TOURISIM IDIOMS & EXPRESSIONS
Parts of what you need to know to easily face a tourist.

Compiled by: M Hassanzadeh

بخش اول:
نکات گرامر ساده اما ضروری برای زبان آموزان گردشگری
زمان حال ساده
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فرمول ساخت جمله:
بقيه جمله  +فعل زمان حال +فاعل
زمان حال ساده يکي از متداولترين زمانها در زبان انگليسي ميباشد که براي مقاصد زير مورد استفاده قرار ميگيرد :
 )1براي بيان عملي که هميشه تکرار ميشود ،مانند يک عادت يا رسم :
I go to school by bus.
We get up at 7 AM.
 )2براي بيان حقيقتي که هميشه يا معموالً درست است ):وقايع پذيرفته شده علمي)
The earth orbits the sun.
I come from Iran.
 )3براي بيان حقيقتي که براي مدتي (طوالني) دوام داشته باشد :
I work in a shop.
She lives in a small cottage.
زمان حال ساده اغلب با قيدهاي تکرار مورد استفاده قرار ميگيرند .مهمترين قيدهاي تکرار ) (frequency adverbsعبارتند از :
Never, rarely, sometimes, often, usually, always
I usually play football with my friends.
من معموال با دوستام فوتبال بازي مي کنم.
Sometimes, she plays the piano for us.
او بعضي مواقع برامون پيانو ميزنه.
نکاتي در مورد هجي)(verb + s
 -1افعالي که به  x, ch, sh, ssو  oختم ميشوند ،به جاي  s ، esميگيرند :
Washes, watches, does, boxes
 -2افعالي که به  yختم ميشوند و قبل از آن حرف بيصدايي بيايدy ،به  iesتبديل ميشود :
Try> tries - hurry> hurries - fly> flies
ولي آن دسته از افعالي که به  yختم ميشوند و قبل از آن يک حرف صدادار وجود دارد ،تنها يک  sميگيرند :
Plays, buys, enjoys

جمع

مفرد

go
go

we

I
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goes/buys/dose not
smoke

Parts of what you need to know to easily face a tourist.

buy

you

she/he
do not smoke

they

زمان حال استمراری
فرمول ساخت:
بقيه جمله+am/is/are+ v+ing+فاعل
 )1براي بيان عملي که هماکنون جريان دارد :
She is watching the TV.
او تلويزيون تماشا مي کند.
He is working at the moment.
او االن در حال کار کردن است.
 )2براي بيان عملي يا موقعيتي که در حال حاضر در حال وقوع ميباشد ،اما الزاماً در همين زمان صحبت کردن در حال رخ دادن
نيست :
I am reading an exciting book.
دارم يه کتاب هيجان انگيز مي خونم.
He is learning Arabic.
اون داره عربي ياد مي گيره.
(توجه داشته باشيد که مثالً در جمله اول ،شخص گوينده ممکن است در همين لحظه مشغول مطالعه کتاب باشد و يا اينکه ممکن است
منظورش اين باشد که مدتي است مشغول مطالعه کتاب است ولي هنوز تمام نشده است).
 )3براي بيان قراري تعيين شده در آينده :
I am meeting him at the park.
 )4براي بيان کار يا شرايطي موقتي :
I am living in a small flat now, but I am trying to find a better one.

(نکاتي در مورد هجي افعال  ingدار (
 )1افعالي که به يک  eختم ميشوند ،آن  eحذف ميشود :

Come  coming take, taking write, writing

ولي در مورد افعالي که به  eeختم ميشوند ،اين قاعده صدق نميکند :

Agree  agreeing see, seeing
 )2در افعال يک بخشي (يک هجايي) که داراي يک حرف صدادار و يک حرف بيصدا ميباشند ،حرف بيصداي آخر تکرار ميشود :
Run  Running, stopping, getting
ولي چنانچه حرف بيصداي آخر  yيا  wباشد ،تکرار نميشود :
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Showing, enjoying

am

I

are

you
we
they

is

she
he
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working
going
doing

زمان حال كامل
فرمول ساخت:
بقيه جمله  +Has/have + pp+فاعل
كاربرد های این زمان:
 )1براي بيان عملي که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد :
I have studied English since 1990.
از سال  1990به مطالعه انگليسي پرداختهام.
She is lived in Tehran for 10 years.
او به مدت  10سال در تهران زندگي کرده است.
?How long have you lived in Tehran
چه مدتي در تهران زندگي کردهايد؟

نکته :توجه داشته باشيد که در زمان حال کامل ،غالباً از اصطالحات زماني خاصي مانند  sinceو  forاستفاده ميشود .
 Forنشان دهنده دورهاي از زمان است که تا کنون ادامه داشته است ،ولي  sinceبا مقطعي از زمان به کار ميرود و به معني «از آن
زمان تا کنون» ميباشد.
 )2براي بيان تجربهاي که در زماني در زندگي شخصي اتفاق افتاده است .در واقع اين عمل در گذشته روي داده و به پايان رسيده
است ،اما آثار آن هنوز محسوس است .اين که اين عمل يا تجربه چه موقعي روي داده ،مهم نيست :
من هرگز به انگلستان نرفتهامI have never been to .
England.
تا کنون چندين عمل جراحي داشته استShe has had several operations up to .
now.
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 )3براي بيان عملي که در گذشته نزديک اتفاق افتاده ولي اثر آن در زمان حال مشاهده ميشود .در اين حالت ازalready ، yet
 still ،و  justبسيار استفاده ميکنيم :
توجه داشته باشيد از  alreadyبيشتر در جمالت مثبت و از  yetبيشتر در جمالت منفي و پرسشي استفاده ميشود .
من تازه يک ساندويچ خوردهام.
I have just had a sandwich.
اين فيلم را قبالً ديدهام.
I have already seen the.Movie.
اتوبوس هنوز نرسيده است.
The bus has not arrived yet.

زمان گذشته ساده
فرمول ساخت:
بقيه جمله  +فعل زمان گذشته +فاعل
گذشته ساده در موارد زير کاربرد دارد :
 )1براي بيان کاري که در گذشته و زمان مشخصي به پايان رسيده است :
We met last week.
ما هفته گذشته ديديم.
He left yesterday.
او ديروز رفت.
 )2براي بيان کارهايي که پشت سرهم در يک ماجرا يا داستان ميآيند :
Every day he walked in the jungle.
When he was a child, they lived in a cottage in the jungle.

نکاتي در مورد هجي )(verb + ed
 )1هنگاميکه فعلي به  eختم ميشود ،فقط  dاضافه ميکنيم :
Loved, hated, used
 )2افعال يک هجايي (يک بخشي) که به ترتيب شامل يک حرف صدادار و يک حرف بيصدا ميباشند ،حرف بيصداي آخر تکرار
ميشود :
Stopped, planned, robbed
ولي اگر دو حرف صدادار وجود داشته باشد ،حرف بيصداي آخر تکرار نميشود :
Looked, cooked, seated
اگر حرف بيصداي آخر  yيا  wباشد نيز تکرار نميشود :
Played, rowed, showed
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زمان گذشته استمراری
فرمول ساخت:
بقيه جمله+was/were+ v+ing+فاعل
از زمان گذشته استمراري بيشتر براي بيان کارهايي استفاده ميشود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتي ادامه داشتهاند ولي حدود زماني
آنها به طور دقيق مشخص يا مهم نيست .
در اغلب موارد گذشته استمراري همراه با گذشته ساده بکار ميرود .در چنين حالتي ،گذشته استمراري بر کارها و فعاليتهاي طوالنيتر
(در پسزمينه) داللت ميکند ،در حالي که گذشته ساده بر کارها و فعاليتهايي داللت ميکند که در ميانه کارهاي طوالنيتر واقع شدهاند .
بطور کلي «گذشته استمراري» در موارد زير بکار ميرود :
 )1براي بيان کاري که قبل از زمان خاصي در گذشته آغاز شده و احتماالً پس از آن نيز ادامه داشته است :

?What were you doing at 6.00
ساعت  6چکار ميکرديد؟
I was having breakfast.
داشتم صبحانه ميخوردم.
 )2براي بيان کار يا فعاليتي در گذشته که به وسيله چيزي قطع شده باشد :
The phone rang when I was watching TV.
وقتي داشتم تلويزيون مي ديدم ،تلفن زنگ زد.
While I was driving home, my car broke down.
داشتم به سمت خونه رانندگي ميکردم ،که ماشينم خراب شد.
 )3براي بيان کار يا فعاليتي به پايان نرسيده در زمان گذشته (در مقايسه با گذشته ساده که کارهاي کامل شده را بيان ميکند:
I was reading a book during the flight. (I did not finish it).
but: I read a book during the flight. (I finished it).

زمان گذشته كامل
فرمول ساخت:
بقيه جمله  +had + pp+فاعل
ما از زمان گذشته کامل براي نشان دادن عملي استفاده ميکنيم که پيش از عمل ديگري در گذشته اتفاق افتاده است (گذشته در
گذشته) .در واقع گذشته کامل معادل گذشتهي زمان حال کامل است( .با گذشته ساده مقايسه کنيد).
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
We were not hungry. We had just had dinner.
dinner.
گرسنه نبوديم.تازه ناهار خورده بوديم.
گرسنه نيستيم .تازه ناهار خورده ايم.
I did not know who he was. I had never seen him
Who is that man? I have never seen him
before.
before.
نميدونستم او کي بود .قبال" هرکز او را نديده بودم.
آن مرد کيست؟ قبال هرگز او را نديده ام .
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.
وقتي به سينما رسيدم ،فيلم شروع شده بود.
زمان آینده ساده
فرمول ساخت:
بقيه جمله +فعل اصلي + will / shall+فاعل
زمان آينده  :کاري است که در زمان آينده انجام خواهد شد.
براي اول شخص مفرد و اول شخص جمع بيشتر به جاي willمي توانيم از  shallنشانه هاي زمان آينده ساده هم استفاده کنيم.
نشانه هاي زمان آينده ساده:
الف :وجود فعل کمکي  willو يا  shallبين فاعل و فعل اصلي
ب :وجود قيود زمان مثل :
فردا Tomorrow
به زودي Soon
زودتر يا ديرتر Sooner or later
تا سه هفته ديگر Three weeks
زمان آينده Next +
زمان In +

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

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

تذکر بسيار مهم  :با کلمات زير  willو يا  shallبه کار نمي روند.
تا Till:
تا Until:

قبل از Before:
بمحض اينکه As soon as:
بعداز After:
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:فرمولهای ساخت جمله
before + حال و آينده
 آينده+ before + حال زمان
:مثال
You will pass if you study.
. امتحانت رو پاس مي کني،اگر بخوني
If you study, you will pass.
I will call you as soon as I get home.
. باهات تماس مي گيرم،به محض اينکه برسم خونه
As soon as I get home, I will call you.

زمان آینده استمراری
:فرمول ساخت
 اضافه کنيم بنابراين فرمول زير را خواهيمwill  وياshall براي ساختن اين زمان در انگليسي کافي است که به جمالت حال استمراري
.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 باشدshall وwill تغييرات در اين زمان به عهده دو فعل کمکي
. بکار مي روندIوWe در ضمن اين دو فقط با

I shan’t be studying.
.من نمي تونم مطالعه کنم
You won’t be going swimming.
.شما نميتونين به شنا برويد
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?
آنها نبايد تمام شب را تلويزيون تماشا کنند؟
:در دو مورد زير به کار مي رود: کاربرد اين زمان
TOURISM IDIOMS AND EXPRESSIONS
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الف -داللت بر انجام عملي مي نمايد که در زمان آينده در لحظه معيني در حال انجام مي باشد مثل:
We will be sitting in the class and studying tomorrow morning.
فردا صبح در کالس نشسته ايم و داريم درس مي خوانيم.
ب -اگر اطمينان به انجام عمل به آينده داشته باشيم از اين زمان استفاده مي کنيم مثل:
I will be seeing you tomorrow.
فردا ميبينمت.
We will be having a test next week.
هفته ديگر امتحان داريم.
نشانه هاي اين زمان:
i.
ii.

 : all day tomorrowزمان قيد all +
: This time next sessionقيد زمان آينده  +لحظه معين
At 7 o’clock next session
At 9 o’clock tomorrow/ tonight

افعال با قاعده و بي قاعده

مقدمه:در مواردي الزم مي گردد از قسمت دوم ) (pastيا قسمت سوم ) (past participleيک فعل استفاده کنيم .اما قسمت دوم يا
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
بي قاعده تقسيم کرد .در قسمت هاي زير به تعريف هر يک پرداخته مي شود.
الف -با قاعده:
به آن دسته از افعال گفته مي شود که براي تبديل آنها به قسمت دوم يا سوم کافي است که به پايان آنها پسوند  edاضافه نمائيم .بعنوان
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.
ب -بي قاعده:
به آن دسته از افعال گفته مي شود که تبديل قسمت اول به دوم يا سوم در آنها مطابق با قاعده فوق نيست .به منظور سهولت در به خاطر
سپاري ،اين افعال را مي توان به چهار دسته تقسيم کرد:
جدول 1
افعال بي قاعده اي که هر سه قسمت آنها يکي است
معني
ارزش داشتن
بريدن -قطع کردن
صدمه رساندن
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Let

اجازه دادن

put

قرار دادن

read

خواندن

set

غروب کردن
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:مثال
3. You should cut the cake just now.
)(شما بايد همين حاال کيک را برش بدهي
4. You cut the cake yesterday.
)(شما ديروز کيک را بریدی
2 جدول
افعال بي قاعده اي که قسمت اول و سوم آنها يکي است
قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

become )(شدن

Became

Become

come )(آمدن

Came

Come
3 جدول

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

قسمت دوم

قسمت سوم

bring )(آوردن

brought

Brought

build )(ساختن

built

Built

burn )(سوختن

burnt

Burnt

feed )(غذا دادن

fed

Fed

feel )(احساس کردن

felt

Felt

find )(پيدا کردن

found

Found

get ) شدن-(گرفتن

got

Got

have )(داشتن

had

Had

hear )(شنيدن

heard

Heard

keep )(نگه داشتن

kept

Kept

learn )(ياد گرفتن

learnt

Learnt

leave )(ترک کردن

left

Left

lend )(قرض دادن

lent

Lent

lose )(گم کردن

lost

Lost

make )(ساختن

made

Made

mean )(معني دادن

meant

Meant

meet )(مالقات کردن

met

Met
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pay )(پرداختن

paid

Paid

say )(گفتن

said

Said

sell )(فروختن

sold

Sold

send )(فرستادن

sent

Sent

shine )(درخشيدن

shone

Shone

sit )(نشستن

sat

Sat

sleep )(خوابيدن

slept

Slept

spend )(گذراندن

spent

Spent

stand )(ايستادن

stood

Stood

teach )(درس دادن

taught

Taught

tell )(گفتن

told

Told

think )(فکر کردن

thought

Thought

Un derstand )(فهميدن

understood

Understood
4 جدول

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

قسمت دوم

قسمت سوم

be )(بودن

was/were

Been

begin )(شروع کردن

began

Begun

break )(شکستن

broke

Broken

do )(انجام دادن

did

Done

draw )(نقاشي کردن

drew

Drawn

drink )(نوشيدن

drank

Drunk

drive )(رانندگي کردن

drove

Driven

eat )(خوردن

ate

Eaten

fly )(پرواز کردن

flew

Flown

forget )(فراموش کردن

forgot

Forgotten

give )(دادن

gave

Given

go )(رفتن

went

Gone

grow )(رشد کردن

grew

Grown

know )(دانستن

knew

Known

ride )(راندن

rode

Ridden

rise )(طلوع کردن

rose

Risen

see )(ديدن

saw

Seen

show )(نشان دادن

showed

Shown

sing )(آواز خواندن

sang

Sung

TOURISM IDIOMS AND EXPRESSIONS
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speak )(صحبت کردن

spoke

Spoken

swim )(شنا کردن

swam

Swum

take )(گرفتن

took

Taken

wake )(بيدار شدن

woke

Woken

wear )(پوشيدن

wore

Worn

write )(نوشتن

wrote

Written

blow )(وزيدن

blew

Blown

choose )(انتخاب کردن

chose

Chosen

hide )(پنهان کردن

hid

Hidden
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بخش دوم :اصطالحات متداول صنعت گردشگری
يکي از بحث هاي متداول در صنعت گردشگری "تطبيق اصطالحات جاري و روزمره " با واژگان فارسي مي باشد
که بطور طبيعي مشاهده ميشود که ده ها واژه التين و غيرفارسي بصورت روزمره در دفاتر ،موسسه ها و واحدهاي
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
صنعتي ايران با اخذ مجوزهاي قانوني بعنوان تنها مرجع رسمي کشور ،در تدوين و نشر استانداردهاي ملي با واژگان
فارسي مي باشد.
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين اصطالحات متداول براي تشريح تسهيالت و خدمات مورد ارائه از سوي تامين
کنندگان خدمات گردشگري به منظور يکسان سازي واژه ها و اصطالحات اين صنعت مي باشد.

اصطالحات و تعاریف
در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير بکار ميرود :
 -1اصطالحات عمومي ) )General Terminology
 -2مفاهيم پایه (آغازین) )( Basic Concepts
 -3سفر و گردشگری  (Travel and Tourism) :فعاليتهايي است که شخص در مسافرت يا اقامت در
خارج از محيط معمول زندگي با هدف تفريح  ،تجارت يا اهداف ديگر انجام مي دهد .
 -4گردشگری پایدار ( Sustainable Tourism) :توسعه و برنامه ريزي گردشگري است به ترتيبي که
موجب نگهداري و حفاظت همه جانبه از محيط زيست شده و با شيوه زندگي و حقوق ساکنان محلي سازگاري
داشته باشد .
 -5مسافر  (Traveller):شخصي است که از نقطه اي به نقطه ديگر نقل مکان کرده و جابجا ميشود .
 -6گردشگر  (Tourist) :مسافري است که با هدف پرکردن اوقات فراغت به مسافرت ميرود.
 -7مسافر تجاری  (Business Traveller) :مسافري است که به داليل حرفه اي يا تجاري يا اهداف ديگر
بازرگاني مسافرت مي کند .
 -8بازدید كننده (Visitor):مسافري است که به نقطه اي سفر مي کند که محل اقامت دايمي او نيست.
- 9خدمات گردشگری  (Tourism services) :خدماتي است که به مسافران  ،گردشگران و بازديد کنندگان
ارائه مي شود .
حمل و نقل  ،اقامت  ،غذا و بسته سفر از انواع خدماتي هستند كه ارائه مي گردد .

 -10حمل و نقل )(Transport
 -11حمل و نقل برنامه ای  (Regular Transport):حمل و نقل مسافر است که در مسير مشخص و
برمبناي برنامه زماني معين انجام مي گيرد .
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 - 12حمل و نقل دربستي  (Charter Transport):اجاره قطعي تمام و يا قسمتي از وسيله حمل و نقل از
تامين کننده خدمات گردشگري است .
- 13حمل و نقل خطي  ( Shuttle Transport) :حمل و نقل مسافران است بين دو مکان در زمان معين و به
تناوب که توسط تامين کننده خدمات به اجرا در مي آيد .
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 -14قرار داد حمل و نقل  (Transport Contract) :موافقت نامه قانوني و اجرايي بين مسافر و ارائه کننده
خدمات حمل و نقل است .
 -15درجه بندی وسایط حمل و نقل  (Classes of Transport) :درجه بندي متفاوت رفاه و آسايش،
خدمات و قيمت در وسايل حمل و نقل است .
 -16نرخ پایه  (Basic Fare):مجموعه معيارهايي است که توسط تامين کننده خدمات گردشگري مطابق با
ظرفيت تشکيالتي خود براي فصلهاي مختلف ،مدت سفر  ،تعداد مسافر و شرايط پرداخت هزينه در نظر گرفته
ميشود .
 -17حداقل  /حداكثر اقامت  (Minimum / Maximum Stay) :کوتاهترين و يا طوالني ترين مدت
اق امت سفر ( تعداد شب يا ساعات اقامت در صورتي که کمتر از يک روز باشد ) در يک نقطه  ،که براي آن  ،نرخ قابل
اجرا از طرف تامين کننده خدمات گردشگري اعالم شده است

اصطالحات موجود در هتل
(Circulationسركيوليشن)  :فضاهاي قابل عبور و تردد را مي گويند .
( Functionفنکشن) :فضاهاي اداري هتل را مي گويند .
( Roomاتاق) :به کليه اماکن داراي نشيمن اطالق مي شود .
( Keyكليد) :به اتاق هايي که مخصوص اجاره به مهمان است مي گويند .
) Entranceدهانه)  :ورودي اتاق ها  ،راهروها و مسيرها را مي گو يند .
( Folderفولدر) :در درون فولدر اتاق کارت مهمان قرار مي گيرد که به  2صورت سبز و قرمز است و توسط مهمان
تعبيه مي شود .
( Green Cardكارت سبز)P. C. = Please Clean Up or Make Up :
( Red Cardكارت قرمز)DND = Don’t Disturb :

Compiler: M. Hassanzadeh/// hassanzadeh@bscl.Ir

TOURISM IDIOMS AND EXPRESSIONS

TOURISIM IDIOMS & EXPRESSIONS
Compiled by: M Hassanzadeh

Parts of what you need to know to easily face a tourist.

( Maidاتاقدار)  :فردي است که کارش نظافت مي باشد و زير نظر  House Keepingاست  .چرخي به نام
 Trackدارد و زير نظر سوپروايزر طبقات است  .به تعداد هر  14اتاق يک نفر اتاقدار وجود دارد  .زمان نظافت براي
هر اتاق  15تا  25دقيقه است  .چرخ اتاقدار  3طبقه است که طبقه زيرين مخصوص ملحفه ها و رو تختي و ملزومات
پارچه اي سنگين است  .طبقه وسط مخصوص روبالشتي  ،حوله و ملحفه هاي کوچک است و طبقه باال مخصوص
مواد شوينده  ،جا نماز و . ...
 :Vegansکساني هستند که گوشت و فراورده هاي گوشت را نمي خورند .
 :Lactoکساني که شير و لبنيات مصرف مي کنند ولي تخم مرغ مصرف نمي کنند .
 :Oreکساني که هم شير و هم تخم مرغ مي خورند .
 :High Seasonبه پرکارترين فصل کاري هتل مي گويند  .در اين فصل هتل ها بسيار شلوغ و پر مشغله بوده و
گاهي اقدام به استخدام نيروهاي موقتي با قراردادهاي کوتاه مدت مي نمايند  .در اين خصوص برنامه ريزي هاي
 F&Bبسيار با دقت انجام مي شود و معموال ً قيمت هتل ها تغييراتي به سمت صعودي دارد و البته گفتني است که
ممکن است در دو کشور نيمکره شمالي و جنوبي در يک زمان يکي  High Seasonو ديگري Low
 Seasonباشد .
:Low seasonدر اين فصل هتل ها تعداد مسافرين کمتري دارند و درآمد حاصل پايين است  .صاحبان هتل ها و
متصديان امر براي جبران اين موضوع امتيازاتي را نظير تخفيف  30الي  50درصد  ،تورهاي فرهنگي و تفريحي ،
برپايي جشنواره و نمايش هاي تفريحي رايگان و يا مسابقات جذاب و همراه با جايزه ارائه مي کنند .
 Day Useمسافراني که به مدت چند ساعت در
هتل اقامت مي کنند
 :Safe Boxصندوق امانات

 : Weekender Plusاقامتگاه هاي آخر هفته
 :Monopoleانحصاري بودن يک شيفت براي يک
نفر خاص

 :Point Systemسيستم انعام يکپارچه

 : Room Divisionمدير امور اتاق ها

 :Tipانعام

 : Owner Manager Hotelهتل هاي خود
مالک ( موظف )

 : Post Houseرستوران هايي که اجازه پخت در
خارج از رستوران دارند
 : Recreation Tourismگردشگري تفريحي با
رويکرد بازيابي روحيه
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 : Leisure Breakبروشورهاي هماهنگ خدمات
تفريحي هتل ها
 : Crass Sellفروش چندگانه
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 : Rack Rateنرخ اعالم شده دائمي اتاق ها

 : Royal Hotelهتل هايي با خدمات منحصر به
فرد

 عالئمي كه در گزارشات خانه داری است :
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) :Out of Order, (O.O.Oخارج از سرويس

) :Vacant Dirty (V.D.خالي و کثيف

) :Vacant Clean,( V.C.خالي و تميز

): Vacant Ready (V.R.خالي و اماده

اصطالحات مربوط به سن مسافر
بزرگسال  adult:به افراد بيش از  12سال اطالق ميشود و با عالمت اختصاري  ADLنشان داده ميشود.
اطفال  2 -6سال  child:کودکاني هستند که معموال در هتلها به آنها تخت اختصاص نمييابد و با عالمت
اختصاري  CHD 6-2نشان داده ميشود.
اطفال  6-12سال  child:کودکاني هستند که معموال در هتلها به آنها تخت از نوع سفري اختصاص مييابد و با
عالمت اختصاري  CHD 12-6نشان داده ميشود.
نوزاد  Infant:به کودکان زير دو سال اطالق ميشود که معموال در هتلها به آنها تخت اختصاص نمييابد و با
عالمت اختصاري  INFنشان داده ميشود.

اصطالحات مربوط به سرويسهاي قابل ارائه در مقصد
Airport Transfer؛ ترانسفر فرودگاهي :حملونقل مسافر از فرودگاه به هتل و بالعکسCity Tour؛ گشت
شهري :يک گشت تمام روز و يا نيم روز به منظور بازديد از نقاط ديدني و يا استفاده از امکانات تفريحي شهر مقصد
است .در بعضي از پکيجهاي تور اين نوع گشت جزيي از تور بوده و هزينه آن در محاسبات قيمت پکيج لحاظ شده
است.
Tour Guide؛ راهنمای تور :راهنماي تور و تورليدر است که با داشتن اطالعات کافي از مقصد مسووليت
برگزاري گشتها ،حلوفصل مشکالت مسافران در مقصد را به عهده دارد .وجود راهنماي تور از ضروريات هر تور بوده
و بايد مسافران قبل از رسيدن به مقصد از مشخصات راهنما و نحوه دسترسي به آن اطالع داشته باشند.
OPTIONAL TOURS؛ گشتهای انتخابي :به آن دسته از گشتهايي اطالق ميشود که هزينه آن در پکيج
تور لحاظ نشده و مسافران ميتوانند در صورت تمايل به استفاده از آنها پس از مشورت با تور ليدر خود نسبت به
خريد اقدام کنند .بديهي است اين گونه گشتها معموال توسط آژانس کارگزار مستقر در مقصد برگزار ميشود.
 ،DOMESTIC FLIGHTپرواز داخلي :پروازهاي داخلي هستند که در مسير دو شهر از کشور مقصد صورت
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مي گيرد و در مواردي کاربرد دارد که پکيج تور شامل بازديد از دو شهر با مسافتي طوالني است .در اين صورت بليت
پرواز داخلي توسط برگزار کننده از قبل تهيه ميشود.

انواع هتل ها
متل Motel:مثل تلفيقي است از دو واژه  Motelو Hotelواساساً ماهيت بين راهي داشته و معموال خارج از
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
آنهاست چرا که ميهمانان به مجرد وارد شدن به متل بدون نياز به پياده شدن کليد اتاق خود را از رسپشن دريافت
نموده و مستقيما به سمت اتاق خود رانندگي مي نمايند.
هتل پانسيون  Hotel pension:در شهر واقع شده و تعدادي اتاق ،سالن غذا خوري – به اندازه اي که بتواند
غذاي ساکنان اتاقها را تامين نمايد -کتابخانه و سالن مطالعه و اتاق تلويزيون در آن پيش بيني و آماده شده است .
پانسيون معموال اتاق را به صورت ماهانه و يا ساالنه اجاره داده و مشتريان ديگري را از خارج هتل براي صرف غذا
نمي پذيرد .بر همين اساس معموال سالن غذا خوري پانسيون فقط به اندازه احتياج اتاق ها در نظر گرفته مي شود .
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.
ریزورت هتل  Resort Hotel :به هتل هايي اطالق مي شود که معموال نزديک چشمه هاي مواد معدني و يا
ساحل قرار دارند( .هتل هاي مخصوص استراحت)
هتل آپارتمان  Apartment Hotel:هتل مکاني است براي اقامت تا در آن از مسافر پذيرايي شود  .حال اگر
امکان پذيرايي در هتل کاهش يابد ،هتل آپارتمان شکل مي گيرد .در هتل آپارتمان وسايل آشپزي وجود دارد و
نيازي به رست وران احساس نمي شود .اقامت در هتل آپارتمان بسيار شبيه به اجاره آپارتمان است با اين تفاوت که
قرارداد اجاره اي وجود ندارد و مسافر هروقت بخواهد مي تواند با هتل تسويه حساب نموده و آنجا را ترک نمايد .بر
خالف هتل ها که داراي شرايط سختي هستند هتل آپارتمانها داراي انعطاف پذيري باالئي بوده و انواع بسيار متفاوتي
دارند .معموال شبيه هتل ها ساخته مي شوند و داراي تعداد زيادي آپارتمان مي باشند.

انواع تخت در هتل
انواع تخت هاي موجود در اتاق هاي هتل در جدول "انواع تخت" آورده شده است ليکن در اينجا الزم است مسافرين
با تخت اضافه و تخت بچه بيشتر آشنا گردند.
اكستر ابد Extra Bed-تختخواب تاشو :چون تعداد افراد بعضي از خانواده ها زياد و بيش از تعداد تختخوابهاي
اتاق است  ،ناچار استفاده از تخت اضافي ناگزير خواهد بود  .تختخوابهاي اضافي را اکسترابد مي نامند .اين تختها در
طبقات هتل وجود دارد و براساس فرمي که رسپشن به خانه داري مي دهد ،در اختيار اتاقها گذاشته مي شود .اين
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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وجه اضافي از مسافر دريافت مي شود که به حساب اتاق منظور مي گردد .از اين فرم نسخه اي نيز به کشير
(صندوق) مي رود تا وجه تخت اضافي به حساب اتاق نوشته شود.

دو تخت جداي تکنفره Twin
يک تخت دو نفره Double
يک تخت دو نفره و دو تخت تکنفره Twin
Double
تخت دو نفره بزرگ Queen Size
تخت بزرگ King Size
تخت دوبل دوبله Double – Double Bed
تخت با تشک آبي Water Bed

تخت سالن پذيرايي -کاناپه قابل تبديل به تخت
Bed- parlor
کاناپه تبديل به تخت Bed-
Studio=Convertible Sofa
کاناپه تبديل به تختخواب Convertible Couch
مبل تختخوابشو Sleeping Couch
تخت ديواري Folding –up bed
تخت تاشو Roll-A-Way-Bed
يک تخت يکنفره Single

تخت دو طبقه Bunk Beds

انواع سرويس در هتل ها
:(Only Room) O.Rيعني اتاق جهت اقامت بدون هيچگونه وعده غذائيEuropean plan
(Bed & Breakfast) B.B:يعني اتاق جهت اقامت همراه با يک وعده صبحانه در روزAmerican plan
:(Half Board) H.Bيعني اتاق جهت اقامت همراه با يک وعده صبحانه و يک وعده ناهار يا شام .مث ً
ال
سرويس H.Bدر دبي معموالً به يک وعده صبحانه و يک وعده ناهار اطالق گرديده در حالي که همان سرويس در
ترکيه (منطقه آنتاليا و منطقه درياي اژه) به يک وعده صبحانه و يک وعده شام اطالق مي گردد . Modified
American plan
:(Full Board)F.Bيعني اتاق جهت اقامت همراه با يک وعده صبحانه  ،يک وعده ناهار و يک وعده شام .مثالًدر
بعضي از هتل ها اين سرويس بصورت سرويس  Full board plusيعني اتاق جهت اقامت همراه با يک وعده
صبحانه  ،يک وعده ناهار  ،يک وعده شام و نوشيدني ها هنگام صرف ناهار و شام ارائه مي گردد . Full
American plan
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:(All Inclusive)ALLيعني اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده هاي غذائي شامل صبحانه ،ناهار  ،عصرانه و
شام و نوشيدني هاي رايگان .اين سرويس معموالً در هتل هاي واقع شده در شهرهاي ساحلي ارائه مي گردد و بسته
به نوع نوشيدني ارائه شده مثالً توليد داخل يا خارج کشور و اينکه در چه ساعاتي از شبانه روز ارائه مي گردد داراي
واژه هاي متفاوتي است نظير  Ultra All Inclusiveو  Maximum All Inclusive:در بعضي از هتل هائي
که چنين سرويسي ارائه مي گردد استفاده رايگان از ورزشهاي آبي از قبيل جت اسکي  ،اسکي روي آب  ،غواصي ،
ماساژ و  ...براي يکبار در طول اقامت جزئي از سرويس مي باشد .

:Hard currency
مورد قبول بين الملل – در دسترس – درتمام
کشورها قابل تبديل است
: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 :
حداقل يک شب را در محل بازديد بگذارند
Same day visitor :
ديدار کننده يک روز
Cruise ship :
کشتي تفريحي که مسافرت با آن بيش از  6روز طول
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
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OECD : Organization For Economic & Corporation Development
با کشورهاي آمريکايي و اروپائي تشکيل شد و روز به روز بر تعداد اعضاء آن افزوده شد کمکهاي مالي براي توسعه
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
نهاد تخصصي سازمان ملل است استانداردهاي پرواز بين المللي را تعيين مي کند و فرصتها را در جامعه جهاني
طوري تنظيم مي کند که عدالت پروازي رعايت شود استانداردهاي پروازي و خطوط پروازي را تعيين ميکند
IATA :International Air Transportation Association
بيشتر روي نرخ بليط ها کار مي کند  ،خصوصي است يک سازمان خدماني است روي خدمات به مهمان در پروازها
کمک مي کند موسسين آن کشورهاي آمريکايي و اروپايي بوده اند.
WTTC : World Travel & Tourism Council
شرکتهاي هتل هاي بزرگ ( شرايتون  ،هيلتون  ) .... ،و دفاتر خدماتي بزرگ ( توماس کخ ) و شرکت هاي 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
گردشگري است در شورا مطرح شده و در اين سازمان سعي در برطرف شدن موانع مي شود.

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
اتحاديه هواپ يمايي بين المللي حوزه اقيانوسيه و کشورهاي منطقه اي  ،هدف آن رشد و توسعه صنعت گردشگري در
اين منطقه است
Itinerary:
برنامه سفر
Independent tour:
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تور مستقل
Public tour :
افراد بصورت تک تک مراجعه مي کنند  ،از طريق راديو تلويزيون  ،بروشور  ،کاتالوگ  ،روزنامه  ،مجله هاي فرهنگي
 ،تبليغات مي کنند يا نامه به مسافرين قبلي  ،افراد تور همديگر را نمي شناسند.
Performed tour:
افراد گروه همديگر را مي شناسند معموالً از طريق وزارتخانه ها ادارات و ...در خواست مي شوند  .از بين افراد يک
نفر به عنوان سرگروه انتخاب مي شود و آن يک نفر امورات مربوط به آژانس  ،تعيين مقاصد مسافرت و هتل ها را
مشخص مي کند  .در حقيقت ريز به ريز برنامه هاي سفر را مشخص مي کند.
Customized tour:
سفارشي شده زمان بر معموالً در اين گونه تورها آژانس سود چنداني نمي برد و هزينه سر به سر است وبه دليل
اينکه اعتبار آژانس را افزايش مي دهد  .از ريسک پذيري کمتري برخوردار است.
Scheduled:
تمام خصوصيات  Customizeرا دارد  group leaderهم دارد.
 Hassel freeبدون دغدغه:

اصطالحات بيشتر
Office Suite
سوئيت کنفرانس
سوئيت کوچک
سوئيت معمولي
سوئيت دو لوکس
سوئيت دوبلکس
سوئيت مسافرين مهم
سوئت مجلل
سوئت محصور
سوئت ماه عسل
سوئيت ماه عسل (براي اقامت )
سوئيت يک نفره
کابانا
استوديو
آپارتمان
بنگلو
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Mini Suite
Junior Suite
Deluxe Suite
Doublex Suite
VIP Suite
Imperial Suite
Pent house Suite
Fiesta Suite
Dolcevita Suite
Single Suite
Cabana
Studio
Apartment
Bungalow
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Remote Function
Connected Room
Balcony Room
Room With Private Pool
Banquet Room
Family Room
Family Units
Room With Bath
Woods View Room
Room Without Bath
Parlor

Compiled by: M Hassanzadeh

اتاق هاي دور
اتاق هاي تو در تو
اتاق با بالکن
اتاق با استخر خصوصي
اتاق ضيافت
اتاق خانواده
واحد هاي فاميلي
اتاق معمولي با حمام
اتاق با چشم انداز جنگل
اتاق معمولي بدون حمام
اتاق نشيمن يا سالن پذيرايي

انواع تخت
Bed- parlor
Bed-Studio=Convertible Sofa
Convertible Couch
Sleeping Couch
Folding-up bed
Roll-A-Way-Bed
Single
Twin
Double
Twin Double
Queen Size
King Size
Double- Double Bed
Water Bed
Bunk Beds

 کاناپه قابل تبديل به تخت-تخت سالن پذيرايى
کاناپه تبديل به تخت
کاناپه تبديل به تختخواب
مبل تختخوابشو
تخت ديوارى
تخت تاشو
يک تخت يکنفره
دو تخت جداى تکنفره
يک تخت دونفره
يک تخت دونفره و دو تخت تکنفره
تخت دونفره بزرگ
تخت بزرگ
تخت دوبل دوبله
تخت با تشک آبى
تخت دو طبقه

انواع هتل ها
Commercial Hotel

هتل تجارتى

Sub-urban Hotel

هتل حومه شهر
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هتل شهرى
هتل با فضاى بازميانى
هتل بزرگ
هتل گرد همايى
هتل فرودگاه
هتل مسکونى براى مهمانانى که اقامت طوالنى دارند
هتل بازيهاى شبانه
هتل سوپر لوکس
هتل تمام سوئيت
هتل باسوئيت هاى يک طبقه هاى پراکنده
متل بين راهى
متل متوسط ميان راه
هتل ارزان قيمت
هتل تفريحى
هتل آپارتمان
هتل مالکيت زمانى مشترک
هتل مالکيت مشترک
پانسيون
مهمانسرا
مسافر خانه ،استراحتگاه
خوابگاه
هتل کازينو

Urban Hotel
Atrium Hotel
Mega Hotel
Convention Hotel
Airport Hotel
Lodging Type Hotel
Night Club Hotel
Super Lux Hotel
Suite Hotel
Bungalow Suite Hotel
Motel
Motor inn
Budget inn
Resort Hotel
Apartment Hotel
Time Sharing Hotel
Condominium Hotel
Boarding House
Guest House
Hostel
Dormitory
Hotel Casino

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

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
که توريست آنجا را راهبري مي کند آشنايي کامل داشته باشد تا بي اطالعي تورگايد موجبات ناراحتي و رنجش
توريست را فراهم نکند .در اين دنيا براي ارتباط برقرار کردن ،عالوه بر کلمات به يک زبان ديگر هم نياز داريد؛ «زبان
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بدن» .زباني که اگر خوب آن را ندانيد و آگاهي نداشته باشيد که کجا و چطور بايد از آن استفاده کنيد ،بزرگ ترين
سوء تفاهم ها را باعث مي شويد.
شايد فکر کنيد اگر زبان کشوري را بدانيد و يا با لهجه مردم يک شهر آشنا باشيد ،کار تمام است .اما باور کنيد هميشه
واژه ها براي رساندن منظور تان کافي نيستند .در اين دنيا براي ارتباط برقرار کردن ،عالوه بر کلمات به يک زبان ديگر
هم نياز داريد؛ «زبان بدن» .زباني که اگر خوب آن را ندانيد و آگاهي نداشته باشيد که کجا و چطور بايد از آن استفاده
کنيد ،بزرگ ترين سوء تفاهم ها را باعث مي شويد .براي اينکه بتوانيد از امروز به بعد ،کمي دقيق تر به اطرافيان تان
و زبان بدنشان توجه کنيد و براي اينکه بدانيد هر گوشه از جهان ،به چه آداب پيچيده اي احترام مي گذارند ،در ادامه
اين مطلب با ما همراه باشيد .در اين مطلب تنها به آداب برخي کشورهاي جهان و شهرهاي ايران بسنده مي کنيم.
آدابي که از امروز به بعد ،بايد کمي بيشتر مراقب رعايت شدنشان باشيد.
زبان بدن
به چشم من نگاه كن /نکن
در اياالت متحده ،چشم درچشم بودن ،معموال نشانه توجه به صحبت هاي گوينده است .اما در کشور هاي آسياي
ميانه ،اين موضوع مي تواند در ميان افراد هم جنس نماد صداقت باشد و در ميان افراد غيرهم جنس (به ويژه در جوامع
مسلمان) چندان مودبانه به نظر نمي رسد .زيرا در اين کشورها ،معموال به جاي نگاه مداوم و مستقيم ،از نگاه هاي
کوتاه و بريده بريده براي نشان دادن توجه دو فرد غيرهمجنس به هم استفاده مي شود .اما در کشوري مثل ژاپن ،حتي
يک نگاه گذرا هم مي تواند گوينده را معذب کند.
اگر هم کمي به عقب برگرديم ،مي بينيم که چنين فرهنگي در همين ايران خودمان هم تغييرات زيادي کرده است.
نگاه کردن در نسل پدرانمان ،معنايي شبيه امروز نداشت .اگر نسل ما توجه مان به صحبت هاي يک بزرگ تر را با زل
زدن در چشمانش نشان مي دهيم ،جوانان يک نسل قبل ،توجه و احترام شان به يک بزرگ تر را هرگز به اين شيوه
نشان نمي دادند .خيره شدن در چشم يک بزرگ تر براي آنها معنايي کامال متفاوت با امروز داشته است و آنها با پايين
انداختن سر و تنظيم نگاه شان با زاويه اي پايين تر از چشم ها ،احترام شان را نشان مي دادند.

دست مهربان؛ دست عصباني
دست دادن در بسياري از کشور ها به نمادي براي خوشامدگويي تبديل شده است .اما همه کشورهاي جهان اين نماد
را نپذيرفته اند يا حداقل به يک شکل از آن استفاده نکرده اند .معاني دست دادن در گوشه گوشه جهان آنقدر متفاوت
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است که گاهي مي تواند نشانه تحقير و تمسخر باشد و گاهي هم شوخ طبعي يا حتي احترام تلقي شود .انگليسي ها،
استراليايي ها ،اهالي زالندنو ،آلمان و اياالت متحده ،معموال در شروع جلسات و مالقات هايشان و همچنين هنگام
خداحافظي دست مي دهند .اغلب اهالي اروپا ،چند بار در روز به بهانه هاي مختلف با هم دست مي دهند اما در
کشورهاي عربي و آسيايي ،معموال بعد از يک دست دادن ساده ،چند ثانيه دست طرف مقابل ،در دست گرفته مي شود.
اگر مسافر ترکيه هستيد ،يادتان نرود دست دادن محکم در اين کشور مي تواند نماد خشمگيني يا نوعي بي ادبي تلقي
شود.
یک بوسه؟ دو بوسه؟ سه بوسه؟
براي خوش آمد گفتن به يک مهمان ،در هر فرهنگي هزار و يک راه وجود دارد اما روبوسي هم يکي از عادات خوشامد
گويي در کشورهاي مختلف است .کشورهاي اسکانديناوي ،معموال به يک بوسه اکتفا مي کنند درحالي که فرانسوي
ها ،مهمان شان را دوبار مي بوسند .هلندي ها و عرب ها معموال سه بوسه را نماد خوشامدگويي مي دانند .استراليايي
ها معموال از بوسيدن طفره مي روند يا به شيوه اروپايي ها از دو بوسه استفاده مي کنند .اگر هم مسافر استان هاي
جنوبي يا غربي در کشورمان باشيد و يک پيرزن مهربان ميزبان تان باشد ،نبايد از شيوه بوسيدنش شوکه شويد .او براي
نشان دادن محبتش چهره شما را در دو دستش مي گيرد و حداقل سه بار شما را مي بوسد .لرها و بختياري ها هم
آداب و رسوم جالبي دارند .اگر با يک لر روبه رو شويد و او در زمان احوال پرسي يا خداحافظي با شما ،بخواهد محبتش
را نشان دهد ،انگشت اشاره خود را مي بوسد و روي پيشاني اش مي گذارد .آنها با اين کار ،مي خواهند بگويند برايشان
عزيز و مهم هستيد و احترام شان را به شما نشان مي دهند.
آرزوی بركت به زبان بي زباني
اگر تصميم گرفته ايد در يک شهر کردنشين زندگي کنيد ،بايد با آداب و رسوم سنتي آن شهر بيشتر آشنا شويد .يکي
از سنت هايي که کرد ها به آن احترام مي گذارند ،ريختن نمک در ظرف براي آرزوي پربرکت شدن است .اگر شما
براي همسايه کرد تان يک ظرف غذا ،ميوه يا شيريني ببريد ،آنها وقت برگرداندن ظرف ،در آن نمک مي ريزند تا با اين
کار آرزو کنند که برکت هميشه در خانه و سرسفره شما باشد.
یک فنجان و یک دنيا حرف
اگر مي خواهيد مهمان عرب هاي خوزستان و سوسنگرد شويد ،بايد با آداب پذيرايي آنها بيشتر آشنا شويد .اين اعراب
از شما با فنجان هاي قهوه پذيرايي مي کنند و تا وقتي که فنجان را در دست تان بگيريد ،آن را برايتان دوباره پرمي
کنند .گرفتن فنجان در دست براي آنها نشانه ميل شما به قهوه است و اگر واقعا ميلي به نوشيدن آن نداريد ،بايد آن
را در زير فنجاني برگردانيد .اگر هم به هتل هاي سنتي عرب ها در جنوب کشور برويد نيازي نيست که براي پرسيدن
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هر سؤالي ،مقابل ميزبان برويد .کافي است فنجان تان را روي زمين بگذاريد .اين کار در فرهنگ آنها به معناي اين
است که شما سؤالي داريد و بعد از آن ،ميزبان براي پاسخ دادن به سؤال شما مقابل تان خواهد آمد.
به «سر» من دست نزن
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در انگلستان ،کشور هاي اسکانديناوي و ژاپن ،لمس کردن سر اتفاق شايعي نيست .اما در فرهنگ التين ،يک اتفاق
رايج و قابل قبول است .اگر به کشوري مي رويد که زياد با فرهنگش آشنا نيستيد ،در يک فاصله متعادل با افراد
بنشينيد و هيچ وقت هم سرشان را لمس نکنيد ،زيرا اين اتفاق از نظر مذهبي مي تواند براي آنها ناراحت کننده باشد.
براي مثال «سر» براي شرق آسيايي ها معنايي روحاني دارد .اگر مسافر چين هستيد ،هرگز براي نشان دادن دوستي
تان ،پيشاني کسي را نبوسيد .براي آنها سر ،بخشي روحاني در بدن است و تماس داشتن با سر و موها ،مي تواند به
معناي ورود غيرمجاز شما به حريم خصوصي يک فرد باشد و باعث يک سوء تفاهم بزرگ شود.
نه گفتن هم آداب دارد
بسياري از ما وقت بي حوصلگي ،خيلي راحت اين صوت را براي جواب دادن به کار مي بريم« :نچ!» اما نبايد فراموش
کرد «نه» گفتن با اين کلمه ،براي همه خوشايند نيست .مردم کشورهاي ديگر حتي اگر با زبان ما آشنا باشند ،اين
پاسخ منفي را نوعي بي ادبي تلقي مي کنند .براي آنها اين آوا ،نشانه بي توجهي گوينده و توهين به شنونده است .شايد
شنيدن آن براي يک ايراني هم چندان خوشايند نباشد ،اما يک آفريقايي ،هرگز نمي تواند چنين بي توجهي اي را
فراموش کند و شما را به خاطرش ببخشد .پس پاسخ منفي تان را با کلمات کامل ادا کنيد و در مقابل خارجي ها ،از
يک صوت براي رساندن منظور تان استفاده نکنيد.
چند وجب فاصله؟
شايد اگر کسي درست در کنار شما بنشيند و به عبارت ديگر به شما بچسبد ،کمي آشفته شويد و تالش کنيد که از او
فاصله بگيريد .اما در خيلي از کشور ها ،چنين برخوردي کامال عادي است و به عنوان نشانه اي براي شروع يک ارتباط
به شمار مي آيد .رعايت کردن فاصله درست آنقدر پيچيده و از فردي به فردي متفاوت است که بهتر است در برخورد
اول ،با رعايت يک فاصله عادي اوضاع را محک بزنيد و بعد به فرد مقابل تان نزديک شويد يا از او فاصله بگيريد.
با دست حرف بزن
بختياري ها هنگام حرف زدن از دست هايشان خيلي استفاده مي کنند .آنها مثل ايتاليايي ها ،با حرکات مداوم دست،
هيجان را به حرف هايشان مي آورند و تالش مي کنند منظور شان را بهتر برسانند .اگر از دور به صحبت کردن يک
بختياري نگاه کنيد ،گمان مي کنيد که بيهوده دست هايش را مدام روي صورتش مي چرخاند .اما نبايد فراموش کنيد
حرف زدن بدون اين تکان دادن هاي دست براي اين قوم معنايي ندارد.
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به ترتيب سن بنشينيد
اگر مهمان عرب ها مي شويد ،حواستان بيشتر از هر جاي ديگري بايد به نشستن تان باشد .آنها سن را اصلي ترين
اولويت انتخاب جا مي دانند و اگر شما مسن ترين فرد جمع نيستيد ،هرگز نبايد باالي اتاق را براي نشستن انتخاب
کنيد .گذشته از اين ،خوابيدن در خانه آنها هم آداب خودش را دارد .يک عرب براي شما رختخواب پهن مي کند ،اما
هرگز نبايد انتظار داشته باشيد که خودش آن را جمع کند .پس صبح بعد از بلند شدن ،حتما جايتان را جمع کنيد و
گوشه اتاق بگذاريد.
روسيه؛ دست دادنهای سفت و محکم
يکي از مشخصترين ويژگيهاي روسها روحيه سرد و خشکشان است .بنابراين هيچ وقت نبايد از يک فرد روس توقع
داشته باشيد در اولين برخورد با گرمي و محبت شما را بپذيرد و هنگام مالقات روي لبش لبخندي دوستانه و گرم
نقش ببندد.
در روسيه معموال مردم هنگام مالقات با يکديگر چنان محکم دست ميدهند که تصور ميشود با اين فشار ميخواهند
انگشتهاي طرف مقابل را بشکنند! در تمام مدت دست دادن هم حتما بايد در چشم هم نگاه کنند تا نسبت به فرد
مقابل بياحترامي نکرده باشند البته زماني که يک مرد با يک زن دست ميدهد ،مسلما بيشتر رعايت ميکند و چندان
فشاري به دستهاي او وارد نخواهد کرد.
در ضمن ،روسها باور دارند هنگام دست دادن حتما بايد دستکشها را از دستتان در بياوريد و هر قدر هم که هوا
سرد و گزنده باشد ،نبايد با دستکش دست بدهيد.
كامبوج؛ دستهای باالتر ،احترام بيشتر
اگر کسي در برابر شما دستهايش را در حالتي که کف آنها را به هم چسبانده است ،مقابل قفسه سينهاش بگيرد ،چه
فکري ميکنيد؟ حتما با خودتان ميگوييد در حال دعا کردن است يا درخواستي از شما دارد .اما اگر در کامبوج باشيد،
بايد بدانيد که اين کار نشانه سالم کردن است.
مردم کامبوج وقتي ميخواهند با يکديگر سالم و احوالپرسي کنند ،بدنشان را در چنين وضعي قرار ميدهند .نکته
جالب ديگر اين است که هر چه دستهاي فرد باالتر باشد ،نشاندهنده احترام بيشتري است که او نسبت به طرف
مقابل ابراز ميکند.
براي همين مردم کامبوج سعي ميکنند هنگام سالم دادن ،دستشان را خيلي پايين نگيرند.
دست تکان دادن؛ سالم یا خداحافظ
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در بيشتر کشورهاي دنيا ،دست تکان دادن به معناي سالم کردن يا خداحافظي است .اما در کشورهاي شرق آسيا اين
کار بيشتر نمايشي به حساب ميآيد و در بعضي کشورها مانند ژاپن يا آمريکاي التين به معناي «نه» يا بهطور کلي
پاسخ منفي است.
در هندوستان هم دست تکان دادن به معناي اين است که از طرف مقابل بخواهيم به طرف ما بيايد بنابراين مشخص
است که اگر کاري را بدون آگاهي از فرهنگ و سنت کشورهاي ديگر انجام دهيم ،گاه حتي ممکن است آنچه منظورمان
بوده به اشتباه به طرف مقابل منتقل شود و نتوانيم نظر خود را بيان کنيم.
اينها فقط گوشهاي از تفاوتهاي فرهنگي مردم دنيا در مورد آداب معاشرت و يک سالم و احوالپرسي ساده است .پس
اگر قصد سفر داريد ،داستان مفصل اختالفهاي فرهنگي را از اين مجمل بخوانيد.
آلمان؛ بلند صحبت نکنيد
صحبت کردن در حالي که دستهاي فرد در جيبش است ،از نظر خيليها پسنديده نيست اما آلمانيها اين کار را
بشدت بد ميدانند و آن را بياحترامي بزرگي به حساب ميآورند.
آنها مردمي قانونمند هستند که بيشتر از ساير مردم دنيا براي خودشان قانون و مقررات دارند بنابراين وقتي قرار است
با يکي از اهالي اين کشور مالقات کنيد ،بايد حواستان خيلي جمع باشد.
بلند صحبت کردن يا آدامس جويدن در جمع از نظر آنها کار خوبي نيست و انتظار هم ندارند کسي براي کار اداري به
خانه آنها تلفن بزند؛ مگر در مواقع اضطراري.
چينيها؛ سالم كردن فقط با یک حركت
در چين هم مانند بسياري ديگر از نقاط دنيا ،دست دادن شيوه معمول و مرسوم مالقاتهاست اما گاهي مردان چيني
ترجيح ميدهند حرکات سر را هم به دست دادنشان اضافه کنند .خانمها هم معموال فقط با هم دست ميدهند.
در اين کشور پهناور گاهي حتي فرصت سالم کردن هم چنان محدود است که آنها ناچار ميشوند فقط به حرکت دادن
سر اکتفا کنند.
اما هنگامي که با يک گروه چيني آشنا ميشويد ،ممکن است آنها با دست زدن به شما خوشامد بگويند که انتظار
ميرود شما هم با آنها دست بزنيد و جوابشان را بدهيد.
خوب است بدانيد اگر با چينيها مالقات ميکنيد ،هميشه بايد آنها را با نام خانوادگيشان صدا بزنيد و تا زماني که
خودشان از شما نخواستهاند ،به هيچ وجه اسم کوچکشان را به کار نبريد.
البته اگر روزي به چين سفر کرديد و با کسي همصحبت شديد ،يادتان باشد چينيها اغلب خيلي رک و مستقيم حرف
نميزنند.
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ایتاليا حركات بدن به جای كالم
ايتالياييها بيشتر از اينکه منظورشان را با کلمات و جمالت بيان کنند ،از زبان بدن کمک ميگيرند .آنها به نگاه چشم
در چشم اهميت زيادي ميدهند و هنگام صحبت حتما بايد به صورتشان نگاه کنيد .زماني که فرد بزرگتري وارد
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ميشود ،حتما بايد از جاي خود بلند شويد و به او احترام بگذاريد.
همچنين هنگام ورود به ساختمان ،مردها بايد کاله خود را در بياورند ولي از نظر ايتالياييها در آوردن کفش کاري
ناپسند است.
استراليایيها فقط صندلي جلوی تاكسي
استرالياييها آدمهاي خوش قولي هستند و براي همين اگر قرار مالقاتي با آنها داشته باشيد حتما بايد حدود  15دقيقه
زودتر از ساعت تعيين شده در محل مالقات حاضر شويد؛ در غيراينصورت ،آنها رفتار شما را بياحترامي به حساب
ميآورند.
در ضمن اگر آنها بخواهند سوار تاکسي شوند حتما در صندلي جلوي ماشين خواهند نشست؛ چون کسي که به تنهايي
روي صندلي عقب مينشيند از نظر آنها آدمي مغرور است و با اين کار ميخواهد ژست بگيرد.
سنگاپور؛ آدامس جویدن ممنوع!
در سنگاپور هيچوقت نبايد سر کسي را لمس کنيد؛ حتي بچهها .در اين کشور قوانين خاصي هم وجود دارد که
بيتوجهي به آنها ميتواند مشکالت زيادي را براي فرد ايجاد کند ،مثال سيگار کشيدن در مکانهاي عمومي يا جويدن
آدامس ممنوع است.
همچنين خوب است بدانيد در اين کشور هيچ شهروندي نبايد در خيابان آب دهان بريزد؛ در غير اين صورت پليس
حتما با او برخورد خواهد کرد.
فرانسه؛ خميازه نکشيد
خميازه کشيدن و خاراندن بدن و همچنين جويدن آدامس در محيطهاي عمومي در کشور فرانسه اصال پذيرفته شده
نيست و فرانسويها اين کار را بسيار بيادبانه ميدانند .در اين کشور برخالف بسياري ديگر از نقاط دنيا ،اگر مهمان
کسي شديد حتما بايد صبر کنيد تا ميزبان غذايش را شروع کند.

یونان؛ فریادهای دوست داشتني
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مردان يوناني وقتي به هم ميرسند ،اگر آشنا و صميمي نباشند فقط با يکديگر دست ميدهند و البته سعي ميکنند
هنگام دست دادن
چشم در چشم طرف مقابل داشته باشند .اما دوستان صميمي و اعضاي خانواده ،شيوه ديگري دارند؛ آنها وقتي همديگر
را ميبينند به آرامي به پشت هم ضربه ميزنند و يکديگر را در آغوش ميگيرند و با اين کار عالقه خود را به ديگري
نشان ميدهند.
اين قضيه در مورد خانمها فرق ميکند و آنها اغلب وقتي دوستي را ميبينند ،گونه همديگر را ميبوسند .زماني که
خانمها براي اولين بار با يکديگر مالقات ميکنند نيز دست دادن تنها راه برقراري ارتباط است.
در ضمن بايد بدانيد يونانيها معموال با صداي بسيار بلند و با هيجان زيادي صحبت ميکنند که شايد براي مردم ديگر
نقاط دنيا عجيب و غيرمعمول باشد .گاهي ممکن است به اشتباه تصور شود که آنها در حال فرياد کشيدن هستند يا
دعوايي ميانشان رخ داده است ،در حاليکه اين شيوه معمول صحبت کردن مردم يونان با يکديگر است .آنها هنگامي
که با هم صحبت ميکنند ترجيح ميدهند نزديک به هم بايستند و حتي دور بودن از فرد گوينده را بياحترامي تلقي
ميکنند.
سوئيس مراقب دستها باشيد
سوئيسيها هم قوانين جالبي دارند .آنها بيشتر از بقيه مردم دنيا به وقتشناسي اهميت ميدهند و اصال خوششان
نميآيد مهمانانشان دير برسند.
نکته جالب ديگر اين است که هنگام صرف غذا در مالقاتهاي رسمي بايد دستها را روي ميز بگذاريد و نه روي
پاهايتان؛ البته در تمام اين مدت هم بايد مراقب باشيد که آرنجها روي ميز نباشد.
کوتاه و مرتب کردن ناخنها در حضور فردي ديگر نيز از نظر آنها کاري بيادبانه است.
تونس؛ دست دادنهای گرم و طوالني
تونسيها هنگامي که يکديگر را مالقات ميکنند ،به گرمي با هم دست ميدهند و البته مدت زماني به نسبت طوالني،
اين کار را ادامه ميدهند .آنها با انجام چنينکاري ميخواهند محبت و صميميت بيشتري را بين خودشان و طرف
مقابل ايجاد کنند البته در صورتي که فردي را اصال نشناسند يا براي اولين بار با او مالقات کنند ،يک دست دادن کوتاه
يا تکان دادن سر هم کافي خواهد بود .خانمهاي تونسي هم وقتي به يکديگر ميرسند ،همديگر را يک بار ميبوسند.

دست دادنهای طوالني
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در کشورهاي عربي مردها معموال با هم دست ميدهند و يکديگر را در آغوش ميگيرند اما دستدادن عربها معموال
طوالنيتر از اروپاييهاست ولي نه به محکمي دست دادن آنها .زنها و مردها نيز بهطور معمول در اجتماع تماسي با
يکديگر ندارند و با هم دست نميدهند.
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هندوستان؛ تعظيم قبل از دست دادن
هنديها وقتي به يکديگر ميرسند ،در حالي که کف دستهايشان را به هم چسباندهاند کمي خم ميشوند و سرشان
را پايين ميآورند .اين کار معموال قبل از دست دادن در مالقاتهاي رسمي انجام ميشود.
خانمهاي هندي معموال چندان تمايلي ندارند که با مردها دست بدهند و به همين دليل فقط همان رسم ديرين را
انجام ميدهند.
زماني که هنديها با بزرگترها مالقات ميکنند ابتدا بايد با دست راستشان پاي فرد بزرگتر را لمس کنند و پس از
آن ،دستشان را به قفسه سينه خود بزنند و بعد ميتوانند کف دستها را به هم بچسبانند و سالم کنند.
موضوع جالب توجه در هندوستان اين است که آنها چندان تمايلي به در آغوش گرفتن يکديگر يا بوسيدن ندارند و از
اين کار خودداري ميکنند.
موزامبيک؛ دست زدن قبل از سالم
مردم موزامبيک به سالم کردن خيلي اهميت ميدهند .در اين کشور زماني که ديگران را ميبينيد و مدتي با آنها همراه
هستيد ،حتما بايد سالم و احوالپرسي کنيد؛ حتي اگر آنها را نشناسيد .در بعضي از مناطق اين کشور مردم قبل از سالم
کردن و دست دادن ،سه مرتبه دماغشان را با دست لمس ميکنند و پس از آن دستشان را به طرف فرد مقابل دراز
خواهند کرد.
نکته قابل توجه اين است که در موزامبيک اگر دو مرد در حالي که دستهاي يکديگر را در دست گرفتهاند ،در خيابان
قدم بزنند و راه بروند اصال جاي تعجب ندارد و از نظر آنها کار عجيبي انجام نشده است .آنها با گرفتن دست يکديگر
فقط محبت و صميميتشان را نشان ميدهند.
ژاپن؛ تعظيم به جاي دست دادن
در سرزمين خورشيد تابان ،زماني که مردم با يکديگر مالقات ميکنند يا هنگام خروج از منزل ،تعظيم کردن را به
دست دادن و در آغوش گرفتن ترجيح ميدهند .هنگام تعظيم هم هرقدر بيشتر خم شوند و مدت بيشتري را در اين
وضع بمانند ،احترام بيشتري به فرد مقابل گذاشتهاند.
البته با اينکه دست دادن در فرهنگ سنتي ژاپنيها جايي ندارد ولي براي کساني که اهل ساير کشورها هستند يا در
مالقاتهاي رسمي و کاري معموال تعظيم کردن جاي خود را به دست دادن ميدهد.
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**********************
سعي بر آن شده تا مطالبي که در اين جزوه جمع آوري مي شود نياز دانشجويان و عالقمندان به آشنايي با
اصطالحات جهانگردي را برطرف سازد .هر چند که هنوز مباحثي هست که در اينجا نوشته نشده است بنابراين در
صورتي که مطلبي مناسب اين بحث وجود دارد و مد نظر دوستان است ،لطفا با فرستادن مطالب به آدرس
الکترونيکي قيد شده در پايين صفحه در هر چه جامع تر شدن اين جزوه حقير را ياري نماييد.

با سپاس  ،مهدي حسن زاده
مارس  / 2017اسفند 95
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مرکز زبان نیب ا ملل

حوزه فعاليت











برگزاري دوره هاي مکالمه (خردساالن -کودکان و نوجوانان-بزرگساالن ) با هدف آمادگي براي شرکت در آزمون
هاي بين المللي TOEIC - TOEFL - IELTS
برگزاري دوره هاي آمادگي براي شرکت در آزمونهاي داخلي چون  ،TOLIMO- MHLE-MSRT-آزمون ارشد
و دکترا
برگزاري دوره هاي خصوصي مکالمه ويژه بازرگاني ،هتلداري ،راهنماي تور و...
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
برگزاري دوره هاي مکالمه ترکي استانبولي
برگزاري دوره هاي بازرگاني به زبان انگليسي

اهداف
 .1مهمترين هدف اين مرکز ،آموزش زبان انگليسي به بهترين نحو و با باالترين کيفيت آموزشي به زبان آموزان در وهله
اول و سپس برگزراي دوره هاي آمادگي آزمونهاي بين المللي جهت تحقق بخشيدن به اهداف زبان آموزان
 .2آموزش استادان مجرب جهت تدريس در خود مرکز و ديگر مراکز آموزش زبان
 .3برآورده کردن نيازهاي زباني مراجعه کنندگان اعم از کالسهاي رفع اشکال ،تقويتي دروس زبان مدرسه و دانشگاه،
ترجمه متون
موفقيت ها
 .1استفاده از استادان مجرب ،روش هاي آموزشي به روز و امکانات آموزشي مناسب موجب شد که اکنون کارنامه اين
مراکز درخشان بوده و آمار باالي قبولي شرکت کنندگان در دوره هاي مکالمه و آمادگي آزمون هاي بين المللي،
شاهد اين مدعاست .البته برگزاري دوره هاي آمادگي آزمون هاي داخلي نظير MSRT , MHLE,
 …,TOLIMOنيز همواره از نقاط قوت اين مراکز به شمار رفته است .تاکنون تعداد بيشماري توانسته اند با
موفقيت از اين مرکز فارغ التحصيل شده و به اهداف خود با ابزار زبان انگليسي دست يابند .بسيار مفتخريم که برخي
دانشجويان اين مرکز با گذراندن آزمونهاي بين المللي ايلتس و کسب نمره باالي  6.5و يا تافل اينترني و کسب نمره
باالي  90توانسته اند در دانشگاها و مراکز خارج از کشور چون فنالند ،کانادا ،استراليا ،امريکا و  ...به زندگي آکادميک
خود ادامه دهند.
 .2کسب افتخار موسسه برتر به مدت سه سال متوالي از طرف اداره آموزش و پرورش کاشان
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