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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 وتحقیقتات استتاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3ادۀم 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

بته92/6/29دومتینجیستهرتورا عتادیادار متور موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهونام

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

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

تودیتد ، بتهرترایط توجته بتا و میتی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  ژواشی،پ عیمی،

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

 میتی نویساستتاندارداا  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان ا،نهادا 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 منتشر و ایرانچاپ سرسمی میی 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 اییاستانداردا

.بارد رسیده تصویب به دادمی سازمانمییاستانداردایرانتشکیل مربوطکه

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9ادمیییادکتروتکنیتک بین کمیسیون،1

(IEC)و 

3قانونی رناسی اندازه ادمییی 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 فعادیت

 .رودمی گیر بهره ادمیییبین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،عیمی فتاا پیشر

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

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

نماید. استاندارد،اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند ودرجه تیصادرا کاتاا  استاندارد اجرا  ،کشور محصوتت برا  ادمییی 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 سازمانمییاستانداردایران ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس

 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  واسنجیکادیبراسیونس ،یکااا ادمییی 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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جاستاندارد تدوین فنی کمیسیون
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1ددامنهکاربرادفو1
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2دانشنظر واطالعاتتزم6
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 6مواردآموزشعمیی3

3مربیغواصیبااسکوبا2

3صدورگوااینامه19

 3نمونهیکبرگهنظارتپ رکی اطالعاتیسپیوستادف

 2اد اماتسازمانآموزشدانده اد امیسپیوستب
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 گفتار پیش

 تفریحی"استاندارد غواصی ن-خدمات با رده غنی اوا  با غواصی آموزری اا  برنامه یتروکسااد امات

تهیهوتدوینردهایرانرکمیسیوناا مربوطتوسطسازمانمییاستانداردکهپیشنویسآند" EANس

 در دومیناجالسکمیتهمییاستانداردخدماتمور استو موردتصویبقرار2/11/1329یکصدواشتادو

نعتیقانوناصالحقوانینومقرراتموسسهاستانداردوتحقیقاتص3اینکبهاستنادبندیکمادهگرفتهاست،

،بهعنواناستانداردمییایرانمنتشرمیرود.1331مصوببهمنماهایران،

عیوموخدمات، تحوتتوپیشرفتاا مییوجهانیدرزمینهصنایع، برا حفظامگامیواماانگیبا

برا اصالحو پیشنهاد که ار مواقعد ومتجدیدنظرخواادردو تکمیلایناستاندارداا مییایراندر

بنابراین، انگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوطموردتوجهقرارخواادگرفت. ارائهرود، استاندارداا

بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد.



:است زیر ررح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ برا  که منبعوماخی 
 

ISO 11107: 2009; Recreational diving services —Requirements for training programmes on 

enriched air nitrox (EAN) diving 
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الزامات برنامه هاي آموزشی غواصی با هواي غنی شده با  -خدمات غواصی تفريحی"

 "(EANنايتروکس )

  ي کاربردهدف و دامنه      7

ژگیاا اد امییکغوا استکوبابتهمنظتوراعطتا گوااینامتهتعیینسطحویوینایناستانداردادفازتد

ازسو یکسازمانآموزشداندهاست.EAN 1سنایتروکسغواصیبااوا غنیردهبا

 ختدماتباعنواناد اماتعمومیبترا24803ISOایناستانداردررایطارائهآموزشتعیینردهدراستاندارد

غواصیتفریحیرانی مشخصمیسازد.

سال دردامنهکاربردایناستانداردنیست.12غواصیکودکانسافرادکمتراز

 الزامی مراجع     1

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

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

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

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

 نظراست. مورد آنها بعد  اا اصالحیه

:است اد امی استاندارد این برا  زیر مراجع از استفاده

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

training of recreational scuba divers — Part 2: Level 2 — Autonomous diver 

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 

 تعاريف و اصطالحات    3

درایناستانداردتعاریفواصطالحاتزیربهکارمیرود:

9-7     

 1سازمان آموزش دهنده

                                                 
1-Enriched air nitrox  

 

1-Training organization 
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راارائهوگوااینامهمربوطراصتادرمتیکنتدوامچنتین1سازمانیکهنظامآموزشغواصیتفریحیبااسکوبا

برا آگاایازاد اماتسازمانآموزشدانتدهبتهمسئولاجراومدیریتکیفیتآموزشغواصیبااسکوبااست.

پیوستادفمراجعهکنید.
اینسازمانمیتواندفدراسیونغواصیاسکوباوموسسهاا آموزشغواصیبااسکوبابارد.–ياد آوري 



9-1   

1صدورگواهینامه 
 

رامطابقنظرسازمانآمتوزشدانتدهتائیداینامرکهفراگیردورهغواصیبااسکوباتماماد اماتایناستاندارد

گیراندهاست.



9-9     

9مربی اسکوبا
 

تائیدصالحیتردهبارد.ISO 24802-2یاISO24802-1فرد کهمطابقاستاندارداا 



9-4 

4آب هاي باز
 

ااییکهبهطورمشخصب رگترازیکاستخررناباردوبهطورمشخصررایطآبطبیعیرادارتهبارد. آب

                                                 
1 - Scuba(self contain underwater breathing operates) 

هازسطحآبتغییهنمیرود دستگاهمستقلتنفسزیرآبسک
 

3--certification 

4--scuba instructor 

5--Open water 
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9-5   

 (EAN)هواي غنی شده با نايتروکس  

درصدکهمیتواندراملگازاتا دیگتر 91مخیوطقابلتنفسنیتروژنواکسیژنباغیظتاکسیژنباتتراز

نی باردمشروطبراینکهمی اناینگازااازآنچهدراوا طبیعییافتمیرودبیشترنبارد.

 امهداراي گواهین EANصالحیت غواص      4

استتانداردارزیتابیرتدهاستتحتداقلدر19برنامهآموزریبایدتضمینکندکهغوا اسکوباکهمطابقبند

زمینهاا زیردارا صالحیتاست:

 ،غواصیبدونمشکلکااشفشار EANبرنامهری  ،سازماندایوثبتاطالعاتآباا باز -

 سپیشترفته مطتابقاستتاندارد9ستکوبا ستطحغواصیخودکفادرررایطیکهحداقلیکغتوا ا -

ISO 24801-2.نی و راامراایکند 

بتدون EANوسایرخدماتمربوطبتهغواصتیتفریحتی EAN،تجهی اتEANتهیهکردنمخیوط -

 نظارت

یااینبرنامهآموزریغواصانرابرا غواصیااییکهتوقفاا اجبار درکااشفشارآبانگامباتآمدن

استفادهازبیشازیکگازتنفسیو/یاسیست اکسیژنمداربستهدرداخلآببرا آناااد امیاست،تائید

صالحیتنمیکند.اینغواصیاادردامنهکاربردایناستانداردنیستونیازبهبهآموزشاا بیشتر دارد.



 پیش نیازهاي آموزش5

 ونینوجوانان/ افراد زير سن قان   5-7

ستال بایتد13سالاست.برا افرادکمترازسنقانونیسکمتراز12حداقلسنررکتکنندگانسنوجوانان 

یکرضایتنامهمکتوبازواددینیاقی قانونیآناااخیرود.
براین،رترکتدرسالدردامنهکتاربردایتناستتانداردنیستتورترایطویتژها دارد.بنتا12غواصیکودکانکمتراز–هشدار 

سالممنوعاست.12برنامهاا غواصیمطابقایناستانداردبرا افرادکمتراز

 الزامات سالمتی و بهداشتی   5-1

عنوانقسمتیازبرنامهآموزری،آموزشعمییراطیکند،بایدروااداگرتزمباردکهغوا تحتآموزشبه

پ رکیبررسیرتدهووضتعیتاوبترا غواصتیتفریحتیمناستبمکتوبیتهیهرودکهاثباتکندو ازنظر

است.اینامربایدباانجامآزمایشاا پ رکییابهواسطهتکمیلپرسشنامهمناسباحرازرود.چنانچهدراین

موردربهها وجوددارتهباردیامربیاسکوباصالحبداندبایدفراگیربهمراجعپ رکیمناسبارجاعرود.در

موارد کهفراگیرتوسطیکپ رکمعاینهنشدهبارد،بایداظهارنامها کتبیراامضتاکنتدمبنتیبتراینکته



2 
 

اطالعاتمربوطبهبیمار ااوررایطفی یکیخاصیراکهممکناستغواصیبرا آناتازیتانآوربارتدبته

درککردهاست."طورمکتوبازمربیاسکوبادریافتوآنراکامال

تانجامآزمایشاا مربوطبایدبهفراگیرگور درود.اامی

 دانش نظري و اطالعات الزم    6

 تجهیزات 6-7

برنامهآموزریبایدتضمینکندکهفراگیر،دانشواطالعاتکتافیدرمتوردمشخصتات،اصتولکتار،اد امتات

 تزمبرا قبل،حینوپتساز،مقررات،خطراتواحتیاطاا EANنگهدار واستفادهازتجهی اتغواصی

غواصیرادارد.مشروحاطالعاتتزمبایدمطابقپیوستببهصورتکتبیبهغوا تفریحتیارائتهرتودودر

خصو مطادعهکاملآنازو تائیدیهکتبیاخیگردد.عالوهبراین،اطالعاتموردنظربایدبهصورترتفاای

کاملآنتوسطغوا تفریحیاطمینانحاصلرود.نی بهو آموزشدادهرودوازدرک

ایندانشواطالعاتبایدحداقلراملمواردزیرباردسبهپیوستبنی مراجعهکنید :

برتجهی اتغواصیتاثیرمیگیارد. EANچگونهاستفادهاز -

  EANمناسببودنسییندراا اسکوبابرا -

نیازاست.چهموقعخدماتاکسیژنموردمثال: 

EANنشانهگیار سییندر-

اطالعاتمربوطبهمقرراتتزماتجراقبل،حینوپسازغواصیسبهپیوستبمراجعهکنید -

اطالعاتمربوطبهررایطیکهغواصیتحتآنررایطممنوعاستسبهپیوستبمراجعهکنید -

فابهصورتمحدودیابارعایتمواردختا مجتازاطالعاتمربوطبهررایطیکهغواصیتحتآنررایطصر-

 است.

اطالعاتمربوطبهتجهی اتضرور کهبایدامراهفراگیربارد-

اطالعاتمربوطبهتجهی اتضرور کهبایدامراهمربیبارد.-

 بایدبهفراگیرگور درود.EANاامیتعملبهتوصیهاا کارخانهتودیدکنندهتجهی ات-

مترتعیینردهاست19اتمربوطبهحداکثرعمقمجازبرا غواصیتفریحیکهاطالع-

 سالتعیینگردیدهاست12اطالعاتمربوطبهحداقلسنغواصیتفریحیکه-

سالدردامنهکاربردایناستانداردنیستوررایطویژها دارد.بنابراین،ررکتدربرنامته12غواصیکودکانکمتراز-يادآوري

سالممنوعاست.12اا غواصیمطابقایناستانداردبرا افرادکمتراز

باتوجهبهاینکهبسیار ازغواصانتفریحیراگردرگرانیتشکیلمیداندکتهدرفاصتیهکمتیپتسازغواصتیستفر –هشدار 

اصلمعینتاپروازبایدامراهباخطراتاواییدارند،اخیاطالعاتدقیقتاریخپروازقبلوپسازغواصیوممنوعیتغواصیدرفو

 مرگبارآنبهررحزیربهغواصانبهصورتکتبیورفاایگور درود.
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 غواصی قبل از سفرهوايی: -الف 

ستاعت19دقیقهویکغواصیدرروزومحدودهایمنباردفاصیهسفراواییپسازغواصیبایدحداقل199اگرغواصیکمتراز-

بارد.

ساعتبارد.92اردانجامغو تکرار درمحدودهایمن،بایدفاصیهسفراواییپسازغواصیحداقلدرمو-

ستاعتتوصتیه23ساعتتعیینردهاستکه23تا92درغواصیاا خارجازمحدودهایمن،فاصیهسفراواییپسازغواصی-

میرود.

غواصی پس از سفرهوايی: -ب 

سفراوایی،غواصیانجامنشود.بهتراستبالفاصیهپساز-



 EANفیزيك غواصی با    6-1

وکتاربردآندرفعادیتت EANبرنامهآموزریبایدتضمینکندکهفراگیردانشکافیدرمورداصولفی یکتی

اا غواصیرادارد.ایندانشبایدحداقلراملمواردزیربارد:

- EAN چیست؟

1فشاربخشی-
 

ژنانگامکااشفشارنیتروفوایدنمایشکااش -

EAD 9:فنونمتعادلساز سمثال    

ومدتزمانزیرآببودن EANاستفادهاز-

آرناییبافنونرناوتواناییزدنپا دوچرخه-


 EANخطرات کار با     6-9

بااکسیژن EANطبرنامهآموزریبایدتضمینکندکهفراگیردانشکافیدرموردخطراتمربوطبهکاربامخیو

بیشتررادارد.ایندانشبایدحداقلمواردمربوطبهاف ایشخطرآتشسوز یاانفجاررادربرگیرد.

  جنبه هاي پزشکی   6-4

برنامهآموزریبایدتضمینکندکهفراگیردانشکافیدرموردعیت،عالمتاا،پیشگیر ،کمکاا اودیهو

رادارد.ایندانشبایدحداقلراملموارد EANکالتپ رکیمرتبطباغواصیعمیکردمناسبانگامبروزمش

زیربارد:

-EAN  وسافت سطحاوریار

ژنمسمومیتاکسی-

بیمار بردارتفشار-

 :د ومبرنامهری  گروهبراساسمواردزیربایددریکدستورادعملتصریحگردد

                                                 
1-partial 

2-Equivalent air depth 
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  رعایتحداکثراحتیاطمحدودیتغواصیدرعمقتعیینردهبا-

عدممحدودیتقرارگرفتندرموقعیتاا کااشفشار -

 محدودکردنمسمومیتاکسیژن-

 استفاده از جداول غواصی و رايانه هاي غواصی6-5

برنامهآموزریبایدتضمینکندکهفراگیردانشکافیبهررحزیربرا استفادهازرایانهاا غواصیو/یتانترم

نامهری  غواصیرادارد:اف اراا بر

 راتعیینکند.po2ج ئیاکسیژنس چگونهفشار-

مدیریتعرضهنیتروژن-

مثال:انگاماستفادهازمفهوممتعادلساز اوا

مشخصبادرنظرگرفتنمحتتوا اکستیژنآن EANچگونهحداکثرعمقمورداستفادهرابرا یکمخیوط-

تعیینکند.

برا برنامهری  اجرا یکبتار EANو/یارایانهغواصیقابلبرنامهری  برا  EANولغواصیچگونهازجدا-

 غواصییاتکرارآناستفادهکند.

 مهارت هاي عملی    1

مهارتاا زیررااثباتکند:"برنامهآموزریبایدتضمینکندکهفراگیرمیتواندعمال

استفادهکند. EAN ا تعیینمحتوا اکسیژنیکمخیوطچگونهازیکتج یهکنندهاکسیژنبر-

رابردارد.EANچگونهبرچسبسییندر-

راکهراملحتداکثرعمتقمتورداستتفادهومحتتوا  EANچگونهدرجایگاهپرکردنسییندر،برگهگ ارش-

اکسیژناستتکمیلوامضاکند.

 موارد آموزش عملی    8

PO2بهعنوانگازتنفستیبارتد،حتداکثر EANدرآباا بازبااستفادهازاگردورهآموزریراملغواصی

 تجاوزکند. kp (1.6bar) 169نبایداز
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 مربی غواصی  اسکوبا    3

مربیاسکوباکهمطابقایناستانداردبرنامهآموزریراارائهمیدادوفراگیرانراارزیابیمیکندبایدخوددوره

رابهطوررسمیگیراندهبارد. EANاا آموزریبرنامهآموزریمربوطبرا 

مربیبایدقبلازمتقاضیواردآبوبعدازمتقاضیازآبخارجرود     -

افراد کهبرا اودینبارواردآبمیروندسایچگونهمدرکغواصیندارند بایدامراهمربیواردآبرود     -

9صیندارتهباردسگوااینامۀغواصیندارتهبارد مربیمیتواندحداکثردرصورتیکهمتقاضیسابقۀغوا- 

متقاضیراامراهکند

 گرفتندستمتقاضیکهایچگونهمدرکغواصیندارتهباردتوسطمربیاد امیاست.-

ازدوازمرخصیاستفادهکردهووجوددانیرزروساختاپوس اد امیاستمربیباید- 
 

 هینامهصدور گوا    71

برنامهری  رود،ودیتازمانی ISO24801-2برنامهآموزریبایددرارتباطباآموزشغواصیمطابقاستاندارد

رابرآوردهنسازد،نبایدگوااینامهبرا و صادرگردد.ISO24801-2کهفراگیراد اماتر

 دمربیاسکوبااثباتکند.اینآزمونراازطریقگیراندنیکآزمونرفااییاکتبین EANفراگیربایددانش

استاندارداخیرود.6بایدمطابقبند

وبرنامه  EANقبلازصدورگوااینامهاسکوبابایدازاینموضوعاطمینانحاصلرودکهفراگیرتواناییتج یه

استانداردرادارد.3مطابقبندEANری  غواصیبا

دردورهآموزرییکاد امبه EAN،گنجاندنبرنامهغواصیدرآباا بازبااستفادهازبراساسایناستاندارد-ياد آوري

رمارنمیآیدودیانجامآنتوصیهمیرود.
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 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 الزامات سازمان آموزش دهنده

 

داندهخودبیمهباتوجهبهاینکهغواصییکفعادیتپرخطراست،توصیهمیرودسازماناا آموزش7-الف 

ومربیانوفراگیرانرانی بیمهکنندبهگونها کهکییهررکتکنندگاندرفعادیتاا غواصیبتوانندازبوده

خدماتبیمهموردنظرسمسئودیت،درمانی،حوادثوتکمییی ،بهانگامد وماستفادهنمایند.

اصیکشور،سازمانآموزشداندهغواصیبایددارا مطابقضوابطومقرراتفدراسیوننجاتغریقوغو1 – الف

ررایطزیربارد:

دارا پروانهفعادیتوسایرمجوزاا قانونیتزمکهتوسطمراجعذ صالحصادرردهاست،بارد. 7 -1-الف

کییهانرجویانراقبلازانجامغواصیبیمهکند. 1- 1-الف

جدرپیوستبراندارنداکیداخوددار کند.ازآموزشافراد کهررایطمندر9-1-الف

مترانجامنداد.19غواصیتفریحیرادرعمقبیشاز4 -1-الف

دیترگنجایشدارتهبارند.19ازسییندرااییاستفادهکندکهحداقل   5-1-الف

آمادهکند.انگامغواصیکیتاا کمکاا اودیهوسییندراکسیژنبرررو قایقیاساحل 6-1-الف

درصورتاستفادهازقایقوجودتانکورگوتتوراضافهاد امیاست.1-1-الف

درصورتاستفادهازقایق،وجودبیسی یاوسایلارتباطیدرقایقاد امیاست. 8-1-الف

استفادهازدوازمرخصیودانیرزروساختاپوس رابرا مدرساناجبار نماید.  3-1-الف

تنهاازمدرسانمجازبرا برگ ار دورهغواصیتفریحیاستفادهنماید.وتصویرمدارکمدرسو71-1-الف

آییننامۀغواصیتفریحیرامحییقابلرویتبرا مراجعاننصبنماید.

برا غواصیتفریحیارنفریکستکاملاختصا داد.77 –1-الف

متقاضیغواصیرابایکمدرس9اینامهغواصیندارند،حداکثردرصورتآموزشافراد کهگوا71 –1-الف

امراهکند.

قبلازانجامغواصیتفریحیبرا متقاضیانجیسهتوجیهیبرگ ارکندوکییهمواردتزمرابهطور79-1-الف

کاملبهمتقاضیانآموزشدادهوازبازخوردمثبتآناطمینانحاصلکند.

ازساحلبهدریاودرررایطجو برا کسانیک74-1–الف تجربهمیکنند،غواصیرا هاودینبارغواصیرا

مساعدودیدخوببرگ ارنماید.

دقیقهبرنامهری  رود.99برنامهغواصیتفریحیبایدبرا مدتزمانغواصیتفریحیحداقل75-1-الف
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 پیوست ب

 )الزامی(

 اطالعات ضروري در خصوص مقررات غواصی



العاتزیرراملمقرراتتزماتجرا،خطراتبادقوهواحتیاطاا تزمقبل،حینوپسازغواصیاستکهاط

بایدپیشازانجامغواصیبهصورتکتبیورفاایبهغوا تفریحیاعالمرودوعالوهبراخیتائیدیهکتبیاز

د نی  اطالعات رفاای بازخورد اطالعات، ودرک مطادعه بر مبنی تکمیلو  رود. ریافت

توسطغوا تفریحیامراهباامضاواثرانگشتآنبهمن دهتائیدیهکتبیاست.مربیغواصینی 1جدولب

 بایدفرمرامطادعهوآنراامضانماید.



 تائیديه کتبی غواص تفريحی مبنی بر رعايت مقررات - 7جدول ب  

 توضیحات  xتائید   عنوان  رديف 

فنونرناوتواناییزدنپا دوچرخهآرناییبه 1

دارتنفرممعاینۀپ رکیمعتبر9

سالسن12دارتنحداقل   3

دقیقهاست99مدتزمانغواصیتفریحیحداقل  2

افراد کهبرا اودینبارواردآبمیروندسایچگونهمدرک 3

غواصیندارند بایدبامربیواردآبرود



درصورتیکهمتقاضیسابقۀغواصیندارتهباردسگوااینامۀ6

متقاضیرا9غواصیندارتهبارد مدرسمیتواندحداکثر

امراهکند



گرفتندستمتقاضیکهایچگونهمدرکغواصیندارتهبارد3

توسطمدرساد امیمیبارد



مترمیبارد19حداکثرعمقمجازبرا غواصیتفریحی3

بررسیجیسۀتوجیهیقبلازغواصیتفریحیبرا مراجعین2

اد امیمیبارد



فراگیربایداطالعاتمربوطبهفاصیهزمانیتزمبینغواصیو19

سفراواییرادریافتودرککردهبارد.



نامونامخانوادگیمتقاضی:

امضاواثرانگشت:



نامونامخانوادگیمربی:



امضا:
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پ پیوست

 )اطالعاتی(

 کتابنامه

 

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

diving service providers 

 
 

 

 

 


