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                                                         2 از 1 صفحه                                                                                                                                                                                     خانیتهیه و تنظیم : ارباهیم علی

 غواصی با حبس نفس های آموزشیمتقاضیان محترم شرکت در دوره

 با سالم و احترام 

 (       مُدرسباشگاه/ مدرسه/  /مرکز) این آموزشی هایبرگزاری دوره و ضوابط شرایط، نامهرساند آئینبه استحضار می

 با سپاسرا رعایت و اجرا فرمایید.   موارد مشروحه ذیل باشد. لذا خواهشمند است ضمن مطالعه، به شرح ذیل می

 موارد عمومی –الف 

ریزی فرمایید که در ای برنامهبه گونهمقتضی است  گردد.شروع میساعت اعالم شده های تئوری و عملی، رأس کلیه کالس (1

 د و توقف قایق، انجام نخواهد شد.آموزش مجد در صورت تأخیر؛زمان مقرر، در محل تعیین شده حضور بهم رسانید. 

بیشترین تالش ممکن را جهت تولید  با توجه به تالش این مجموعه در راستای حفاظت از محیط زیست دریا، مقتضی است (2

  دهید.ها را تفکیک و در فضای مخصوص به خود قرار کمترین زباله انجام و زباله

برداشتن و لمس از های در حال انقراض، ها و گونهمرجانحفاظت از دنیای زیر آب،  چنینحفظ ایمنی خود و هم به دلیل (3

 جداً خودداری فرمایید.هر نوع موجود دریایی، 

به دلیل رعایت مسایل زیست محیطی، از ظروف یکبار  برای خودش به همراه داشته باشد.بایست یک بطری آب هر فرد می (4

 مصرف استفاده نفرمایید.

به امکانات اداری، ملزومات خدمات، پذیرایی و آبدارخانه قایق و تجهیزات غواصی، ؛ اعم از آموزشی و تجهیزات از امکانات (5

 عایت نمایید.را ر، ساحل و قایق آموزشگاهو اصول بهداشتی و نظافتی محیط درستی استفاده نموده 

، ولی چنانچه شرایط جوی دریا به صورت گرددبینی وضعیت جوی، توسط مربی بررسی میبدیهی است که گزارش پیش (6

به زمان دیگری موکول به دلیل رعایت مسائل ایمنی، دوره آموزشی بینی نباشد؛ های پیشناگهانی تغییر یابد و طبق گزارش

. بدیهی است که شرایط نامساعد جوی آمادگی الزم را برای لغو یا تعلیق و یا تعویق دوره آموزشی داشته باشید گردد. لذامی

 باشد.می از حوزه اختیارات مربی، خارج دریایی

مرکز آموزش، مسئولیت تهیه بلیط رفت و برگشت، ایاب و ذهاب درون شهری، اقامت و خورد و خوراک فراگیران را بر عهده  (7

 باشد.با فراگیران میو این موضوع  دندار

باشد. لذا موارد ، پول، طال، موبایل و ... با هنرجویان میقیمتاشیاء گران ،اموال شخصی تجهیزات، مسئولیت حفاظت از (8

 ذکر شده را در محل اقامت قرار داده و یا به صندوق امانات محل اسکان تحویل فرمایید.

 موارد اختصاصی –ب 

 باشد.الزامی می در سطح مقدماتی ، فن شنا،آشنا بودن با  (9

های سالمت پزشکی و تکمیل نمودن فرم و چک آپ پزشکی گوش، سینوس، ریه و قلب، داشتن سالمت کامل جسمانی، (10

  باشد.الزامی می دورههای مربوطه قبل از شروع سایر فرم

گیرد، با خود فراگیر که در طول دوره در اختیار فراگیران قرار می غواصی مسئولیت نگهداری و حفاظت از لوازم و تجهیزات (11

 بوده و در صورت بروز هر گونه آسیب و یا مفقودی، هزینه آن از فراگیر دریافت خواهد شد.
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 المللیبین هایدبر اساس استاندار اخذ نمره قبولی چنینو هم ها و الزامات عمقاجرای صحیح مهارت نامه، منوط بهدریافت گواهی (12

 باشد.می های تئوری و عملیدر آزمون سیستم آموزشی،

و توقع شرکت در  داشتن گواهینامه عمق مورد نظر بودهمنوط به های هفتگی تمرینهای تمرینی و کمپطبیعتاً شرکت در  (13

 های آموزشی را نداشته باشید.های باالتر و بیشتر، بدون گذراندن دورهعمق

های به صورت جداگانه و مجزا از دوره و دایوهای تفریحی، های هفتگیتمرین های تمرینی،کمپ آموزشی،های کارگاه هزینه  (14

 (هر مرحله سیصد هزارتومان)گردد. و دریافت میآموزشی محاسبه 

را  ها، در صورت عدم رعایت اصول و نکات ایمنی، احتمال بروز سوانح و حوادثورزش غواصی با حبس نفس مانند سایر ورزش (15

دارد. لذا تمام تالش و دقت خود را جهت رعایت کلیه موارد آموزشی بکار بگیرید و از غواصی و فعالیت خودسرانه و خارج از اصول 

های مربی و نکات ایمنی، خطرات جدی و جبران ناپذیری را آموزشی، پرهیز نمایید. الزم به ذکر است که عدم توجه به صحبت

 د داشت. لذا جهت حفظ سالمتی خود، طبق نظر مربی، رفتار نمایید.جهت غواصان، به همراه خواه

 موارد مالی  –ج 

 هزینه دوره بایستی به صورت کامل و پیش از شروع دوره واریز گردد. (16

مجدد، به ازای هر جلسه اضافه، مبلغ سیصد هزارتومان از آزمون آموزش و برای  ؛در صورت قبول نشدن متقاضی در آزمون عملی (17

 دریافت خواهد شد.هنرجو، 

نمایید، متضمن قبولی شما در دوره آموزشی نخواهد بود، اگر چه ما تمام ای که برای شرکت در دوره آموزشی پرداخت میهزینه (18

سعی و تالش خود را برای ارایه آموزش با کیفیت به کار خواهیم بست. ولی چنانچه به هر دلیلی، فراگیران موفق به قبولی در 

 های مربوطه شرکت نمایند.ه مدت زمان شش ماه فرصت دارند تا تمرین نمایند و در آزموندوره نشدند، ب

 باشد.های مالی میصدور گواهینامه نهایی، منوط به تسویه کامل بدهی (19

 تایید سالمت جسمانی و خود اظهاری پزشکی – د

در سالمتی کامل جسمی و روحی بوده و هیچ گونه درد و بیماری در اعضاء، جوارح،             اینجانب  (20

های عضالنی، اسکلتی، گوارشی، تنفسی، پوستی، عصبی، ایمنی، لنفی، خون، قلب، مغز، ریه، کبد، کلیه، گوش، ها و دستگاهاندام

ها و مشکالت جسمی گیردار )مانند کرونا و ...( و سایر بیماریهای واگانه ندارم. در حال حاضر دچار بیماریسینوس و حواس پنج

 و داخلی نبوده و باردار )برای بانوان( نیستم. 

 .      تاریخ :نمایمهای آن را تأیید میاینجانب موارد مذکور را مطالعه و تمام بند

 امضاء :      نام ونام خانوادگی هنرجو )فراگیر( :                                       

 

 سال تمام 18ویژه افراد کمتر از 

 محل امضاء و تایید والدین

                                          :  / ولی قانونی پدر / مادر                               :اینجانب 

  نمایم.های آن را تأیید میموارد مذکور را مطالعه و تمام بند

 نام ونام خانوادگی:                                امضاء :                 تاریخ :

 

 


