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فصل 2
یادگیری مادامالعمر حرفهای و فناوری اطالعات
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برخی از سبک های یادگیری (روش یادگیری شما چگونه است؟)
 .١دیداری (تجسم فضایی) یادگیری از طریق تصاویر و شکل ها و درک پدیده های بصری
 .٢شنیداری

یادگیری از طریق گوش فرا دادن به صدا و موسیقی

 .٣شفاهی (کالمی)

یادگیری از طریق سخن گفتن و نوشتن

 .٤جنبشی (لمسی)

یادگیری از طریق لمس کردن ،تمرینات عملی وتحرک داشتن

 .٥استداللی (ریاضی)

یادگیری از طریق منطق و دلیل آوردن و استدالل کردن

 .٦برون فردی

یادگیری بهصورت جمعی و گروهی و از کار کردن با دیگران لذت بردن

 .٧درون فردی

یادگیری به تنهایی و به دور از جمع

خواندن10درصد

نچه
صد آ
 ١در
د ،به
٠
ده ای
خوان
رید.
ا
ر
ی آو
اد م
ی

شنیدن
 ٥درصد

دیدن و شنیدن  ٢٠درصد
ارائه دادن /نشان دادن  ٣٠درصد
بحث گروهی  ٥٠درصد
آنچه
 ٧درصد اید،
ده
٥
انجام دا رید.
ی آو
ا
ر اد م
به ی

انجام دادن کار/کار عملی  ٧٥درصد
آموزش دیگران /به کارگیری آموخته ها  ٩٠درصد

مخروط یادگیری ـ چند درصد آنچه را…… به یاد می آورید.
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واژگان و اصطالحات انگلیسی
واژگان و اصطالحات تخصصی ناوبری دریایی
اقیانوس اطلس
کنترل خودکار فرکانس
سامانه ردگیری اهداف راداری خودکار
محل زندگی
افریقا

Atlantic Ocean
AFC: AUTOMATIC FREQUENCY
CONTROL
ARPA: AUTOMATIC RADAR
PLOTTING AIDE
Accommodation
Africa

پاشنه کشتی

After Part

قسمت وسط کشتی

Amidship

گواهینامه لنگر
زنجیر لنگر
لنگر
جنوبگان
اقیانوس منجمد شمالی
آسیا

Anchor Certificate
Anchor Chain
Anchor
Antarctica
Arctic Ocean
Asia

فاصله عبور از دماغه

BCR: BOW CROSS RANGE

زمان عبور از دماغه

BCT: BOW CROSS TIME

موت

Bite

پل فرماندهی

Bridge

کشتی فله بر

Bulk Carrier

دیواره عمودی
شبکه کنترولر محلی
نزدیکترین نقطه دسترسی
المپ اشعه کاتدیک
دریای خزر

Bulk Head
CAN: CONTROLLER AREA
NETWORK
CPA: CLOSEST POINT APPROACH
CRT: CATHODE RAY TUBE
Caspian sea
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Center Line

خط سراسری

Chain Block

جرثقیل دستی

Common Links
Continent
Continental shelf

حلقه معمولی
قاره
)فالت قاره (ژرفا شیب

Crane

جرثقیل

Crown

)تاج (لنگر

Davit
Dead Weaight

جرثقیل قایق
)وزن کامل بارگیری (وزن مرده

Deck

عرشه

Depth

عمق

Displacement
Draught
Dry Dock
EBL: ELECTRONIC BEARING LI
NE

جابهجایی
آبخور
حوضچه خشک
خط سمت الکترونیکی

ECDIS: ELECTRONIC CHART
DISPLAY AND INFORMATION

اطالعات و نشاندهنده نقشه الکترونیکی

EPA: ELECTRONIC PLOTTING
AID

سامانه پالت الکترونیکی

End Rolling Hatch Cover
Engine Room
Enlarged Links

درب انبار چرخدار در انتها
موتورخانه
حلقه بزرگ شده

Eurasia

اوراسیا

Europe

اروپا

FTC: FAST TIME
CONSTANT=RAIN CLUTTER
Fluke (Palm)
Folding Hatch Cover
Fore Part

ثابت زمانی سریع= نویز حاصل از باران
)بیل یا ناخن (لنگر
درب انبار تاشو
سینه کشتی
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سطح آبخور آزاد
باالترین عرشه سراسری که کلیه دریچهها ودرها روی آن قرار دارد.
دودکش
سامانه موقعیت یاب جهانی
جرثقیل دروازهای
کشتی کاالبر عمومی
ظرفیت ناخالص
ولتاژ باال
دریچه
درب انبار و درپوشها
آشیانه لنگر
فرکانس میانی
حذف تداخل امواج راداری
اقیانوس هند
جرثقیل بازویی
حلقه اتصال

Free Board
Free board Deck
Funnel
GPS: GLOBAL POSITIONING
SYSTEM
Gantry Crane
General Cargo Ship
Gross Tonnage
HV: HIGH VOLTAGE
Hatch
Hatchand Covers
Haws Pipe
IF: INTERMEDIATE FREQUENCY
IR: INTERFERENCE REJECTION
Indian ocean
Jib Crane
Joining Shackle

تیر حمال

Keel

طول کامل

Lentgth Overall

قایقهای نجات
درب انبار باال رونده
وزن بدون بارگیری (وزن سبک)
خط بارگیری
وزن جابهجایی پس از بارگیری
دکل
مقطع وسط کشی
سامانه فرماندهی و ناوبری

Life Boat
Lifting Hatch Cover
Light Weaight
Load Line
Loaddisplacement
Mast
Midship section
NACOS: NAVIGATION AND
COMMAND SYSTEM
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NMEA: NATIONAL MARINE
ELECTRONICS ASSOCIATION
Net Tonnage
North America
Oceania

موسسۀ سامانههای الکترونیکی دریایی کشوری
ظرفیت خالص
امریکای شمالی
اقیانوسیه

Oman sea

دریای عمان

Open End Links

حلقه توخالی

PCB: PRINTED CIRCUIT BOARD
PM: PERFORMANCE MONITOR

برد مدار چاپی
تست کارایی سیستم

PMA: PERFORMANCE MONITOR
AMPLI

دامنه تست کارایی

PMV: PERFORMANCE
MONITORS VOLTAGE

ولتاژ تست کارایی

PPI: PLAN POSITION INDICATOR
PRF: PULSE REPITITION
FREQUENCY
Pacific Ocean
Peak Tank
Persian gulf
Piggy Back & Telescopic Hatch
Cover
Pilot Boat

 درجه360 نشاندهنده رادری
فرکانس تکرار پالس
اقیانوس آرام
مخازن آب سینه و پاشنه
خلیج فارس
درب انبار تلسکوپی
قایق راهنمابر

Port Side

سمت چپ کشتی

Propeller

پروانه

RCS: RADAR CROSS SECTION
RDC: RADAR DATA CONVERTOR
RKE: REMOTE KEYBOARD
ELECTRONICS
RM: RELATIVE MOTION
Refrigerated Ship
Roll Stowing Hatch Cover

سطح مقطع راداری
مبدل اطالعات راداری
صفحه کلید الکترونیکی کنترل از راه دور
حرکت نسبی
کشتی یخچالی
درب انبار چرخدار جمعشونده
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کشتی حمل خودرو
درب انبار چرخدار
تیغه سکان
واحد پردازش سیگنال
حالت آماده بکار
کنترل حساسیت زمانی = نویز حاصل از دریا
حلقه
ساق (لنگر)
درب انبار از بغل چرخدار
تک جداره
درب انبار کشویی
امریکای جنوبی
اقیانوس منجمد جنوبی

)Roll on/Roll Off (Ro/Ro
Rolling Hatch Cover
Rudder
SPU: SIGNAL PROCESSING UNIT
ST-BY: STAND BY
STC:SENSITIVITY TIME
CONTROL=SEA CLUTTER
Shackle
Shank
Side Rolling Hatch Cover
Single Botton
Sliding Hatch Cover
South America
Southern Ocean

درب انبار انباشتهای

Stacking Hatch Cover

سمت راست کشتی

Starboard Side

انحنای ابتدای سینه

Stem

لوله انتهایی عبور شفت از کشتی

Stern tube

انتهای پاشنه

Stern

دسته لنگر

Stock

انبار
جرثقیل دکلی فوق سنگین
قطعه هرزگرد
زمان نزدیکترین نقطه دسترسی
واحد کنترل فرستنده/گیرنده
ترانزیستور ورقهای بسیار نازک
حرکت حقیقی

Store Room
Stuelcken Derrick
Swivel
TCPA: TIME OF CLOSEST POINT
APPROACH
TCU: TRANSCEIVER CONTROL
UNIT
TFT: THIN FILM TRANSISTOR
TM: TRUE MOTION
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سیگنالهای تریگر ،ویدئو ،سمت
فرستنده  /گیرنده
عرشهای که ظرفیت کشتی نسبت به آن اندازهگیری میشود
ظرفیت
سطح مقطع عرضی
یدک کش
ثبتکننده اطالعات دریانوردی
پر رنگ نشان دادن اکوی اهداف بزرگتر
نشانگر فاصله متغییر

TVA: TRIGGER, VIDEO,
AZIMUTH
TX/RX: TRANSMITTER/
RECEIVER
Tonnage Deck
Tonnage
Transverse Plane
Tug Boat
VDR: VOYAGE DATA RECORDER
VE: VIDEO EMPHESIZE
VRM: VARIABLE RANGE
MARKER

درب غیرقابل نفوذ آب

Watertight Door

درب غیر قابل نفوذ

Watertight Door

دوار
دوار لنگر
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Winch
Windlass

