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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 وتحقیقتات استتاندارد مؤسسۀ مقررات و ینقوان اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا میتیسرستمی  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

.دارد عهده به را ایران

بته92/6/29ادار متور موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتا ینام

جهتاجراابالغردهاست.92/3/29مور 33333/996سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره

مؤسستات و مراکت  نظتران صتاحب کاررناستانستازمان، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تو یتد ، بتهرترایط توجته بتا و میتی مصا ح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه د اقتصا و تو ید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان،صادرکنندگانمصرف تو یدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی نویساستتاندارداا  پیش .رود می حاصل دو تی غیر و دو تی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا و نظراا ازدریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

.رود می نتشرم و ایرانچاپ مییسرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد متی تهیته رتده تعیتین ضتوابط رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،بتدینترتیتب .رتود متی منتشتر و چتاپ ایتران میتی استتاندارد عنتوان بته ،تصتویب درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 مییاستاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

.بارد رسیده تصویب به دادمی سازمانمییاستانداردایرانتشکیل مربوطکه

(ISO)استاندارد ا مییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9کتروتکنیتکا میییا  بین ،کمیسیون1

(IEC)و 

3قانونی رناسی اندازه ا مییی بین سازمان
(OIML)2رابتط تنها بهعنوان و است

 کتدکسغتیایی کمیستیون 
3
(CAC)کشتور در 

 آخترین از کشتور، ختا  اتا  نیازمنتد  و کیتی رترایط بته توجته ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در.کند می فعا یت

 .رودمی گیر بهره ا میییبین استاندارداا  و جهان نعتیص و فنی ،عیمی پیشرفتاا 

 و سالمت ،حفظکنندگان مصرف از حمایت برا  ،قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمانمییاستانداردایرانمی

 از اجترا بعضتی ،اقتصتاد  و محیطتی زیستت مالحظتات و محصتوتت کیفیتت از اطمینتان حصتول ،عمتومی و فترد  ایمنی

نماید. استاندارد،اجبار  عا ی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تو ید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند ودرجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ،کشور محصوتت برا  ا مییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ،مشتاوره درزمینۀ فعال مؤسسات و سازماناا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید اجبار  را

 ومراکت  اتا آزمایشتگاه ،محیطتیزیستت متدیریت و کیفیتت متدیریت اتا  سیستت  گواایصدور و ممی   ،بازرسی ،آموزش

 نظتام ضتوابط استاس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این مییاستانداردایرانسازمان ،سنجش وسایل  واسنجیکا یبراسیونس

 آناتا عمیکترد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ،تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأییدصالحیت

 انجتام و گرانبهتا فیت ات عیتار تعیین ،سنجش وسایل  واسنجیکا یبراسیونس ،یکااا ا مییی بین دستگاه ترویج.کند نظارتمی

.است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقاتکاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Electrotechnical Commission 
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 گفتار پیش

کهپیشنویسآن"اسکوباا  اماتبرنامهاا آموزشمقدماتیغواصیبا–خدماتغواصیتفریحی" استاندارد

یرانادرکمیسیوناا مربوطتوسطسازمانمییاستاندارد استودر تدوینرده ویکصدواشتادتهیهو

اینکبهاستنادموردتصویبقرارگرفتهاست،2/11/1329دومیناجالسکمیتهمییاستانداردخدماتمور 

 تحقیقاتصنعتیایران،3بندیکماده مصوببهمنماهقانوناصالحقوانینومقرراتموسسهاستانداردو

انداردمییایرانمنتشرمیرود.،بهعنواناست1331

عیوموخدمات، تحوتتوپیشرفتاا مییوجهانیدرزمینهصنایع، برا حفظامگامیواماانگیبا

تکمیلاین برا اصالحو پیشنهاد که ار مواقع  ومتجدیدنظرخواادردو استاندارداا مییایراندر

انگامتجدید ارائهرود، بنابراین،استاندارداا نظردرکمیسیونفنیمربوطموردتوجهقرارخواادگرفت.

بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد.



:است زیر ررح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ برا  که منبعوماخی 
ISO 11121: 2009, Recreational diving services — Requirements for introductory training 

programmes to scuba diving 
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1الزامات برنامه هاي آموزش مقدماتی غواصی با  اسکوبا –خدمات غواصی تفريحی "
" 

  ي کاربردهدف و دامنه      1 

ستکهبهافرادغیرغتوا ،ا تعیینحداقلا  اماتسازماناا آموزشداندهاادفازتدوینایناستاندارد

برنامهاا آموزشمقدماتیغواصیبااسکوباراارائهمیداند.

درآباا بازآموزشمیبینندکاربرددارد.فراگیرانایناستانداردبرا برنامهااییکه

یتفریحیواصایناستانداردررایطارائهاینخدمترانی مشخصمیسازدومکملا  اماتعمومیخدماتغ

است.24803ISOتعیینردهدراستاندارد

برنامهااییکهدرمحیطآباا محصورادایتمیرونددردامنهکاربردایناستانداردنیستند.
 استخراا رنامثال:

.سالکاربردندارد12ایناستانداردبرا غواصیکودکانزیر

 الزامی مراجع     2

 . است رده داده ارجاع اا آن به ایران میی استاندارد این متن در که است رراتیمق حاو  زیر ا  امی مدارک

 ذکتر بتا متدرکی بته که صورتی در.میشود محسوب ایران میی استاندارد این از ج ئی مقررات آن بدینترتیب

 ایتران میتی ارداستتاند این آنموردنظر بعد  تجدیدنظراا  و اابارد،اصالحیه رده داده ارجاع انتشار تاریخ

 و تجدیدنظر آخرین امواره ردهاست، داده ارجاع اا آن به انتشار تاریخ ذکر بدون که مدارکی مورد در نیست

 نظراست. مورد آنها بعد  اا اصالحیه

:است ا  امی استاندارد این برا  زیر مراجع از استفاده


2-1 ISO 24801-3, Recreational diving services — Safety related minimum requirements for the 

training of recreational scuba divers — Part 3: Level 3 — Dive leader 

2-2 ISO 24802-1, Recreational diving services — Safety related minimum requirements for the 

training of scuba instructors — Part 1: Level 1 

2-3 ISO 24802-2, Recreational diving services — Safety related minimum requirements for the 

training of scuba instructors — Part 2: Level 2 

2-4 ISO 24803, Recreational diving services — Requirements for recreational scuba diving 

service providers 

                                                 
1-Scuba(self contain underwater breathing operates) 

رود دستگاهمستقلتنفسزیرآبسکهازسطحآبتغییهنمی
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  تعاريفو  اصطالحات   3

درایناستانداردتعاریفواصطالحاتزیربهکارمیرود:

 9-1    

 1سازمان آموزش دهنده 

راارائهوگوااینامهمربتوطراصتادرمتیکنتدوامچنتیناسکوباسازمانیکهنظامآموزشغواصیتفریحیبا

کوبااست.برا آگتاایازا  امتاتستازمانمسئولاجراومدیریتکیفیتآموزشغواصیباتجهی اتتنفسیاس

مراجعهکنید.بآموزشداندهبهپیوستا  امی
اینسازمانمیتواندفدراسیونغواصیوموسساتآموزریغواصیاسکوبابارد.–يادآوري 

9-2  

 2مربی اسکوبا

 ISO 24802-2 یاISO24802-1فرد مناسبوواجدررایطمطابقاستاندارد

 

9-9   

 9غواص راهنما 

 ISO 24801-3فرد مناسبوواجدررایطمطابقاستاندارد



9-4  

 فراگیر

 4شرکت کننده

درآباا بازررکتمیکندوگوااینامه فرد کهدربرنامهغواصیمقدماتیباتجهی اتتنفسیاسکوبا

دریافتنمیکند.

                                                 
1-training organization 
2- scuba instructor 
3- dive leader 
4- participant 
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9-5     

 1آب محصور

اآبیکهررایطمشابهازنظرظاار،عمق،جریانآبودسترسیرااستخررناباعمقمناسببرا فعا یتی

دارتهبارد.



9-6 

2آب باز
 

 آبیکهبهطورمشخصازیکاستخررناب رگترودارا ررایطخا آباا طبیعیاست.



9-1 

9نظارت مستقیم  
 

کانمداخیهسریعازطرفنظارتیکمربیغواصییایکراانما غواصیبریکگروهغوا درررایطیکهام

 غوا وجوددارتهبارد.



9-8   

4تجهیزات غواصی
 

،منبتعاتوا ذخیتره،استتوانک،سیستت تنظی کنندهتجهی اتیراملفینسبا هغواصی ،ماسک، و هاوا،

وا اتفشتارنگهدارندهسییندر،وسایلکنترلرناور ،سیست آزادساز سریعوزنهسدرانگام  وم ،نشتانگر

بهصورتایمن، باسغواصتیگازاا خنثیباتماسحدرعایتبرا زمانوعمقگیر اندازهتنفسی،وسایل

مناسب

میرود.تنظی کنندهبهعنوانرگوتتورا نامیده-1ياد آوري

ینگازتنفسیجداگانتهمنبعاوا ذخیرهمیتواندازسیست اختاپوسسادهگرفتهتاسیست تنفسیمضاعفباتام-2ياد آوري 

بارد.

                                                 
 
 

1- Confined water 

2-Open water 

3-Direct supervision
4-Diving equipment
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9-3   

 خارج از محدوده ايمن

ررایطیکهغواصیامراهباایستگاهبردارتفشارانجاممیرود.

 صالحیت / شايستگی    4

برنامهبایدتضمینکندکهفراگیرانقادرندبهطورایمندرعمییاتغواصیمقتدماتیدرآباتا بتازرترکت

درپایانبرنامه،ررکتکنندگانمجوزاستفادهازگازتنفسییادریافتتتجهیت ات،کنند.برطبقایناستاندارد

غواصیویاسایرخدماتغواصیباتجهی اتتنفسییامجوزغواصیتفریحیبدوننظارتمستتقی یتکمربتی

غواصیرادریافتنمیکنند.

 پیش نیاز شرکت در برنامه ها     5

 انونیافراد زير سن ق/ نوجوانان   5-1

ستال بایتد13است.برا افرادکمترازسنقانونیسکمترازسال12ن ناسنوجواحداقلسنررکتکنندگان

یکرضایتنامهمکتوبازوا دینیاقی قانونیآناااخیرود.
نتابراین،رترکتدرسالدردامنهکتاربردایتناستتانداردنیستتورترایطویتژها دارد.ب12غواصیکودکانکمتراز–هشدار 

سالممنوعاست.12ایناستانداردبرا افرادکمترازبرنامهاا غواصیمطابق



 الزامات سالمتی و بهداشتی   5-2

مستنداتیمکتوببایدازررکتکنندهاخیرودکهنشاندادو ازنظرپ رکیمعاینهردهووضعیتاوبرا 

طریقتکمیلپرسشنامهمناستبیتاآزمتایشپ رتکیاحترازرتود.غواصیتفریحیمناسباست.اینامربایداز

درصورتوجودارگونهرکوربهه،مربیغواصیبایدکارآموزرابهمراجعپ رکیارجاعداد.چنانچهکارآموز

توسطیکپ رکمعاینهنشدهبارد،بایداظهارنامها راامضاوطیآناعالمکندکتهاطالعتاتمکتتوبارائته

سطمربیغواصیاسکوبارادرموردبیمار ااوررایطفی یکیکهممکناستغواصیبرا آنااخطرردهتو

درککردهاست."آفرینبارد،دریافتوآنااراکامال
نمونهبرگهاطالعاتپ رکیدرپیوستا فارائهردهاست.-يادآوري



 اطالعات مقدماتی     6

بای اجرا برنامهآموزری، استانداردپیشاز در ارائهرود. ISO 24803داطالعاتذکررده بهررکتکننده

تنفسی، آگاایتزمدادهرودکهاتماماینبرنامهبهو مجوزگرفتنگاز بایدبهررکتکننده براین، عالوه
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یستکهتجهی اتغواصییادریافتارنوعخدمتدیگرغواصیباتجهی اتتنفسیرانمیدادوبهمن  هاینن

و میتواندبدوننظارتمستقی یکمربیغواصی،درعمییاتغواصیتفریحیررکتکند.

 دانش نظري و اطالعات الزم  1

برنامهآموزریبایدتضمینکندکهفراگیر،دانشواطالعاتکتافیدرمتوردمشخصتات،اصتولکتار،ا  امتات

،مقررات،خطراتواحتیاطاتا تزمEAN 1ایتروکسنگهدار واستفادهازتجهی اتغواصیغنیردهبان

برا قبل،حینوپسازغواصیرادارد.مشروحاطالعاتتزمبایدمطابقپیوستا فبهصورتکتبیبهغوا 

اطالعاتموردنظرتفریحیارائهرودودرخصو مطا عهکاملآنازو تائیدیهکتبیاخیگردد.عالوهبراین،

بایدبهصورترفااینی بهو آموزشدادهرودوازدرککاملآنتوسطغتوا تفریحتیاطمینتانحاصتل

رود.

ایندانشواطالعاتبایدحداقلراملمواردزیرباردسبهپیوستا فنی مراجعهکنید :

.برتجهی اتغواصیتاثیرمیگیارد EANچگونهاستفادهاز-

  EANمناسببودنسییندراا اسکوبابرا -

چهموقعخدماتاکسیژنموردنیازاست.مثال: 

EANنشانهگیار سییندر-

اطالعاتمربوطبهمقرراتتزماتجراقبل،حینوپسازغواصیسبهپیوستا فمراجعهکنید -

ستسبهپیوستا فمراجعهکنید اطالعاتمربوطبهررایطیکهغواصیتحتآنررایطممنوعا-

اطالعاتمربوطبهررایطیکهغواصیتحتآنررایطصرفابهصورتمحدودیابارعایتمواردختا مجتاز-

 است.

سالتعیینگردیدهاست.12اطالعاتمربوطبهحداقلسنغواصیتفریحیکه-
قرارمیگیردکهررایطویتژها داردودردامنتهکتاربردایتنسال،درمقو هغواصیکودکان12تا3غواصیافراد–ياد آوري 

استانداردنیست.

 مترتعیینردهاست19اتمربوطبهحداکثرعمقمجازبرا غواصیتفریحیکهعاطال-

اطالعاتمربوطبهتجهی اتضرور کهبایدامراهفراگیربارد-

مربیبارد.اطالعاتمربوطبهتجهی اتضرور کهبایدامراه-

بایدبهفراگیرگور درود.EANاامیتعملبهتوصیهاا کارخانهتو یدکنندهتجهی ات-

اطالعاتمربوطبهممنوعیتپروازدرفاصیهزمانیمعینقبلوبعدازغواصی-


یپتسازغواصتیستفرباتوجهبهاینکهبسیار ازغواصانتفریحیراگردرگرانیتشکیلمیداندکتهدرفاصتیهکمت –هشدار 

اواییدارند،اخیاطالعاتدقیقتاریخپروازقبلوپسازغواصیوممنوعیتغواصیدرفواصلمعینتاپروازبایدامراهباخطرات

مرگبارآنبهررحزیربهغواصانبهصورتکتبیورفاایگور درود.

                                                 
1-Enriched air nitrox 
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 غواصی قبل از سفرهوايی: -الف 

ستاعت19قهویکغواصیدرروزومحدودهایمنباردفاصیهسفراواییپسازغواصیبایدحداقلدقی199اگرغواصیکمتراز-

بارد.

ساعتبارد.92درمواردانجامغو تکرار درمحدودهایمن،بایدفاصیهسفراواییپسازغواصیحداقل-

ستاعتتوصتیه23ساعتتعیینردهاستکه23تا92درغواصیاا خارجازمحدودهایمن،فاصیهسفراواییپسازغواصی-

میرود.

غواصی پس از سفرهوايی: -ب 

بهتراستبالفاصیهپسازسفراوایی،غواصیانجامنشود.-



 تجهیزات 1-1 

برنامهبایدتضمینکندکهررکتکنندهدانشمقدماتیتزمبرا استفادهازتجهی اتزیررادارد:

ماسک/عینکغواصی-

با هغواصی سفین-

وسییهکنترلرناور -

سیست آزادساز سریعوزنهسدرصورت  وم -

تنظی کنندهسرگوتتور -

نمایشگرفشارگازتنفسی-

 منبعاوا ذخیره-

 

 هدايت غواصی 1-2

انشبرنامهبایدتضمینکندکهررکتکنندهدانشمقدماتیتزمدرموردغواصیومحیطغواصیرادارد.ایند

راملمواردزیراست:

دتیلانجاماعمالمشروحهدرذیل:-الف 

عدمحبسنفس-

تنفسمستمردرطولغواصیمقدماتی-

اف ایشتدریجیفشار-

فنونمتعادلکردنفشار-ب

سمانندموجوداتآب  خطرناک خطراتبا قوهمنطقه-پ 

هازدست عالئ دستیسعالئ ارتباطیزیرآببااستفاد-ت 

  ومگیراندنآموزشاا تکمیییومحلارائهاینآموزشاا-ث 
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 مهارت هاي غواصی با تجهیزات تنفسی اسکوبا  8

پیشازانجامعمییاتغواصیدرآباتا محصتور9-2مهارتاا غواصیباتجهی اتتنفسیبایدمطابقبند

د.اینمهارتاابهررحزیراست:دریافتروو بهررکتکنندهمعرفیوبازخوردآناز

تنفسدرزیرآب-

خا یکردنآبماسک-

متعادلساز فشارگوش-

 خا یکردنآبقطعهداانیوجا گیار مجددآن-

 

 الزامات فعالیت هاي داخل آب  3

 کلیات  3-1

بهبند3-1-1 س به9-2فعا یتاا داخلآباا محصور وآباا بازس مراجعه3-2بندمراجعهکنید 

مجموعا یا ، تفکیک به توان می را رامل"کنید  باید اا فعا یت این کرد. ادایت یکبخشجداگانه در

بهآباا عمیق،ابتدادرآباا ک عمقآموزشدادهرود.فراگیرمهارتااییباردکهقبلازورود



3-1-2  مربیغواصیاست.فراگیران،نظارتایمنبر مطیوبباردنانچهچوظیفه حد ررایطمحیطیپایینتراز

سمثالدرانگامدیدک یاجریاناا آبی مربیاسکوبابایدتعدادفراگیرانیراکهدرایستگاهاا پشتیبانی

خودیاغواصانایمناسکوباقرارمیدادمحدودکندسکااشداد .مربیاسکوبامیتواندبرا ایمنیبیشتر،از

ا مانندطنابراانما پائینرفتنکمکاا  غواصاناسکوبا 1دیگر اا پشتیبانیسطحآبیا ،ایستگاه

ایمناستفادهکند.چنانچهازغواصاناسکوبا ایمناستفادهمیرودبایددرسطحمناسبنجاتغریقیعنی

حداقلدرسطحغوا راانمابارند.



 آب هاي محصور  3-2

ببایداموارهیکمربیغواصیحضوردارتهبارد.تماممهارتاا غواصیبایددرطولفعا یتاا داخلآ

بهطورمستقی توسطمربیغواصینظارترود.مربیغواصیبایدبراساسعمیکردفراگیرتعیینکندکهآیا

و تواناییتزمبرا غواصیدرآباا بازراداردیاخیر.



برا فراگیرتشریحرودوتوسطفراگیرنی توضیحداده3بایدمطابقبندمهارتاا غواصیبااسکوبا 3-2-2

رود.



                                                 
1-shot 
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نفر3دریکاستخررنا،تعدادفراگیرانبهازا ارمربیغواصیبایدحداکثردهبارد.ستعدادحداکثر3-2-9

توصیهردهاست. 

سمثالیکمحوطهچنانچهیکسایتطبیعیبرا فعا یتدرآباا محصورمورداستفاد هقرارمیگیرد،

محافظتردهازبخشک عمقدریا یکیازمواردزیربایدرعایترود:

نفرتوصیهردهاست. 2نفربارد.ستعدادحداکثرتعدادفراگیرانبایدحداکثررش-

دهنفربارد.ستعداداگرمربیغواصیتوسطیکغوا راانمانی ،یار میرود،بایدتعدادفراگیرانحداکثر-

نفرتوصیهردهاست. 6حداکثر

تحتفراگیرانتعدادغواصانراانماراکهبهعنوانکمکاستفادهمیروندمیتواناف ایشداد، یکنتعداد

مسئو یتمربیغواصیبااسکوبانبایداف ایشیابد.



آب3-2-4 در و روز ررایطنور در باید مهارتاا اسکوبا عمقکافیبرا تمام ک عمقبا اا محصور

ایستادنادایترود.چنانچهدسترسیبهآبک عمقباعمقکافیممکننبارد،میتوانبرا آموزشاین

نردباندرعمقدومتر ازسطحآباستفاده مهارتااازیکدستگاهمانندسکو،طنابپایینرفتن،مییه،

کرد.



 غواصی در آب هاي باز  3-9

نظارتمستقی یکمربیغواصیمطابقاستاندارد3-9-1 انجامISO24802-2غواصیدرآباا بازبایدبا

رود.

مربیاسکوبا سطحدو"معادلISO24802-2برا تحققاینبندازاستاندارد،یکمربیغواصیبراساساستاندارد–ياد آوري 

بهرمارمیآید."سپیشرفته 

 بازبایدیکیازمواردزیررعایترود:درآباا3-9-2

اسکوبا - مربی ار ازا  به کارآموزان تعداد بارد.سحداکثر رشنفر حداکثر باید دو توصیه2سطح نفر

ردهاست. 

توسطیکغوا راانمانی یار میرود،تعدادفراگیرانبایدحداکثردهنفر9چنانچهمربیاسکوبا سطح-

نفرتوصیهردهاست. 6بارد.سحداکثر

مربی بارد، زیاد آبی اا  جریان یا ک  دید، که انگامی مطیوبمانند حد از تر پایین ررایطمحیطی در

اسکوبا سطحدوبایدتعدادفراگیرانرامحدودکندسکااشداد 
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مترودرآب3-9-9 بایددرررایطنورروزوعمقحداکثرده تمامآباا باز ااییکهامکانغواصیدر

دسترسیعمود بهسطحآبوجوددارتهبارد،آموزشدادهرود.

میتواندانگامامراایفراگیرانتاسطحآب9درانگامغواصیدرآباا باز،مربیاسکوبا سطح3-9-4

برا خروج،مسئو یتنظارتمستقی رابهیکغوا راانماواگیارکند.

بایدبهوسایلزیرمجه بارد:9رآباا باز،مربیاسکوبا سطحدرانگامغواصید3-9-5

3-3تجهی اتغواصیتعریفردهدربند-

یککاردغواصی/اب ارغواصی-

یکوسییهارسالپیاماا فور -

درصورت  وم،استفادهازایستگاهپشتیبانیسطحیباپرچ غواصیتوصیهمیرود.–ياد آوري 

به3-3گامغواصیدرآباا باز،فراگیرانبایدحداقلبهتجهی اتغواصیتعریفردهدربنددران3-9-6

،یکمنبعاوا ذخیرهویکوسییهاندازهگیر عمقوزمانمجه بارتد1استثنا اسنورکل

تمستقی نبایدبهایچکاردیگر بهج نظار9درطولغواصیدرآباا باز،مربیاسکوبا سطح3-9-1

برررکتکنندگانمشغولبارد.

پائینرفتنبایددروضعیتکنترلردها آموزشدادهرودکهبهفراگیرانامکانمتعادلساز فشار 3-9-8

اوارابداد.

 پایینرفتنامراهطنابپائینرفتن،بانسبتمساو مربیوفراگیرسیکمربی:یکفراگیر برا او ینغو مثال :

 

                                                 
1-snorkel 

 وسییهتنفسیزیرآب
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 ست الفپیو

 )اطالعاتی(

 نمونه يك برگه نظارت پزشکی

 "اظهارنامه پزشکی"

 

حینآموزشغواصی تمریندر و اسکوبا غواصیتفریحیبا مرتبطبا خطراتبا قوه از را نامهرما ایناظهار

کهحاو بخشاطالعاتسوابقپ رکیاستبه نامهپ رکیرا بایدایناظهار رما میسازد. آگاه تفریحی

دربرنامهآموزریغواصیتفریحیتکمیلکنید.  حاظکردن ظورمن

 خطاب به شرکت کننده:

تزماستقبلازررکتدردوره اینبرگهاطالعاتپ رکیایناستکهبهرماآگاایدادکهآیا ادفاز

اصدقآموزریغواصیتفریحیتوسطیکپ رکمعاینهرویدیاخیر؟چنانچهاریکازررایطزیردرموردرم

میکند،بهاینمعنینیستکهرمانمیتوانیددربرنامهغواصیتفریحیررکتکنیدبیکهبهاینمعنیاست

کهرمابایدتوصیهنامهپ رکیدریافتنمایید.

 مواردي که مشورت با پزشك الزامی است -1جدول الف

 عالمت  شما بايد در موارد زير با يك پزشك مشورت کنید.

 یااحتمالباردار باردار 

 مصرفمنظ داروسبهاستثنا دارواا ضدباردار  

سالامراهبادارابودنحداقلیکیازررایطزیر:23سنبیشتراز

استعمالسیگار-

باتبودنسطحکیسترولخون-
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 مواردي که مشورت با پزشك توصیه می شود.- 2جدول الف

 

  عالمت  ود بايك پزشك مشورت کنید.درموارد زير توصیه می ش

 سابقهبیمار آس ،ابتالبهتنگینفسو/یاتنگینفسانگامورزش

 ابتالبهیکیازانواعبیمار اا ریو 

 ابتالبهذاتا ریهیاسابقهازکارافتادگیریه

 سابقهجراحیقفسهسینه

 ترسازفضااا بستهیاباز

 یاتشنجیامصرفدارواا پیشگیر ازآنااسابقهصرع

 سابقهغش،ضعفیابیهوریسکاملیاناقص 

 سابقهسوانحغواصییامشکالتناریازکااشیااف ایشفشارمحیط

 سابقهدیابت

 سابقهفشارخونباتیامصرفدارواا کنترلکنندهفشارخون

 سابقهبیمار قیبی

 دنخونیاگرفتگیعروقسابقه ختهر

 سابقهبیمار گوش،کمبودرنوایییامشکلتعادل

  روانی–سابقهبیمار اا روحی
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 شرايطی که احتمال دارد غواصی براي آن ها ضرر داشته باشد. -9 جدول الف

 

من از اين موضوع آگاهم که اگر قبل يا حین دوره داراي حداقل يکی از 

 ممکن است براي انجام غواصی مناسب نباشم:شرايط زير باشم، 

 عالمت 

 سرماخوردگی،سینوزیتیامشکالتتنفسیسمانندبرونشیتوتب 

 سردردیامیگرنردید

 افتهگیرته6ارنوعجراحیدرکمتراز

 مشکالتواکنشیناریازمصرفا کل،موادمخدریامصرفدارو

 غواسهالتب،گیجی،بیحا ی،تهوع،استفرا

 مشکالتتعاد یسگوشوعدمتواناییدربرابرمتعادلساز فشار 

 زخ معدهحاد

 باردار 
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 پیوست ب

 )الزامی(

 الزامات سازمان آموزش دهنده

 

باتوجهبهاینکهغواصییکفعا یتپرخطراست،توصیهمیرودسازماناا آموزشداندهخودبیمه1-ب

غواصیبتوانندازوفراگیرانرانی بیمهکنندبهگونها کهکییهررکتکنندگاندرفعا یتاا ومربیانبوده

.خدماتبیمهموردنظرسمسئو یت،درمانی،حوادثوتکمییی ،بهانگام  وماستفادهنمایند

یبایددارا مطابقضوابطومقرراتفدراسیوننجاتغریقوغواصیکشور،سازمانآموزشداندهغواص2 –ب 

ررایطزیربارد:

دارا پروانهفعا یتوسایرمجوزاا قانونیتزمکهتوسطمراجعذ صالحصادرردهاست،بارد. 1 -2-ب

کییهانرجویانراقبلازانجامغواصیبیمهکند. 2- 2-ب 

 کند.ازآموزشافراد کهررایطمندرجدرپیوستبراندارنداکیداخوددار9-2-ب 

مترانجامنداد.19غواصیتفریحیرادرعمقبیشاز4 -2-ب

 یترگنجایشدارتهبارند.19ازسییندرااییاستفادهکندکهحداقل   5-2-ب 

انگامغواصیکیتاا کمکاا او یهوسییندراکسیژنبرررو قایقیاساحلآمادهکند. 6-2-ب 

قایقوجودتانکورگوتتوراضافها  امیاست.درصورتاستفادهاز1-2-ب 

درصورتاستفادهازقایق،وجودبیسی یاوسایلارتباطیدرقایقا  امیاست. 8-2-ب 

استفادهاز وازمرخصیودانیرزروساختاپوس رابرا مدرساناجبار نماید.3-2-ب 

هغواصیتفریحیاستفادهنماید.وتصویرمدارکمدرسوتنهاازمدرسانمجازبرا برگ ار دور11-2-ب

آییننامۀغواصیتفریحیرامحییقابلرویتبرا مراجعاننصبنماید.

برا غواصیتفریحیارنفریکستکاملاختصا داد.11 –2-ب 

ابایکمدرسمتقاضیغواصیر9درصورتآموزشافراد کهگوااینامهغواصیندارند،حداکثر12 –2-ب

امراهکند.

قبلازانجامغواصیتفریحیبرا متقاضیانجیسهتوجیهیبرگ ارکندوکییهمواردتزمرابهطور19-2-ب 

کاملبهمتقاضیانآموزشدادهوازبازخوردمثبتآناطمینانحاصلکند.

راازساحلبهدریاودرررایطجو برا کسانیکهاو ینبارغواصیراتجربهمیکنند،غواصی14 -2–ب 

مساعدودیدخوببرگ ارنماید.

دقیقهبرنامهری  رود.99برنامهغواصیتفریحیبایدبرا مدتزمانغواصیتفریحیحداقل15– 2-ب
 

 


