرفتهدر کشور فرانسه اصال پذ يعموم هاييطآدامس در مح يدنجو يندن بدن و همچنو خاران يدنکش خميازه

اگر مهمان  يا،از نقاط دن يگرد ياريکشور برخالف بس ين. در اداننديم ادبانهيب يارکار را بس ينا هايو فرانسو يستن

 کند. روعرا ش يشغذا يزبانتا م يدصبر کن يدحتما با يدشد يکس

 

 يدوست داشتن ادهاییفر ونان؛ی 
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 کننديم يو البته سع دهنديدست م يکديگرنباشند فقط با  يمياگر آشنا و صم رسند،يبه هم م يوقت يوناني مردان

 هنگام دست دادن 

 يگرهمد يدارند؛ آنها وقت يگريد يوهخانواده، ش يو اعضا يميچشم در چشم طرف مقابل داشته باشند. اما دوستان صم

 يگريکار عالقه خود را به د ينو با ا گيرنديرا در آغوش م يکديگرو  زننديبه پشت هم ضربه م يرامبه آ بيننديرا م

 .دهندينشان م

که  ي. زمانبوسنديرا م يگرگونه همد بينند،يرا م يدوست يو آنها اغلب وقت کنديها فرق مدر مورد خانم يهقض اين

 ارتباط است. يدست دادن تنها راه برقرار يزن نندکيمالقات م يکديگربار با  يناول يها براخانم

 يگرمردم د يبرا يدکه شا کننديصحبت م ياديز يجانبلند و با ه ياربس يمعموال با صدا هايوناني يدبدان يدضمن با در

 ياهستند  يدنکش يادممکن است به اشتباه تصور شود که آنها در حال فر يباشد. گاه يرمعمولو غ يبعج يانقاط دن

 ياست. آنها هنگام يکديگربا  يونانمعمول صحبت کردن مردم  يوهش ينا کهيرخ داده است، در حال يانشانم ييعواد

 يتلق احترامييرا ب يندهدور بودن از فرد گو يو حت يستندبه هم با يکنزد دهنديم يحترج کننديکه با هم صحبت م

 .کننديم

 ديها باشمراقب دست وئيسس 

و اصال خوششان  دهنديم يتاهم يشناسبه وقت يامردم دن يهاز بق يشتردارند. آنها ب يجالب ينهم قوان هاسوئيسي

 برسند. يرشان دمهمانان آيدينم

 يو نه رو يدبگذار يزم يها را رودست يدبا يرسم يهااست که هنگام صرف غذا در مالقات ينا يگرجالب د نکته

 نباشد. يزم يها روکه آرنج يدمراقب باش يدمدت هم با ينالبته در تمام ا يتان؛پاها

 است. ادبانهيب ياز نظر آنها کار يزن يگرد يها در حضور فردو مرتب کردن ناخن کوتاه

 يگرم و طوالن یهادست دادن ونس؛ت 

 ي،به نسبت طوالن يو البته مدت زمان دهنديبا هم دست م يبه گرم کنند،يرا مالقات م يکديگرکه  يهنگام هاتونسي

خودشان و طرف  ينرا ب يشتريب يميتمحبت و صم خواهنديم کاريين. آنها با انجام چندهنديکار را ادامه م ينا

دست دادن کوتاه  يکبار با او مالقات کنند،  يناول يبرا يا ناسندرا اصال نش يکه فرد يکنند البته در صورت يجادمقابل ا

 .بوسنديبار م يکرا  يگرهمد رسند،يم يکديگربه  يهم وقت يونست يهاخواهد بود. خانم يتکان دادن سر هم کاف يا

 

 يطوالن یهادادن ستد 
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ها معموال دادن عرباما دست گيرنديرا در آغوش م يکديگرو  دهنديمردها معموال با هم دست م يعرب يکشورها در

با  يطور معمول در اجتماع تماسبه يزها و مردها ندست دادن آنها. زن ينه به محکم يول هاستيياز اروپا تريطوالن

 .دهنديندارند و با هم دست نم يکديگر

 قبل از دست دادن ميتعظ ندوستان؛ه 

و سرشان  شونديخم م ياند کمرا به هم چسبانده يشانهاکه کف دست يدر حال رسند،يم يکديگربه  يوقت هاهندي

 .شوديانجام م يرسم يهامالقات کار معموال قبل از دست دادن در ين. اآورنديم يينرا پا

را  يرينفقط همان رسم د يلدل ينندارند که با مردها دست بدهند و به هم يليمعموال چندان تما يهند هايخانم

 .دهنديانجام م

تر را لمس کنند و پس از فرد بزرگ يشان پابا دست راست يدابتدا با کننديترها مالقات مبا بزرگ هايکه هند زماني

 ها را به هم بچسبانند و سالم کنند.کف دست تواننديخود بزنند و بعد م ينه، دستشان را به قفسه سآن

ندارند و از  يدنبوس يا يکديگربه در آغوش گرفتن  يلياست که آنها چندان تما ينجالب توجه در هندوستان ا موضوع

 .کننديم يکار خوددار ينا

 دست زدن قبل از سالم وزامبيک؛م 

با آنها همراه  يو مدت بينيديرا م يگرانکه د يکشور زمان ين. در ادهنديم يتاهم يليبه سالم کردن خ يکوزامبم مردم

کشور مردم قبل از سالم  يناز مناطق ا ي. در بعضيداگر آنها را نشناس يحت يد؛کن يسالم و احوالپرس يدحتما با يد،هست

و پس از آن دستشان را به طرف فرد مقابل دراز  کننديمس مشان را با دست لکردن و دست دادن، سه مرتبه دماغ

 خواهند کرد.

 ياباناند، در خرا در دست گرفته يکديگر يهاکه دست ياگر دو مرد در حال يکاست که در موزامب ينقابل توجه ا نکته

 يکديگرها با گرفتن دست انجام نشده است. آن يبيتعجب ندارد و از نظر آنها کار عج يقدم بزنند و راه بروند اصال جا

 .دهنديرا نشان م شانيميتفقط محبت و صم

 دست دادن يبه جا يمتعظ ژاپن؛

کردن را به  يمهنگام خروج از منزل، تعظ يا کننديمالقات م يکديگرکه مردم با  يتابان، زمان يدخورش ينسرزم در

 ينرا در ا يشتريخم شوند و مدت ب شتريهم هرقدر ب يم. هنگام تعظدهنديم يحدست دادن و در آغوش گرفتن ترج

 اند.به فرد مقابل گذاشته يشتريوضع بمانند، احترام ب

در  ياکشورها هستند  يرکه اهل سا يکسان يبرا يندارد ول ييجا هايژاپن يدست دادن در فرهنگ سنت کهينبا ا البته

 .دهديخود را به دست دادن م يکردن جا يممعموال تعظ يو کار يرسم يهامالقات
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********************** 

 

آشنايي با  سعي بر آن شده تا مطالبي که در اين جزوه جمع آوري مي شود نياز دانشجويان و عالقمندان به

سازد. هر چند که هنوز مباحثي هست که در اينجا نوشته نشده است بنابراين در جهانگردي را برطرف  اصطالحات

آدرس ود دارد و مد نظر دوستان است، لطفا با فرستادن مطالب به صورتي که مطلبي مناسب اين بحث وج

 الکترونيکي قيد شده در پايين صفحه در هر چه جامع تر شدن اين جزوه حقير را ياري نماييد.

 

 

 مهدي حسن زاده، با سپاس 

 95 / اسفند 2017مارس 
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 مرکز زبان نیب الملل 

 فعاليت حوزه 

 بزرگساالن ( با هدف آمادگي براي شرکت در آزمون -کودکان و نوجوانان -ره هاي مکالمه )خردساالنبرگزاري دو

 IELTS - TOEFL - TOEICهاي بين المللي 

  برگزاري دوره هاي آمادگي براي شرکت در آزمونهاي داخلي چونTOLIMO- MHLE-MSRT- ،  آزمون ارشد

 و دکترا

  بازرگاني ،هتلداري، راهنماي تور و...برگزاري دوره هاي خصوصي مکالمه ويژه 

 برگزاري دوره هاي مقاله نويسي 

 برگزاري دوره هاي آموزش ترجمه بصورت مکتوب و شفاهي 

 برگزاري دوره هاي ترجمه نوار و فيلم 

 برگزاري دوره هاي مکالمه زبان فرانسه و آمادگي آزمونهاي بين المللي 

 برگزاري دوره هاي مکالمه زبان آلماني 

 ي دوره هاي مکالمه ترکي استانبوليبرگزار 

 برگزاري دوره هاي بازرگاني به زبان انگليسي 

 اهداف   

مهمترين هدف اين مرکز، آموزش زبان انگليسي به بهترين نحو و با باالترين کيفيت آموزشي به زبان آموزان در وهله  .1

 دن به اهداف زبان آموزاناول و سپس برگزراي دوره هاي آمادگي آزمونهاي بين المللي جهت تحقق بخشي

 آموزش استادان مجرب جهت تدريس در خود مرکز و ديگر مراکز آموزش زبان .2

برآورده کردن نيازهاي زباني مراجعه کنندگان اعم از کالسهاي رفع اشکال، تقويتي دروس زبان مدرسه و دانشگاه،  .3

 ترجمه متون

 ها موفقيت 

روز و امکانات آموزشي مناسب موجب شد که اکنون کارنامه اين استفاده از استادان مجرب، روش هاي آموزشي به  .1

مراکز درخشان بوده و آمار باالي قبولي شرکت کنندگان در دوره هاي مکالمه و آمادگي آزمون هاي بين المللي، 

 ,MSRT , MHLEشاهد اين مدعاست. البته برگزاري دوره هاي آمادگي آزمون هاي داخلي نظير 

TOLIMO …,با اند توانسته بيشماري تعداد تاکنون. است رفته شمار به مراکز اين قوت نقاط از همواره نيز 

 برخي که مفتخريم بسيار. يابند دست انگليسي زبان ابزار با خود اهداف به و شده التحصيل فارغ مرکز اين از موفقيت

 نمره کسب و اينترني تافل يا و 6.5 باالي نمره کسب و ايلتس المللي بين آزمونهاي گذراندن با  يان اين مرکزدانشجو

 آکادميک زندگي به...  و امريکا استراليا، کانادا، فنالند، چون کشور از خارج مراکز و دانشگاها در اند توانسته 90 باالي

 .دهند ادامه خود

 کاشانکسب افتخار موسسه برتر به مدت سه سال متوالي از طرف اداره آموزش و پرورش  .2
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