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  مقدمه
گيرد تا به توليد برسند و خدمات ارائه  كاالها ايجاد خدمات مي نمايند و خود خدمات مي

  نمي شوند و خدمات هم بدون كاال انجام نمي شود.نمايند توليد بدون خدمات انجام 
  خدمات مانند سيمان در سيستم بتون ريزي و مالت اثر مي گذارد و آنرا مستحكم مي كند.

از نظر متفكران اقتصادي (مانند كالدور) كشورهائيكه از كشاورزي به صنعت و خدمات 
  باشند. رسند پيشرفته مي مي

  كشورهاي پيشرفته:
Aخدمات    صنعت    : كشاورزي  

      كشاورزي مكانيزه پيشرفته  كشاورزي مكانيزه       كشاورزي ابتدائي        
  صنعت مدرن و پيشرفته      صنعت، صنعت پيشرفته

  خدمات پيشرفته        خدمات  
  كشورهاي عقب مانده:

Bكشاورزي نيمه سنتي و نيمه پيشرفته       كشاورزي سنتي  : كشاورزي  
  

  خدمات نيمه پيشرفته  خدمات       خدمات    و به طور موازي     
آورد و كم  كند كم كم به صنايع كشاورزي روي مي يعني يك كشور در كشاورزي پيشرفت مي

رسد و  شود و از مرحله صنعتي ابتدائي به مراحل صنعتي فوق پيشرفته مي كم صنعتي مي
  سپس به خدمات.

درصد در خدمات، صنعت و ساير و كم  5مشغولند و لذا  درصد افراد در كشاورزي 95ابتدا 
  كند. كم در نهايت صنعتي شدن بصورت معكوس تحول پيدا مي



    
 

Aكشورهاي پيشرفته :  
  درصد نيروهاي فعال در بخش هاي اقتصاديمثال فرضي: 
  كل خدمات  صنعت  كشاورزي  مراحل

1  95  3  2  100 
2  90  6  4  100 
3  50  40  10  100 
4  30  55  15  100 
5  20  50  30  100 
6  15  45  40  100 
7  10  40  50  100 
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B:كشورهاي عقب مانده :  
در بخش كشاورزي  �در اين كشورها اقتصاد، توسعه، و درصد فعاليت نيروهاي كار عمدتا

كارهاي به بخش صنعت بسيار ضعيف و افراد رو به شهرها رفته و  ،نمايند فعاليت مي
  خدماتي بدون فايده و يا بافايده مي پردازند.

حال اين كشورها بنگالدش باشد و يا فيليپين و يا امارات متحده عربي با ظاهري 
  .فريبنده

در كشورهاي صنعتي پيشرفته (مانند آمريكا) بدليل كم صرفه بودن صنايع، صنايع 
ات فعاليت هاي خدم دهند و خود در بخش ابتدائي خود را به كشورهاي ديگر مي

  نمايند. مي
هاي  هاي مخابراتي بشره، ماهواره هاي كامپيوتري، موبايل، سيستم سيستم بعنوان مثال:

ماكرو پروسسورها البته صنايع فضائي، اتمي، هوائي را خود نوعي صنايع خدماتي و 
تر براي خود نگه ميدارند.  شوند را در سطح باالتر و پيچيده پيشرفته و پولساز محسوب مي

CPU سازند و ساختمان مانيتور، كامپيوتر را خود ميKey Board  وCase  و ساير
  مال كشورهاي آسياي جنوب شرقي

خدمات ارائه ميگردد  -در بخشهاي مختلف يك مجموعه تابلو مانند از خدمات كاال، و كاال
  و سپس در آينده اين مجموعه اصالح و تكميل خواهد گرديد.



    
 

 

هاي  سازنده 1,2,1,1  خدمات هلي كوپتري 1,1              
  هواپيما

 هواپيماهاي  مصرفيUS  1,2,1,2 1,2,1    . هوائي1         

 EUROPA 1,2,2هواپيمائي  1,2. زميني    2         

  آسيا 1,2,3      . ترن3نوع حامل    A الف: حمل و نقل
  ايران 1,2,4    . دريائي4         
  بازرگاني-. اقتصادي1     . ساير5         
            B جنگي2     نوع خدمات .  
  . ساير3         ب: پزشكي
  Aعمر :  
  B  شخص ثالث :Aهتل :  

  : كاروانسراB           : باربريC  يمهب. ج
  D        حوادث :Cهتل :  
  Eبدنه :           Dرباط :  
  Fساير :           Eآمريكاي  1,1,1,1            : مسافرخانه

  جنوبي
  اروپا 1,1,1,2              : غذاخوريF           د: هتلداري 

             Gآسيا 1,1,1,3     زيارتي-: ساير: وسايل ارتباط جمعي سياحتي  
  ساير 1,1,1,4     فوتبال 1,1,1               
  (آفريقاي شمالي،1,1,1,5     بسكتبال 1,1,2               
     A(ملي باشگاه حمل) استراليا)      واليبال 1,1,3     : مسابقات داخلي  

  هندبال 1,1,4با توپ     1,1            : آماتور آموزشگاهيBهـ: ورزشي  
     Cالكي 1,1,5       . جمعي1اي   : جامهاي قاره  
     Dچوگان 1,1,6بدون توپ  1,2             اي : حرفه  

   Eفردي2     : المپيك .  
     Fجام جهاني :  

        Aانتشارات :  
        Bكتابداري :  

  : مجالتC      و: فرهنگي (انتشارات) 
          Dعلمي :  

تي
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  (TECHINCO- IEI – OMIC)ز: بازرسي شخص ثالث: 
  ح: ساير



    
 

 

 U.S           AWACS هلي كوپتري 1,1  

 PHANT     سوخو           هوائي:         1,2  

 TUNDER BIRD     توپولف         USSRجنگي                

  حفاري     ميك   U.K       TORNADO             . هوائي1
             FRANCE     MIRAGE       ايلوشينBLACK BIRDE 

  بوئينگ(US)                  مسافرتي 1,3  
  جمبو  هواپيما، (بالن، چتر، كايت)        حمل و نقل 1,4  
  هاD.C  دار، جت)  (ملخ    (US)          خدماتي    توپ 1,5  
  ايلوشن    PANAM        تانك          
  سوخو    BRANIFF        نفربر        نظامي     
  توپولوف      TWA      آمبوالنس          
  ميراژ      A.A.L         جيپ          
        G. HOUND      ساير  
 A. FRANCE      اسب-مسافرتي  شتر     

 T.W.A        وانت          . زميني2

 WKM      گاري-حمل و نقل كالسكه     

 V.A.L        چرخ          

 THAI      فينشير-لودر       

 خطوط الحويه العراقيه      غلطك- بولدوزر     خدماتي    

  سعودي                نظامي       
  سوري        قطار         مسافرتي    

  كويت        مترو        نفتكش  ها . ترن گونه3
  دارت  سنگ ذغال   حمل و نقل    
  مونوريل  كاالهاي متفرقه    خدماتي    
  اتوبوس هوائي          جنگي      
  ترانواي        مسافرتي     
  اكتشافي     

  حمل و نقل. دريائي  4
  تفريحي     
  خدماتي     
  FELSپيكر  هاي غول جرثقيل     

ف:
ال

 
ل 
و نق

ل 
حم

  كاال



    
 

 

  ساير      ساير -5



    
 

 

  بازرگاني-اقتصادي -1             
  جنگي - 2          نوع خدمات 

  ساير -3         



    
 

 

  هوائي - 1
  هاANTONOVنمونه: 

باشند كه بداليل مختلـف، از قبيـل    هوائي مييكي از وسايل حمل و نقل جهاني، حمل و نقل 
وقت و ... داراي  ازسرعت و صحت رسيدن كاال و در نتيجه مسائل بهداشتي آن و صرفه جوئي 

باشد. وسايل قيمتي، حمل و نقل خـون، دارو، وسـايل ارتبـاط جمعـي و ... از ايـن       اولويت مي
كوپتر بخصوص در جريان زلزله هـا،  با هواپيما و هلي باشند. حمل و نقل هوائي عمدتاً قبيل مي

جنگ، بسيار حائز اهميت مي باشند. بعضي از آنان مانند بالن و كايت بيشـتر جنبـه تفريحـي    
 IRAN AIRدارند حمـل و نقـل هـوائي در جهـان توسـط شـركتهاي مهـم هـوائي ماننـد           

ANTONV, WKM, J.A.L, TWA, A.A.LINE, BRANIF, PANAM, AERO 
FLOAT, LUFT HANSA, BRITISH. AIR. WAYS, AIR FRANCE,     انجـام

  گيرد.   مي
 ,ANTONOV, MC-DONALD DOUGLASاز هواپيماهـاي  ايـن شـركتها معمـوالً   

AIR BUS, BOEING, ANTONOV وTORNADO  با نامهائي از قبيلAIR BUS, 

JAMBOJET DC, .ها انجام مي پذيرد  
نقل بـا ر در آن بـيش از   باشد كه جنبه حمل و  روسي مي ANTONOVيكي از اين شركتها 

  باشد. مي را دارا انتقال مسافر اهميت دارد و غولترين هواپيماهاي جهان
باشند حمل و نقل هـوائي در   شمار مي چون در آمريكا كارخانجات داراي محل هاي ساخت بي
  باشند. اين كشور و يا كشورهاي كوچك كمتر داراي اهميت مي

(كـه همـان    BURANقادر به حمل  ANTONOV 225يك نوع از همين هواپيماها مانند 
  باشند. شاتل روسي) مي

سـوخو،   -رتيمسـاف  -بـاربري  -در كنـار هواپيماهـاي جنگـي    (سـابق)  اتحاد جماهير شـوروي 
هـاي كاالهـاي جنگـي و     شين، شروع به ساخت اين نوع هواپيماها جهـت بـاربري  توپولف، ايلو

  باشند.) ي ميجنگ ها صرفاMICًتجاري نمود. (توضيح اينكه  -صنعتي
يــا  COCK(بنــام  ANTONOV AN-22ســه نــوع از ايــن هواپيماهــا عبارتنــد از:     

ANTHEUS  ــي ــدل تكميلـ ــه مـ ــام  AN-12) كـ ــا  CONDOR(بنـ   و)RUSLANيـ
 AN-225  بنام)COSSACK  ياSOURCES باشـند   ) كه هر كدام داراي مشخصاتي مـي



    
 

 

اطالعاتي از آنان كـه در دسـترس   اند و  با يكديگر مقايسه گرديده و كه در جدول تجميع شده
باشد) خالي مي باشد تـا در   باشد در جدول (كه بيشتر شبيه جدول مندليف در شيمي مي نمي

  صورت يافتن اطالعات، اين جدول ها تكميل گردند.
 G.E (GENERAL ELECTRIC)هـاي سـاخت شـركتهاي     در اين هواپيما از توربو جت

P.W (PRATT WHITNET)  وR.R (ROLS ROYCE) اسـتفاده   و دو شركت روسي
  گردد. مي
  باشد. انگليسي مي R.Rآمريكائي و  P.Wو  G.Eكه 

يـا توربـو جـت     TURBO FANالزم به يادآوري است كه در جهان فقط سه شـركت فـوق   
سازند كه و البته در هواپيمـاي ملـخ دار (غيرجـت) كشـورهاي صـنعتي داراي تكنولـوژي        مي

بـراي ملـخ دارهـا     LINCOLNبيشـتر از موتورهـاي سـاخت    باشند و در آمريكـا   ساخت مي
  شود. استفاده مي

گ ئيننمايد در فالن بو در سري هواپيماها ممكن است از توربوهاي چند شركت استفاده  ضمناً
شـود.  اسـتفاده   P.Wو يـا   G.Eممكن است از توربوهاي  AIR BUSمدل،  ن شماره،با هما

سـاخت   اين هواپيماها اكثراً COMPRESSION FITTING(مراجعه به جدول) اتصاالت 
SWAGELOCK  ياPARKER      (كـه انگليسـي، كانـادائي، آمريكـائي) و نيز ساير شركتها

  باشند. مي
ساخته شد و در نمايشگاه هوائي پاريس به نمايش درآمـد كـه مـدل     AN-22 1965در سال 
غه باريـك كمـاني   باشد و داراي دما موتور مي 4باشد و داراي  ) ميCUB(يا  AN-12تكاملي 

ام از ايـن  دكـه هركـ   KUZNETSOV NK-12 MAباشـد. كـه توسـط توربـوي      شكل مي
كند كه بـا يـك تـوربين     باشند عمل مي مي 11.2 KW (SHP 15,000)موتورها به قدرت 

  باشد دراز در عقب همراه مي
ه باشد كـه البتـ   باشد و سطح آن كم و جهت بارگيري داراي ارتفاع مي باريك مي AN-22بال 

متري بـا ظرفيـت    1400تواند در يك باند  باشد اين هواپيما مي % به پائين مي60داراي شيب 
  كامل پرواز كند.

  باشد. محور چرخه مي 6باشد و داراي  اين هواپيما داراي دو محور چرخ در جلو مي



    
 

 

نفـر در محـل    29-28گروه كاري دارند. در عقب هواپيما بـراي حـدود    6يا  5در اين هواپيما 
  اريك شده عقب هواپيما جا دارد.ب

متـر در وسـط هواپيمـا مسـتقر اسـت، و از طريـق درب عقـب         33اصل محل بارگيري بطول 
باشـد. ظرفيـت بـارگيري     باشند. و قابل دسترسي از طرفين بـار مـي   هواپيما قابل بارگيري مي

و قـالب  حمـل كننـده در درون دارد كـه داراي د    4باشد. اين هواپيما داراي  تن مي 80حدود 
  كند. بجاكيلوگرم را جا 2500توانند  است كه مي

باشد و خدمات ناوبري (هواشناسي و ...)  سه شاخه را داري دارد كه در دماغه هواپيما نصب مي
  كند. را ارائه مي

و  AEROFLOTسـاخته شـد. كـه بـين شـركت       1974تا سال  AN-22عدد  100 حدوداً
VTA ًآئروفلـوت نيـز بـه كـار كمـك بـه ارتـش         و ارتش شوروي (سابق) تقسيم شد كه عمال

حين از اين هواپيماهـا در خـاور دور و يـا امـاكن      ود 2اكنون  نمود. احتماالً شوروي كمك مي
يك طرح نيمه كاره را نيز جهت هواپيمـائي بـا    AN-22ديگر مشغول فعاليت باشند. طراحان 

  ند.  ا هام دادمسافر انج 724ظرفيت حمل 
  



    
 

 

RUSLAN "CONDOR" AN-124  
 C-5Aاولين سري از هواپيمـاي بـاربري    (LOCKHEED)شركت الكهيد  1968در سال 

GALEXY  را بعنوان بزرگترين باربر هوائي جهان به بازار عرضه كرد در اين رقابت كه جزئي
پولوهـا، سـايوزها و   از رقابت هاي فضائي بين آمريكا و شوروي بود و در فضا و هوا جنگ بين آ

در كشورهاي مختلف بين فانتوم ها و ميك ها (در جنگلها) يكي ساخت اين و ديگري ساخت 
آن جريان داشت روسها شروع به دادن پاسخ كردند و لذا به طراحي يك واپيماي ديگـر بـاري   

يعه بـود و شـا   ������ملقـب بـه    ������بنام  AN-124همت گماشتند كه حاصل آن 
  پخش شد. 1977سال ساخت آن در 

(پيمـان آتالنيـك شـمالي     NATOانجام شد هر چند  1982اولين پرواز اين هواپيما در سال 
(NATIONAL ATLANTIC TREATY ORG.) اطالع داد كه شـوروي هـا مشـغول     ؛

 CONDORمي باشند و مقرض بـه اسـتفاده از نـام     AN-400 �و متعاقبا AN-40ساخت 
  وارد سرويس شد. 1986در سال در هر صورت اين هواپيما است. 

با محل بارگيري  BY PASSتوربوفن  4مي باشد با  C-5Aاين هواپيما شبيه همان گالكسي 
باشـد و داراي ظرفيـت بـاربري     از جلو و عقب هواپيما (دماغـه و دم) و داراي وزن كمتـر مـي   

  بيشتر.
ـ      دماغه هواپيما داراي دو عدد چرخهاي دو قلو مـي  نصـب  ا يكـديگر  باشـد كـه بطـور مـوازي ب

  كنند. كه هر كام بطور مستقل عمل مي اند. شده
كند. كه در طرفين محـور   چرخ دو قلو وجود دارد كه بطور موازي عمل مي 5در وسط هواپيما 

بـارگيري راحـت    ؛ري طراحي شده است كه ميتوان با زانوهاي مناسبوهواپيما قرار دارد. و ط
  تري را انجام داد.

AN-124  فن (جت)توربو 4داراي(D-18T,) LOTAREV.     كه داراي نيروئي معـادل هـر
باشـد. و داراي تـوان (دنـده عقـب)      مـي  KN 230 (23,400kgp/31 , 590 LBF)كـدام  

باشد. كه بتواند راحت تر بارگيري را انجام داد عواملي مانند (لبه هدايتي، پهناي مناسـب و   مي
متري باريك پـرواز   1200اند در يك باند سازد كه بتو نشيمن مناسب) اين هواپيما را قادر مي

  كند.



    
 

 

اين هواپيما داراي شش دسته خدمه پرواز مي باشد. آنهم با داشتن امكانـات اسـتراحت در آن   
  سه سيستم متحد كمك هاي ناوبري مي باشد.

باشد.  صندلي مسافري وجود دارد. اين هواپيما از جلو قابل بارگيري مي 88در پشت بال تعداد 
متـر ارتفـاع باشـد (حجـم      4/4متر عـرض و   40/6متر طول  26يري هواپيما داراي پهنه بارگ

تـن را   10مل كننده (جرثقيل داخل هواپيمـا) قـادر اسـت    امتر مكعب) ك 700تقريبي حدود 
تواند  تن را جابجا كنند. اين هواپيما مي 5توانند  قالب) كه هر كدام مي-عدد  2جابجا كند (با 

  تن را حمل كند. 150تا 
 27فروند آن به ارتش و  21ساخته شد كه   CONDORفروند هشتچهل و  1999تا سال 

  هاي ديگر مورد استفاده قرارگرفت. عدد آن جهت باربري
  AN-124-100شـروع بـه سـاخت     AVISTAR AIR CRAFTشـركت   2000در سـال  

 باشـد  ساعت مي 24000اين هواپيما قادر به پرواز بمدت  VOLGA-DNEPR)نمود (براي 
  باشد. ساعت مي 7,500در حاليكه اولين ساخته آن قادر به پرواز بمدت 

دچار مشكالت قانوني صداي ناهنجار، توليـد اكسـيژن    D-18Tيك نوع جديد از اين هواپيما 
سـاخت شـركت    GSCسيسـتم هوانـورد،    AN-124-100ناخالص، شد. اما در هـر صـورت   

  (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)باشد.  مي ���� �����
 150بـه   120با افزايش قـدرت از   AN-124-100Mكه  AN-124اصالحات انجام شده در 

  گروه تقليل داد ساخته شده. 4به  6باشد كه خدمه پرواز را نيز از  ميتن 
% افـزايش ميـزان   20بود كـه داراي   AN-124-100M-150يك نوع ديگر از اين هواپيماها 

ساعت شد. كه در هر جا با امكانات بسـيار كـم    هزار 40هزار ساعت به  24 و قدرت ازخدمت 
  باشند. قابل نشستن مي

در افغانستان صـدها نـوع كـاال را     2001-2002هاي  در سال VOLGA-DNEPRيك نوع 
براي ارتش آمريكا و ساير موسسات  WORLD FOOD PROGRAM سازمان ملل  براي

  انتقال داده است.
د كه در محاصره كوهها نيز باشد براحتـي خلبانـان   اين هواپيما قادر است در مناطق گرم و بلن

  رقابت بكشاند.ماهر را به 
  



    
 

 

  



    
 

 

("COSSACK") ANTONOV-225 MRIYA  
مشغول كار در روسيه بـود، مسـئولين مربوطـه در تـداركات و طراحـي       AN-124در حليكه 

خصـوص جهـت حمـل كـاالهي بسـيارگران و      مساخت يك هواپيماي مخصوص جهت اهداف 
  باشد) بودند. كه شبيه به شاتل قضائي آمريكا مي BURANناجور (مانند سفيه فضاپيمايي 

در پاريس برلين نشست و كليـه ابعـاد آن    �����اين هواپيما در حال حمل  1989در سال 
از دو برابر آنتولـوف  بود بال پرواز، سطح باال، قدرت بالها و توسعه آن حتي  124گسترده تر از 

  بيشتر بود. 124
تـن كـاال را حمـل كنـد و چـون بـراي        250موتورفن باشد و قادر اسـت   6اين هواپيما داراي 

بود. عمليات منحصر بفرد و به دفعات كم و اختصاص داده شده  كارهاي مخصوص ساخته شده
  دارد.را د جهت پرواز با حداكثر بار نكيلومتر با 5/3بود. و نياز به 

فرونـد از   2اين هواپيما بزرگترين هواپيمائي است كه تاكنون در جهان سـاخته شـده اسـت و    
ه مناسب است اولـين پـرواز نـوع    النسباين هواپيماها ساخته شده است و داراي سر و صداي با

  راه اندازي شد. 2001اصالح شده آن در سال 
آن كمتـر   ساخت باشد و هزينه يتن بار م 100كيلومتر با  11,500ه پروازي اين هواپيما فاصل

  باشد. از يك بيليون دالر مي



    
 

 

 .… , AN-124نظريات، منابع و تاريخ 

از هوستن تگزاس بسوي فلوريـدا حركـت نمـود ايـن هواپيمـا       AN-124يك  1990در سال 
بـرد كـه    هاي سابق آسيائي روسيه مـي  محموله وسايل نفتي را از هوستن تگزاس به جمهوري

  بود كه چگونه چنين مجوزي را گرفته است. مي بسيار تعجب انگيز
ا در شهر ويچيت AN-124از ارتش آمريكا دريافت شد كه يك  E-MAILچند سال بعد يك 

(WICHITA) اس ديده شده است كه با ماشين آالت بسـيار سـنگين سوئيسـي    تگزدر ايالت
  به كارخانه بوئينگ برده مي شد كه ارزانترين هزينه انتقال كاال بود.

روز روي زمـين بـود تـا     4در حادثه اي يك موتور خـود را از دسـت داد و بـر     AN-124يك 
درست شد و پرواز نمود و هنگام تعميرات عده اي درصدد بودند كه ايـن تعميـر و نصـب چـه     
اثري خواهدداشت كه خدمه تعميرات هواپيما، بيشتر راجع به ايـن صـحبت مـي كردنـد كـه      

  مناسب نمي باشد كه اين موضوع قابل توجه بود.ودكاي آمريكائي داراي كيفيت 
دگاه دنور (كلرادو) نشسـته بـود.   در فرو 124يك هواپيماي آنتولوف  2005قبل از كريسمس 

كه حمل كننده يك قطعه سنگين و بد حجم هوائي را به كارخانه اصـلي شـركت الكهيـد در    
  د.بوكلرادو حمل 

يكا، توسط هواپيماهاي باربري روسي حمل و و اينست كه بارهاي شركتهاي هواپيما سازي آمر
  نقل مي شود.

  جهت اطالعات بيشتر در اين مورد مي توان به ماخذ ذيل مراجعه نمود.
WWW.HISTORY.COM 

WWW.DYNONAVIONICS.COM 
WWW.EAGLETUGS.COM 

WWW.VECTORSIT/ANOVTGT.html 
HTTP://en.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/TURBOFAN 

 



    
 

 

  كاالهاي مورد نياز ساخت هواپيما
كـه بـه    شودنظر به اينكه، عنصر اصلي مسائل، كاال مي باشد، لذا در اين قسمت نيز سعي مي 

ال پرداختـه شـود   اكاال نيز بـه تشـريح كـ    تخدما خشكاالها اهميت ويژه اي داده شود و در ب
  كاالهاي اصلي ساخت هواپيما بصورت مختصر:

  الف: موتور
THRUST (lbf) 

BYPASS RATIO   LPW BY PASS TURBOFAN 
PRESSURE RATION   AFTER BIRNONG TURBPFAM 

LENGH    HIGH BY PASS TURBOFAN 
DIAMETER    BLADE 

BASIC WEIGHT   TURBO PROP 
COMPRESSOR   PROFAN 

TURBINE    TURBO SHAFT 
  GENERATOR      ب: ژنراتور

  INSTRUMENTS    ج: وسايل ابزار دقيق
  NAVIGATION AIDS    : وسايل ناوبري    
  FUEL TANKS      : مخازن بنزين   

  د: ژنراتورهاي هيدروليك و عوامل ضربه گير
 HYDRAULIC KIBURSKY TAKE OF / LANDING 

        COMPRESSION FITTINGS 
        MAIN FRAME & SKID  
  : اتصاالت

  : اسكلت آلومينيومي
  وسايل الستيك   هـ: 

  : سيستم هاي تهويه
  : نشيمن و عوامل تفريحي

  ايمني: سيستم هاي 
  وسايل آب بندي قطعات و دستگاهها

  وسايل مخابراتي
 CATRINGوسايل 

  وسايل شيشه اي



    
 

 

شود، هواپيما داراي خصوصيات منحصر بـه خـود    همانطور كه بصورت سطحي نيز مالحظه مي
  باشد: مي

  كه بايد خصوصيات ذيل را داشته باشد.
    TAKE OFFوزن كم جهت  -
 LANDINGوزن كم جهت  -

  ترمز بسيار قويسيستم  -
  هزار فوت 40قابليت مقاومت تا ارتفاع  -
  درجه زير صفر 40قابليت مقاومت تا  -
  NAVIGATION AIDSقابليت فوق العاده  -
بازدارنده ها، ثبت كننده  قابليت فوق العاده وسايل ابزار دقيق (نمايشگرها، كنترل كننده ها، -

  به سياه)ها و جع
درجـه زيـر صـفر و فشـار      40هزار كيلومتر، هواي نزديك بـه   هائيكه تا سرعت باالي شيشه -

  العاده از درون به بيرون را حفظ كند (مقاوم باشد) فوق
  الستيك هاي بسيار قوي جهت نشستن. -
  سوخت ضد انجماد و احتراق و انفجار -
  سرعت فوق العاده جهت بلند شدن -
  سوخت گيري زياد -
  وسايل ايمني زياد -

  ...وسايل راحتي و 
  مراتب فوق براي هر شخص كه سوار هوايما شده قابل لمس مي باشد.

بندي بعمـل   بنابراين در كليه مسائلي كه در خصوص وسايل موتوري (توربوها و ... و ...) تقسيم
آمده است، اين فاكتورهاي متفاوت با وسايلي مانند اتومبيل و يا كشتي و ... بايد رعايت گردد. 

ن و در صورت ساخت عملكرد آن غير ممكـن و در  كساخت آن غير مم در غير اينصورت اصالً
 ها براحتي خود را نشان خواهند داد. صورت پرواز سقوط خواهد كرد و نقصان



    
 

 

  اختصارات:
FAA  FEDERAL AVIATION  ADMINSTRATION 

L.P.C  LOW PRESSURE COMPRESSOR 
L.P  LOW PRESSURE 
H.P  HIGH PRESSURE 

H.P.C  HIGH PRESSURE COMPRESSOR 
L.P.T   LOW PRESSUR TURBINE 
S.F.C  SPECIFIC FUEL CONSUMPTION 

 
NASA  NATIONAL AMERICAN SPACE ADMINSTRATION 

AWACS AIR BORN WARNING AVIATION CONTROL SYSTEM 
AIR  IRAN AIR 
G.E  GENERAL ELECTRIC 
P.W  PRATT & WHITNEY 
R.R  ROLS ROYCE 
G.T  GAS TURBINE 

  كارخانه سازنده        انواع توبوفن ها
JT8D      P.W 

CF700     G.E 
J85/CJ610     G.E 

D-18T    LOTAREV 
CF6      G.E 

RB211     R.R 
JT9D      P.W 

P.W 4000     P.W C-130 HERCLES   لينكلن  
GE 90      G.E P-3 ORION           لينكلن  
�����          �.�  

  ايلوشين 11-86     ��������
YAK -42  

GENX     G.E 
T-38     G.E TALON 
F119      P.W 
F110      G.E 



    
 

 

  حمل و نقل زميني -2
تـن از كشـورهائيكه    15حمل و نقل زميني براي خريد كاالهاي ايراني كه وزني بـين نـيم تـا    

باشد بخصـوص   داراي راههاي زميني به ايران دارند مقرون به صرفه از لحاظ هزينه و زمان مي
  در موارد كاالهاي نفتي و كاالهاي غذائي و داروئي.

با همكاري نزديـك بـا ناوگانهـاي بخصـوص      IRITناوگان زميني حمل و نقل ايران را شركت 
باشد اين همكاري بيشتر بـين ايـران و    داراي تحرك و امكانات كافي مي MULLERآلماني 

اپن كمتر جريان دارد و بـين آنهـا راههـاي آب    شود و بين كشورهاي آمريكا و ژ اروپا انجام مي
باشـد و بـدليل موانـع مختلـف      هاي اطلس و آرام مانع  از اين كـار مـي   ارد و اقيانوسدوجود ن
گيـرد. البتـه بجـز پارچـه كـه از       انجام نمـي  اي و مسائل سياسي و نيز كمبود كاال تقريباً جاده
گـردد كـه در زمـان     شود يادآوري مـي  توسط اهالي اين كشورها وارد ايران مي ي شرقيمرزها

گرديد: قبل  قديم از اين كشورها جهت مبادله و حمل و نقل مسافر، بين ايران و هند اقدام مي
تـرين شـركتهاي بـاربري    معروفداد يكـي از   انجام مي T.B.Tاز انقالب بيشتر بارهاي ايران را 

گـردد. شـامل سـراميك،    مي باشد. كاالهائيكه از ايران به اروپا حمل مـي   MAERSKجهان 
با كاميون و كشتي حمل مي گردد حمل و نقل  باشد كه بعضاً سنگ، كاشي، پوست، فوالد، مي

  با اروپا از طريق كشور تركيه، بلغارستان و آلمان انجام ميگردد.
انجام مي پذيرد بطـور كلـي بـا ديـزل و كـاميون و       VOLVOكاميون هاي ايراني بنز، ماگ، 

هـزار   5، دسوتر، اينترنـاش و انجـام مـي پـذيرفت بـيش از       DAFت، كمرشكن هاي ريو، واي
كاميون در جاده هاي ايران بصورت نفتكش، باركش و اتوبوس انجام مي شود در زمـان جنـگ   

  انجام مي شد. (LAND CRUISE)بيشتر با تويوتا كم وزن حمل تجهيزات 
العمـاره، اتوتـاج،    شـمس حمل مسافر در گذشته با شركتهايي از قبيل لـوان تـور، ترانسـپورت    

توسط تفاوتيهاي مختعلف با نامهاي  تعاونيها فعالً ر، ايران پيمابي تي، عدل، اتوشهپاتويزد، تي 
گيرد از سه ترمينال جنوب، غـرب، شـرق و نيـز آرژانتـين      اتوسير الوند، سير و سفر، انجام مي

  شود.   انجام مي
هاي ساخت و مونتاژ ايـران كمـي هـم     مسافرتهاي فردي و درون شهري بيشتر توسط اتومبيل

خارجي با نامهاي پژو، پاترول، پرايد، پيكان، بنز، موسو، پروتون، ريو، رنو، فولكس واگن، هوندا، 
ليموت، پ، وسوتد، فورد تانوس، مسكويچسر) واكسهال، پابدا، ن(گاالنت، ل يهوندائي، ميتسوبيش



    
 

 

سـوبارو، تنـدربرد، دوفـين،     ،، سـمند ، فيـات، الدا ندوج، شورلت، فورد، وگا، پليموت، مـك وا 
بالك، كرايسـر، نـوا، سـيمكا، تويوتـا، لنـدرور، بـي ام و       در، كـا لرامب ،ماينر، هيلمن، پينتو ميني

، ميني ماينر، لزوس، رولزرويس، RDالمبرگيني، دكاو، فراري، ربيت، ايزوزو، موريس، ماتيس، 
، خاورها و اكثر باصـطالح مايلرهـا و   ها (پيكان) موتور بيشتر وسايل وانت شود. انجام ميلينكن 

باشد. در واقع موتور بنز بيشترين خدمات را جهت حمل و  ها ماك مي كاميونها بنز و كمرشكن
اي در ايـران   هـاي وانـت گونـه    سـه چرخـه   نقل باري ايران انجام داده است. از موتورهاي وسپا

هـاي   اكثـر وانـت   دهنـ ر دداد.  ي كوچك را در ايـران انجـام مـي   اه ساخته شد كه حمل و نقل
پذيرد (كه  بزرگترين گروه صنعتي هند انجام مي TATAباشند و ساخت  شهري از اينگونه مي
  باشد) پارسيان هند ميو يا هاي زرتشتي  صاحب آن از ايراني

  باشد. مي تانكهاي جنگي ايران، چيفتن، تايگر
 ,TEREX , DEMAG, GROVE هـاي منـاطق نفتـي فـالت قـاره ايـران اكثـراً        جرثقيل

LIEBHER, TADANO, P& H هـاي ايـران    موتور سـيكلت باشد.  و باالبر ها كالرك مي
هـاي ايـران كـه توسـط شـركتهاي      نامهوندا، وسپا ياماها، مزدا، سوزوكي و يا همين توليـدات  

  شود. ايراني (ايران دو چرخ و ...) ساخته مي
بـوس،   سازي، اتوبوس، ميني راه و جاده دو چرخ، وسايل يباً اكثر خوروهاي باري، چهارچرخ،تقر

  شخصي ايران ساخت كشور و يا مونتاژ توسط ايران باشند.
  شود. اي توسط ايران ساخته مي بوسهاي روسي، ايتاليائي، و ژاپني، كره ميني اخيراً

  باشند. بنز و يا بندرت شورلت و يا ... مي هاي ايران اكثراً آمبوالنس
هاي  شركتيم كه با همكاري كه ا ترين كشورهاي جهان بوده شرفتهو از لحاظ مونتاژ يكي از پي

PEGUET , TALBOT ر بنز، تويوتا، دالمVOLVO شود. و دوو ساخته مي  
اي  در هيچيك از كشورهاي عربي و خاورميانه، صـنايع خودروهـاي زمينـي هيچگونـه توسـعه     

قبرس، يونان و نيز چـين وضـعي   اند در افغانستان، پاكستان و حتي تركيه، بلغارستان،  نداشته
حاكم است. اما در كشورهاي جنوب شرقي آسيا، ژاپن، چين و اروپاي غربي پيشـرفت زيـادي   
شده است در روسيه وسايل جاده سازي، وسـايل حمـل و نقـل و سـالحهاي جنگـي زمينـي       

  پيشرفت هاي زيادي نموده است.



    
 

 

هفت كشـور صـنعتي بشـدت    ساير  توليد وسايل جنگي زميني در اروپا و ژاپن محدود، باشد و
  در توليد آن پيشرفت نموده اند.

موتور) كـاترپيالر،   ل(جنرا G.M(آمريكن موتور) و  A.Mموتورهاي اتومبيل جهان در آمريكا 
هاي معروف آمريكا ساخت كاترپيالر كاميز، ليستر،  باشند و ديزل ميكلن نر و ليورد و كرايسلف
باشد  د مخترع ديزل نيز يك مهندس آلماني بنام ديزل ميباشن گان، ميييشمترويت، پركينر، د

ويچ و فيـات ايتاليـائي و   كسـ در ژاپن تويوتا و هوندا، و در كره جنوبي شركت دوو در روسـيه م 
باشـند و مـا بقـي     سردمداران توليـد موتـور اتومبيـل مـي     B.M.Wدر فرانسه، بنز و  پژو، رنو،

سـازند و در ايتاليـا    رش داده و بدنـه را خـود مـي   شركتها موتور اتومبيل را به اين شركتها سفا
ي بـه سـبك خـود مونتـاژ     مبرگينـ باشـند و فـراري و ل   آليس چالمرز و فيات همـه كـاره مـي   

سـازند در آمريكـا شـركتهاي كـاديالك      سابقه را بصورت سفارشي ميمهاي مخصوص  اتومبيل
سـازند و در   مـي  ياي سفارشه (ليموزين، فليت وود، ...) و در انگلستان نيز رولز رويس اتومبيل

  روسيه هيچگونه پيشرفتي در توسعه اتومبيل (با النسبه) بعمل نيامده است.  
  باشد.   بصورت اقطار متوازي االضالع و ميانه اضالع اين شكل مي خطوط باربري ايران تقريباً

  
  :باشند، خطوط اتصالي به تركيه از در تقارن با تهران مي هاي ايران اكثراً جاده

  آذربايجان، زنجان، تهران، اصفهان، يزد، كرمان، بندرعباس يا زاهدان، پاكستان  -1
ــدران، گلســتان، خراســان، افغانســتان،   -2 جــاده خرمشــهر، لرســتان، مركــزي، تهــران، مازن

  تركمنستان
  جاده عرضي (شرقي، غربي)، كرمانشاه، همدان، مركزي، تهران، سمنان، خراسان -3
  ال از مازندران، گيالن به تهران، اصفهان، شيراز به هرمزگان و بوشهرگانه شم هاي سه جاده -4

 -اتوبانهـاي تبريـز   سال ديگر بصـورت اتوبـان خواهـدبود. فعـالً     ندهاي ايران تا چ حمل و نقل
همـدان،  -شـيراز فعـال باشـند و اتوبانهـاي تهـران     -خراسان، تهران-يزد، تهران -تهران، تهران

هاي كوهستاني شمال در برنامه بعـدي عمرانـي    باشد و جاده كرمانشاه در حال آماده شدن مي
  تكميل خواهندشد.



    
 

 

 150 يـزد طراحـي و سـاخته شـود، حـدوداً     -چنانچه يك اتوبان ميان بر بـين تهـران و نـائين   
4بين  خواهدشد (حدوداً تر كيلومتر نزديك

5تا  1
1(  

  ترن - 3
  جلفا -تبريز- تهران  خطوط 

  آبادان –تهران   
  مشهد –تهران   
  گرگان –تهران   
  بندرعباس –تهران   
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  دريائي -4
  تاريخچه  4- 1

ها، دزديهاي دريائي و  كشف قارهها دريانوردي، (ساخت، جنگ و انقالبها)،  تاريخچه كشتي
  باشد. هاي همه جانبه، مهم و كارساز مي ساخت بنادر داراي حوادث و پروسه

ها و  كشف آمريكا بدست آمريكووسپوس و ماژالن و كشف اين قاره و سپس مهاجرت اروپائي
كشي به آمريكا و كشورهاي غربي و تبعيد ايرلنديهاي خاطي به  آسيائي و آفريقا و برده

كار در جنوب  نشينهاي پنبه ستراليا و تبديل استراليا به انگليس نشينها، و آمريكا به سياها
آمريكا و مي سي سي پي و مهاجرت ايرلنديها در قحطي سيب زميني به نيويورك و تشكيل 
نيوالگلند در شمال غربي آمريكا در مريلند و واشنگتن و برجينا، مهاجرت روسها به نيويورك، 

و چيني ها به كاليفرنيا، و هجوم آسپانيا به جنوب غربي آمريكا (كاليفرنيا و تگزاس) ژاپني ها 
مهاجرت فرانسويان به نيوارلئان و ژاپني ها، به كاليفرنيا، ساخت كشتي توسط فينيقيها و 

هاي دجله و فرات، لشكركشي  ماجراجوئي آنها در نقاط مختلف و آشوريها در رودخانه
توني به مصر عليه كلئوپاترا ملكه باهوش و زيباي مصر، به آب جوليوس سزار  مارك آن

آوري و  انداختن حضرت موسي (ع) به رودخانه نيل جهت نجات وي، ايجاد مدارس جنگ
ماجراجوئي آشوريها، كلدائيها، حمالت خشايار شاه و داريوش سوم به مصر و يونان با كشتيها 

ت دريائي منتفقين به فرماندهي؛ جنگ زير حمالت انقالبيون اسپانيا عليه فرانكو، و حمال
هاي انگليسي، سقوط كشتي تايتانيك بين انگليس و كانادا  دريائيهاي آلمان عليه كشتي

هاي  بعنوان بهترين كشتي ساخته شده توسط انگليسيها و غرق شدن هزاران نفر مسافر، جنگ
ا، جنگ بزرگ و غيرقابل تصور تجاوزگونه و لينگلتون و انگليسيها، عليه اسپانيا و ساير كشوره

هاي مختلف  چين و ژاپن كه با پيروزي ژاپن همراه بود. جنگ دريائي ايران و عراق جنگ
ها عليه دشمنان خارجي آنها، پياده شدن قواي آمريكا به توسط ژنرال پاتون و شكست  رمي

به هند و  ايتاليا و آلمان انقالب لهستان توسط جنبش هميشگي گدانسك، مهاجرت ايراني ها
پاكستان با كشتي هاي كم ظرفيت، ورود مهاجرين غير قانوني از نقاط مختلف جهان به اروپا 

ها در سكوهاي نفتي  ها عليه عراقي و امريكا جنگ آمريكا يا در كانال پاناما، و جنگ ايراني
هاي پل گونه در بهمنشير و فاو و شكست عراق و  البكر و عماره، جنگ ايران توسط قايق

استانهاي دزدان دريائي جان سيلور و داستان نهنگ سفيد (موبي ديك، عليه دريانوران)، د



    
 

 

ها و سودان و سنگاپور مالزيها و چيني ها و پاكستان و هند به مراسم حج از  مسافرت حبشي
  باشد. ها مي هاي دريائي راني و سازه حوادث و ماجراهاي كشتي

هواپيمائي ايراني توسط ناوگان جنگي آمريكا عليه  حمله ناوگانهاي آمريكائي به عراق و سقوط
هاي خاورميانه از جزيره خارگ و الوان به هلند و انگليس و سير نقاط  هاي نفت عراق نفتكش

پاسارگاد از فعاليتهاي نفتكش ها بارها به آمستردام و ........ از  C-ISLANDجهان در
  باشد. هاي تاريخي، تجاري اقتصادي آنها مي فعاليت

انتقال مقادير زيادي بارهاي سنگين، خارجي به بنادر بوشهر در حمل نقل سنگ و كاشي و 
مانده و جنگ  سراميك ارزان به ايتاليا و آلمان، حمل گندمهاي آمريكا به كشورهاي عقب

، كشتيراني باربري ها ها توسط ژاپني ماهيگيريها در اقيانوسآمريكا به بنادر چين، انواع و اقسام 
هاي آمازون مي سي سي پي و نيل از جمله حوادث و كاربريها و تحوالت  انهدر رودخ

  كشتيراني باشد.
  
  نوع حامل ها 4- 2

 و SBMحامل ها در دريا عبارتند از نفتكش هاي باربرها، جنگي ها، يدك كش ها،  اصوالً
 و پاسارگاد و C-ISLANDها عامل حمل و نقل از ترمينالهاي خارگ  ها نفتكش انواع قايق

FSU  دهند و  ها را انجام مي باشند كه بيشترين حمل و نقل نفت ميبه نقاط مختلف جهان
ها، ثروتمندان يوناني  مال آمريكااست، از دارندگان نفتكش 1به  6ها  مالكين اكثر اين نفتكش

آمريكا دانست و سابق ندي رئيس جمهور كباشد كه وي .......... نيز باژاكلين  بنام اوتاسيس مي
ا انجام مي دهند هواپيماهاي جنگي عامل سقوط يربها را باربري با پرچم لي ترين كشتيبيش

نفر مسافر در  5000ي تفريحي نيز با اه هواپيائي مسافربري ايران در خليج فارس بود، كشتي
شود و  حوالي اروپا با تمام وسايل تفريحي و دستمزد و رستوران و اتاقهاي لوكس انجام مي

مسافرتهاي مسافران به جزابر قشم و كيش و خارگ و الوان و سيري بوسيله بسياري از 
  شود ها انجام مي كشتي

شود  و كشتيراني بنادر انجام مي VALFAJR8و  IRISLهاي باربري ايراني توسط  ستمسي
  .هدد بين امارات و جزاير ايران انجام مي 8كه والفجر 



    
 

 

ها را  هاي حفاري و قايقراني و نفتكش يگركشيدن و ها در بنادر  كش كار كشيدن كشتي يدك
  دهند. ه و بارگيري را انجام مياسكلبه پاي 

ميليون دالر، با هزينه حمل يك  11مبلغ  IRIيگ حفاري ايران خريداري شده از يكي از ر
  دهه پيش) 2( ميليون دالر از آمريكا به ايران حمل شد.

SBM در عالئم دريانوردي و در قديم  باشند ميها عامل نگهداري شناورها در جاي خود
  خره ها بوده اند.صرد با وفانوس هاي دريائي عامل راهنمائي كشتي ها جهت برخ

ن و هامبورگ در برمبنادر مهم كشتيراني در جهان عبارتند از بيليائو، ليورپول و فلكسيتو و 
رعباس، بوشهر، رجائي، چاه بهار، بند اسكله آلمان دوريان در آفريقاي جنوبي، بارسلون، شهر

  باشند. بندر سنگاپور نيز از بنادر مهم آسياي جنوب شرقي مي باشند. ستردام ميمجاسك و آ
 هادر ساخت سكونيز و ايران (انگليس، آمريكا، آلمان  عبارتند از سازي جهان كشورهاي كشتي

)VESSEL(ز كرافت وباشند ضمن اينكه ه مي )هاي نفتي و حتي قايق هاي نجات و جاكت
  سازند. مي نيز

شود و قوانين  هاي دريائي توسط شركتهاي ايراني و يكمك لويد لندن انجام مي بيمه
بصورت  شود و حمل كاالها به ايران معموالً انجام مي ICCكشتيراني نيز توسط لويد و 

C&F  ياCFR هاي باربري  شود و در معامله باشد كه بيمه هم توسط ايران انجام مي مي
CIF  كجا تمام مبالغ را در كه خريدار بانك يباشد  نيز بعهده فروشنده مي بيمههزينهL/C 

  نمايد. درج و محاسبه مي
ها  محدودههاي كشتيراني و فالت قاره ايران نيز توسط مقررات بين المللي به فاصله از ساحل

  شود. طرف و عمق دريا از طرف ديگر انجام مي از يك
ها را  باربري جهان باشد كه مسافت حامل هاي مز از تنگههاي مانش، سوئز، پاناما تنگه هر تنگه

ها كه تا چند هزار تن كاال و نفت را حمل  حجم كشتي رايكنند البته ب ميكمتر ديگر يكاز 
  نمايند. مي



    
 

 

     Aپرتوزاها :            MRI 

  آندوسكوپي  چشم پزشكي          تجهيزات پزشكي -1
Bقلب        : جراحي    RAY X  

      C :الكتروني    شكستگي    بيولوژيك         دندانپزشكي  
    Dماترليبوژ        : آزمايشگاهي  Aشكسته بنديها :  
  : توليد كاالA : عادي   B        ساير              

  : معالجه با كاالB : جراحي C            بيماريهاي پزشكي -2
                Dِ جديد :    Cبازسازي بيمار :  
                E :كشنده D: برگشت بيمار به توليد كاالهاي اختصاصي  

  : توليد با كيفيت متوسطE               روسه كاال، خدمات، خدمات كاالپ -3
           Aرواني :           Fترميم سيكل بيماري :  

  مرگ            :عفونيB           بيماريهاي، بيماري زا -4
      Aكچلي :   Cاعتياد :  

  آنژين، مي ني ژيت        : سرما خوردگيD: وبا، سل، حصبه  B  بيماريهاي قديمي -5
        Aواكسن :  Cسفليس :  Eحوادث :  
        Bسرم ها :  Dسوزاك :  Fمسموميت/سوختگي :  
        Cداروها :  Eتراخم :  

  : ضدعفوني هاD        داروها -6
        E  كرم ها و عوامل بهداشتي : A شناسي: سرطان  
        F ساير :     B       :C.T. SCAN  Aپيراپزشكي :  

  : دندانپزشكيC :MRI    B            آزمايشگاهها -7
              Dپرتونگاريها :    Cروانپزشكي :  
              Eخون/ ادرار :    Dدامپزشكي :  

  : پرتوپزشكيE          دانشكده هاي پزشكي -8
      Aمشكل تحريم دارو :    Fپزشكي تخصصي :  

  : پزشكي پيشرفتهG    : مشكل تحريم مواد اوليهB  مسائل بين الملل -9
   Cتحريم ورود تجهيزات :  

  
  روانپزشكي -10
  نامها و لغات مربوط به مسائل مختلف پزشكي -11
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ب: پ
 



    
 

 

  ب: پزشكي:
هاي خدماتي است كه هم عامل توليد كاالهاي پزشكي است، و هم عامل  پزشكي از مقوله -

و هم عامل اشتغال كسانيكه از كاالهاي پزشكي جهت بهبودي  بهبودي سازندگان كاالها
  گيرند. بيماران بهره مي

ها، كارخانجات داروسازي  هاي پزشكي، بيمارستانها، آزمايشگاهها، داروخانه دانشكده
هاي فوري انتقال  ها، سيستم بكارگيري وسايل جنبي كاالهاي پزشكي مانند آمبوالنس

رسانند  كنند و بفروش مي بيماران، عامل اشتغال كسانيكه داروهاي گياهي را جستجو مي
، مجالت، مقاالت و INTERNETو عامل بكار افتادن  سازي و موسسات تحقيقاتي سرم

 باشند.  هاي پزشكي و نيز كارخانجات توليدي وسايل يكبار مصرف پزشكي مي جزوه

سازي پاستور، شركتهاي داروسازي هوخست، باير، مرك آلمان، روژه  موسسات سرم -
اع سويس، پارك ديويس آمريكا، دانشگاه جان هاپكينز، انواع بيمارستانها، انو

هاي ايران مانند داروپخش، جابربن حيان، سوپا و پتروشيمي ها و كارخانجات  داروسازي
مواد اوليه ساخت داروهاي شيميائي و گياهي، از موسساتي هستند كه ايجاد اشتغال در 

ها،  باشند و عامل اشتغال دكترها، تكنيسين سطوح پائين و باال و نيز فوق پيشرفته مي
 و تجهيزات پيراپزشكي و ...مهندسين ساخت وسايل 

باشند و  ها مي بيماريها سطوح مختلف دارند، بيماريهائيكه حاصل حوادث و شكستگي -
عامل ويروس و ميكروبها را ندارند مانند تصادفات، سقوط از ارتفاع، حوادث ورزشي، 
سوختگي، خوردن تركش در جنگ و حوادث جنگ و گاز گرفتگي تا بيماريهائيكه در اثر 

 باشند. مي HIVها بوجود آمده باشد و باعث سل، ماالريا، وبا، حصبه، هپاتيت، ويروس 

، ميگرن، ديسك؛ بيماريهائيكه عامل MSباشند مانند سرطان و  بيماريهائيكه بافتي مي -
باشد مانند  مصرف موادمخدر، ايكس، ضعف بيماريهائيكه عامل آنها سوپرها تغذيه مي

 ده و زخم معده و اثني عشر بربري، اسكوريت، راشيتيسم، زخم رو

شوند به تعميرات آب و هوا، سردي و گرمي ناگهاني آنها مانند  بيماريهائي كه مربوط مي -
 سرماخوردگي رودل، قولنج، 

باشد مانند دردهاي پا، و هم سوئي، اكثر  بيماريهائي كه حاصل ضعف و پيري مي -
 اشي از پيري،بيماريهاي قلبي كليوي، ريوي، كمردردهاي مزمن، سردردهاي ن



    
 

 

هاي شيميائي و  بيماريهاي حاصل از استنشاق گاز، مواد سمي، موادشيميائي، بمب -
شود و سپس تست از آزمايشگاهها، دارو  ميكروبي پروسه مداوا از تشخيص شروع مي

 ها نگاه كنيم. درماني، جراحي، شفاهت و بهبود و چنانچه مسئله را از ديد موسسه

ساخت وسايل تشخيص، كارخانجات ساخت وسايل دانشكده پزشكي، كارخانجات  -
آزمايشگاهي، داروسازي ها، كارخانجات ساخت وسايل پرتونگاري، جراحي، بيمارستانها و 

 موسسات فيزيوتراپي.

باشد كه  ترين صنايع جهان پيشرفته مي ترين و نيز پيشرفته هاي پزشكي از دقيق دستگاه -
رافت كاال، صنعت تكنولوژي و عدم كشورهاي در حال توسعه از ساخت آنها بدليل ظ

اند، اما در ساخت وسايل مصرفي ايران  وجود بازار فروش آن در خارج پيشرفتي ننموده
 اند. اي نموده پيشرفتها قابل مالحظه

زني و آنژيوگرافي، وسايل جراحي از درون رگ، وسايل عكسبرداري، وسايل  وسايل حباب -
اعمال درمان شيميائي، وسايل دنيراپزشكي،  هاي ها، دستگاه اي غده الكتروني و هسته
ا و تشخيص باكتريها، از جمله وسايل پيشرفته تكنولوژيك بوده و ه وسايل آزمايشگاه

  باشد. امكان ساخت آن در كشورهاي فوق پيشرفته ميسر مي
هم اكنون وسايل فوق مدرن و پيشرفته هسته اي در كشورهاي پيشرفته ساخته شده و يا در 

  ست كه هنوز هم بداليل و مسائل تحريم به اين كشور وارد نگرديده است.حال ساخت ا
البته ساخت تجهيزات عادي در ايران انجام مي گيرد. بهر صورت بنظر ميرساند كه با ورود و 
نيز تكميل دستگاههاي پيشرفته هسته اي و پرتوي، بيماريهاي سرطان و غددي قابل عالج 

يم االيام در ايران رواج داشته است. بدليل پيشرفتهائي باشد. ساخت داروهاي پزشكي از قد
كه در پزشكي در دانشگاه جندي شاپور اهواز در قديم االيام بوجود امده بود ايران در ساخت 
دارد و تشخيص امراض پيشرفتهاي نموده و يافته هاي زكرياي رازي و جابراين حيان باعث 

  مان حالت خودكفائي داشت.يافتن بسيار از دردهاي گياهي شد كه در آن ز
داروهاي، شامل داروهائي است كه در تشخيص و يا جلوگيري و يا شناخت و يا درمان 

  بيماريهاي مختلف كاربرد دارد و يا در تسكين آنها موثر مي باشد.
ها، آنتي اكسيدانها،  ها، بازدارنده ها، نيرو دهنده ها، تقويت كننده آنتي بيوتيكها، مسكن

ها، ضد اعتيادها داروهاي  ها، آرام بخش وختگي، ضد باكتريها و بي حس كنندهداروهاي ضد س



    
 

 

كننده  پوستي، مواد ساخت دندانها، ضد بوها، داروهاي تقويت كننده قواي بدني، مواد خنك
هاي بهداشتي، داروهاي ضدحاملگي، مواد ضد اسهال و يبوست، از  عرق بدن، خوشبوكننده

  باشند. ميداروهاي موجود 
ر آالت و وسايل مصرفي پزشكي اهميت بسزائي در جلوگيري از امراض دارند، مانند بازا

نمايد  ، هپاتيت، بيماريهاي عفوني، در بين معتادين جلوگيري ميHIVها كه از توسعه  سرنگ
  گردد. و بهداشت ، نظم انجام مي

از اماكن انواع بيمارستانهاي ابتدائي، تخصصي، فوق تخصصي، درمانگاهها، آزمايشگاهها، 
  باشند. جلوگيري از انتشار انواع ميكروبها و بيماريها و درمان آنها مي

 بيمارستانهاي رواني، از پراكندگي بيماران رواني در جامعه جلوگيري مي كند. معموالً
بيمارستانهاي بزرگ همه نوع بخش و درمانگاه را دارند، اما بعضي از بيمارستانها تخصصي 

ي مسموميت، (لقمان)، سوختگي و سوانح، بيمارستان اورژانس سينا، باشند بيمارستانها مي
االنبياء  چشم پزشكي فارابي، انسيتو كانسرن امام خميني، بيمارستان قلب شهيد رجائي، خاتم

  و خاتم النبين، ...
كنند و توسط بيماران  بودجه دولت استفاده مي از،امروزه بيمارستانهاي دولتي ايران به 

  د و اكثر ارگانهاي دولتي خود بيمارستان دارند (دولت، ارتش، ...)شو همياري مي
دانشگاههاي پزشكي ايران در يك حالت ادغام به بيمارستانهاي دولتي بسر مي برند و تئوري 

  شود. در اين دو مركز انجام مي علمي دانشجويان –
ت مسلمانان اموا ؛ كهآناتومي موضوعات مخصوص در بيمارستانها پيش آمد مي كند مثالً

  شود.  ن حل مينامورد اعتراض فقهي  و گاهي مشكل با استفاده از اموات غير مسلما
ند سازمان انتقال خون، موسسات ينما سازمانهاي بخصوص اين بيمارستانها را پشتيباني مي

آبان و هالل احمر و  12سرم سازي حصارك و انسيتو پاستور، نظام پزشكي و داروخانه هاي 
ي خود را صبيمارستانهاي عمومي مينمايند تا حالت تخص ي باهها نيز نوعي همكار... زايشگا

  حفظ كنند.
  روانپزشكي
باشند، و باز امكان نگهداري و بهداشت آنها  ها بيشتر عامل كمك به بيماستان مي شيرخوارگاه
كند. خانه سالمندان نيز بعنوان كمك كار بيمارستان از سالمندان نگهداي و به  را تأمين مي



    
 

 

پردازد نظام پزشكي عامل نظارت بر كار پزشكان و رسيدگي به دعاوي مردم  درمان آنها مي
  باشند. شكان ميعليه پز

  نمايند. ها نيز بخشي از وظايف بيمارستانها را انجام داده و از ديوانه ها نگهداري مي بيمارستان
هاي باليني است كه با دارو سر و كار دارد و بعنوان  روانپزشكي از روان درماني

SUPPLEMENTORY ها كه در  باشد. در اين معلوليت فكري و نا هنجاري پزشكي مي
اثر فشارهاي روحي در جامعه پيش آمده است با بكارگيري بيمارستان، دارو، سعي در بهبود 
بيمار شده تا بتواند بعنوان يك فرد سالم به توليد كاال و فرهنگ بپردازد. اين رشته به كمك 

  پردازد. روانكاوي نيز مي
نكه خانه سالمندان كهريزك، بيمارستان روز به، بيمارستانهاي سينا و بهارلو و خالصه اي

فارابي و هزار تختخوابي، لقمان الدوله و موسسات رازي و پاستور لوالگر، فارابي و فيروزآبادي 
و مجمع تشكيالت قديمي هستند كه مردم تهران و ايران به آنها بدهكاري دارند و در 

  ا بعنوان يك سنت بايد مانند قهرمانان ملي پاسداري و اقدام شود.بازسازي و توسعه آنه



    
 

 

  نامها و لغات پزشكي
 HIVايدز      JOHN HOPKINSبيمارستان آمريكائي

 CANCERسرطان           BIONICمادرزاد علت

 HEPATITيرقان         MAD HOUSEديوانه خانه 

 MIGRENسردردمزمن             DEATHمرگ 

 SURGERYي عمل جراح          TUBER COLINسل 

 HOSPITALبيمارستان           ANTHROXطاعون 

 CLINICكلينيك     INTERNدانشجوي در حال اتمام دوره آموزشي 

 PATIONTبيمار             CAPSكپسول 

 SICKبيمار           INJECTIONتزريق 

 RECOVERYمحل بهبودي         URGENCEفوريت در كلي 

 DISEASEبيماري             OPTICچشمي 

 LONGريه   PAVIONس ها در بيمارستان رونمركز تجمع دكترها 

 HEART ATTACKسكته قلبي  VAXINATION AMUNATIONواكسيناسيون 

 NURSEپرستار       STRESSفشارهاي روحي 

 DOCTORدكتر       CHYROPRACTICEشكسته بندي 

 OPRATION ROOMاتاق عمل        SYCHOTRAPYروانكاوي 

 PHARMACYداروخانه             POISIONسم 

            ORALشفاهي 
 OVALبيروني 

  C.C.U CARDIAL CARE UNITاتاق مراقبتهاي ويژه قلب 

 I.C.U INTENSIVE CARE UNITسفري و ساير ويژه اتاق مراقبتهاي 

 DRUGدارو           D.D.T  دكتر دندانپزشك

 PILLSقرص         M.D    دكتر پزشكي

 CREAMپماد       MEDICIN      دارو



    
 

 

 را دارد (در آمريكا و جهان) سايت هاي پزشكي كه بيشترين مراجعه كننده
Most Visited Health Content Sites  

Name URL  معني  
1. NIH WWW.nih.gov سازمان ملي بهداشت  
2. Webmd WWW.Webmd.com پزشكان  
3. Food and Drug Adminstraion WWW.fda.gov اداره غذا و دارو  
4. Drugs. Com WWW.drugs.com داروهاي مسكن  
5. Emedicine WWW.emedicine.com دارو 
6. Real Age WWW.realage.com سن واقعي  
7. The Child Health Site WWW.thechildhealthsite.com  
8. Prevention WWW.prevention.com بهداشت كودكان  
9. American Heart Association WWW.americanheart.org موسسه قلب آمريكا  

10.  Free Beauty Tips tip.com-beauty-WWW.free مدلهاي زيبائي مجاني  
11.  Dr. Weil WWW.drweil.com دكتر ويل  
12. American Cancer Society  WWW.cancer.org موسسه سرطان درماني آمريكا  
13. American Academy of 

Family Physicicans 
WWW.aafp.org آكادمي پزشكي آمريكا  

14. Gary Craig’s EFT WWW.emofree.com موسسه گاري كريج  
15. APA WWW.apa.org موسسه پرشكي آمريكا  
16. Intellihealth WWW.intelihealth.com بهداشت هوشمند  
17. Remedy Find WWW.remedyfind.com هاي پزشكي دست يافتني 
18. Kaiser Permanente WWW.kp.org كمكهاي اوليه  
19. Dr. Mirkin WWW.drmirkin.com دكتر ميركس  
20. Chet Day WWW.chetday.com اي هاي روزنامهتماس  
21. True Star health WWW.truestarhealth.com  بهداشتستارگان حقيقي 
22. La Leche League WWW.lalecheleague.org حاميان مبارزه لچه  
23. Shirley’s Wellness Café cafe.com-wellness-WWW.shirleys قهوه خانه بهداشتي شرلي 
24. Seek Wellness WWW.seekwellness.com بهبود بيماران  



    
 

 

25. Dr. Chopra WWW.chopra.com دكتر جوپرا  



    
 

 

  ج: بيمه
شود تعاون و  هائيكه از توليد به مصرف كاالها در مقابل حوادث و اتفاقات مي يكي از پشتيباني

شده  ها انجام مي نگري حفظ كاالها و افراد بخاطر آينده جهتااليام  باشد كه از قديم بيمه مي
  است.

وقتي افرادي كاالهاي خود را بجاي دادن به واسطه فروش و افزايش مبلغ خريد كاالي ديگر 
از يكطرف، و ارزان فروشي كاالي خود از دو طرف انجام شود، بجاي يك ضرر دو ضرر براي 

خواهند سيب زميني و پياز كه مبلغ آنها  دو توليد كننده مي . مثالًد كننده ايجاد مي شودتولي
تعاوني و فروش به  غيرتومان با يكديگر مبادله كنند، بخواهد بصورت  1000) كيلوئي (فرضاً

  بيرون اقدام كند.
ان تومان به سلف خريد دهد ميد 900سيب زميني فروش مجبور است كه كاال را به قيمت 

تومان به مصرف  1000تومان به دكان دار بفروشد، دكان دار آن را  95بار آن را به مبلغ 
  تومان بفروشد. 900كننده بدهد (يعني شما)، از طرف ديگر پياز فروش هم بايد پياز خود را 

) براي پياز و 10+10تومان ( 20ه چنانچه در تعاوني كاال را مبادله نمايند هر نفر كدر حالي
كسر  تومان 40 ً كنند يعني مجموعا ) براي سيب زميني پرداخت مي10+10تومان (20
روي و حتي كشورهاي سرمايه ديل انگلستان، و در چين و شوچها در را و لذا تعاوني كنند مي

ي مانند سوئد و سويس رواج پيدا كرده و حتي در سوئد بزرگترين كارخانجات اين داري صنعت
 ,VOLVO, WESTENDWATCHدارند مانند كشور كه اهميت جهاني 

KONGSBERG, RADO, COMPARE, FORTIS,  همگي تعاونيهاي توليد
  باشد. مي

شود و اما در بيمه  در تعاون از رشد قيمت جلوگيري و مبادالت با يكديگر و متقابل انجام مي
چه يكي از گذارند تا چنان اي براي روز مبادا پولهاي خود را در يكجا بعنوان ماترك مي عده

  افراد آن جامعه يا روستا و يا شهر با مشكل برخورد كرد، از آن منبع به وي كمك كنند.
كم اين روش از حالت فاميل و دوست و محل خارج و موضوع به جامعه و تشكيالت اداري،  كم

مقررات و داراي يك ارگان اداري با مدير عامل و هيئت مديره و صندوق دار متخصص و 
توانند  ها روبرو شد و امروزه همه افراد مي گذاري نزد دولت ارگانهاي دولتي و ضمانتارتباط با 



    
 

 

ها استفاده نمايند و حسب قانون و مقررات مدرن قضائي كشوري با آنان رفتار  از انواع بيمه
  شود.

  با شد مهمترين شركتهاي بيمه ايران، البرز، آسيا، دانا، مي
  ا نقش اول را دارد.در دنيو ...   e. onو بيمه لويدز 

شركت لويدز از بيمه وسايل حمل و نقل دريائي در انگلستان كار خود را شروع نمود و اكنون 
در تمام دنيا، اكثر شركتهاي بيمه دنيا را به خود را بنحوي وابسته نموده و به ديگران 

گلستان هاي زياد در ان سوزي دهد. و بدليل آتش باصطالح خط (حقوقي، فني، سياسي...) مي
  شركت پر درآمدي شده است.



    
 

 

  انواع بيمه ها
يك شخص با سپرده گذاري و پرداخت حق بيمه؛ مبالغ دريافتي پس از  بيمه عمر: -

  مرگش را به فرزندان يا وراث و اطرافيانش مي بخشد.
چنانچه در يك تصادف شخص متضرر شد بيمه طرف مقصر بايد  بيمه شخص ثالث: -

 خسارات را پرداخت كند.

چنانچه اتومبيل با كاالي شخص سرقت رفت و يا ضرر ديد، شركت بيمه  بدنه: بيمه -
 خسارات را ميدهد.

در حمل و نقل ها، فرستندگان و يا فروشندگان كاالها جهت پرهيز از  بيمه باربري: -
خسارات به كاال؛ آنرا بيمه مي كنند تا چنانچه خسارتي وارد گرديد، شركت بيمه 

 خسارت را بپردازد.

 بيمه زلزله، آتش سوزي، سيل، حادثه مانند -

اين نوع بيمه بيشتر در ساختمانها و براي پرهيز از خسارات افتادن مصالح ساختماني، 
شيشه از باال، و يا سيل و زلزله زدگي، آتش سوزي، ساختمان در مقابل حوادث بيمه 

  باشد. مي
بده و بستاني در تمام موارد حق بيمه پرداختي و خسارت دريافتي طبق فرمول هاي 

  گردد. مخصوص به خود محاسبه مي
هاي مرتفع و احتمال سقوط كارگران و سقوط مصالح  با توجه به ساختمان سازي
ها (ويكتوريا ...) بيمه نقش مهمتري را  چنين وجود سونامي ساختماني بر سر مردم و هم

  نمايد. در زندگي افراد ايجاد مي
ها و  چند ساعت بسياري از لباسفروشييك برق رفتگي در نيويورك باعث شد در 

  فروشگاهها و بانكها غارت شوند و شركتهاي بيمه بيش از حد خسارت پرداخت نمودند.
ها و طوفانهاي دريائي، هوائي (آتش فشانها، زلزله و سيل، گردباد عظيم شهر  در سونامي

ت ويچتياي تگزاس كه شهر بكلي ويران شد) شركتهاي بيمه خسارات زيادي پرداخ
  نمودند.



    
 

 

العاده را زد و ميزان تشعشع  در حادثه سونامي، زلزله ژاپن نيروگاه فوكوشيما خسارت فوق
  رساند. 5000را به 



    
 

 

  هتلداري: -د
A:   زنجيره اي                              هتل  

  اديفران                                          
  مخصوص                                          

B :كاروانسرا  
Cتل و كاروان هاي منقول: م  
D :رباط  
Eمسافرخانه :  
F :رستورانخوريها                          غذا  
 Gقهوه خانه   وسايل ارتباطي          : ساير  

  كافي شاب      -(سياحتي                       
  غذاخوريسريالي رستوران هاي       زيارتي)                           

          SNAKها  
  بارها                                           

   
يكي از مسائل خدمات كاال و كاالهاي خدماتي كه امروزه به صورت تحول جهاني درآمده 

كاالهاي غيرمنقولي كه باشد. از  مي   INTERTAINMANTاست داستان هتلداري و 
تواند به وسيله كاالهاي غيرمنقول ومنقول به ساير كاالهاي منقول و غيرمنقول جهت  مي

ها  ها كمك كند، هتلداري است. در عهد باستان اين داستان ارتفاع سطح كارايي و توسعه آن
ان شد، اكنون يك جه در يك اتاق  در يك روستا و نان خالي و تخم مرغ خالصه مي كالً

حكومتي در دهكده كوچك جهاني ايجاد نموده است. اين خدمات شامل جا براي نشيمن و 
غذا براي خوردن و وسيله براي تفريح و استراحت و باسازي افراد جهت شروع مجدد توليد 

هاي  هاي نشيمن در قديم به دليل استراحت، هماهنگي باشد. سيستم كاال و خدمات بعدي مي
هاي  مسائل ايمني و حوادث (مانند سرقت، سرما و گرما، وجود طوفانجمعي جهت مقابله با 

ها، رعد و برق...) و نيز جهت تغذيه و استراحت جهت ادامه مسافرت و يا ماندن در  شن، باران
سازي زيك شهر و ده و كوهستان جهت انجام مسائل كاري، تجاري، زيارتي، تحقيقاتي، با



    
 

 

ها به همان داليل قديمي، رفت و آمدها  سري تفاوتها بوده است كه امروزه با يك  مركب
انجام مي شود و به دليل مشكالت مالي مسائل تغذيه بين راهي و درون شهري كمتر اهميت 

و توسعه اقتصادي  BUSINESSداشت اما با افزايش درآمدها، موضوع تغذيه يكي از مباحث 
شده كه جنبه سياسي و  در توليد انواع كاالهاي كشاورزي، دامپروري، شيالت تبديل

هاي غيرقانوني، صيادي كشورها در آبهاي يكديگر  است، موضوع مهاجرت المللي پيدا نموده بين
و حسب يك فرضيه اتمام غذاهاي دريايي در اواسط اين قرن كه به صورت يك معضل جدي 

هاي در جهان در آمده است كه البته موضوع كااليي به نام آب، چه آب خوردن و آب در راه
هاي جهاني در آمده و در آينده  آبي و چه آب و آلودگي براي تغذيه و .... تبديل به بحران

ممكن است يكي از فاكتورهاي شروع جنگ باشد كه سازمان ملل بايد از هم اكنون فكري 
در آينده دير خواهد شد. اگر در وسط اين قرن غذاهاي دريايي تمام شوند و ساير  كند و االّ
وقت سازمان ملل بايد  نشوند و آ يا البته غذاهاي دريايي به ترتيب دچار قحطي مي غذاها نيز

زمان نفت هم  نبرود و از كرات ديگر غذا بياورد و يا قرص غذا از مواد نفتي بسازد كه تا آ
شوند و بايد با  شود و كاركنان وزارت نفت هم فقط يك مشت حقوق گير مزاحم مي تمام مي

و بصورت كيلويي (مانند عراق و صدام) حقوق كاركنان نفتي را پرداخت و پول بدون پشتوانه 
  شود.  مي �نگو �حال بقيه كارمندان كه باصطالح 

اشكال قديم محل هاي اسكان در قديم به شكل كاروانسرا، رباط، مسافرخانه و در وضع فعلي 
ت هتلي پيدا كند و باشد. البته در فضا خانم انوشه انصاري فر توانس متل مي –به شكل هتل 

الجر به همان وسيله سفر بسنده نمود و مجبور شد در رستوران سفينه فضايي تغذيه و اسكان 
  استراحت كند. آهني / فضائي نمايد و روي اسب

هاي بين شهري و كاروانسراها نقش شهري را ايفا نمودند  در هر صورت رباط ها محل استان
  .امكان نداشت ها سفرهاي قديمي در واقع نكه بدون آ

  هاي استعمال و استراحت سفرها. و اما تعاريف محل
A :مسابقات و ...در خارج و داخل شهرها جهت  –كاري  –گردشي  –محل اسكان : هتل

  تغذيه خواب و استراحت به صورت موقت.
باشد عبارتند  آمريكايي مي با مالكيت ها هتل بزرگ دنيا كه مالكيت درصد بااليي از اين  -

  از :



    
 

 

HAYTE HOTEL                                        HOLIDAY  INN    
PLAZA INN                                               RAMADA INN  

                                                           HILTON HOTEL 
                                                                    SHRITON HOTEL  

                                        
صنعت هتلداري را در آمريكا در اختيار دارد و اعضا  4/3بيش از  HOLIDAY INNشركت 

امتياز از اين شركت  داشته باشند بايد ضمن اخذ را جديد كه تمايل به شركت در اين صنعت
كليه قوانين و مقررات و استاندارها و سيستم هاي رزروي و تغذيه و ... را رعايت نمايد. بهترين 

گفتند كه  نمونه هتل در دنيا در كشورهاي  لبنان ( بيروت ) وجود داشت كه به آن بهشت مي
  سازي شد.زدر جنگ هاي لبنان در دهه  قبل به صورت مخروبه درآمد و مجددا نيمه با

اين هتل ها در تمام دنيا و حتي اخيرا در كشورهاي كمونيست سابق نيز داراي شعبه مي 
دالر بود و در سال  30در آمريكا هزينه يك شب اقامت يك نفر حدود  1979باشد. در سال 

دالر رسيد. اين هتل ها داراي سيستم هاي  100در كشور امارات اين مبلغ به حدود  2004
  ايي ، ارتباطي، تفريحي از رواسيون و امكانات حمل و نقل شهري مي باشند. پيشرفته غذ

تهران  –اصفهان  –شيراز  –مشهد در ايران هتل بيشتر در شهرهاي زيارتي، و سياحتي 
  باشند. مي

اي، انفرادي و مخصوص مانند سازمان جلب  هاي زنجيره ها به صورت در هر صورت هتل
  آموزش و پرورش، انرژي اتمي، تربيت بدني. ،سياهان مهمانسراي وزارت نفت

 



    
 

 

B:  :كاروانسراها  
و حتي  ، زائرين، سياحانكاروانسراها محل تخليه بار، استراحت، تغذيه، تجاردر گذشته 

سپاهيان بوده است و نزديك يا درون شهري قرار داشته و محل خريد و فروش كاال نيز بوده 
  است.

كاروانسراها را تاسيس نمود. كاروانسراهاي شاه عباس  شاه عباس صفوي تعداد زيادي از اين
  باشد. در جهان شهرت دارند و بهترين هتل سياحتي اصفهان نيز به همين نام مي

هاي زيارتي نيز يك سري زائر سرا تشكيل  امروزه در بعضي از نقاط ايران در محدوده امامزاده
باشند  ها مي چون در محدوده امامزادهشده است كه بيشتر جنبه زيارتي دارد تا مسائل ديگر و 

د. نكاري با انتقال و اسكان و مبادله و خريد و فروش كاال ندار زائرين موقت دارند و معموالً
  (بجز سوغاتي)

و يا امتياز در ورود آن وجود نداشت  يضپرداخت و تبع هزينه ساخت كاروانسراها را دولت مي
... با سايرين تفاوتي نداشتند. هر شخصي بدون كاركنان شركت نفت، انرژي اتمي و . مثالً

مجموعه تفريحي اسكي بازي آبعلي محمودآباد  رفت و مانند مثالً دليل به اين سفرها نمي
  بود. نمحل تفريح افراد .. امتياز دار شركت 

  
C :تل و كاروانهاي منقول:م  

خواهند به  مي باشند و هايي هستند كه جهت مسافريني كه داراي خودرو مي ها، هتل متل
، ه و معموالً اتاق يا سويت استراحتصورت كوتاه و باصطالح ترانزيني سفر كنند ساخته شد

باشد و امكانات آنها كمتر  مي لباشد، از لحاظ هزينه بسيار ارزانتر از هت اتومبيل فرد مي جنب
  باشد. مورد تقاضا نيز نميغذا و 
دار به خصوص در آمريكا و اروپا بصورت هاي كاروان  بعضي مواقع مسافرين با ماشين در

د و مصارف باصطالح چند ساعته و يا نكن ها استفاده مي عبوري و يا جهت پاركينگ از متل
ها كه در شهرها نيز  ناند و آ هاي ارتباطي ساخته شده نيم روزي دارند و در سر راهها و جاده
  قرار دارند نيز جنبه اسكان موقت دارند.

  باشد. ( ماشين كاروانهاي) غيرمنقول ميها،  تلهدر واقع 



    
 

 

كنند و يا سردي و گرمي هوا  توانند استفاده بخصوص چون در كاروانها بيش از دو نفر نمي
ها يك نوع ارجحيت حتي  باشد و مسئله سوخت نيز مضاف برآن است، متل آزاردهنده مي

  دارد.ها واب كوچك و ...) هاي وانت گونه اتاق دار داراي تختخ براي دارندگان كاروان (اتومبيل
  
Dوچاپارخانه پستي :  رباط  

در زمان هخامنشيان جهت انتقال اطالعات و جهت اسكان و آماده نگهداشتن پيك ها، اماكني 
  در بين جاده ها در بيابان تشكيل شد.

ها محل گذر و استراحت بودند،  هاي تداركاتي داشتند و بيشتر شبيه متل ها كمتر جنبه رباط
مدينه  –هاي زيارتي به مكه  هاي ايراني نيز در محل عبور موقت كاروان مذهبي رباط بداليل
  ها يافت. توان بين كاروانسراها و رباط نجف بودند البته تفاوت هاي زيادي نمي –كربال 

يزد رباط پشت بادام (بدليل مسائل پياده شدن نيروهاي ر در نزديك تهران رباط كريم، و د
  باشند. گروگان گيري) معروف ميآمريكايي در زمان 

ها كه با سنگ و چوب و ديوارهاي  اكنون نيز اين رباط هاي عبوري شهرستانها هم در بين جاده
خورد كه در هر گوشه (چهار گوشه)  اند به چشم مي بسيار ضخيم با خشت و گل ساخته شده

  .شته استآن يك برج ديده باني نيز وجود دا
ها را از گزند گرما و سرما حفظ كند و يا  ايجاد شده است كه انساندر مناطقي  رباط ها اكثراً

  .كه امنيت جاده اي كمتر وجود داشتاين 
 ضمنها، ارتش به تاسيس پادگان پرداخته و  هاي قبل در آمريكا، در بين جاده سدهدر 

ل اروپا بدليدر نمود.  را ميهفت تير كشان و سرخ پوستان  ؛ ازاي جاده ،هاي عمومي حفاظت
  ها خبري نيست. نزديكي شهرها و روستاها به يكديگر از وجود رباط

مخصوص ايرانيان  در هر صورت به دليل گستردگي ايران قديم و جديد اين نوع بناها تقريباً
سازي  متر به باال و در درون آن و چسبيده به حصارها اتاق 6باشد. و داراي ديوارهاي بلند  مي

باشد ساخته شده  نميطول متر  50اي كه كمتر از  و گسترده شده و ميان رباط حياط وسيع
  .متر طول هر ضلع رباط در مواردي ساخته شده است 100است و تا 

  
  



    
 

 

Eمسافرخانه ها :  
 ،كاري ها رايج ترين و ارزانترين محل براي استراحت و اسكان چند روزه مسافران مسافرخانه

  باشد. ورزشكاران مي وسياحتي، زيارتي، تجاري 
كنند در دو قطب  زوار كم درآمد بدليل اعتقادات به آنجا سفر مي در شهرهاي زيارتي كه اكثراً

باشند.  گيرند و سازگاري آنها بسيار زياد مي ار ميرو مغناطيسي اعتقاد و هزينه ق شكش
روند چنين وضعيتي را  افرادي كه از شهرهاي كوچكتر به شهرهاي صنعتي و بزرگتر نيز مي

پول بسيار كمي جهت  خواهند ابتدا پول در بياورند و سپس خرج كنند، و اكثراً مي دارند. آنها
  اند. رفتن به جاهاي بهتر ذخيره كرده

هاي اسكاني در مشهد بيش از ساير نقاط ايران  ائرخانه، حسينهزامسافرخانه و مهمانپذير و 
  باشند. مي

و حبشه و كشورهاي كم درآمد  روند و اهل هند و پاكستان مسافرانيكه به مكه و مدينه مي
هاي غذائي دولت  گزينند و از بسته ها سكني مي باشند در اطراف حرمين شريفين و صحن مي

هاي  كنند مسافرخانه شوند ارتزاق مي دار توزيع ميتيزهاي كان عربستان كه توسط ماشين
  شوند. فندق ناميده مي ،عربي

ردشگران تابستاني، مسافرخانه وجود ندارد در شمال كشور و نواحي دريائي براي سياحان و گ
درسي و يا تعصيالت چند روزه نيز  لهاي خود را در غير فصو اما افراد ساكن در آنجا خانه

  دهند. اجاره مي
رستوران  باشد. ضمن اينكه در مسافرخانه معموالً ها در حال انقراض مي نسل مسافرخانه

اق دربست، يك تخت در يك اتاق چندتختي، و ها خدمات بصورت يك ات ندارند. در مسافرخانه
قاً در عتبات باشند چنين وضعي ساب هاي رديف شده در روي پشت بام قابل كرايه مي يا تخت

  ربي نيز وجود داشت.عاليات در كشورهاي ع
نيز باشند  در شهرهاي مدرس و بنارس كه پايتخت شهرهاي مذهبي هند و بودائي و ... مي

  وجوددارند.  ها مسافرخانه اين شبه



    
 

 

F رستورانها -1  : غذاخوريها  
  قهوه خانه ها - 2     
  كافي شاپها - 3     
  رستورانهاي سريالي - 4     
     5 - SNAk ها  
  بار و دانسيگ ها - 6     

  
  رستورانها - 1

غذاخوريها انواع و اقسام مختلف در ايران و جهان دارند كه از نقطه نظر مديريت، شكل، 
شود، هزينه، دكوراسيون و قيمت  ساختمان، حجم، نوع غذاهائي كه سرو مياماكن، ظاهر بنا و 

 MC DONALD          غذا و نحوه پذيرائي با يكديگر تفاوت دارند.

  CHEESE BERGER             سرو غذا در رستوران  سرو غذا با ماشين  

 KING BERGER   زنجيره اي             غذاي ارزان

  PIZAA HOT        گران غذاي
  KENTUCKY F:CHغير زنجيره اي                
  FISH FRISE       خارج شهري
  LONE JOHN SILVER                درون شهري
 تك غذاي محدود   انواغ غذاها  تك غذا  

جات، جگر،  جات، چلوكباب گردد (آبگوشت در بعضي رستورانها همه نوع غذا توزيع مي
  جات) قلوه

  در بعضي رستورنها همه نوع غذا انحصاري (انواع چلوگباب، برگ، مرغ، كوبيده، چنجه، ماهي)
شود (جگركيها، رستوران مرغ كنتاكي، مك دونالد  در بعضي رستورانها يك نوع غذا توزيع مي

  و همبرگر)
  شود. شود و تحويل گرفته مي در بعضي غذاخوريها در حال سواري با ماشين غذا سفارش مي

 تفاوت رستورانها



    
 

 

ر بعضي ديگر در حال سواري غذا سفارش و در ماشين سواري سفارش دهنده صرف د
  شود. مي

گردد (مانند سلف  شود و بهمان صورت تحويل مي در بعضي سفارش بصورت پياده داده مي
  سرويس)

  گيرند. گردد اين گارسن ها انعام مي در بعضي رستوران غذا توسط گارسن توزيع مي
  گردد مانند فقط پيتزا ر متنوع صرف ميفقط يك نوع غذاي غي در بعضي رستورانها فقط و

  
  قهوه خانه ها - 2

شود و در قديم  در اين اماكن چاي، صبحانه، آبگوشت، قليان، كوفته برنجي و ... صرف مي
  گفتند. اي امام حسين (ع) و رستم و سهراب را نقل مي هاي قهوه خانه قوال و نقالها نقاشي

  ها كافي شاب - 3
گردد كه  يها غذاهاي بسيار سبك، چاي، قهوه و يا ساندويچ مختصر توزيع م ي شاپدر كاف

اي  مذاكرهو ي ئشود و محل نشست و مالقاتهاي دانشجو ده مينامي �ته بندي�باصطالح 
  باشد. مي

  
  :و سرپائي هاي سريالي رستوران -4

ها يك  در تمام سريكنند، اگر يك غذائي هستند،  مثل هم عمل مي رستورانهاي سريالي عيناً
هاي بهمان شكل، اگر  شود در تمام رستوران مي چنانچه غذا توسط اتومبيل توزيع وغذا 

باشند. اگر فقط ساندويچ و يا مرغ برشته  مي ويرزروي هستند (بهمان شكل) همگي رزر
 مانند اكبر جوجه، جوان، شانديز، هاني، مك پزند. پزند همگي ساندويچ و يا مرغ برشته مي مي

  دونالد، چيزبرگر و ...
  
5 - SNAKها  

هاي توزيع غذا، غذاي بسيار كم حجم توزيع  ها غذاي بسيار جزئي، و توسط گيشهSNAKدر 
شود و باصطالح غذاي  توزيع غذا انجام ميبا سكه و ماشين اتوماتيك  گردد و معموالً مي

  باشد. باشد و در خيابانها پراكنده مي ماشيني مي



    
 

 

  
  بارهاها و  گندانسي -6

باشد و از ساعات غروب فعاليت را  محل رقص و توزيع مشروبات مي گها و بارها معموالًندانسي
ها ندارد. شهر مونت كارلو، الس و  نمايند و توزيع غذا چندان اهميت در اين محل شروع مي

ها  رهاي آمريكائي و اروپائي تمام مشاغل بر حسب اين دالستيگهگاس، هر يك سري ش
  چرخد. مي

شود تا  در الس و گاس (كه شهر قماربازي است) حتي غذا و مكان بصورت مجاني داده مي
كنند. شهر الس و گاس در  هم افراد هر چه دارند تخليه مي افراد قماربازي كنند و معموالً

ساعت پرواز از نيويورك جهت قمار  4دارد و گاهي افراد با  قرار نواداوسط ايالت كويري 
  گردند. نگام برميآيند و صبح ه مي
  اين شهر از اول شب شروع و صبح هنگام شهر بصورت نيمه تعطيل درمي آيد. اصالً

  
  ورزش:هـ: 

وقتي كه يك كارمند و يك كارگر از بند، بارگيري، كارخانه، اداره و يا نيروهاي انتظامي، 
گردند  بر مي پرستار، از سر كار و جنگ جهت ايجاد ارزش افزوده بر روي عوامل  انساني و كاال

  نياز به تفريحات خوردني، شنيدني و ديدني دارد.
يك مسابقه ورزشي  يك كشتي فني از حيدري، يك بازي فوتبال بين قرمز و آبي 

 –رئال، بنفيكا  –دورتموند، بارسلون  –چلسي، بايرمونيخ  -استقالل ، منچستر –پرسپوليس
آورد و روز بعد باعث  پورتر يا مسابقه واليبال ايران با هند و يا ژاپن انسان را سر حال مي

بخوانند و شاد  �كري �شود كه اين كاال و خدمات كاال گزيدگان كمي هم با يكديگر مي
باشند و خستگي را از تنشان فراري دهند ورزش عامل انتخاب كاالهايي مانند هارتل، كيسه 

و گردسيانور سفيد است و خواب رويا را به  EXكاالهايي مانند ترياك،  بوكس به جاي
  تر كند.   ها نزديك هوشياري و واقعيت

درصد از بينندگان مسابقات ورزشي، طرفداران فوتبال مي باشند طرفداران  90بيش از 
در آمريكا فوتبال به ترتيب اهميت در اروپا، آمريكا جنوبي، آسيا، استراليا شمالي قرار دارند. 

اگبي (فوتبال آمريكايي) بيس بال، رها بترتيب  شمالي (اياالت متحده آمريكا) طرفداران ورزش



    
 

 

بسكتبال، بوكس و سپس فوتبال و واليبال و كشتي قرار دارند. در ايران باستان طرفداران و 
  ورزش باستاني، كشتي در اكثريت بودند .امروزه فوتبال طرفداران بيشتري دارد.

ي از شهرها و يا روستاها، ورزش هايي وجود دارد كه با زندگي مردم آميخته گرديده در بعض
  است مثال اسب سواري در گنبد كاووس و استان گلستان و كشتي در قوچان.

ميليون پوند يا دالر برسد و كفش  100 در هر صورت زماني كه قيمت يك فوتبالسيت مثالً
ري مي گردد اهميت اين ورزش در جهان مشخص زيدان بمبلغ سي و چند هزار دالر خريدا

  مي گردد.
اي را نصيب برزيل  باشد كه درآمد قابل مالحظه ها مي يكي از درآمد كشور برزيل فوتباليست

ها بيشتر در كشورهاي آلمان، ايتاليا، اسپانيا، پرتقال در باشگاههاي  نمايد، اين فوتباليست مي
ن نيز تعداد زيادي از اين ورزشكاران وجود دارند بعضي نمايند، درايران و ژاپ بزرگ فعاليت مي

  كنند.  برزيلي استفاده مي بيانكشورها از مر
  

  ورزش هاي كالسيك و مسابقات
هاي محلي و اما  هاي قديمي عبارتند از: شنا، اسب سواري، شمشيرزني، چوگان، كشتي ورزش

فوتبال استخراج شده از چوگان ايران توسط انگليسها،  و وديگهايي مانند  امروزه ورزش
هاي ميداني مانند پرش با نيزه، پرش، پرتاب ديسك،  بسكتبال، واليبال، كاراته، جودو، ورزش

راني، راگبي، بيس بال،  بوكس، اسكواش پينگ پنگ، تنيس، تيراندازي و شمشيراندازي، قايق
  ( تقليدي از ورزش ايراني).

هميت پيدا كرد و ابه بعد در اين رشته بتدريج مسابقات  20از اوايل قرن  و مشاركت بانوان
هاي محلي آن را تبديل به جهاني نمايند. ايران از  اي به فكر افتادند كه به جاي ورزش عده

قديم به دليل مسائل رزمي، خود به خود تشكالت جنگي به صورت مسابقه در يونان قديم 
مسابقات المپيك، جهاني، رو به ايجاد تشكالت در  20ر قرن مسابقات المپيك شروع شد. و د

ها بصورت المپيك، ملي، باشگاهي درآمدند. فوتبال  ها پرداختند و كم كم ورزش اين ورزش
هاي دوستي، و  هاي اتحاديه، حذفي، جام يمه، جام باشگاههاي اروپا، جامرجام جهاني ژول 

  هاي چند جانبه. جام
  يس شروع شد.ومللي درست شد، و مسابقات تنيس بصورت جام ديال هاي بين در كشتي جام



    
 

 

هاي خانمانسوز و هزينه بردار  بعد از جنگ جهاني مردم به فكر افتادند كه به جاي جنگ
كم جهت تداخل و تعاون كشورها  حاكميت خود را به نمايش بگذارند و كمبا ورزش نبردها و 

مختلف جام هاي باشگاهي يا ورزشكاران نخبه، با يكديگر افراد مختلف از كشورها و نزادهاي 
از كشور يكديگر قرار داده و عوارض كشت و كشتار را با نزديكي با يكديگر كمتر كنند و 

كم در آسيا و آفريقا،  اروپاييها در اين هدف پيشقدم بودند و جام ملت هاي اروپا و كم
اي  و با تشكيل مسابقات حرفه هاي آسيا و اروپا و آفريقا شروع شد آمريكاي جنوبي جام ملت

كم ورزش بصورت يك كاالي خدماتي درآمد تا جاييكه مبالغ هنگفتي تا دهها ميليون  كم
دالر و يورو و فرانك و مارك، خريد و فروش بازيكنان شروع شد و هر باشگاهي حالت نيمه 

از آن خدمه  صنفي پيدا كرد باشگاه رئال در آن ثروتمندان و درباريها و در مقابل بارسلون
كشتي و باراندازان و كارگران منطقه اي شروع شد، باشگاه شالكه آلمان و ميالن ايتاليا 

و جوونتوس، و ... تبديل به باشگاههاي  نترميالنمعروف به باشگاههاي كارگري شد و اي
بات. و باشگاههاي دو قطبي بشكل س، ففولك PIRELLI متعلق به صاحبان صنايع مانند 

گري شروع شد. در ايران نيز باشگاههاي  باشگاههاي بصورت دربي و هم شهريمردمي و 
و  ها بصورت استقالل به صورت همشهريها و در شهرستان ، پاسشاهين، تاج، دارايي

بادان، جم و كارگرآبادان، شاهين آبادان، استقالل رشت، و ... تاج آ پرسپوليس ... و شاهين و....
پيكان، سايپا، ذوب آهن، سپاهان ملوان، استقالل و .... ريز، و نيز بصورت تراكتورسازي تب

بصورت باشگاههاي وابسته به كارخانجات فعاليت خود را شروع نمودند و اين باشگاهها بوجود 
كم قدرت  آمدند و بسكتبال باشگاه پيكان و كشتي ذوب آهن و واليبال ايران خودرو كم

هاي خود را مانند واليبال در  وتبال، ساير ورزشيافتند. و در بعضي از كشورها به موازات ف
هاي ديگر نيز در حالت  كم ورزش وردند. كمآبرزيل تقويت نموده بصورت قهرمان جهان در 

نيز سيا آبرداري، كشتي در  تر رفته و مسابقات باشگاههاي وزنه المللي نيز فزون ملي و بين
  پاس و ... مجموعه ورزشي تبديل شد. مانند ساير كشورها بوجود آمد و ذوب آهن و سپاهان و



    
 

 

  ي فرهنگي و خدمات فرهنگي و فرهنگ)هافرهنگ (كاال و:
اي شهري،  هاي محلي، ناحيه شود به فرهنگ هر جامعه، فرهنگ مسائل فرهنگي مربوط مي

  اي. استاني، كشوري، قاره
 ،قراردادهانحوه ساخت مسكن، محل كسب، نوع تغذيه، البسه، رفتارهاي بين افراد، تنظيم 

، ها فرهنگها در طول تاريخ و در شرايط مختلف جغرافيايي مانند اسكان در كويرها، فالت قاره
ي ها ها، و چيزهاي مختلفي كه از اين محل ها، جنگل ها، درياها، كوهستان  ها، رودخانه كوهپايه

 هاي ساخت مسكن، نحوه ساخت اماكن مسكوني، تجاري، شود. محل جغرافيايي حاصل مي
مصالح مورد بنا و مسكن، مانند چوب، سنگ، خشت، آهك، گچ، تيرهاي چوبي، نحوه 
نگهداري و انبار غذا، ماهي، گوشت گوسفند، گاو، خرچنگ، اسب، آهو، پرندگان، خزندگان، 

د برنج، گندم، جو، لوبيا، سبزيها و نحوه تجارت و محصوالت مختلف نمحصوالت كشاورزي، مان
ها،  ها، نوع جهيزيه ها، عزاداريها، عروسي تي، بازارهاي عمومي، جشنها، نوع بازارهاي سن آن

كورهاي دعبادات، البسه، نحوه درخت تزيين، و و  دارينوع ازدواج و برگزاري مراسم عزا
  منازل.

ها، نحوه دوستي و دشمني با يكديگر و با بيگانگان، وسايل موسيقي و  نحوه پذيراني از مهمان
  ها. هاي مذهبي، انواع نوشيدني ورها، انواع رقصلكنحوه آهنگسازيها و فول

و  ارشعاها و وسايل جنگي و استراژيهاي جنگ، نحوه مكالمات، زبان، نحوه سرودن  نحوه جنگ
  ساخت آوازها، و سرودهاي جنگي.

سكوكات و وسايل حمل و نقل و شكار، نحوه مبارزه با سرما و گرما، حيوانات منحوه ضرب 
  ارزات ورزشي و مسابقات.موذي، نحوه ورزش، مب

هاي  ، مسافرتهها، تهيه كتب و كتابداري روش هاي آموزش علوم و نامه و خطاب نحوه نوشتن
 ،، روش تهيه آني مختلفها ها و مهاجرت ها، عالقه به رنگ و زيارت طوالني، نوع سياحت

  .و نحوه چاپ تمبرها دوزي و ريسندگي و بافندگي هاي لباس و پارچه مدل
  ها، طرز تلقي گناهان، خيرات، دفن مردگان، مراسم عروسي، جهيزيهمحرمات، 

كردند لذا قادر به تهيه پنبه و  اي در نزديكي مناطق كشاورزي و دامپروري زندگي مي عده
پشم از حيوانات و كنف از گياهان و ابريشم از كرم ابريشم، و الياف گياهان بودند و به توليد 

هاي  بافي به رنگ ببرند و پارچه هاي ريسندگي پي نستند به روشپرداختند و لذا توا ها مي رنگ



    
 

 

هاي ابريشمي، پشمي، نخي،  كنند و هم مبادالت پارچه ببرند و هم كاال توليد مختلف پي
كنفي، و وسايل زندگي مانند زنبيل، بادبزن، و وسايل زندگي درست كنند از ساز و طناب 

  درست كنند و از چاهها آب خوردن استخراج كنند. 
  اي راه انداختند. اي بدليل كمبود آب به كندن قنات مشغول شدند و آبياري قطره عده
هاي سنگ  ودند و وسايل جنگي مانند نيزه و كمان و جرثقيلاي در تهاجم با ساير قبايل ب عده

  و آتش اندار و منجيق، (جرثقيل) و وسايل جنگي و غيره پرداختند.
، گوشت و دريا و شكار به توليد انواع غذاها و توليد اي بدليل وجود مواد غذايي گياهي عده

و كمان درست كردند. و لذا انواع پوشاك بوسيله پوست و روده پرداختند و از آن كمان و تير 
وس فيل، و انواع تنقالت از پسته و بادام، چ، آبگوشت و لوبيا و انشالد و و تاكو، چلوكباب

و دودي وكساني كه لب درياها بودند، براي حفظ غذاها از ماهي پرداختند  كشمش و استيك
و جنگ و  گوشت نمك سود و گندم و برنج  و صيد انواع ميگو پرداختند و قايق جهت صيد

ليد آتش اي در كوهها به فكر پرواز و كندن غار جهت زندگي و تو مسافرت تهيه كنند. و عده
  هاي آذرين آتش زند پرداختند. با سنگ

  ، وسايل موسيقي و ني ليك درست كنند و موسيقي و آهنگ سازند.ودياي به دليل وج عده
هاي  ريخ مدون شروع شد و پايهاي پي به ارزش پوست آهو بردند و نوشتن آغاز شد و تا عده

بردند وسايل جنگي و شمشير  جنگهاعلوم گذاشته شد. و موسيقي رشد كرد و آنان كه پي به 
رنيزه ساختند و عده اي حروف الفبا ساختند و كم كم چاپ سو چاقو و خنجر و نيزه و 

  حروفي با ساختن جوهر از گل ها و مركب ماهي و .... بوجود آمد. 
. و در و ... افتادند قصادا در آوردن از اين و آن و سوت زدن و ر ،ر باصطالحاي به فك عده

  ها و اشعار رشد كرد.  ها، و سوگ نام نامه ها، تعزيه نتيجه نمايشنامه
ها شد و وجود اين وسايل باعث مبادله شد و تجارت  احتياجات باعث اختراعات و ساخته

رو به رشد گذاشتند و تجار به وجود آمدند و وسايل جنگي، البسه، غذا، موسيقي، ساختمان، 
، هنري هاي ورزشي حمل و نقل ها افزايش پيدا كرد، بازارها به وجود آمدند، نتيجتا مجموعه

فرهنگي و ... به وجود آمدند و مبادالت درست شدند و جذب سكه باعث تحول در بازرگاني 
خرج و تجارت گرديد. و پس از آن  هاي پاياپاي به بازرگاني مبادله پولي و آزادي در خريد و

تمايل به رفاه باعث مسكن و لباس و مد و پيشرفت تجهيزات و خالصه ساخت اهرم ها و 



    
 

 

گاريها، طناب كشي ها و پي بردن به  ارزش سنگ و خشت و تبرهاي چوبي و ... باعث ساخت 
ا گرديد. تخت جمشيد و نقش رستم و پاسارگارد و معبد سليمان و ديوار چين و مجسمه بود

انواع وسايل موسيقي در هند ساخته شد تا هندوان بتوانند به مراسم مذهبي خود بپردازند و 
شاهان در مناطق سنگي كاخ هاي باشكوه رم و كاخ فرعون را بسازند. و درياي هند و چين و 
اقيانوس آرام عامل توسعه انواع غذاهاي دريايي مثل خرچنگ و ... شود. در مكزيك مردم 

خورند. در هند و چين هر نوع حشره و حيوان دريايي و  د و وتاكو و غذاهاي پر لوبيا ميانشال
زميني قابل خوردن است از گوشت سگ و گرگ و گربه تا سگ و ملخ و مار غذاي اشراقي 

خورند و اسالم ما را از خوردن  هندوها بندرت گوشت ميدرست كند. هاي زنده  مغز ميمون
از علفخواران ديگر  منع داشته ضمن اين كه خوك و بعضيخور  گوشتگوشت حيوانات زياد 

كنند و در  ها از حداكثر غذاهاي دريايي استفاده مي يباشد، ژاپن هاي ممنوعه مي نيز از گوشت
  شود.  مصرف ميو خوك گوشت گاو  اروپاي شرقي اكثراً

ها  وها و پسرخالهبا پسرعم كنند و مسيحيان از ادواج در جزاير هاوايي برادر و خواهر ازدواج مي
ها بسته  پسرعمو و دخترعمو در آسمان اسالم عقد در اند و حذر داشته شدهها بر و پسرعمه
  شده است.

كاري كند كه پدرش از دنيا برود كاري خوبي كرده و باعث شده  جواني در جزاير فيجي، اگر
و مذكر خود را با يكديگر هاي مونث  هنديم فراعنه مصر،كه پدرش در آن دنيا جوان برخيزد. 

با جواهراتشان در زير اهرام مدفون كنند تا در آن دنيا نيز با همان نديمان و ثروتهايشان 
زندگي خوبي داشته باشند و در بعضي از قبايل آفريقا اگر زني دو قلو بزايد آن زن مقدس مي 

ر قبيله ديگر درهمان تامين نمايند و د ششود و افراد قبيله بايد  مخارج وي را تا آخر عمر
  حوالي زني كه دو قلو بزايد نفرين شده است و بايد از قبيله اخراج شود.

ها مقدس ابدي هستند و زن و شوهر مرده را زنده زنده در آتش  در هندوستان، ازدواج
ش چنان چه دو پسر دختر عموي خود را دوست داشته مراكاي در  سوزانند و در قبيله مي

كنند  شوند و در شهر يزد با القاح مصنوعي زنان را بارور مي وي هم خوابه مي ياشند به نوبت با
  شود. هاي بنيادي كار مي و در اصفهان بر روي سلول

 بهيد و حتي آ در بعضي قبايل در انگلستان تزريق خون به بيمار خونخواري به حساب مي
ها را قرباني  ستان انسانگردد. و در بعضي از بت پر بيمار در حال مرگ نيز خون تزريق نمي



    
 

 

كنند و در هندوستان  آلت سنگ تراشيده شده، عده اي از زنان بكارت خود را  خدايان مي
شوند. حمام، سونا و  بخاطر نذر و نياز بر مي دارند و در ميان بعضي اعراب زنان نيز ختنه مي

و حمام  در چليك چوبي در آمريكاي قديم و  )در شكل خزينه آن(خزينه با كمي تفاوت 
اي در مناطق  هاي دريايي و رودخانه حمام هاي ساليانه در مناطق سردسير و منجمد و حمام

  مربوطه رواج دارد.
نقل با كاروان در مناطق كويري با شتر كوهستاني با قاطر و فالت ها با االغ و شتر و  حمل و

ران در بعضي از كشورهاي اسپانيايي به همراه گاو بازي شود. مراسم گوجه با گاري انجام مي
اي از  زدن زمين با گاو و قاطر و انسان نيز گوشه ورم دادن گاوها در اين نوع كشورها، شخم

شود. در ايتاليا و اسپانيا  ها مي گيري فرهنگ فرهنگ توليد كاالو خدمات مربوطه و شكل
مي شود و با مينياتور ايرانيان مسابقه مي نقاشي و مجسمه سازي با ظهور داوينچي متحول 

هاي مونث  سازند. و مجسمه را بر روي قالي هاي خويش منقوش مي ندهند. و ايرانيان آ
باشد و  پرچم حزب دمكرات و جمهوريخواه فيل و االغ ميعالمت خدايان هندوها مي شوند. 

و  ، ايران شير خورشيدپرچم فرانسه خروس، ژاپن لكه خون، انگليس شير پير، و آلمان عقاب
.  پزشكي سوزني در چين و پزشكي گياهي در ايران توسعه هالل احمر، اين هم نوعي فرهنگ

  شود. نويسد در چين كنكور برگزار مي يابد. و بقراط قسم نامه مي مي
تنظيم مالكيت در ايران با كدخدا و پيش نماز محل و با مهر و انگشت سبابه طرفين انجام 

شناسند و آباد كردن  دن طال در آالسكا در دفاتر ثبت دولت افراد را مالك ميشود و معا مي
كند و قانون و قف در اسالم باعث مالكيت در  اراضي موات در ايران افراد را مالك زميني مي

شود و افراد خيرخواه به حفظ  اعياني و نه در عرصه شده و دسترنج عامل سلطه زمين مي
ساله  99شوند. و در بلژيك اجاره  ارگاههاي ائمه اطهار واقف زمين ميمساجد، امامزاده ها، و ب

بخشد و پايين تر از اين عمق  متر زيرزمين را به صاحبش مي 12شود و در ژاپن تا  قانوني مي
و در شيكاگو به شوند و لذا زمين به چند صد هزار دالر در توكيو  را مالكين ديگر صاحب  مي

  رسد. ميميليون دالر 
هنديها با دست غذا  نمايند. در ايران) بادي (در هلند) گندم ها را آرد ميبهاي آبي (آسيا
ها با نان و غرب با قاشق  ها و آسياي جنوب شرقي با ني و ايراني ها و چيني خورند و ژاپني مي

  و چنگال.



    
 

 

از  دانند و ايرانيان و بعضي در هند رقص و آواز و رنگ پاشيدن به يكديگر را نوعي عبادت مي
هاي طوالني  اعراب با قمه زدن، سينه زدن و زنجير زدن و بلند كردن شده و نقل و ايجاد صف

هاي  كنند و مسلمانان هندي با زنجيرهايي كه در هر رشته زنجير آن تيغ آن عزاداري مي
عزيزان خود به منزل صاحب  نمايند و مسيحيان پس از دفن اري ميچهار جانبه دارند عزاد

زنند. زرتشتبان يك من سنگ شاه  ي به سالمتي ميكپي ها، عزا رفته و به سالمت بقيه زنده
كنند تا كسي جرات فكر كردن به طالق به  كيلو بال مگس را مهر عيال خود مي 6مساوي 

كليسا ند و مسيحيان به آي نان با حكم عقد به نكاح يكديگر در مياسرش راه ندهد. مسلم
  شوند. العمر مي گردند و زن و شوهر مادام روند و هنداون به دور آتش مقدس مي مي

در بعضي نقاط در مراسم ازدواج پول براي شروع زندگي عروس و داماد مي ريزند و در تهران 
  شوند. عروس و داماد كم درآمد در مراسم عروسي نقره داغ مالي مي

رهنگ و كاالهاي فرهنگي و فرهنگ كاال و خدمات آن و اين عبارتست از مسائل فرهنگي و ف
ها اختراع شده است پشمك،  و براي شيرين شدن حسن ختام فرهنگ، در يزد انواع شيريني

سانت، برده نبات،  60لوزنارگيل، حاج بادام، لوزپسته، نقل بيدمشك، نبات، كاسه نبات به قطر 
حلواارده، كيك يزدي، زولبياي سفيد، اي،  باقلوا، شاخه نبات، سوروك، قطاب، سوهان قهوه

گوش فيل، فالوده، حلواي لوز( براي مراسم عزا)، آب نبات، نان برنجي، كماج شيرين، نان 
  .، حلوا تق تق، ...خشك تنوري، نان روغني، ارده، شيره

، مسيحياقوام  بعضي باشد، در است و مي روابط بين افراد مونث و مذكر به شرح ذيل بوده
اي  شوند و به خاطر همين با جنس مخالف تا آخر عمر كاري ندارند، در پاره به ميدختران راه

اي به جز حرف زدن با يكديگر ندارند اما از طرف ديگر باشگاه  مواقع تا ازدواج هيچ گونه رابطه
گذارند. رشد هم جنس بازي در  زنان خود را در اختيار يكديگر مي ؛سوينگرها اعضاء

مخالف، خجالت  جنسيل ذيل رو به رشد است، شكست در عشق با كشورهاي غربي به دال
كشيدن و كم رو بودن در ايجاد تماس با جنس مخالف، ناجور بودن جنس مخالف، در 
دسترس نبودن جنس مخالف، اشباع شدن از طرف مخالف، تمايل به انواع مخالف و موافق و 

  ساير عوامل ...
  باشد. اوت فرهنگها مياد نوع ديگري از تفيمراسم و برگزاري اع



    
 

 

ها، برگزاري مراسم نمازجمعه،  كليمي برايعيدتت در ويتنام، مراسم پسه و ديوار ندبه 
، مراسم اول سال يا (ع) عيدفطر، غدير، قربان، مراسم شب قدر، عاشورا و تولد و وفات ائمه

انيان و نوروز، جشن سده، گمبار، مهرگان، سيزده بدر، چهارشنبه سوري، چك چك در نزد اير
  زرتشتيان و ساير بزرگداشت اهورامزدا، يهوه و ...
باشد و براي  هاي مختلف به نحوي مقدس مي به هر صورت آب و خاك و آتش، باد در فرهنگ

تابان) از  ماهژاپن) تا هند (است، از كشور خورشيد تابان ( ها اعيادي در نظر گرفته شده آن
  و ..  هسرزمين زنان بت تا سرزمين قراعن
ها، مغول و تاتار، افغان،  ها، بابلي ها، اينكاها، مادها كاست بين افراد ايالمي، آشوري، فنيقي

النهرين و  النهر و بين ش اسكانديناويها، سرزمين ماوراءير يريش و بيآجوزني، بربر وحبش و 
و  ها، سينورها، چك و بلغار، طبرستان ها و رابش نها و بوربولرد وها ارزحجاز و شامات و ت

  .ها ها، سامي ها، هند و اروپاييها، پوليش نيمروز و گيله مردان، سپاهان، خوزها، آريايي
باشد و سپس  اسپانيايي مي –زبان بيشتر مردم جهان اردو، چيني و در غرب انگليسي 

عربي، اردو ژاپني، پارسي و تركي، فرانسه، آلمان، و پستو و عبري، پرتقالي  –هاي روسي  زبان
  باشد.  يي و در مراحل بعد سويسي، بلژيكي، لهستاني، چك، يوناني ميو ايتاليا

آمده است كه خشم خداوند در زمان جنگي كه نمرود با خداوند  OLD TESTMENTدر 
روي برج بابل انجام داد مردم دچار نفرين شدند و زبان يكديگر را ديگر نفهميدند و چند زبانه 

كرد زبان التيني دچار تحول  زار به اروپا حمله نميگويند كه اگر جوليوس س شدند و باز مي
  ها نداشتيم. شد و ديگر انگليس و ايتاليايي و فرانسه و امثال آن نمي

باشد و مذاهب شينتو، زرتشت،  ميو مسيحي ن ادين غالب مردم جهان برهما و بودا و مسلم
  قرار دارد.، در مراحل بعدي گروه شيحينه شيطان پرستانتائو، يانيسم، كليمي، 

شود اما فرهنگ يك چيز نامرعي است و  وسايل انتشار فرهنگ با كاالهاي فرهنگي اعمال مي
لباس خود را عوض كند، و حرف نزند، و غذا نخورد، نيمي از فرهنگ وي  اگر كسي مثالً
  گردد.  مشخص نمي

  هنرش نهفته باشدعيب و سخن نگفته باشد                      د تا مر
البسه يك بحث جهانگشاه و جنجالي و پر سروصدا بخصوص بين بانوان حاكم  در خصوص

  است.



    
 

 

ها، انقالب كبير فرانسه، انقالب  تحوالت سياسي، اقتصادي، نظامي از قبيل حمله مغول
صنعتي اروپا، و رنسانس باعث تحول در البسه گرديد و البسه در اروپا با شكم گنده در 

 چاقيهاي قلمي گرديد و  بديل به البسه قلمي نماي براي خانمتر را ت هاي گنده پوشيدن لباس
كنند و  هاي  سفيد رنگ نخي استفاده مي داد. در مناطق گرمسير از لباس الغريجايش را به 

بازان  شود و اسكي هاي پشمي و ضخيم و تيره رنگ استفاده مي در مناطق سردسير لباس
كنند و رنگ قرمز و آبي و سبز و  رف ميهت پرهيز از گم شدن مصهاي قرمز و آبي ج لباس

  شود. زرد اختصاصي پرسپوليس و استقالل و پاس و سپاهان مي
بازي، توالي و نقالي شاهنامه مردئي،  مراسم ختنه سوران، لحاف دوزي، نرنا بازي، خيمه شب

  گل يا پوچ 
قايم بازيهاي گرگم به هوا، يك پي دو پي، جفتك چاركش، خالصي، چرخ فلك، الك دولك، 

  موشك، لي لي، خاله بازي
  



    
 

 

  تاريخ توسعه كتاب
كتاب هاي ابتدا به صورت خطي و به تعداد كم نوشته شدن در آمد ده هزار سال پيش شايد 

رسيد امثال كتب جمهوريت افالطون و يا اديسه و  هاي جهان به هزار عدد نمي كليه كتاب
هاي وسيع  شدند. اما امروزه كتابخانههومر) و كتب مذهبي، جنگاوري و پزشكي نوشته ( ايلياد

شدند، عالمه مجلسي كتاب بحاراالنوار را كه اكنون با كاغذهاي  درستبا چند ميليون كتاب 
هاي دانشگاه چندي شاپور در اهواز، كتب  نازك به بيش از بيست جلدي نوشته شده كتابخانه

حال عدد گذاشتند. در عين هاي رو به توسعه و ت مذهبي خواجه نظام الملك با تشكيل نظاميه
شيعيان انتشار كتب به شدت رواج يافت. نهج البالغه، نهج الفصاحه، صحيفه سجاديه، حاصل 

، و ساير يطالب (ع)، امام زين العابدين(ع)روايات، گفته هاي پيامبر اكرم (ص)، موال علي بن اب
ند و دانشمندان ايراني هاي متون قران كريم بود استخراج گرديد مه اطهار، كه حاصل انديشهئا

، شيخ بهايي و تاريخ نويسان مانند طمانند بوعلي سينا، امام محمد و احمد غزالي، رشيد و طوا
بيهقي، كتب مختلف از قبيل كشكول، شفا، قانون، تاريخ بيهقي، صحيح بخاري، نيشابوري 

يثاغورث و در نهضت كربال نوشته شد، درعلوم نوشته هاي علمي و پراكنده تالس و ف مقاتل
هاي خصوصي (مانند  بطلموس، قسم نامه پزشكي بقراط، گردآوري گرديد و كتابخانه

و تبديل به  هاي خطي در فقه و اصول توسط علماي اسالمي تشكيل شدند كتابخانه
هاي  و كتابخانه )شدند رو به توسعه نمودند. ،هاي مذهبي آيت اهللا بروجردي، نجفي كتابخانه

 ،ها، دانشگاهها تهران تشكيل شد و به دليل توسعه علوم در نظاميه ملي ايران و دانشگاه
، مكحرالزتوسعه كتاب به شدت ادامه يافت و در حوزه ها نيز همين توسعه شدت يافت. غ

از طرف ديگر مكتوب گرديد و به صورت مدرن در شاهنامه، وس قرآن، ممفاتيح الجنان، قا
به چاپ رسيدند و روند دست نويس پس از  ي و لندنئچاپخانه هاي هندوستان مانند بمب

تبديل به كتب چاپي شد. امروزه ميلياردها نسخه از قرآن  تمبرگاختراع چاپ توسط گو
شود  اي در دنيا اين كتب يافت مي كريم، انجيل و تورات در دنيا وجود دارد و در هر خانه

 ،يدا نمود. سلسلههايي نيز پ حتي در كشورهاي كمونيست و المذهب) و البته كتب دشمن(
شود شروع به  نها شروع ميز آين با تمايل به اين كه تاريخ اچدر  "ها چه آن"و  "ها چه اين"

مغول ها  451مودند، فارنهايت حات تاريخي و كشتن تاريخ نويسان نضيسوزاندن كتب و تو
اعراب كتابخانه جندي شاپور نيز به تعرض  هاي خراسان را آتش زدند، كتابخانه و ساير نوشته



    
 

 

درآمد و كتب مذهبي شيعه نيز مورد تعرض قرارگرفته و در فرار دانشمندان ايراني، كتب آنها 
هاي رودوكي مورد تعرض قرارگرفتند. در  نيز از بين رفت و شاهنامه فردوسي و ساير شاهنامه

بوستان، غزليات حافظ، شمس  ايران كتب به صورت نظم و نثر مكتوب گرديد و گلستان و
تبريزي (موالنا) جهت سوادآموزي توسعه يافتند به طوري كه در ايران توسط مالها قرآن 
مجيد و حافظ و مثنوي مولوي بصورت كتب اوليه آموزش درآمدند و بدليل مذهبي بودن 

زش داده الجنان و امثالهم آمو الفصاحه، مفاتيح البالغه و نهج ايران، و بصورت تكميلي نهج
بندي علوم  كم كتب دانشگاهي مدرن پس از رنسانس اروپا و حسب تقسيم شدند و كم مي

هاي مدرن كتابداري مانند كنگره و يا  بندي گرديد و سيستم يس بيكن طبقهستوسط فران
چيده شدند و جدول جهت  يديويي توسط جان ديويي در دانشگاهها بصورت طبقه بند

هاي مرجع، در مكان  ها، كتاب نامه درست شد و در كتاب لغت ها دسترسي سريع و يافتن آن
سسات ؤ، م چاپگراو هاي افست  ها استقرار يافتند و با توسعه سيستم مخصوص در كتابخانه

 انتشاراتي بزرگ مانند پنگوئن و ... درست شدند و كتاب نويسان سعي در بوجودآوردن آن چه
و بابيلون ها، مانند الروس، دهخدا،  غت نامهسايرين داشتند همت گماشتند و موسسات ل كه

هايي در كتابخانه جهت فهرست سازي كتب و نشريات و مجالت به  ... تشكيل شدند و بخش
آوري و ارائه  عادالت علمي را جمعموجود آمدند. ليست كتابهاي كالسيك، دانشگاهي، تزها، و 

  نمايند.
ن، تم لُ ، فرانس پرس،و دويچيه وله BBCيونايتد پرس، اشوسيدپرس، مانند  نيزخبرگذاريها 

سردمداران خبرگزاري ها نيز شروع به انتشار متب  NBSو  ABC  ،CBSگاردين، و ويتر، 
مجموعه اخبار نمودند تا از قافله عقب نمانند، در ايران نيز كيهان، نسبت به انتشار كيهان 

  ساالنه اقدام نمود.
آوري  ها جمعCDها  و  INTERNETشود و تمام اخبار در  ها آغاز ميCDكم كم حكومت 

گيرد و حكومت كاغذ نقش درجه  گردد و كتاب و مجله و روزنامه در نقطه ضعف قرار مي مي
تر، و  تر و جامع ها با هزينه بسيار بسيار ارزانتر و متناسبCDگيرد و اينترنت و  چندم مي

ها  عليه كاغذ را با انواع و اقسام پنالتيگيرند و مسابقه  تر راه خود را در پيش مي راحت
  برند. مي



    
 

 

كم بعضي كتب كه بصورت  خوانندگان كتاب تبديل به خوانندگان مجالت و نشريات و كم
اند و كانال ديد در  و  اينترنت شده CDاند و فيلم ها نيز تبديل به  فيلم سينمايي درآمده
  اند. دو تبديل شده خطسينما و تلويزيون به 

بيند اما اين كتاب تاريخي و يا جنگي و رمان، اكنون هم سمعي و  انسان فقط مي در كتاب
ها، البسه، حاالت و بصورت ديالوگ و  هم بصري با مشخصات شرايط رويداد فيلم، با صحنه

ماند و كتابي  كند و در ذهنش مي و سوناتي بلند و آن را حس مي سمفونيپياز داغ موسيقي 
بيند و در عين حال به  ساعت مي 4يا  2يك ماه مي توان خواند در را كه بايد در يك شب و 

كند، و غذا و  دهد، درب خانه را نيز باز مي رسد و موبايل را جواب مي كارهاي ديگر نيز مي
خواهد و خطوط ريز چشمان را نيز اذيت  عينك هم نمي خورد و احتماالً چاي و ميوه هم مي

  كند. نمي
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  بازرسي كاالز: 
بانك مركزي براي مشخص شدن كيفيت ورودي كاال مقرراتي را وضع نموده است كه از ورود 
كاالهاي معيوب به كشور جلوگيري نموده و بعنوان يك ناظر مضاعف بر روي ورود كاالها 

هائي از  تسلط داشته باشند. بعضي از اين شركتهاي بازرسي شخص ثالث وابسته به وزارتخانه
باشند. اين شركتها با داشتن نماينده در خارج كشور و با استعانت  ... ميقبيل صنايع، نفت و 

هاي كيفي و كمي كاالهائي را كه  المللي نسبت به بازرسي از شركتهاي مختلف بازرسي بين
كنند. انتخاب اصلي اين شركتها بدست  باشند اقدام مي قيمت آن بيست هزار دالر به باال مي

فالت قاره و جهت خريدها، از چند عدد از اين شركتها، استعالم  بانك مركزي انجام شده و در
دهند تا نام برنده آنها در  نموده و ارزانترين را انتخاب و آنرا به بانك گشايش كننده اعتبار مي

P/O  وL/C سي آنان اقدام نمايد و درج و در زمان حمل نسبت به بازرRELEASE 

NOTE  وNCR و فروشنده  دهشتكميل اسناد حمل صادر و  جهت ترخيص كاال از كارخانه
را دريافت  L/C , PENDINGبتواند پس از حمل و ارائه اسناد به بانك ذينفع سپرده 

نمايد و سپس با ارائه اسناد به بانك طرف خريدار و سپس ارائه آن به اداره گمركات، كاال را 
  ي و مصرف ارسال نمايند.ال و مناطق عملياتادر گمرك طرف خريدار ترخيص و به ترانزيت ك

مشخص شده است  KSبازرسي كاالها حسب مفاد تعيين شده بانك مركزي با شماره كدهاي 
  شود. و حسب نظر متقاضي كاال، تغييراتي در آن داده مي

در تائيديه فني و  بازرسي كاال براساس استانداردهاي تعيين كاال و نظر متقاضي (كه قبالً
P/Oشود و كيفي  ) انجام مي(…, HYDROSTATIC, NDT)  و كمي(PACKING , 

  باشند. مي (…
 J.S , BS , DIN , ANSI , ASTM, APIاستانداردهاي تعيين شده مورد قبول كاالها 

باشد و در كتب  گيرد و موضوعات آن مشخص مي انجام مي و مي باشد I.S.I.R.I(در ايران 
  باشد: ت آنها مشخص ميانتشار داده شده از طريق اين شركتها جزئيا

شود و ساير  براي كاالهاي حفاري بكار گرفته مي ACDCو  (API)استانداردهاي 
  باشند. استانداردها نيز براي عموم كاالها مي

هاي بازرسي در كارخانجات سازنده به انبارهاي ذخيره كاال، و يا در باراندازها انجام  تست
  شوند. مي



    
 

 

ارد كارخانجات و موسسات آنها حسب نوع و كيفيت داستان استانداردها وجوه مختلفي دارد،
براساس كيفيت فني كاال انجام  ISIRIبر بهداشت و  HSEها)، استاندارد ISOمديريت (

  پذيرد. مي
تن ماهي و يا همبرگر  ؛ مثالًهر نوع كاال، يك نوع بررسي دارد، در محصوالت غذائي مثالً
ها، نيترات، اسيد الكتيك و تركيب، نشاسته،  ولفاتكربنات، هيدروكربورها، س نهاي ميزا تست

شود. تست يك قطه مته  سويا، آرد، نمك، ادويه جات، باكتريهاي مثبت و منفي انجام مي
و  MONEL , SSفالت مورد نياز بر روي متالوژي مرغوب  HYDRO , NDTحفاري 

اسيدهاي كلريدريك ها ا ي چاه كه بفشار و قدرت مقاومت در اليه هاي سنگين مقاطع حفار
اجاره هاي بيشتر از حد  العاده توقف هاي فوق گيرد تا باعث هزينه تضعيف مي شوند انجام مي

  گيرند نشود. هاي حفاري كه ساعتي چند ده هزار دالر جريمه مي RIGگرانقيمت 
باشند و  هاي سندبالست جهت جلوگيري از امراض ريوي مهم مي هاي آلياژ دانهGRITبراي 
  ل (پودر آتش نشاني) بايد در درجه اول فرونشاندن آتش مد نظر قرار گيرد.وساي

باشد و بحث سمپاشي  اما در كودهاي شيميائي، آنچه كه مهم است ميزان باروري ميوه ها مي
و نيترات و فسفات مهم است، ضمن انكه عامل توليد و تكثير حيوانات موذي نباشند. و عمر 

مشكل آبياري را ايجاد ننمايند و به فرسايش خاك كمك نكنند درخت را مد نظر قرارداده و 
  نوع بخصوص بازرسي خود را دارد. ها،بنابراين هر كاال

، جوشكاري بندها و زنگ نزدن، مقاومت در مقابل سنگيني بار از GRATINGاما در 
در  باشد و بايد سالمت رفت و آمد كاركنان سكوها را مدنظر قرار دهد. و فاكتورهاي مهم مي

و ... مفهومي ندارد و در HYDRO , NDTبندي،  رد نمك، ميزان يد مهم است، بستهدااستان
با نوع  DEMULSIFIERنوع  ها مثالً مواد شيميائي حفاري، سازگاري شيميائي

CRUDE باشد. هاي مختلف، عرب و خوف و ... مي در مناطق و چاهها و اليه  
اي جانبي از قبيل تعويض قطعه و عوارض ه و براي بعضي قطعات ارزش در مقابل هزينه

هزينه  كاريهاي مربوطه را دارد، در حاليكه همان قطعه در محل ديگر ممكن است اصالً كنده
جانبي نداشته باشد و مورد بازرسي در اين مسائل اهميت و بازرسي دچار شدت و ضعف 

آينده  ؛محيط زيستمسائل بايست كه  ، موضوع بازرسي ميواد سميگردد. در بازرسي از م مي
  و ضربه به ريشه گياهان اهميت دارد.خاك مزارع، فرسايش 



    
 

 

واهر بيشتر اهميت داشته باشد تا دوام ظدر وسايل آموزشي نمايشي شايد شكل و رنگ و 
  .كاال

  
  وسايل تفريحي و ارتباط جمعي:

ينترنت اند، كامپيوتر و ا امروزه وسايل تفريحي و ارتباط جمعي به نحوي شبيه يكديگر شده
اند. اين  هم وسيله تجاري، هم صنعتي، نمايشي، تفريحي، ارتباطي، اطالعاتي، ورزشي و... شده

كاالهاي صنعتي، در مصرف تبديل به كاالهاي خدماتي شد و كاالهاي خدماتي منجر به 
  اند. كاالهاي توليدي شده

ها،  انواع كاالها، اتومبيلقطعات كامپيوتر تبديل به كامپيوتر و كامپيوتر تبديل به طراح ساخت 
 DIESNEYهاي توليد، كارگردان عروسكي شهرك  ها، كنترلر سالن فرماندهي ساخت روبوت

LAND  .شده استCDهاي فضايي تا وسيله  ر وسايل ساخت كاالهاي فوق فني موشكد ها
  باشد. ها و بيمارستانها مي ها، و عامل كشف انواع و اقسام بيماريها در آزمايشگاه عشرتكده

يكي از بزرگترين خدماتي كه در جهت بازسازي، توسعه صنايع، و ساختار اقتصادي موثر است 
نه در دوران باشد كه متاسفا ايجاد انگيزه در نيروي انساني و زدودن فشارهاي عصبي مي

، كم كاري، نقصان در كيفيت توليد تشديد بيماريها و هزاران شكل ديگر صنعتي، ايجاد فاجعه
  د. نماي مي

جهت رفع اين مشكالت تحقيقات زيادي شروع شده است و البته به طور اتومانيك در دوران 
مختلف وسايل مختلف جهت اصالح آن درست شده است بنابراين در توليد كاالها بايد عناصر 

، را به نحو مشخصي با آنها برخورد  HYGINE ،MOTIVATION  ،STRESSسه گانه 
  نمود.

اي جهت توليد ايجاد  ها انگيزهني هستند كه در صورت بودن آعوامل HYGINEعوامل 
مانند تلفن، كامپيوتر، نيز كار تناسب، باشد ( نمايد اما كمبود آنها عامل تقليل در توليد مي نمي

هاي روسا و  ها، نورچشمي دارها، دور قاب چين سواد، پارتي اتاق مناسب) وجود افراد بي
  ا.ه گروههاي غيررسمي و هم شهربازي

  



    
 

 

  يا انگيزش: MOTIVATIONعوامل 
باصطالح رياضي دلتا) در سطح  اين عوامل عبارتند از عواملي كه وجود آنها باعث افزايش (

باشد و از فاكتورهاي مادي شروع شده و به  باشد، و عوامل آن در افراد متفاوت مي توليد مي
  شود. فاكتورهاي مضوي ختم مي

هاي مناسبتر، مالكيت، شهرت،  باالتر، قدرت افزونتر، تشويقميل به داشتن پول بيشتر، مقام 
قدرت پست سازماني، اضافه كار، سفرهاي تشويقي، تشويق زباني، تمايل به اختراع، اكتساف، 

  ، با خيرات، ميل به دين اقليت و ورزش MEDITATIONنوآوري، كارآفريني، عبادات، 
هاي فوق بوده و باعث شتاب يا سرعت در  اين عوامل در تاريخ باعث افزايش ميل به پيشرفت

  باشد. انجام امور مي
  



    
 

 

  در توليد كاال STRESSعوامل 
، دو نوع مي باشند و خودبخود وجود ندارند عوامل فشار روحي، عواملي هستند كه عوارضي

باشد. عوامل مزمن و عوامل زودگذر و ناگهاني و عوامل سوم  عوارض در اينجا قابل تفكيك مي
عدم برنامه جهت تفويق بر مشكالت قبل از برخورد با آن (قبل از به وجود آمدن  جهل است و
هاي نفتي كه در  سازند، و شركت مي DEMULSIFIERدهها شركت در دنيا  مشكل) مثالً
داند كه فرمول آن چيست. اين  كند، حتي نمي ها دالر از اين مواد را مصرف مي سال ميليون

كند كه توان فكري و يا روحي جهت كشف آن را  افرادي ميمسئله ايجاد فشار روحي در 
ندارند و حتي در خود اين نيرو را پيدا نمي كند كه آن را در آزمايشگاه تجربه و تركيب كنند 

خورند اما مواد تشكيل  و از معلول به علت ببرند و مانند كساني كه يك عمر آبگوشت مي
  ل كنند.ه و تحليزيدانند كشف و تج دهنده آن را نمي

برخوردهاي تاجور در مراكز صنعتي و جتاري، اداري در خيابانها، محل زندگي، اماكن خريد 
وسايل زندگي، باخت تيم هاي ورزشي مورد عالقه، تنبلي فرزندان در مدارس و عدم موفقيت 
آنان در مراحل نهايي تحصيالت، كنكور، در تصادفات، اماكن بهداشتي، تبعيض در پرداخت 

باند بازيهاي اداري و به داليل هم گردهماهاي سياسي، اجتماعي، صنفي، فاميلي و  امتيازات
باشند و بدليل مثال بيسوادي ، هم سلك هاي  زيردستان و روسايي كه خود دچار كمبودها مي

  دهند. خود را بر افراد فعال ترجيع مي
  باشند. عوامل فوق از عوامل زودگذر تا ميان مدت مي

باشند كه همواره  دارند كه از عوامل بلند مدت فشارهاي روحي مي عوامل ديگري وجود
بنحوي در زندگي ظاهري و باطني افراد و خانواده آنان وجود دارد و باعث ازار و شكنجه 

  شود.  مزمن آنها مي
ماريهاي ناشي از مواد شيميايي ي، فالن مرد جنگي دچار بدهد پدري فرزندش را از دست مي

تواند تهيه  اش نمي بچه يدهبالني پول شهريه دانشگاه آزادي كه براي ، فودش در جبهه مي
نفري شد، 12كند. گول كوپن به تعداد بچه ها را خورده است و اين كه قرار است اگر خانواده 

نفري اوضاع را  8و  10نفري يا12دهند را خورده و حاال اين خانواده  زمين مسكوني به وي مي
  نند. بي به شدت محاسبه نشده مي



    
 

 

اندو مشكل پدر حل شده، اما غافل از  نفري، يك زمين مشترك مسكوني گرفته12اين خانواده 
  هاي اخذ شده) شود (جمع جبري زمين مياند اما خانه ندارد. بچه ديگر كه درست شده 10

  وني اخذ شدهواحد زمين مسك1-12=واحد مسكوني مورد نياز خانواده-1(تعداد واحدهاي مسكوني در مورد نيازخانواده)
پدري كه فكر مي كرد يك واحد مسكوني به دست آورده حاال مي بينند كه محاسبه معكوس 
شده و يازده واحد مسكوني كسري دارد و سود و زيان درست كردن بچه هاي زياد جهت اخذ 

نفري 12واحد مسكوني ندارند و خالصه كوپن  11يك واحد مسكوني نتيجه اي جز منهاي 
  گوشت اكنون تبديل شده است به بدهي هاي برنج و روغن و 

وسايل خانگي ، تحصيالت، خواربار،  - 11اتومبيل،   - 11واحد مسكوني،  -11شغل ،  -11
عدد فقدان سرمايه كسب با توليد  11سيستم تربيتي و  11لباس و كفش و كاله و منهاي 

رسانده است دولت بايد ختم شده است. به دولت هم ضرر  - 11+ به 1بچه بيشتر، موفقيت از 
نفر توليد برق، وسايل مخابراتي دانشگاه و توليد جاده، پارك، سربازخانه ها،  11به اندازه 

پليس، قاضي، معلم، مهندس، دكتر، اتوبوس، جايي كه بيشتر در مجالس قانونگذاري و توليد 
  دود بيشتر.

رطان و تصادف در خانواده و س HIVتخريب بيشتر اليه اوزون، در صد باالتري از امكان اخذ 
  شود. و از وي جدا نمي �كند  هر لحظه تحمل مي �و حاال اين پدر تمام مشكالت را 

رود، آن يكي گرفتار سيل و  كند، آن يكي به كالنتري و دادگاه و زندان مي مي فاين بچه تصاد
باشد، و  العاده گران ضدسرطان مي هاي فوق شود، ديگري نياز به خريد قرص زلزله زدگي مي

كند و يا در هم آن  اب پدر حمله ميجنخواهد همگي با هم به  ميجهاز دختر جهت عروسي 
كنند كه حال كه چاله كندي خودت  اندازد و بچه ها هم به پدر حمله مي را به گردن پدر مي

كنم، چرا فالن كردي اگر پول  مصرف مي xكنم، من قرص  آن را پر كن من خودكشي مي
در بلند مدت تا آخر STRESSشود عامل  ا مي برم و خالصه ... اين هم ميندهي آبرويت ر

) را گفت مانند يك ش كرد كه وقتي انسان بله عروسي (عقد ازدواجعمر براي كساني كه فرامو
هم اين  آخر عمرشگاري است كه هر اسبي را ممكن است به او ببندند و او بايد تا لحظه 

گاري پشت اسب = آدم  �ي اسب و يا هواپيما و يا.. بكشد. گاري را در بستر بيماري و يا رو
  �مزدوج 



    
 

 

باشد البته در  هاي كوتاه مدت وسايل تفريحات سالم ميSTERSSراه عالج و زدودن اين 
بعضي نواحي هندوستان مشكالت با تعظيم به گاو و مار و موش و ديدن يك فيلم در ماه و 

راي امكانات، با خانه مستقل، شغل راكد، شود اما در كشورهاي دا يك وعده غذا حل مي
  رود. بيش مي HYGINوسايل خانگي خوب فقط تا مرحله 

  هاي كوتاه و سطحي عبارتند از: STERSSعوامل تفريحات سالم و ارزان جهت زدودن 
  

  و پذيرائي INTERTAINMENTوسايل
، ساخت فيلم هاي (با منظور و  DIESNEYLANDدر آمريكا با بوجود آوردن اماكني مانند 

)ها وسايل ورزشي دريايي، LAKEمنظور) سينمايي، تلويزيوني، ايجاد تفريحگاهها ( مانند  بي
زميني، مانند قايق سواري، هواپيما سواري، مسافرت به نقاط ديگر كشور و كشورهاي مختلف، 

ها، عجايب  يارتي، موزهبازديد از آثار باستاني ساير كشورها، بازديد از اماكني سياحتي، ز
، تخت جمشيد، آكروپوليس يونان و برج بيزاي ايتاليا، ميادين هفتگانه اهرام ثالثه، معبد دلفي

گاو بازي بارسلون اسپانيا اردوگاههاي آشوتيس و بوخنوالد، عروس شهرهاي جهاني بيروت و 
و زيبا و  پاريس و ديدن هزار جور دين و مذهب و فرهنگ و زبان و بت و مناظر طبيعي

ارهاي زها و كوپولو و گل هاي ماندگار بر خالف ناماندگارها. جاده هاي زنان بت و صنم همجسم
السكا و مجمع الجزاير كوالك، فقر تزار و معابد لهاسا و آهاوايي، جنگهاي به فلك كشيده 

 ، والمزداه داوود و ورساي و باكينگهاممدرس، مكه و مدينه و كربال و نجف و مشهد، اما
ت ه و كاخ سفيد رايشتاك و فيل هاي مامواستريت زورنال و خزانه داري اياالت متحده، كنگر
ل و نيل اش به ما رسيده است) و تاج مح و (كه فقط سيستم ترابري حمل و نقل  زميني

كيانگ و سيحون و جيحون، البرز و اورست، كليمانجارو، فوجي  وفرات و آمازون و يانگ تسه
هاي داالس  و استاديوم SEAWORLD  ،NASA وزه مادام ... و لورز، ياما و واالهر، م

د، شهرك غزالي و كارديف، هاروارد و وكاوبوي ويميلي، پارك دوپرنس، آرنا، هاليورد و بالي و
و استاندارد، قوپكاپي،  U.C.L.Aو  YALEكمبريج و سورين و عليگر و آكسفورد، 

و ديدن آثار بزرگ سينمايي جهاني، جان  كلمبيا، ...هاي يونبورسال،  ميناپوليس و استاديوم
فورد، الياكازان، ويليام وايلر، تنسي ويليامز، جان فرانكي هايمر، ديويدلين، آنتونبوني، دليپ 

توني مان، نخاچيكيان، مارگرت ميچل، آ رنه، ساموئلكمار و راج كاپور، سام پكين، ژان 



    
 

 

يتس، آلن دلون، چارلتون هسترن، كالرك هچكاك و چايلين، جوزف مانكيدويچ، دينودالز
جاني دالر، تارزان، پوآرو، اليسه،  ،گيبل، سوفيالورن، كارلوپنتي، لوويسكوني، خانم مارپل

، گروگان و آخريت قطار آه و آواره و سنگام و كنگاو و جمنا و سنگام و ولورنس، دكتر ژيواگ
تاكوس، پتيك فلويد، فليت وودمك، روز، در هند و گروزيال، اسپار80منول اعظم، دور دنيا در

اتك سيناترا، قرلد ذپلين، باب سيگر، بيتلز، مليسا منچستر جيمي هندريكس، جيم براون، 
سامي ديوس، اي ال پن، رولزرويدز، تام جونز، نات گنگ كول، بي جي ز، الويا نيوتن جونز، 

الويس و كليف ولدز، دويل، جيمي، رين نيسون، دين مارتين، شليكا و جيمز دكريستافر
  ريچاردو.

كلثوم، فاطن حمامه و مهرجويا و هايده،  دلكش و مرضيه ويگن و قمرالملوك، بنان و رفيعي، ام
منوچهر و روانبخش، كلپا، خوانساري، بسطامي و داريوش وابي و ايرج ، شكيال، حميرا، 

  گوگوش و افتخاري.
ارلتون، دي استفانو، توستائو، الكسيف و بروس لي و رضازاده و زيدان و پله و بكن ياور، چ

، ان و بروين قايقراندگيكار و دايي و جباري و قليچ و شيرزادريورا، ج مسي و رونالدو، فاكتي،
  رسيانو، نورتن، بارسي، زوف، پدر و پسر.ما ليستون، راكي



    
 

 

 FORTRAN           تاريخ ساخت               

 COBOL            تاريخچه   نسل ها -1        

 P2         بزرگترين كامپيوتر            

 EXEL              نوع برنامه ها -2    

    A  كامپيوتر :         IBM         PL1 

          HONNY WELL      BASIC  
          SAMSUNG       DOS 
          LG        WORD  
  TATUNG       ASSEMBLER  شركتهاي سازنده -3    
          BENQ          PASCAL 
      MACROSOFT   
        ACER 
     APPLE 
  كاربردهاي مختلف          PHILIPS   انواع برنامه ها -4  
               HOT 
  INTERNET         GOOGLEانواع  -5    
               YAHOO        I 
  MACROSOFT     WEB SITE             نوع نرم افزارها -6  
 RAM          E-MAIL       سرعت -7    

 HARD      حافظه -8  

  ها   مختلفCD       مفاهيم -9         
  مختلف    فيلترها  برنامه هاي شركت -10

        هكرها    صافي ها -11    
   سانسورها         مخابرات    

      NOKIA      عكس برداري
   Bفيلم  : موبايل       SAMUNG  

 ERICSON      فرارا    

   SONY     دقت عكس    

 SIEMENSE    سازندگان     

   Cماشين حساب  : ساير     

اير
: س

ح
 



    
 

 

  )E-COMMERCEساير (كامپيوتر، موبايل 
ها چه سمعي، بصري، باشد  اند اين فاصله ها رسيده ها به ثانيه در دهكده كوچك جهاني، فاصله

  و چه در كتابت و نوشتار ...
 ,MACROSOFT, YAHOO, GOOGLE, TWITERكلماتي از قبيل كامپيوتر، موبايل 

MYSPACE, FACE BOOK, GOOGLE PLUS, INTERNET,  
E-COMMERCE ،افزار، ماهواره،  نرمCD, HOT BIRD  ،دزدگيرE-MAIL  حكومت را در

به ساخته شدن عوامل (شروع و اند از جنگ دوم جهاني، رادار، ساخت كامپيوتر  دست گرفته
همه چيز شروع  ؛ي در ميان باشدتا بدون آنكه حركتي فيزيكي و رفت و آمد ) گرديدنامرعي

و حل و فصل و نهائي گردد. از معامالت تا ثبت نام دانشگاه و پرداخت پول آب و برق، دريافت 
كشي همه چيز با امواج نامرعي انجام ي و علم و ورزش، خبررساني و خبررسان پول، اطالع

را جمع كند و ديگر تواند) خاحافظي كند و بساط خود  تواند (البته مي شود و كاغذ مي مي
  ها و پنبه و ... جهت ساخت كاغذ صرف شود. الزم نباشد كه چوب جنگل

شروع شد، (آنالوگ) نسل اول كامپيوتر  ساخت بوسيله سه دانشمند آمريكائي 1948در سال 
و وب  E-MAILكم موبايل و  و از ابتداي چند دهه قبل تلكس و از دهه قبل فاكس و كم

شروع شدند و امروز حتي مي توان در فالن  YAHOO, GOOGLEسايت، نرم افزارهاي 
نمود و از تهران بارگيري  نقطه جهان، رفت و آمد در خانه اين و آن را در همان لحظه مشاهده

  كاالهاي خريداري شده از بندر ليوربول را مشاهده نمود.
 PCاكنون به ساخت نبودند  پرداختند و يا اصالً به ساخت وسايل برقي مي شركتهائيكه سابقاً

گرا بودند و كلماتي از قبيل  افزارهاي ثانيه پردازند و يك سري شركتها سرگرم نرم و موبايل مي
و ... كلمات  RAM, HARDهائي از قبيل  و خازن PIXEL, GIGA BITEهاي  مقياس

  شود. به وفور رد و بدل ميعادي شده و عادي بين حتي افرادي 



  نويسنده : حسين زارع شحنه

 

  
 


	kalanomy4

