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آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
سازمانملياستانداردايرانبه موجب بند يک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقرررا  مؤسسر  اسرتاندارد وتحقیقرا  صرنتتي ايرران
مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمي کشور است که وظیفه تتیین تدوين و نشر استانداردهایملي(رسمي)ايران را بره عهرده
دارد .
نام موسسهاستانداردوتحقیقا صنتتيايرانبهموجبيکصدوپنجاهودومینجلسهشورایعالياداریمورخ29/6/92بهسرازمان
ملياستانداردايرانتغییروطينامهشماره996/33333مورخ29/3/92جهتاجراابالغشدهاست .
تدوين استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فني مرکب از کارشناسانسازمان صاحب نظران مراکز و مؤسسا علمي
پژوهشي تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام مي شود وکوششي همگام با مصالح ملي و با توجره برهشررايط تولیردی فنراوری و
تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفان صاحبان حق و نفرع شرام  تولیدکننردگان مصرر کننردگان صرادرکنندگان و وارد
کنندگان مراکز علمي و تخصصي نهادها سازمان های دولتي و غیر دولتي حاص مي شود .پیش نروي اسرتانداردهای ملري ايرران
برای نظرخواهي به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فني مربوط ارسال ميشود و پ ازدريافت نظرها و پیشنهادها در کمیت
ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صور تصويب به عنوان استاندارد ملي(رسمي) ايرانچاپ و منتشر مي شود .
پیش نوي استانداردهايي که مؤسسا و سازمان های عالقه مند و ذی صالح نیز برا رعايرت ضروابط تتیرین شرده تهیره مري کننرد
درکمیت ملي طرح و بررسي و درصور تصويب به عنوان استاندارد ملي ايران چاپ و منتشر مي شود .بدينترتیب اسرتانداردهايي
ملي تلقي مي شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملي ايران شمارۀ  3تردوين و در کمیتر  ملرياسرتاندارد مربروطکره
سازمانملياستانداردايرانتشکی ميدهد به تصويب رسیده باشد .
9
1
سازمانملياستاندارد ايران از اعضای اصلي سازمان بین المللي استاندارد)  (ISOکمیسیون بین المللريالکتروتکنیرک) (IECو
سازمان بین المللي اندازه شناسي قانوني)3(OIMLاست و بهعنوان تنها رابرط 2کمیسریون کردک غریايي) 3(CACدر کشرور
فتالیت مي کند.در تدوين اسرتانداردهای ملري ايرران ضرمن توجره بره شررايط کلري و نیازمنردی هرای خرا  کشرور از آخررين 
بینالمللي بهرهگیری ميشود  .
پیشرفتهای علمي فني و صنتتي جهان و استانداردهای 
سازمانملياستانداردايرانمي تواند با رعايت موازين پیش بیني شده در قانون برای حمايت از مصر کننردگان حفر  سرالمت و
ايمني فردی و عمومي حصول اطمینان از کیفیت محصوال و مالحظا زيست محیطي و اقتصادی اجرایبتضري از اسرتانداردهای
ملي ايران را برای محصوال تولیدی داخ کشور و/يا اقالم وارداتي با تصويب شورای عالي استاندارد اجبراری نمايرد .سرازمان مري
تواند به منظور حف بازارهای بین المللي برای محصوال کشور اجرای استاندارد کاالهای صادراتي ودرجهبندی آن را اجباری نمايد.
همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدما سازمانها و مؤسسا فتال درزمینر  مشراوره آمروز ،بازرسري
ممیزی و صدورگواهي سیستم های مديريت کیفیت و مديريت زيستمحیطي آزمايشگاه ها ومراکز کالیبراسیون(واسرنجي) وسراي 
سنجش سازمانملياستانداردايران اين گونه سازمان ها و مؤسسا را بر اساس ضوابط نظام تأيیدصالحیت ايران ارزيابي مي کند و
در صور احراز شرايط الزم گواهینام تأيید صالحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آنها نظار مي کند.ترويج دستگاه برین المللري
يکاها کالیبراسیون(واسنجي) وساي سنجش تتیین عیار فلزا گرانبها و انجام تحقیقا کاربردی برای ارتقای سطح اسرتانداردهای
ملي ايران از ديگر وظايف اين سازمان است .
1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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پیشگفتار
درکمیررررسیونهای

استاندارد" گردشگریماجراجويانه– راهنمايان – صالحیت کارکنان" کهپیشنوي آن
مربوطتوسطسازمانملياستانداردايرانتهیهوتدوينشدهودراولیناجالسکمیتهملياستاندارد گردشگری
مورخ  29/19/3مورد تصويب قرار گرفته است اينک به استناد بند يک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررا 
بهعنواناستانداردمليايرانمنتشرميشود .

سازمانملياستانداردايرانمصوببهمنماه1331
برای حف همگامي و هماهنگي با تحوال و پیشرفتهای ملي و جهاني در زمینه صنايع علوم و خدما 
استانداردهای ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح يا تکمی اين
استانداردها ارائهشود درهنگامتجديدنظردرکمیسیونفنيمربوطموردتوجهقرارخواهدگرفت.بنابراينبايد
هموارهازآخرينتجديدنظراستانداردهایملياستفادهشود .

منبعومآخییکهبرایتدوينايناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهشرحزيراست :
ISO/TR 21102:2013, Adventure tourism — Leaders — Personnel competence

و

مقدمه
گردشگری ماجراجويانه  صنتتي جهاني است که اهمیت آن رو به رشد است .در فتالیتهای گردشگری
ماجراجويانهایکهمبنيبراصولاقتصادیاستوبراساسمنافعشخصيياخیرخواهانهنیست عام خطرو
چالشجزئيپیيرفتهشدهوالينفکاست .ريسکپیيریمنافتيداردامادرعینحالخطرناکنیزميباشد.به
منظور به حداکثر رساندن اين ارز،ها ارائهدهندگان فتالیتهای گردشگری ماجراجويانه ميبايست جنبههای
ايمنيکاررانیزبهطورقاب اجراوعملکردیفراهمآورند .
اجرای کارآمد اين استانداردها مصر کنندگان را در انتخاب آگاهانه فتالیتها و ارايهدهندگان آنها ياری 
ميرساند .
صالحیتهایراهنمايان/گشتبرانفتالیتگردشگریماجراجويانهبرایهدايتشرکتکنندگانواحراز مسئولیت
درقبالايشانعامليمهمدرتضمینارايهفتالیتهایگردشگریماجراجويانهايمناست .
صالحیتمفهومياستکهعالوهبرمهار ها دانشنگر،ياويژگيها1رانیزدربرميگیرد .
بسته به نوع فتالیت گردشگری ماجراجويانه (قايقراني راهنوردی آبشارنوردی کوهنوردی و ساير موارد) 
صالحیتهایمختلفيراميطلبد.بااينوجودصالحیتهايي وجوددارند کهدرفتالیتهایمختلفگردشگری
ماجراجويانهمشترکاست.اينصالحیتهایمشترک(ونتايجموردانتظار)کانونتوجهايناستانداردملياست .
ايناستانداردمليبرایاستفادهراهنمايان/گشتبرانذیصالح بهعنوانيکمرجعبرایفتالیتهایگردشگری
ماجراجويانهخا تدوينشدهاست .

1-Knowledge of attitudes or attributes

ز

گردشگري ماجراجويانه – 1راهنمايان – صالحیت کارکنان
1

هدف و دامنه کاربرد

هد از تدوين اين استاندارد تتیین صالحیتهای مطلوب و نتايج مورد انتظار بازار از راهنمايان/گشتبران
فتالیتگردشگریماجراجويانهاستکهدرتمامفتالیتگردشگریماجراجويانهعمومیتدارد .
ايناستانداردبرایفتالیتراهنمايان/گشتبرانگردشگریماجراجويانهزيرآبکاربردندارد .

7

اصطالحات و تعاريف

درايناستاندارد اصطالحا وتتاريفزيربهکارميرود .
1-7
صالحیت

7

تواناييبهکارگیریدانشومهار هابرایدستیابيبهنتايجموردانتظار(طبقبند .)9-9

7-7
نتايج مورد انتظار

نتايجموردانتظارازانجامفتالیتهادرارائهخدما  .
يادآوري –نتايجموردانتظارميتواندمربوطبهيکشغ يکصالحیت(طبقبند)1-9يامجموعهایازصالحیتهاباشد .

7-7
فعالیت گردشگري ماجراجويانه

7

انجامفتالیتماجراجويانهباهد گردشگریکهشام دستورالتم ياراهنمايي ووجودعام خطریاستکه
آگاهانهپیيرفتهشدهاست .
يادآوري–پیير،عام خطربهمتنيايناستکهشرکتکننده حداق آگاهيازخطرا بالقوهرادارد .
4-7
فرد صالحیتدار

4

شخصيکهشايستگيالزمبرایانجاموظايفخا را(طبقبند)1-9دارد .

1- Adventure tourism
2- Competence
3- Adventure tourism activity
4- Competent person

1

5-7
راهنما

1

گشت بر

فردصالحیتداری کهمسئولیتافرادگردشگررابرعهدهگرفته وقادر است آنهارا(طبقفتالیتتتريفشده
دربند)2-9نظار وراهبرینمايد .
6-7
شرکت کننده

7

شخصيکهدرفتالیتگردشگریماجراجويانه(طبقبند)3-9شرکتميکنداماعضوگروهراهنمانیست .
يادآوري -يکگروهراهنمامتشک ازچندراهنما(طبقبند)3-9است .

2-7
تدابیر جايگزيني

7

تدابیرپیشگیرانهيااصالحيکهدرقباليکرويدادغیرمنتظرهاتخاذميشود .
8-7
موقعیت اضطراري

4

موقتیتويژهایکهنیازمنداقدامفوریاست .
3-7
کمکهاي اولیه

5

اقدام درموقتیتهایاضطراری(طبقبند )3-9برای حف عملکردهایحیاتيتازمانيکه اطمینانحاص شود
شرايطفردمجروح يابيهو،وياشخصيکهزندگيا،درمترضخطراست تادريافتکمکبیشتر بدتر
نشود .
يادآوري – کمکهایاولیهبرای شاخههایمختلفگردشگریماجراجويانهشام مواردخا وفوريتهایپزشکياستکهبا
نظرمراجعذیصالحتتیینوآموز،دادهميشود.

1- Leader
2- Participant
3- Contingency measures
4- Emergency
5- First aid

9

11-7
ناوبري

1

دانشهدايتوراهیابيورو،هایجهتيابيبیندونقطهبااستفادهازدستگاههایموقتیتياببرایتتیین
مسیراست.
يادآوري – ناوبریدرايناستانداردشام داشتنآگاهينسبتبهسیستمموقتیت يابجهاني( 9)GPSوسايراطالعا مربوط
بهآناست .


7

نقش راهنما/گشت بر

نقشراهنماصر نظرازفتالیتگردشگریماجراجويانه متموالًشام مواردزيرميشود :
1-7کمکوهمراهيشرکتکننده؛ 
 7-7مديريتايمنيومراقبتازشرکتکنندگانوگروهگشتبرمطابقبانظاممديريتايمنيبرگزارکنندهاز
جملهارايهاطالعا مقتضي دستورالتم نظار وآموز،؛ 
7-7استفادهازرو،هایاضطراری؛ 
4-7بهاشتراکگیاریاطالعا  .

4

نتايج مورد انتظار

 1-4مطابقت

7

اقداما مطابق باقوانین و نیازمندیهای اصولي بادر نظرگرفتن مسئولیتهای مربوطه و برآوردن مالحظا 
قانونيوعرفيدرمنطقهموردفتالیتگشتبرکهشام الزاما فرهنگي اجتماعي سیاسيوزيستمحیطيو
غیرهميشود .

 7-4گروههاي راهنما/گشتبر

4

متموالًنقشگشتبرشام مواردزيراست :
   1-7-4استفاده از مهار های فني قب يا در حین فتالیت گردشگری ماجراجويانه برای اتخاذ تصمیم در
خصو تغییرا دربرنامهريزیکهحداق شام مواردزيرميشود :
1-1-7-4مسئولیتتجزيهوتحلی موقتیتولغوياتغییرفتالیتبهدلی وقوعخطرا بحرانهاوموقتیت-
هایپیشبینينشده؛ 
7-1-7-4اتخاذتدابیراحتمالي؛ 
1-Navigation
2- GPS: Global Positioning System
3- Conformance
4- Leading groups
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7-1-7-4استفادهازپديدههایطبیتيبهمنظورکمکبهپیشبینيوضتیتهواشناختي؛ 
  4-1-7-4تصمیمگیریدرموردمسیرهایجايگزين يا انجام اقداما جايگزيندرواکنشبه وضتیت هوايي 
شرايطاجراييمحليياقابلیتهاوانتظارا شرکتکنندگان .
 7-7-4توجهومراقبتويژهبه هدايتايمن گروهها درطي مسیرهایبرنامهريزیشدهوبرنامهريزینشدهاز
جملهحداق شام مواردزيراست :
1-7-7-4ارايهبرنامههایفتالیتوالزامبهبرگزاریجلسا فنيدرخصو ايمني؛ 
7-7-7-4سازماندهي کنترلوتسهی انسجامويکپارچگيگروهشرکتکنندگان؛ 
7-7-7-4متناسبسازیبرنامههابهطوریکهنیازهایگروههایمختلفرافراهمآورد؛ 
4-7-7-4تتیینمحدوديتهایمربوطبهرفتارهایگروهوشرکتکنندگان؛ 
5-7-7-4ح وفص اختالفا ؛ 
6-7-7-4رسیدگيبهشرايطغیرمتمولونامطلوبوشناساييخطرا بزرگبالقوهازطريقارزيابيمستمر؛ 
2-7-7-4تجهیزا تخصصيوپوششمناسببهعنوانيکضرور ؛ 
8-7-7-4ارزيابيسطحتواناييومیزاناسترسشرکتکننده .
 7-4توانمنديهاي فني

1

توانمندیهایفنيراهنمابايدحداق شام مواردزيرباشد :
 1-7-4بهکارگیریمهار هایفنيمانندجهتيابي9وناوبری 
 7-7-4بررسي اينکهاستفادهازاينتجهیزا مطابقباکاربردهایتخصصي رايجيادستورالتم شرکتهای
سازندهباشدکهحداق بهشرحزيراست :
 1-7-7-4نگهداریتجهیزا بطورمنظموقاب استفاده؛ 
 7-7-7-4دقتبهنشانههایسايیدگييانقص؛ 
 7-7-7-4ارايهتوصیه بهشرکتکنندگاندرخصو تناسبواستفادهصحیحازلباسهاوتجهیزا شخصي
برای فتالیت و نیز نظار بر شرکتکنندگان در طي فتالیت برای حصول اطمینان از بهکارگیری مناسب
تجهیزا ؛ 
 4-7-7-4شناختتجهیزا وتواناييانجامتتمیرا اولیه .
 7-7-4حداق آموز،فنون کاربردیموردنیازبهشرکتکنندهبرایانجامفتالیتکهحداق شام مواردزير
است :
 1-7-7-4بهکارگیریدستورالتم هایفنيمرتبطبااجرایفتالیتهاييکهقراراستانجامشود؛ 
 7-7-7-4بهبودتوانمندیفردی؛ 
1- Technical abilities
2- Orientation
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7-7-7-4
4-7-7-4
5-7-7-4
6-7-7-4
2-7-7-4
8-7-7-4

ايجادمحیطيانگیزشيبرایيادگیری؛ 
استفادهاززبانقاب فهمبرایشرکتکنندگانوحصولاطمینانازيادگیری؛ 
انتقالاطالعا صحیحوکافي؛ 
توضیحنحوهعملکرددرموقتیتهایاضطراری؛ 
اطالعرسانيبهمنظورکاهشاثرا منفيبررویجامتهمحليومحیطزيست؛ 
توضیحنحوهبهکارگیریتجهیزا  .

 4-4مديريت ريسک

1

متموالًنقشگشتبردرمديريتريسکشام مواردزيراست :
تامینايمنيوآرامشخاطرشرکتکنندهازطريقنظار وارزيابيمستمروپرداختنبههرگونهاقدامالزمدر
طيفتالیتکهبتواندحداق مواردزيررابهانجامبرساند :
 1-4-4مديريتريسکهاومخاطرا کهاحتماالً امنیتجسميوروحيشرکتکنندگانراتحتتاثیرقرار 
ميدهد؛ 
 7-4-4ارزيابيعوامليکهميتواندمنجربهبروزحوادثشود؛ 
 7-4-4ترغیببهبرقراری روابطمثبتوکارگروهيدرمیاناعضایگروه؛ 
 4-4-4تشويقوارز،نهادنبهرعايتايمنيوآرامشخاطرجسميوروحيشرکتکنندگان؛ 
 5-4-4توجهبهنشانههایخستگيجسميوذهنيوپريشانحالي؛ 
 6-4-4توصیهبرایبه همراهداشتن خوراک وپوشاکمناسب برایفتالیتوحصولاطمینانازذخیرهکافي
برایموارداضطراری؛ 
 2-4-4حصولاطمینانازاينکهشرکتکنندگانازاقداما اضطراریاطالعوآگاهيدارند؛ 
 8-4-4تتام نسبتبهرفتارهایمناسبونامناسبشرکتکننده؛ 
 3-4-4مداخلهبههنگامرخدادنرفتارنامناسب؛ 
 11-4-4قرارندادنخودوياسايرراهنماياندرمترضخطرا غیرضروری؛ 
 11-4-4تضمیناينکهفتالیتمطابقبارو،هایاجراييسازمانباشد .
 5-4اقدامات الزم هنگام بروز حوادث و موقعیتهاي اضطراري

متموالًنقشراهنماياندرمواجههباحوادثوموقتیتهایاضطراریشام مواردزيراست :
 1-5-4مديريتشرايطاضطراریحداق بهشرحزيراست :
 1-1-5-4ارزیابی موقعیت اضطراری و سازماندهی تخلیه یا نجات ،در صورت لزوم؛
1- Managing risk
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 2-1-5-4کنترل و نظارت بر گروهها؛
 3-1-5-4تدارک و پیشبینی درخواست ارسال آماد و پشتیبانی و برقراری ارتباط مستمر با خدمات اضطراری و سازمان-
های متولی یا دیگر حمایتها؛
2
 4-1-5-4تامین آرامش خاطر شرکتکنندگان به منظور پیشگیری یا به حداقل رساندن آسیب در شرایط سخت؛
 5-1-5-4مراجعه به چک لیست  3خدمات اضطراری.
 7-5-4استفادهازکمکهایاولیه حداق شام مواردزيراست :
 1-7-5-4انجامکمکهایاولیهدرمحدودهتجربهوآموز،آنها؛ 
 7-7-5-4انجامکمکهایاولیهمتناسبباهرموقتیتمطابقباقانون .
1

 6-4رفتار حرفهاي و اخالقي

 1-6-4پیشگیری يا به حداق رساندن تاثیرا اجتماعي و زيست محیطي ناشي از فتالیتهای گردشگری
ماجراجويانه حداق شام مواردزيراست :
 1-1-6-4بهکارگیریاقداماتيکهاثرا منفيرابهحداق رساند؛ 
 7-1-6-4متوجه ساختن وحساسکردنگروهدرخصو اهمیتحفاظتمحیطزيست واحترام بهجوامع
محلي؛ 
 7-1-6-4ضرور مداخلهدراقداما گروههنگاميکهبرایمحیطزيستياجوامعمحليمضرباشد؛ 
 4-1-6-4ترغیبافرادوترويجاقداما حفاظتيدرطيفتالیتگردشگریماجراجويانه؛ 
 5-1-6-4رعايتاحتراموعملکردمنطبقبامقررا بازديددرحوزهجغرافیاييکاريافتالیت؛ 
 6-1-6-4تال ،برای جلب رضايت شرکتکنندگان حداق شام  :اطالع رساني به شرکتکنندگان درباره
شاخصهایاصليفتالیتقب ازشروعآن؛ 
 2-1-6-4حف انگیز،وعالقهمندنگهداشتنشرکتکنندگانبهبرنامه؛ 
 8-1-6-4آگاهيبخشيمستمربهشرکتکنندگاندرموردجنبههایويژهدرحینانجامفتالیت؛ 
 3-1-6-4آگاهيازنیازهایفردیوبرآوردهکردنآنها؛ 
 11-1-6-4دريافتشکايتهاوپیشنهادهاوارايهپاسخمناسب؛ 
 11-1-6-4ح مشکال وايجادتوافقدربینعاليقگوناگون .
 7-6-4توجهبهآراستگيوحف ظاهرحرفهای حداق بهشرحزيراست :
 1-7-6-4مراقبتبهداشتي ظاهری آمادگيوتواناييجسمي؛ 

1- Emergency Services
2- Harm
3- Checklist
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 7-7-6-4ايجادمحدوديتبهمنظوربرقراریرابطهحرفهایوموثرباشرکتکنندگاندرطيفتالیتواجتناب
ازهرگونهرفتارنامناسب؛ 
 7-7-6-4اقداممناسبدرموقتیتهاييکهباعثخجالتياشرمندگيشرکتکنندگانياافرادميشود؛ 
 4-7-6-4استفادهاززبانورفتارمناسب؛ 
 5-7-6-4رعايتاستانداردهایباالیاخالقيوحرفهای .
5

صالحیتهاي مورد نیاز

1

 1-5صالحیتهاي عمومي

صالحیتهایالزمبرایحصولنتايجموردانتظاربايدارزيابيشود.انجاماينارزيابيازطريقدانش مهار هاو
نگر،هايياستکهدربند9-3تا2-3آمدهاست .
يادآوري-برای انجام برخیازفتالیتهایگردشگریماجراجويانهبهقابلیتهایخا نیازاستکهتوسطمراجعذیصالحتتیین
ميگردد .

 7-5دانش

گشتبرانفتالیتگردشگریماجراجويانهبايددرمواردزيردانشهایالزمراداشتهباشند :
 1-7-5تفسیرعاليمهواشناسي شرايطجویيازيستمحیطي؛ 
9
 7-7-5فنونناوبریوجهتيابيهرجاکهالزمباشد (مانندتفسیراولیه نقشههایتوپوگرافي (مکاننگاری) 
نقشهها– نمودارها 3ونمادها   2مقیاس  3منحني سطح  6بکاربستنقطبنما 3وجهتيابي 3ازطريقعاليم
طبیتي)؛ 
 7-7-5فنونمديريتگروهي هماهنگسازیوراهبرد2ح مشکال 19؛ 
 4-7-5راهکارهایتتام وآموز،؛ 
 5-7-5نیازمندیهایاساسيايمنيدرفتالیتگردشگریماجراجويانه؛ 
 6-7-5عوام موثردروقوعحوادث؛ 
 2-7-5خطرا متمولزيستمحیطيوريسکها؛ 
1- Desirable competences
2- Topographic maps
3- Maps - Caption
4- Symbolism
5- Scale
6- Level curve
7- Compass
8- Orientation
9- Strategy
10- Conflict -Solving
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 8-7-5موقتیتهایاضطراریموجودوراهکارهایمناسب؛ 
 3-7-5رو،هایپاسخبهفوريتهایپزشکي؛ 
 11-7-5قوانینطبیتيمنطقهوحفاظتمحیطزيستمحلي؛ 
 11-7-5اطالعا زيستمحیطيوجوامعمحليخا برایتتیینموقتیتفتالیتگردشگریماجراجويانه؛ 
 17-7-5فنونبهحداق رساندنتاثیرا منفيبرمحیطزيست؛ 
 17-7-5قواعدپايهایآموز،ومهار هایاجتماعيومراقبتازبهداشتفردی؛ 
 14-7-5الزاما قانونيوحقوقي .
 7-5مهارتها

1

راهنمايانفتالیتگردشگریماجراجويانهبايدمهار هایزيرراداشتهباشند :
 1-7-5شیواييدرارتباطگفتاری بهمنظورحف انگیزهوعالقمندیشرکتکنندگاندرفتالیت؛ 
 7-7-5تواناييبیانودرکزبانشرکتکنندگانويازبانموردتوافقباايشانراداشتهباشند؛ 
 4-7-5آموز،شفا وقاب فهمبرایحصولاطمینانازيادگیریصحیحفنونموردنیاز؛ 
 5-7-5برخورداریازتواناييروحيوجسميوتناسباندامبرایبهانجامرساندن فتالیتهایبرنامهريزی
شده؛ 
 6-7-5بهکاربستنرهبریمناسببرایراهنماييايمندرسايرموارددرفتالیتگردشگریماجراجويانهخا ؛ 
 2-7-5دارایقدر استداللمنطقيکالميالزم بهطورمثالتوصیفگامبهگاميکفرآيند؛ 
 8-7-5تواناييتصمیمگیریبرایمثالدريکرويداداضطراری؛ 
 3-7-5تواناييبرنامهريزیمثالًايجادمراح منطقييکتواليبراینی بههدفيخا ؛ 
 11-7-5تسلطبرفنونکمکهایاولیهحیاتي ماننداحیاءقلبي – ريوی درمانجراحا و انجامساير فنون
کمکهایاولیه(بهبند2-9مراجتهشود)؛ 
 11-7-5توانايياستفادهازتجهیزا اضطراریازجملهابزارهایارتباطي .
 4-5نگرشها يا ويژگيها
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گشتبرانفتالیتگردشگریماجراجويانه بايدحداق نگر،هاياويژگيهایزيرراداشتهباشند :
 1-4-5مجابگرباشنديتنيافرادرادرصور لزوم متقاعدنمايند؛ 
 7-4-5توانايي بر عهده گرفتن و کنترل امور در هنگام هدايت نمودن سازماندهي و نظار افراد را داشته
باشند؛ 

1- Skills
2- Attitudes or attributes
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 7-4-5قادربهالقایاعتمادبهنف درافرادباشنديتنيبهراحتيباافرادرابطهبرقرارکنند بدانندکهچگونه
عم کنندوچهبگويندتاافراداحساسآرامشنمايندورفتارحمايتيوتشويقيازخودنشاندهند؛ 
 4-4-5درشنیدننظرا ستهصدرداشتهباشنديتنيبهمنظوراخیتصمیم افرادراتشويقبهبیانعقايدشان
نمايندوبرایمشور گرفتنشنواباشندونظرا ايشانراهملحاظنمايند؛ 
 5-4-5همدلواه مدارا باشنديتنيبدانندبهمنظورنشاندادنتتهد چگونهبهاختال نظرا رسیدگي
نمايند؛ 
 6-4-5برنامهريزباشند(درکوتاهمد )يتنيازقب برنامهريزینمايندوبرایتتییناهدا ارز،قائ شوند
وخواستهافرادرادريکبرنامهريزیابرازدارند؛ 
3-2-3خو،بینبودن يتنيبرخورداریازديدگاهيمثبتدرمواجههبااتفاقا پیشبینينشده؛ 
 8-4-5انتطا پیيربودن يتنيانطباقبهموقعباشرايطمختلف؛ 
 3-4-5هوشمندانهعم نمودنيتنيآگاهوقادربهدرکموقتیتهاوتواناييدرتجزيهوتحلی رفتارها مثالً
زبانبدن .1
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حفظ و ارتقاء سطح صالحیت

 1-6بهبود مستمر مهارت شغلي
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7

راهنمايان فتالیتگردشگریماجراجويانهبايدملزمبهارتقاء مهار مستمر حرفهایباشند.بهبودمستمرحرفه-
ایوابستهبهحف وافزايشصالحیتهااستکهميتوانآنراازطريقتجاربحرفهایبیشتر مطالتهشخصي 
آموز،هدفمند مشارکتدرانجمنها سخنرانيها سمینارها شرکتدردورههایبازآموزی کنفران هاياساير
فتالیتهایمرتبطبدستآورد .
فتالیتهایافزايشمهار حرفهایمستمربايدتغییرا درمواردزيررادربرگیرد :
 1-1-6نیازهایافراد؛ 
 7-1-6نیازهایسازمانها؛ 
 7-1-6فنونفتالیتهایگردشگریماجراجويانه فناوریها تجهیزا وعملکردها؛ 
 4-1-6ارتباطرفتاریشرکتکننده(يتنيسابقهفتالیتشرکتکنندهدرارتباطباموضوع)؛ 
 5-1-6مقررا وقوانین .

1- Body language
2- Maintenance and improvement of competence
3- Ongoing professional development
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 7-6حفظ صالحیت

1

توصیهميشودراهنمايان با مشارکتمنظمدرفتالیتهایگردشگریماجراجويانه(بهطورمثالباثبتسوابق
فتالیت) حداق صالحیتهايشانرااثبا وتايیدکردهومدارکشانياعناوينشانرابهروزنگهدارند .

1- Maintenance of competence
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