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بٍ وام خذا
آضىايي با سازمان ملي استاوذارد ايران
هؤػؼٔ اػشبًذاسد ٍ سحو٘وبر كٌؼشٖ اٗشاى ثِ هَػت ثٌذ ٗکي هکبدٓ 3هکبًَى اكکح هکَاً٘ي ٍ هوکشسار هؤػؼکٔ اػکشبًذاسد ٍ
سحو٘وبر كٌؼشٖ اٗشاى ،هلَة ثْوي هبُ  1371سٌْب هشػغ سػوٖ ًـَس اػز ًِ ٍظ٘لِ سؼ٘٘ي ،سذٍٗي ٍ ًـکش اػکشبًذاسدّبٕ
هلٖ (سػوٖ) اٗشاى سا ثِ ػْذُ داسد.
ًبم هَػؼِ اػشبًذاسد ٍ سحو٘وبر كٌؼشٖ اٗشاى ثِ هَػت ٌٗلذ ٍ دٌؼبُ ٍ دٍه٘ي ػلؼِ ؿَسإ ػبلٖ اداسٕ هکَس  90/6/29ثکِ
ػبصهبى هلٖ اػشبًذاسد اٗشاى سـ٘٘ش ٍ طٖ ًبهِ ؿوبسُ  206/35838هَس  90/7/24ثشإ اػشا اثحؽ ؿذُ اػز .
سذٍٗي اػشبًذاسد دس حَصُّبٕ هخشلق دس ًو٘ؼَ٘ىّبٕ كٌٖ هشًت اص ًبسؿٌبػبى ػبصهبى ،كکبحت ًظکشاى هشاًکض ٍ هؤػؼکبر
ػلوٖ ،دظٍّـٖ ،سَل٘ذٕ ٍ اهشلبدٕ آگبُ ٍ هشسجط اًؼبم هٖؿَد ًٍَؿـٖ ّوگبم ثب هلبلح هلٖ ٍ ثب سَػِ ثِ ؿکشاٗط سَل٘کذٕ،
كٌبٍسٕ ٍ سؼبسٕ اػکز ًکِ اص هـکبسًز آگبّبًکِ ٍ هٌلکلبًٔ كکبحجبى حکن ٍ ًلکغ ،ؿکبه سَل٘ذًٌٌکذگبى ،هلکشفًٌٌکذگبى،
كبدسًٌٌذگبى ٍ ٍاسد ًٌٌذگبى ،هشاًض ػلوٖ ٍ سخللًْٖ ،بدّب ،ػبصهبىّبٕ دٍلشٖ ٍ ؿ٘ش دٍلشٖ حبك هٖؿکَد .دک٘ؾ ًکَٗغ
اػشبًذاسدّبٕ هلٖ اٗشاى ثشإ ًظشخَاّٖ ثِ هشاػغ رٕ ًلغ ٍ اػضبٕ ًو٘ؼَ٘ىّکبٕ كٌکٖ هشثکَ اسػکب هکٖؿکَد ٍ دکغ اص
دسٗبكز ًظشّب ٍ د٘ـٌْبدّب دس ًو٘شٔ هلٖ هشسجط ثب آى سؿشِ طش ٍ دس كَسر سلَٗت ثِ ػٌَاى اػشبًذاسد هلٖ (سػوٖ) اٗکشاى
چبح ٍ هٌشـش هٖؿَد.
د٘ؾ ًَٗغ اػشبًذاسدّبٖٗ ًِ هؤػؼبر ٍ ػبصهبىّبٕ ػحهِ هٌذ ٍ رٕ كح ً٘ض ثب سػبٗز ضَاثط سؼ٘٘ي ؿذُ سْ٘کِ هکًٌٌٖکذ
دسًو٘شٔ هلٖ طش ٍ ثشسػٖ ٍ دسكَسر سلَٗت ،ثکِ ػٌکَاى اػکشبًذاسد هلکٖ اٗکشاى چکبح ٍ هٌشـکش هکٖؿکَد .ثکذٗي سشس٘کت،
اػشبًذاسدّبٖٗ هلٖ سلوٖ هٖؿًَذ ًِ ثش اػبع هلبد ًَؿشِ ؿذُ دس اػشبًذاسد هلکٖ اٗکشاى ؿکوبسٓ  5سکذٍٗي ٍ دس ًو٘شکٔ هلکٖ
اػشبًذاسد هشثَ ًِ ػبصهبى هلٖ اػشبًذاسد اٗشاى سـٌ٘ هٖدّذ ثِ سلَٗت سػ٘ذُ ثبؿذ.
2
1
ػبصهبى هلٖ اػشبًذاسد اٗشاى اص اػضبٕ اكلٖ ػبصهبى ث٘ي الوللٖ اػشبًذاسد )ً، (ISOو٘ؼَ٘ى ث٘ي الوللٖ الٌششٍسٌٌ٘ي )(IEC
ٍ ػبصهبى ث٘ي الوللٖ اًذاصُ ؿٌبػٖ هبًًَٖ ) 3(OIMLاػز ٍ ثِ ػٌَاى سٌْب ساثطً 4و٘ؼَ٘ى ًذًغ ؿزاٖٗ) 5(CACدس ًـَس
كؼبل٘ز هًٌٖذ  .دس سذٍٗي اػشبًذاسدّبٕ هلٖ اٗشاى ضوي سَػِ ثِ ؿکشاٗط ًلکٖ ٍ ً٘بصهٌکذّٕکبٕ خکبف ًـکَس ،اص آخکشٗي
د٘ـشكزّبٕ ػلوٖ ،كٌٖ ٍ كٌؼشٖ ػْبى ٍ اػشبًذاسدّبٕ ث٘يالوللٖ ثْشُگ٘شٕ هٖؿَد .
ػبصهبى هلٖ اػشبًذاسد اٗشاى هٖسَاًذ ثب سػبٗز هَاصٗي د٘ؾ ثٌٖ٘ ؿکذُ دس هکبًَى ،ثکشإ حوبٗکز اص هلکشف ًٌٌکذگبى ،حلک
ػحهز ٍ اٗوٌٖ كشدٕ ٍ ػوَهٖ ،حلَ اطوٌ٘بى اص ً٘ل٘ز هحلَالر ٍ هححظبر صٗؼز هح٘طٖ ٍ اهشلبدٕ ،اػشإ ثؼضٖ اص
اػشبًذاسدّبٕ هلٖ اٗشاى سا ثشإ هحلَالر سَل٘ذٕ داخ ًـَس ٍٗ /ب اهحم ٍاسداسٖ ،ثب سلَٗت ؿَسإ ػبلٖ اػشبًذاسد ،اػجکبسٕ
ًوبٗذ .ػبصهبى هٖسَاًذ ثِ هٌظَس حل ثبصاسّبٕ ث٘ي الوللٖ ثشإ هحلَالر ًـَس ،اػشإ اػشبًذاسد ًبالّبٕ كبدساسٖ ٍ دسػِ-
ثٌذٕ آى سا اػجبسٕ ًوبٗذ ّ .وچٌ٘ي ثشإ اطوٌ٘بى ثخـ٘ذى ثِ اػشلبدُ ًٌٌذگبى اص خذهبر ػکبصهبىّکب ٍ هؤػؼکبر كؼکب دس
صهٌ٘ٔ هـبٍسُ ،آهَصؽ ،ثبصسػٖ ،هو٘ضٕ ٍ كذٍس گَاّٖ ػ٘ؼشنّبٕ هذٗشٗز ً٘ل٘ز ٍ هذٗشٗز صٗؼزهح٘طٖ ،آصهبٗـکگبُّکب ٍ
هشاًض ًبل٘جشاػَ٘ى ( ٍاػٌؼٖ ) ٍػبٗ ػٌؼؾ ،ػبصهبى هلٖ اػشبًذاسد اٗشاى اٗي گًَِ ػبصهبىّب ٍ هؤػؼبر سا ثش اػبع ضَاثط
ًظبم سأٗ٘ذ كحح٘ز اٗشاى اسصٗبثٖ هًٌٖذ ٍ دس كَسر احشاص ؿشاٗط الصم ،گَاٌّ٘بهٔ سأٗ٘ذ كحح٘ز ثِ آىّب اػطب ٍ ثش ػولٌکشد
آىّب ًظبسر هًٌٖذ  .سشٍٗغ دػشگبُ ث٘ي الوللٖ ٌٗبّبً ،بل٘جشاػَ٘ى ( ٍاػٌؼٖ ) ٍػبٗ ػٌؼؾ ،سؼ٘٘ي ػ٘بس كلکضار گشاًجْکب ٍ
اًؼبم سحو٘وبر ًبسثشدٕ ثشإ اسسوبٕ ػطح اػشبًذاسدّبٕ هلٖ اٗشاى اص دٗگش ٍظبٗق اٗي ػبصهبى اػز .
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ُ

پیص گفتار
اػشبًذاسد" گشدؿکگشٕ ٍ خکذهبر ٍاثؼکشِ – گشدؿکگشٕ كکٌؼشٖ – اسائکِ خکذهبر "ًکِ دک٘ؾ ًکَٗغ آى
دسًو٘ؼَ٘ىّبٕ هشثَ سَػط ػبصهبى هلٖ اػشبًذاسد سِْ٘ ٍ سذٍٗي ؿذُ ٍ دسچْبسه٘ي اػحع ًو٘شٔ هلکٖ
اػشبًذاسد گشدؿگشٕ هَس  1394/11/10هَسد سلَٗت هشاس گشكشِ اػز  ،اٌٗي ثِ اػشٌبد ثٌکذ ٗکي هکبدٓ 3
هبًَى اكح هَاً٘ي ٍ هوشسار هؤػؼٔ اػشبًذاسد ٍ سحو٘وبر كٌؼشٖ اٗشاى ،هلکَة ثْوکي هکبُ  ، 1371ثکِ
ػٌَاى اػشبًذاسد هلٖ اٗشاى هٌشـش هٖؿَد .
ثشإ حل ّوگبهٖ ٍ ّوبٌّگٖ ثب سحَالر ٍ د٘ـشكزّبٕ هلٖ ٍ ػْبًٖ دس صهٌ٘ٔ كکٌبٗغ ،ػلکَم ٍ خکذهبر،
اػشبًذاسدّبٕ هلٖ اٗشاى دس هَاهغ لضٍم سؼذٗذ ًظش خَاّذ ؿذ ٍ ّش د٘ـٌْبدٕ ًِ ثشإ اكح ٍ سٌو٘ اٗکي
اػشبًذاسدّب اسائِ ؿَدٌّ ،گبم سؼذٗذ ًظش دس ًو٘ؼَ٘ى كٌٖ هشثَ هَسد سَػِ هشاس خَاّذ گشكکز  .ثٌکبثشاٗي،
ثبٗذ ّوَاسُ اص آخشٗي سؼذٗذًظش اػشبًذاسدّبٕ هلٖ اػشلبدُ ًشد.
هٌجغ ٍ هبخزٕ ًِ ثشإ سْ٘ٔ اٗي اػشبًذاسد هَسد اػشلبدُ هشاس گشكشِ ثِ ؿش صٗش اػز:
ISO 13810: 2015; Tourism services-Industrial tourism- Service provision

ٍ

گردضگري ي خذمات يابستٍ – گردضگري صىعتي – ارائٍ خذمات
َذف ي دامىٍ کاربرد

7

ّذف اص سذٍٗي اٗي اػشبًذاسد سؼ٘٘ي الضاهبر ًلٖ ثشإ گشدؿگشٕ كٌؼشٖ اػز ًِ سَػط اسائِ
دٌّذگبى خذهبر ثِ هٌظَس اًشوب داًؾ سَل٘ذ ،كؼبل٘زّبٕ ػلوٖ ٍ كٌٖ ،چِ دس گزؿشِ ٍ چِ دس
صهبى حب  ،ثشاػبع كشآٌٗذّب ،داًؾ كٌٖ ،هحلَالر ٗب خذهبر اسائِ هٖؿَد.
1
الضاهبر اٗي اػشبًذاسد ثشإ سوبم خذهبر گشدؿگشٕ كٌؼشٖ ( ثبصدٗذّب ٍد٘ـٌْبدّبٕ اضبكٖ)،
هشثَ ثِ كٌبٗغ صًذُ ٗب ه٘شاص كٌؼشٖ ٗب سشً٘جٖ اص ّش دٍ ؿبه هٌبىّب ٍ سؼْ٘ضار هشثَ ثِ اٗي
خذهبر ٍ ّوچٌ٘ي ػولٌشد داخلٖ آًْب ً ،بسثشد داسد.
8

اصطالحات يتعاريف

دس اٗي اػشبًذاسد اكطححبر ٍ سؼبسٗق صٗش ثِ ًبس هٖسٍد:
7-8
بازديذ از ضرکت

8

ثبصدٗذّبٖٗ اص هحَطِّبٕ (ثٌذ )6-2كؼب سَل٘ذ ًِ هٖسَاًذ كٌؼشٖ ،اهشلبدًٕ ،ـبٍسصًٕ ،ؼت ٍ ًبس
ٗب هحَطِّبٕ خذهبر ثبؿذ.
ياد آيري  -7اگش هحَطِ سَل٘ذ ثٌب ثش دالٗ اٗوٌٖ ( ػحهشٖ) دس دػششع ًجبؿذ ،ثبصدٗذ هٖسَاًذ ثشإ ًـق هحَطِ
ًضدٗي آى ثبؿذ.
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يادآيري  -8اكطح « گـز ًبسخبًِ إ» هم میتواند به جای بازدید از شرکت استفاده شود.

8-8

میراث صىعتي

:

داسائٖ هلوَع ٍ ؿ٘ش هلوَع هَسد اػشلبدُ دس گزؿشِ ثشإ اًؼبم كؼبل٘زّبٕ سَل٘ذٕ ٗب اسائِ
خذهبر ،هذاسى كشٌّگٖ كٌؼشٖ ثب ٗي اسصؽ سبسٗخٖ ،هؼوبسٕ ،اػشوبػٖ ،كٌبٍسٕٗ ،ب ػلوٖ
يادآيري  -7هظب ّبٖٗ ثشإ داساّٖٗبٕ هلوَع ،هحَطِّبٕ (ثٌذ )6-2گؼششدُ كٌؼشٖ ،ػبخشوبىّب ٍ هبؿ٘ي آالر،
ًبسگبُّبً ،بسخبًِّب ،هؼبدى ،اًجبسّب ،هَسَسخبًِّب  ،اهٌبًبر هشثَ ثِ حو ٍ ًو ٍ اهٌبًبر اػشوبػٖ ( هبًٌذ هشاًض
اػٌبى دّٖ ،هزّجٖ ٗب سشث٘شٖ) اػز.
1-Offer
2-Company visit
3- Factory tour
4- Industrial heritage

2

9-8

گردضگري صىعتي

7

ثبصدٗذ ٍ كؼبل٘زّبٖٗ دس هحَطِ (ثٌذ ًِ )6-2ثِ ثبصدٗذًٌٌذگبى (ثٌذ )7-2اػبصُ هٖدّذ كشآٌٗذّب،
داًؾ كٌٖ ،ػجي صًذگٖ ،ؿشاٗط ًبس ٗب اكطححبر كشٌّگٖ سا دسى ًٌٌذ.
:-8

صىايع زوذٌ

8

صىايع فعال
هَػَدٗز كؼب ػول٘بر سَل٘ذ ،كؼبل٘زّبٕ ػلوٖ ٗب كٌٖ
مثال ً :بسخبًِّب ،آصهبٗـگبُّب ،كٌبٗغ دػشًٖ ،ـبٍسصٕ ،خذهبر
ياد آيري – كؼبل٘زّبٕ سَل٘ذٕ ّن ؿبه ًبال ٍ ّن ؿبه خذهبر اػز.

;-8

ارائٍ دَىذٌ خذمت

9

ًْبد هبًًَٖ هؼئَ ثشإ اسائِ خذهبر گشدؿگشٕ كٌؼشٖ (ثٌذ)3-2
ياد آيري – كؼبل٘زّبٕ سَل٘ذٕ ّن ؿبه ًبال ٍ ّن ؿبه خذهبر اػز .

<-8

محًطٍ

:

هحَطِ إ هؼ٘ي ًِ دس آى خذهبر گشدؿگشٕ كٌؼشٖ(ثٌذ )3-2اسائِ هٖؿَد.
=-8

بازديذکىىذٌ

;

ؿخلٖ ًِ دػششػٖ ثِ هحَطِ گشدؿگشٕ كٌؼشٖ ثشإ ٍٕ اٗؼبد ؿذُ اػز سب اص خذهبر آى
ثْشُهٌذ ؿَد.

1- Industrial tourism
2-Living industry
3-Service provider
4-Site
5-Visitor

3
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السامات کلي

7-9

کلیات

اسائِ دٌّذُ خذهز ثبٗذ دس اًؼبم اهَس ٍ خذهبر ،ثِ اهٌ٘ز ،ػحهز ٍ اٗوٌٖ ،هح٘ط صٗؼز ٍ
دػششػٖ سَػِ ٍٗظُ داؿشِ ثبؿذ.
ثبصدٗذ ثبٗذ هحشَإ اكلٖ خذهز ثبؿذ .گٌؼبًذى د٘ـٌْبدّبٕ هٌو  ،اخش٘بسٕ اػز ( ثِ ػٌَاى
هظب كؼبل٘زّبٕ آهَصؿٖ ،سٍٗذادّب) .اگش آهَخشي هؼشو٘ن دس هَسد كشآٌٗذ سَل٘ذ هوٌي ًجبؿذ ،اسائِ
دٌّذُ خذهز ثبٗذ آهَخشي آى ثِ سٍؽّبٕ دٗگش سا (هبًٌذ اسائِّبٕ ؿلبّٖ ٗب دٗذاسٕ ،ؿجِ٘ ػبصٕ،
سؼشث٘بر ًٌشش ؿذًُ ،وبٗؾ) سضو٘ي ًٌذ.
8-9

رعايت اصًل امىیتي ،سالمت يايمىي ،پايذاري ي دسترسي

7-8-9

امىیت  ،سالمت يايمىي

7-7-8-9

حفاظت از داوص فىي ي مالکیت معىًي

ٗي ثشسػٖ ٗب سحل٘ دس هحَطِ ثِ هٌظَس ؿٌبػبٖٗ هحَطِّبٕ سٗؼي داس ٍ ًوب حؼبع ثبٗذ
كَسر گ٘شد .
هؼ٘بسّبٖٗ دس اسسجب ثب هَاسد صٗش ثبٗذ هـخق ؿَد:
 اًشخبة هحَطِ  /هؼ٘ش اًشخبة اطحػبر هَسد اسائِ اًشخبة ساٌّوب اًشخبة  /ؿٌبػبٖٗ ثبصدٗذًٌٌذگبى ( دسكَسر لضٍم) اًشخبة سؼْ٘ضار هبث حو دس هحَطِ ثشإ ثبصدٗذًٌٌذگبى (هبًٌذ دٍسث٘ي ٍ سلليّبٕ ّوشاُ)8-7-8-9

ايمىي بازديذکىىذٌ

اسائِ دٌّذُ خذهز ثبٗذ اص هَاسد صٗش دس هح  ،اطوٌ٘بى حبك ًٌذ:
 ٍػَد ٗي ػؼجِ ًويّبٕ اٍلِ٘ دس دزٗشؽ ٍػَد ٗي دػشَسالؼو هٌشَة هَهؼ٘زّبٕ اضطشاسٕ آگبّٖ ًبسًٌبى هح ثبصدٗذ اص هوشسار اٗوٌٖ ٍ سػبٗز آًْب دسهؼشم دٗذ هشاسدادى دػشَسالؼو ّبٕ اٗوٌٖ ٍػَد ؿوبسُ سلليّبٕ اضطشاسٕ دس هؼوز دزٗشؽ ٍػَد ؿخق هؼئَ اٗوٌٖ ثشإ هَاهغ لضٍماسائِ دٌّذُ خذهز ّوچٌ٘ي ثبٗذ هَاسد رٗ سا اًؼبم دّذ:
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 سذاث٘شٕ سا ثشإ حلبظز اص اؿخبف اسخبر ًٌذ(هبًٌذ هحَطِّبٕ هوٌَع ثشإ ثبصدٗذًٌٌذگبى،ػحئن هٌبػت ،هـخق ًشدى هحَطِّبٕ خطش ،سؼْ٘ضار خبف ثشإ ثبصدٗذًٌٌذگبى هبًٌذ هبػي،
ًحُ اٗوًٌٖ ،لؾّبٕ اٗوي ٗب لجبػْبٕ خبف)
 اهذاهبر ضشٍسٕ ٍ ضوبًزّبٕ هٌبػت دسخلَف ٍسٍد ػوَم 1سا اًؼبم دّذ (ث٘وِّبٕ هؼئَل٘زهذًٖ2ثشإ ٍسٍد ػوَم)
 اص هج  ،ثبصدٗذًٌٌذگبى سا دسخلَف هوشسار اٗوٌٖ آگبُ ػبصد. دس هح ّ ،شػبٖٗ ًِ ًبسّبٕ خطشًبى اًؼبم ه٘ـَد ،ػؼجِ ًويّبٕ اٍلِ٘ سخللٖ داؿشِ ثبؿذ.9-7-8-9

حفظ سالمت

هحلَالسٖ ًِ ثشإ چـ٘ذى اسائِ هٖؿًَذ ثبٗذ ثب اػشبًذاسدّبٕ هشثَ  ،هطبثوز داؿشِ ثبؿٌذ.
َطذار – ؿشًزّب ٕ داسٍٖٗ ٍ هَاد ؿزاٖٗ ًـبٍسصٕ ،ثبٗذ الضاهبر اػشبًذاسدّبٕ ث٘ي الوللٖ ،HACCP3سا سػبٗز
ًٌٌذ.

اسائِ دٌّذُ خذهز ثبٗذ اطوٌ٘بى حبك ًٌذ ًِ ثبصدٗذًٌٌذگبى د٘ؾ اص چـ٘ذى ٍ دغ اص آى،
دػزّب سا ثـٌَٗذ.
پايذاري

8-8-9

سَكِّ٘بٕ ػٌجِّبٕ دبٗذاسٕ دس دَ٘ػز الق دسع ؿذُ اػز.
9-8-9

دسترسي

اطحػبر هشثَ ثِ دػششػٖ ثبٗذ ثِ ػٌَاى اطحػبر دبِٗ اسائِ ؿَد.اسائِ دٌّذُ خذهز ثبٗذ اطحػبر
دػششػٖ هَسد دسخَاػز سا ً٘ض اسائِ دّذٌّ .گبم طشاحٖ اسائِ خذهز ،ثبٗذ سوبم اًَاع ًنسَاًٖ هذ
ًظش هشاس گ٘شد.
:

کیفیت خذمت

7-:

طراحي خذمت

 7-7-:السامات خصًصیات عمًمي يا تجاري

خلَك٘بر ػوَهٖ ٍ سؼبسٕ رٗ ثبٗذ ثب الضاهبر هٌذسع دس دَ٘ػز ة اًطجبم داؿشِ ثبؿذ:
 ًبم سؼبسٕ خذهز اطحػبر ًبه هؼئَ اسائِ خذهز اّذاف هَسد ًظش ًبسثشاى ٍ هـششٗبى ّذف هحشَإ خذهبر هؼوَ1-Public admission
2-Civil liability insurance
3-Hazard Analysis Critical Control Point
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 د٘ـٌْبدّبٕ اضبكٖ(آكشّبٕ اضبكٖ) هذر اسائِ خذهز حذاه ٍ حذاًظش سؼذاد ثبصدٗذًٌٌذگبى ػذٍ صهبى ثٌذٕ ٍ كَاكلٖ ًِ ثبصدٗذّب اسائِ هٖؿَد. اطحػبر ثبصدٗذًٌٌذگبى ٍ دـش٘جبًٖ آهَصؿٖ ؿْشِٗ ػبسٕ ،ؿبه خذهبر اضبكٖ صثبًٖ ًِ خذهبر ثِ آى صثبى اسائِ هٖؿَد. هحذٍدٗزّبٕ ثبصدٗذًٌٌذگبى(هشثَ ثِ اٗوٌٖ ٗب ؿ٘شُ) ح٘ي اسائِ خذهز ؿشاٗط ٍ دػشَسالؼو رخ٘شُ ػب(سصسٍ) ػ٘بػزّبٕ لـَ (ثبصدٗذ) سٍؽّبٕ هؼبص دشداخز سَض٘ح دس هَسد هح ٍدػششػٖ (هبًٌذ ٍػبٗ حو ًٍو ػوَهٖ ،دػششػٖ ساّْب ،اهٌبًبردبسًٌ٘گ)
 ؿشاٗط دػششػٖ ثِ هٌبىّب( ثشإ ػبلوٌذاى ٗب اكشاد ًبسَاى ٍ ًن سَاى)8-:

تبلیغات ي ارتباطات

 7-8-:کلیات

اسائِ دٌّذُ خذهز ثبٗذ اهذاهبر سجل٘ـبسٖ ٍ اطحع سػبًٖ ثش اػبع خذهبر سؼشٗق ؿذُ (هطبثن ثٌذ
 )1-1-4اًؼبم دّذ.
كشف ًظش اص اٌٌِٗ خذهبر چگًَِ اسائِ هٖؿًَذ ،اطحػبر سجل٘ـبسٖ ٍ سؼبسٕ هٌشـشُ دس هَسد
خذهبر هَسد اسائِ ثبٗذ كح٘ح ،ؿلبف ٍّوَاسُ سٍصآهذ ثبؿٌذ.
ياد آيري -سػبًِّب ٕ سلَٗشٕ ٍ اسسجبطٖ گًَبگَى(هبًٌذ هطجَػبر ،سادَٗ ،سلَٗضَٗى ،اٌٗششًز) هٖسَاًٌذ دس ػطَ
هخشلق ،هشٌبػت ثب الضاهبر هحَطِ هَسد اػشلبدُ هشاس گ٘شًذ.

اطحػبر ثبٗذ ؿبه ػضئ٘بسٖ هبًٌذ خذهبر ٗب هحَطِّبٕ گشدؿگشٕ هحلٖ ٗب هٌطوِ إ ثبؿذ.
8-8-:

ابسارَاي تبلیغات

اسائِ دٌّذُ خذهز ثبٗذ اطوٌ٘بى حبك ًٌذ ًِ اطحػبر هشثَ ثِ خذهبر گشدؿگشٕ كٌؼشٖ ،دس
اٌٗششًز اسائِ ؿذُ اػز .ثِ ػٌَاى هظب اص طشٗن دسع دس ٍة هحَطِّبٕ سجل٘ـبسٖ هحلٖ ،هٌطوِ إ
ٗب هلّٖ ،شچٌذ اػشلبدُ اص ٍة هحَطِ خَد اسائِ دٌّذُ سَكِ٘ هٖؿَد.
ٍة هحَطِ ثبٗذ ٍٗظگّٖبٕ صٗش سا داؿشِ ثبؿذ:
 دٍػشذاس ًبسثش -دػششػٖ آػبى (هظح" اػشلبدُ اص هَسَسّبٕ ػؼشؼَٕ ثٌِْ٘)
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9-:

رخیرٌ جا (رزري ) ي تماس

7-9-:

فرآيىذ رخیرٌ جا

كشآٌٗذُ رخ٘شُ ػب (سصسٍ) ثبٗذ ثب خلَك٘بر سؼشٗق ؿذُ دس دَ٘ػز ة هطبثوز داؿشِ ثبؿذ ٍ
ّوچٌ٘ي سَكِّ٘بٕ هٌذسع دس دَ٘ػز ح سا سػبٗز ًٌذ.
دس ّش كَسر ،كشآٌٗذ رخ٘شُ ػب ثبٗذ هَاسد صٗش سا اهٌبى دزٗش ػبصد:
 ظشف هذر  48ػبػز ًبسٕ ،ثب اسػب ٗي ٗبدداؿز سػوٖ هجٌٖ ثش دسٗبكز دسخَاػز ،ثِدسخَاػز هـششٕ دبػخ دّذ.
 دبػخ هٖسَاًذ سبئ٘ذ ٗب سد دسخَاػز ٗب دسكَسر لضٍم اسائِ ٗي سبسٗخ سخوٌٖ٘ ثشإ دبػخگَٖٗ ثِهـششٕ اص طشٗن اسائِ اطحػبر هجٌٖ ثش ؿشاٗط دػششػٖ ثِ خذهز هَسد دسخَاػز ثبؿذ.
ٗي سبئ٘ذِٗ ًشجٖ رخ٘شُ ػب ثبٗذ ؿبه هَاسد رٗ ثبؿذ:
 هذاسى هحَطِ ضو٘وِ آى ثبؿذ. صهبى ،سؼذاد اكشادًَ ،ع (هبًٌذ كشدٕ ،گشٍّٖ ،ؿشًز ،ثٌگبُ ،ساًٌذُ ٍػ٘لِ ًولِ٘ ،ثبصدٗذگشٍّٖهذاسع ،)1صهبى سػ٘ذى ،هـخلبر كشد هؼئَ دس ثبصدٗذّبٕ گشٍّٖ ،ه٘وز ٍ ػبٗش اطحػبر
ضشٍسٕ سا اسائِ دّذ.
 8-9-:تماس

دبػخّبٕ هشثَ ثِ ػبػبر ًبسٕ ،ؿشاٗط ٍ ه٘وزّب ،اطحػبر دػششػٖ ٍ هحشَإ خذهبر ثبٗذ ٍاضح
ٍ ده٘ن ثبؿذ.
دبػخّب ثبٗذ هبث اًؼطبف دزٗش ٍ ػبصگبس ثبؿذ ( ثِ ػٌَاى هظب د٘ـٌْبدّبٕ ػبٗگضٗي اسائِ ؿَد)  .دس
هَسد رخ٘شُ ػب(سصسٍ) ،دبػخ ثبٗذ ؿبه سٌشاس اطحػبر ( سبسٗخ ،ؿوبسُ سللي كشد ،ػبػز ٍسٍد،
ه٘وزّب ٍ گضٌِّٗب )2ثبؿذ.
اسائِ دٌّذُ خذهز ثبٗذ ثِ سلليّب ثِ ػشػز ( سشػ٘حب هج اص  4صًگ).دبػخ دّذّ .وچٌ٘ي ثبٗذ ٗي
ػبهبًِ سللي گَٗب ثب دخؾ هَػ٘وٖ ٗب اػحم خَدًبس ثشإ اًشظبس سوبع ٍػَد داؿشِ ثبؿذ .اگش هحَطِ
ثؼشِ ثبؿذ ،د٘بم گ٘ش سللي ثبٗذ دغ اص دٌغ صًگ كؼب ؿَدػبػبر ًبسٕ ثبٗذ دس د٘بهٖ ًِ اص د٘بمگ٘ش
دخؾ هٖؿَد ،اػحم گشدد ٍ( دسكَسر ٍػَد ٍة هحَطِ)هخبطت ثِ ٍة هحَطِ اسػبع دادُ ؿَد.
هـخلبر اسائِ دٌّذُ خذهز ٍ ًبم ؿخق دبػخگَ دس اثشذإ هٌبلوِ ثبٗذ اػحم ؿَد.
اسائِ دٌّذُ خذهز ثبٗذ دس هَاهغ لضٍم ثِ ثبصدٗذًٌٌذگبى سػ٘ذ اسائِ ًٌذ.
 :-:تذارک خذمات
 7-:-:خًضامذگًيي

خَؿبهذ گَٖٗ ثبٗذ دس هحَطِ دزٗشؽ اًؼبم ؿَد(.ثٌذ )5-5
1-School party
2-Option
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كضبٖٗ ًضدٗي ثِ هح ؿشٍع ثبصدٗذ ثبٗذ ثشإ خَؿبهذگَٖٗ ثِ ًبسثشاى دس ًظش گشكشِ ؿَد .اٗي
هحَطِ ثبٗذ دس طَ ػبػبر ثبصدٗذّ ،وَاسُ ثِ سٍٕ ثبصدٗذًٌٌذگبى ثبص ثبؿذ.اطحػبر هوذهبسٖ ؿبه
هَاسد صٗش ثبٗذ ثِ ثبصدٗذًٌٌذگبى اسائِ ؿَد :
 اسائِ اطحػبسٖ دس هَسد اسائِ دٌّذُ خذهز سَض٘حبر ًلٖ دس هَسد خذهبر هَسد اسائِ( هبًٌذ هٌبىّبٕ هَسد ثبصدٗذ ،هحشَا ٍهذر ثبصدٗذ) ساٌّوبّٖٗبٕ ثْذاؿشٖ ٍ ػحهشٖ ،اٗوٌٖ ٍ اهٌ٘شٖ ٍ سَكِّ٘بٕ سكشبسٕ(ٍسبه٘ي سؼْ٘ضار اٗوٌٖ ٍػحهشٖ ثشإ ثبصدٗذًٌٌذگبى)
 سَض٘حبسٖ دسهَسد هحذٍدٗزّب ٍ ؿشاٗط ٍٗظُ ٍػبٗلٖ ًِ ثبٗذ اػشلبدُ ٍ ثشگشداًذُ ؿَد( هبًٌذ ساٌّوبّبٕ كَسًٖ ،ـبىّبٕ ؿٌبػبٍٖٗ ،ػبٗدـش٘جبى آهَصؿْب) .
 ػضئ٘بر هشثَ ثِ صهبى اًشظبس دس صهبى ؿلَؿٖ ٍ ػبػز ؿشٍع ثبصدٗذثبصدٗذًٌٌذگبى ثبٗذ:
 ثِ ٍػ٘لِ ًَػٖ ًـبى ( هبًٌذ ًـبىّبٕ سًگٖ) ؿٌبػبٖٗ ؿًَذ. ٗي ًوـِ ٗب ساٌّوبٕ ثبصدٗذ(دسكَسر ٍػَد) دسٗبكز ًٌٌذ. 8-:-:ضرايط بازديذ

ثِ هٌظَس اػشٌبة اص سحهٖ ثب خط سَل٘ذ ،ثِ خلَف دس ؿشًزّبٗ .ي ػشٗبى هٌطوٖ اص
ثبصدٗذًٌٌذگبى ثبٗذ سَػط هحَطِ كشاّن ؿَد .الضاهبر ثٌذ  1-1-4ثبٗذ هحون ؿَد.
يادآيري -هظب ّبٖٗ ثشإ ؿشاٗطٖ ًِ ثبٗذ اص آًْب اػشٌبة ؿَد ؿبه ساّْبٕ ثبسٗي ،1سحهٖ گشٍّْبٕ ثبصدٗذًٌٌذگبى
ثبٌٗذٗگش ،اٗؼبد سشاك٘ي ٗب سؼوغ ث٘ؾ اص حذ اكشاد دس ٗي كضب اػز.

دس هَاسد ضشٍسٕ ،ثبصدٗذًٌٌذگبى ثبٗذ ثِ گشٍّْبٕ هخشلق سوؼ٘ن ؿًَذ.
دس هَسد ثبصدٗذ اص ًبسخبًؼبر:
 ثبصدٗذّب ثبٗذ دس كَسر اهٌبى ثشإ طَ دٍسُ سَل٘ذ ثشًبهِ سٗضٕ ؿَد. هحَطِ ثبٗذ حذاه ً٘وٖ اص سٍص سا دس صهبى سؼط٘لٖ ّلشِ 2ثبص ثبؿذ. ثبصدٗذًٌٌذگبى سٌٖ ثبٗذ دزٗشكشِ ؿًَذ. 9-:-:محتًاي بازديذ

ثبصدٗذ ثبٗذ ؿبه سَض٘حٖ دس هَسد كؼبل٘ز كٌؼشٖ دس هح٘ط اطشاف ٍ كشآٌٗذ سَل٘ذ ثبؿذ( .هظح" ٗي
هؼشكٖ ٍٗذئَئٖ ؿبه د٘ؾ صهٌِ٘ ثبصدٗذ ،هؼلَهبر ٍ داًؾ كٌٖ ،كٌَى ،هحلَالر ٗب خذهبر).
ّوچٌ٘ي ثبٗذ اػبصُ چـ٘ذى ،سؼشثِ ًشدى ،كؼبل٘زّبٕ ػولًٖ ،بسگبُّبٕ آهَصؿٖ دادُ ؿَد.
د٘ؾ اص ؿشٍع ثبصدٗذ،هحذٍدٗزّب ٍ هحشَإ ثبصدٗذ ثبٗذ ثِ ثبصدٗذًٌٌذگبى ٗبدآٍسٕ ؿَد.
ثبصدٗذ ثبٗذ ّوچٌ٘ي :
 ٗي د٘ـشكز هٌطوٖ سا دًجب ًٌذ(.هَضَع اكلٖ)1-Bottleneck
2-Week break
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 ثِ ثبصدٗذًٌٌذگبى دسًٖ اص هَضَع ٍ ثخؾ سؼبسٕ هشثَ الوب ًٌذ. ٗي هحشَإ سبسٗخٖ ٗب اًؼبًٖ سا اسائِ دّذ. كؼبالًِ ثبصدٗذًٌٌذگبى سا سْ٘٘غ ٍ دخ٘ ًٌذ. دسخلَف چبلؾّبٕ ػبسٕ كؼبل٘زّب (اهشلبدٕ ،اػشوبػٖ ٍ هح٘ط صٗؼشٖ) سَض٘ح دّذ. سوبم هشاح سَل٘ذ ٍ ػولٌشدّبٕ كٌٖ سا سَض٘ح دّذ. ثِ ثبصدٗذًٌٌذگبى اهٌبى هطش ًشدى دشػؾ سا ثذّذ.دس هَسد ثبصدٗذ اص ًبسخبًِّب ،ثبٗذ اهٌبى گلشگَ ثب ًبسًٌبى ،سحز ًظبسر ساٌّوب كشاّن ثبؿذ.
 :-:-:بازديذَاي باراَىما
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 1-4-4-4الضاهبر ًلٖ
دسكَسر لضٍم ،اسائِ دٌّذُ خذهز ثبٗذ ٗي ساٌّوب ٗب ث٘ـشش سا ثشإ ّوشاّٖ ثبصدٗذًٌٌذگبى دس طَ
ثبصدٗذ ثگوبسد.
اسائِ دٌّذُ خذهز ثبٗذ دػشَسالؼو  2ثبصدٗذّبٕ ثبساٌّوب سا هؼشٌذ ًٌذ.
 8-:-:-:السامات راَىماَا

ؿخلٖ ًِ ًوؾ ساٌّوب سا ثشػْذُ داسد ثبٗذ:
ثِ آػبًٖ هبث ؿٌبػبٖٗ ثبؿذ (.هظح" اص طشٗن لجبع ّوؼبى ٗب اػشلبدُ اص ًـبىّبٕ هـخلبر) هشٌبػت ثب هحَطِ هَسد ثبصدٗذ لجبع هٌبػت دَؿ٘ذُ ثبؿذ. اص اّذاف ثبصدٗذ ٍ اطحػبسٖ ًِ ثبٗذ ثِ ثبصدٗذًٌٌذگبى اسائِ ؿَد ،آگبُ ثبؿذ.آهَصؽ دٗذُ ٍ( ثِ ٍٗظُ دس خلَف هْبسرّبٕ اسسجبطٖ) ثب سؼشثِ ثبؿذ. ثِ حشفّب گَؽ دّذ ٍ سكشبس دٍػشبًِ داؿشِ ثبؿذ. دس دبػخگَٖٗ ثِ دشػؾّب سَاًوٌذ ثبؿذ :اگش اص اٍ ػَالٖ هٖؿَد ًِ داًؾ الصم ثشإ دبػخ دادىثِ آى ػَا سا ًذاسد ثبٗذ سحؽ ًٌذ سب هشؼبهجب" اطحػبر هَسد ًظش سا اسائِ ًٌذ.
داًؾ ًبكٖ دس هَسد ًَاحٖ هحلٖ داؿشِ ثبؿذ ٍ ثِ ثبصدٗذًٌٌذگبى ،ثبصدٗذّبٕ دٗگشٕ سا د٘ـٌْبد
ًٌذ.
ساٌّوب ثبٗذ د٘ؾ اص ثبصدٗذ:
 ثشسػٖ ًٌذ ًِ آٗب ،دس هَاهغ لضٍم ،سؼْ٘ضار سَل٘ذ ًِ ًـبى دادُ هٖؿًَذ ًبسهٖ ًٌٌذ ٗب ًِ. اطوٌ٘بى حبك ًٌذ ًِ سؼْ٘ضار اطحع سػبًٖ (هبًٌذ ساٌّوبّبٕ كَسٖ ٍ سلَٗشٕ)ًبس هًٌٌٖذ.ساٌّوب ثبٗذ دس ح٘ي ثبصدٗذ:
ثِ ؿَُ٘ إ دٍػشبًِ ثِ ثبصدٗذًٌٌذگبى خَؿبهذ گَٗذ ٍ اص آًْب خذاحبكظٖ ًٌذ.
 خَد سا ثِ ثبصدٗذًٌٌذگبى هؼشكٖ ًٌذ. -گشٍُ سا اص اثشذا سب اًشْبٕ ثبصدٗذ ًٌشش ًٌذ.

1-Guided tour
2-Guideline
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ياد آيري -اٗي اهش ثِ ٍٗظُ ٌّگبهٖ ًِ ثبصدٗذًٌٌذگبىًَ ،دًبى دثؼشبًٖ ،خشػبالى ٗب گشٍّْبٕ داسإ اكشادٕ ثب
ً٘بصّبٕ خبف ٗب ًبسَاًٖ ٍ ًنسَاًٖ ّؼشٌذ ،اّو٘ز ٍٗظُإ داسد.

 دسخلَف هحشَإ ثبصدٗذ ،سَض٘حبر ٍ هذر ثبصدٗذ ،اصثشًبهِ ثبصدٗذ د٘شٍٕ ًٌذ. كضبٕ اػشوبدػبصٕ سا اؿبػِ دّذ ٍ ثبصدٗذًٌٌذگبى سا ثِ دشػ٘ذى ػَا دػَر ًٌذ. هطوئي ؿَد ًِ ثبصدٗذًٌٌذگبى هطبلت سا كْو٘ذُ اًذ. ًحَُ اسائِ سَض٘حبر سا هشٌبػت ثب اًَاع هخشلق ثبصدٗذًٌٌذگبى ٍگـزّب ( هظح" ثبصدٗذ گشٍّٖهذاسع ،هوبهبر ،هشخللبى) سٌظ٘ن ًٌذ.
 ;-:-:بازديذَاي خًدراَىما

دس كَسر اهٌبى ،هحَطِ ثبٗذ هطبلت اطحع سػبًٖ سا ثِ ؿَُّ٘بٖٗ هبًٌذ ساٌّوبّبٕ كَسٖ ،سلَٗشٕ،
ًوبٗؾ اػحٗذً ،وبٗؾ سبثلًَ ،شبثچِ ،هذ  ،ثشگِ ّبٕ اطحعسػبًٖ اللبم ؿذُ دس ٍسٍدٕ اسبمّب،
دبػخّبٕ ًذگزاسٕ ؿذُ ػشٗغ ٍ ثشًبهِّبٕ ًبسثشدٕ سللي ّوشاُ اسائِ ًٌذ.
اٗي هطبلت اطحع سػبًٖ ثبٗذ داسإ ٍٗظگّٖبٕ صٗش ثبؿٌذ: :
 هل٘ذ سو٘ض ٍ دس ؿشاٗط هٌبػت هبًًَٖ ٍ ؿلبف سٍصآهذ ؿذُهطبلت دـش٘جبًٖ ثبصدٗذ ثبٗذ داسإ ٍٗظگّٖبٕ صٗش ثبؿٌذ:
 حذاه ثِ ٗي صثبى خبسػٖ دس دػششع ثبؿٌذ. هشٌَع ثبؿٌذ. دسكَسر لضٍم ،ثشإ ًَدًبى ٗب ًَػَاًبى هٌبػت ثبؿٌذ. -دسكَسر اهٌبى ،ثشإ ًبسَاًبى ٍ ًن سَاًبى هٌبػت ثبؿٌذ.

1

 <-:-:جمع بىذي بازديذ

ثب ثبصدٗذًٌٌذگبى ثبٗذ خذاحبكظٖ ؿَد .دسكَسر لضٍم ،هٖسَاى ثشگشداًذى سؼْ٘ضار هَسد اػشلبدُ سا
ٗبد آٍس ؿذ.
دس دبٗبى ثبصدٗذ ،اّذإ ًَػٖ ّذِٗ هبًٌذ هحلَالر چـ٘ذًٖ ٗب ًوًَِ( دسكَسر ٍػَد) سَكِ٘
هٖؿَد.
اسائِ دٌّذُ خذهز ثبٗذ ثِ هٌظَس اسصٗبثٖ ًظشار ،ثِ ثبصدٗذًٌٌذگبى كشكز دّذ ًظشار خَد سا ًؼجز
ثِ خذهبر ث٘بى ًٌٌذ(.هظح" اص طشٗن دشػـٌبهِّبٕ ًظشخَاّٖ ٗب دسع ًظش دس ًشبة ٗبدثَد
ثبصدٗذًٌٌذگبى)

1-Room card
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 ;-:پیطىُادَاي تکمیلي(آفرَاي اضافي)
 7-;-:بازديذَاي آمًزضي

اگش ثبصدٗذًٌٌذگبى،گشٍّْبٕ داًؾ آهَصٕ ثبؿٌذ اسائِ دٌّذُ خذهبر ثبٗذ هَاسد صٗش سا ػشضِ ًٌذ:
 گـز ساٌّوبداس ثب سؼبه هٌبػت اثضاسّبٕ آهَصؿٖ هشسجط ثب كؼبل٘زّبٕ هحَطِ سَض٘حبر هٌبػت ػي ٍ گشٍُ داًؾ آهَصاى سخل٘ق ٗي كضبٕ هٌبػت ثشإ گشٍُ داًؾ آهَصاى دساخش٘بس هشاسدادى هطبلت آهَصؿٖ ثٌبثِ دسخَاػزاگش ثبصدٗذ اص ٗي ًْبد كؼب اػز ،ثبٗذ ؿبه هَاسد صٗش ثبؿذ:
 ثحض ٍ سجبد ًظش ه٘بى گشٍُ داًؾ آهَص ٍ ٌٖٗ اص ًبسًٌبى اطحػبسٖ دسخلَف كشكز حضَس دس دٍسُّبٕ آهَصؿٖ (دسكَسر ٍػَد) 8-;-:فعالیتَاي آمًزضي

ٗي ثشًبهِ صهبى ثٌذٕ ثشإ كؼبل٘زّب ثبٗذ ثب هـخق ػبخشي هحشَإ ًظشٕ ٍ ػولٖ سشػ٘ن ؿَد.
اّذاف دٍسُ ّوچٌ٘ي ٍػبٗ دظٍّؾ دسكَسر ٍػَد ثبٗذ ثبٗذ سؼشٗق ؿًَذ.
سٍؽ ؿٌبػٖ دٍسُ ثبٗذ دسخلَف سكشبس آهَصؿٖ ٗب ّوٌبسٕ ،ثشًبهِ ،ػذٍ صهبى ثٌذٕ ٍ هطبلت
دـش٘جبًٖ ٍ ؿ٘شُ ثبٗذسـشٗح ؿًَذ.
سٍؽ ؿٌبػٖ ثبٗذ ثب اّذاف ثبلوَُ كؼبل٘ز اًطجبم داؿشِ ثبؿذ ٍ ثِ لزر ثخؾ ثَدى آى ًوي ًٌذ ٍ
ٗبدگ٘شٕ حضَسٕ ٍ ػولٖ سا سضو٘ي ًٌذ.
اسائِ دٌّذُ خذهز ثبٗذ ثِ هٌظَس اطوٌ٘بى اص اٌٌِٗ كؼبل٘ز ثِ طَس هٌبػت اًؼبم هٖؿَد ،ساٌّوبٖٗ
ثشإ سكشبس ّوبٌّگ ًٌٌذگبى گـزّبٕ آهَصؿٖ سِْ٘ ًٌذ.
اسائِ دٌّذُ خذهز ،هؼئَ ًظبسر ثش كؼبل٘زّب ٍ سبئ٘ذ اًطجبم آًْب ثب ثشًبهِ هخلَف ثِ آى اػز ،چِ
خَد اٗي كؼبل٘زّب سا اًؼبم دّذ ٍ چِ آًْب سا ثشٍى ػذبسٕ ًشدُ ثبؿذ.
ّوبٌّگ ًٌٌذُ گـز آهَصؿٖ ثبٗذ داًؾ الصم ثشإ دبػخگَٖٗ كح٘ح ثِ سوبم ػَاالر
ؿشًزًٌٌذگبى سا داؿشِ ثبؿذّ .وچٌ٘ي ثبٗذ هْبسسْبٖٗ ثِ هٌظَس سحون هَاسد صٗش داؿشِ ثبؿذ:
 آهَصؽ دَٗب ٍ اكضاٗؾ آگبّٖ ؿشًزًٌٌذگبى ،ثب سَػِ ثِ اّذاف سؼشٗق ؿذُ ثشإ كؼبل٘ز آهَصؿٖ سكشبس ّوشاُ ثب ّوذلٖ ،هشٌبػت ثب آهَصؽ ؿخل٘زّب ٍ هَهؼ٘زّبٕ خبف سَض٘ح هحشَإ دٍسُ ثِ ؿَُ٘ إ ٍاضح ٍ ػبصهبى ٗبكشِ لزر ثخؾ ػبخشي كؼبل٘ز ٍ سشٍٗغ هـبسًز ٍ آهَصؽ ػولًٖظشار ؿشًز ًٌٌذگبى ثبٗذ دغ اص دبٗبى كؼبل٘ز سَػط ٗي كشد ًبظش هَسد ثشسػٖ هشاس گ٘شد.
چٌبًچِ كؼبل٘زّبٕ آهَصٕ ثشإ ًَدًبى دثؼشبًٖ ثشًبهِ سٗضٕ هٖؿَد ،ػذٍ صهبًٖ ثبٗذ ثب سوَٗن
ػبالًِ هذاسع ّوبٌّگ ثبؿذ.
هطبلت هَسد اػشلبدُ ثبٗذ دس ؿشاٗط هٌبػت ٍ اػشلبدُ اص آى آػبى ثبؿذ ٍ ثشإ اطوٌ٘بى اص اٌٌِٗ ثب
هَاسد كَم اًطجبم داسد ،هشٍس ؿَد.
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چٌبًچِ ٗي كشد هؼئَ (هبًٌذ آهَصگبس) ّوشاُ ؿشًزًٌٌذگبى اػز ،كشد هؼئَ ثبٗذ د٘ـبد٘ؾ،
سكشبسٕ سا ًِ ح٘ي ٍ دغ اص ثبصدٗذاص ثبصدٗذًٌٌذگبى اًشظبس هٖسٍد ثِ آًْب گَؿضد ًٌذ.
;

امکاوات ي تجُیسات

;7-

تابلًَا ي دسترسي بٍ محًطٍ

اسائِ دٌّذُ خذهز ثبٗذ ثشإ ًلت سبثلَّبٕ كشاگ٘ش دس هحَطِ اطشاف ًِ سو٘ض ٍ دس ؿشاٗط هٌبػت
ً٘ض ثبؿٌذ ،اص طشٗن هشاػغ رٕ كح اهذام ًٌذ.
سبثلَّب ثبٗذ ثب ًوَداس سشػ٘وٖ (گشاكٌٖ٘) هح هطبثوز داؿشِ ثبؿٌذ.
دػششػٖ ثبٗذ ثب اطحػبر اسػب ؿذُ ثشإ ثبصدٗذًٌٌذگبى هطبثوز داؿشِ ثبؿذ .ثبٗذ اطوٌ٘بى حبك
ؿَد ًِ هح ثبصدٗذ دس اثضاسّبٕ هٌبى ٗبثٖ ثشخط هبًٌذ ػبهبًِ هَهؼ٘ز ٗبة ػْبًٖ ٍ GPS1ػَد داسد.
ًلت سبثلَّبٖٗ دس خبسع اص هح ثبصدٗذ ًِ ؿبه اطحػبر دبِٗ هبًٌذ ػبػبر ًبسٕ ٍ ه٘وزّب ثبؿذ،
هوٌي اػز.
دبسًٌ٘گ خَدسٍ
2-5
اگش دبسًٌ٘گ خَدسٍ ٍػَد داسد ،ثبٗذ دس ؿشاٗط سو٘ض ٍ هٌبػت ثبؿذ.
يادآيري  -7هٖسَاى ٗي ساٌّوبٕ ًظبكز ضبثطِ هٌذ ثشإ خبلٖ ًشدى هٌظن ػط ّبٕ صثبلِ سذٍٗي ًشد.

يادآيري  -8دبسًٌ٘گ هٖسَاًذ ٗي دبسًٌ٘گ ػوَهٖ( ساٗگبى ٗب ؿ٘ش ساٗگبى ) ثبؿذ.
هَاسد صٗش سَكِ٘ هٖؿَد:
 ًـبىّبٕ ساٌّوب ثشإ دبسًٌ٘گ ٍػبٗ ًولِ٘ گزاؿشِ ؿَد. ًوب د٘بدُ ًشدى2ػشٗغ ثشإ اسَثَعّب 3دس ًضدٌٖٗ ٍسٍدٕ ٍػَد داؿشِ ثبؿذ(.كبكلِ آى ث٘ؾ اص كذهشش ًجبؿذ)
 ًـبىّبٕ ساٌّوب ثشإ دبسًٌ٘گ اكشاد داسإ ًبسَاًٖ ٍ ًنسَاًٖ گزاؿشِ ؿَد. دػششػٖ ثِ دبسًٌ٘گ آػبى ؿَد. ًَس هٌبػت سبه٘ي ؿَد.;9-

سرييسَاي بُذاضتي

دس هح ثبصدٗذ ثبٗذ ػشٍٗغّبٕ ثْذاؿشٖ ثشإ ثبصدٗذًٌٌذگبى ٍ اكشاد ًنسَاى ٍػَد داؿشِ ثبؿذ.
ػشٍٗغّب ثبٗذ سو٘ض ٍ ثْذاؿشٖ ثبؿٌذ ٍ ثِ خَثٖ ًگْذاسٕ ؿًَذ.
;:-

محًطٍ ضخصي محل بازديذ

هحَطِ هح ثبصدٗذ ثبٗذ سو٘ض ثبؿذ ٍ ثِ خَثٖ ًگْذاسٕ ؿَد.
هَاسد رٗ ثبٗذ دس ؿشاٗط خَة ًگْذاسٕ ؿًَذ:

1-Global positioning system
2-Drop-off
3-Coaches
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 هشصّب كضبٕ ػجض ػلَٕ ػبخشوبى دٌؼشُّب دسّب اطبطِ٘ ث٘شًٍٖ ( دسكَسر ٍػَد) سبثلَّبٕ ث٘شًٍٖ (دسكَسر ٍػَد) ًِ،ؿبه ًـبىّبٕ ػْز ًوب ٍ ًـبى گزاسّٕبٕ سٍٕ صه٘ي اػز.ػحٍُ ثش اٗي ،هحَطِ اخشلبكٖ هح ثبصدٗذ ثبٗذ داسإ ؿشاٗط صٗش ثبؿذ :
 آهبدُ 2ثبؿذ. (اگش دػششػٖ دس ػبػبر ؿت ٍػَد داسد) سٍؿٌبٖٗ هٌبػت سبه٘ي ؿَد. سب حذ اهٌبى آلَدگّٖبٕ كَسٖ ،دٗذاسٕ ٍ ثَٗبٖٗ (هٌبظش ًبٌّؼبس ،ثَّبٕ ثذ ٍ ػشٍكذا) هحذٍد ؿَد. سبثلَّبٕ خَاًب ٍ هبث دٗذ ؿبه ه٘وزّب ٍ ؿشاٗط دػششػٖ ثِ هح ثبصدٗذ دس خبسع اص آى هشاس دادُؿَد.
ًبم هح ثبصدٗذ ٍ ٍسٍدٕ آى ثبٗذ اص ساُ ػوَهٖ ٍاضح ٍ هبث دٗذ ثبؿذ.
(دسكَسر لضٍم) ًوَداس سشػ٘وٖ هحَطِ ثبٗذ ٍػَد داؿشِ ثبؿذ
;;-

يريدي محل بازديذ

هح ثبصدٗذ ثبٗذ داسإ ٗي هؼوز دزٗشؽ ػوق داس ٍٗ/ب هحَطِ اًشظبس ثبؿذ.
ػحٍُ ثشاٗي ،دس هَاسد ثبصدٗذّبٕ گشٍّٖ هذاسع ،ثبٗذ دس هح ثبصدٗذ ٗي هحَطِ ثشإ د٘ي ً٘ي
كشاّن ؿَد.
هحَطِ دزٗشؽ ثبٗذ داسإ ؿشاٗط رٗ ثبؿذ:
 سو٘ض ٍ آساػشِ ثبؿذ. اػضإ سضئٌٖ٘ ٍ هجلوبى سو٘ض ثب ؿشاٗط هٌبػت داؿشِ ثبؿذ. اطحػبر ٍ ؿشاٗط ٍ هوشسار ثبصدٗذ سا اسائِ دّذ( هبًٌذ ػذٍ صهبى ثٌذٕ ،ه٘وزّب ،سٍؽّبٕدشداخزّ ،شگًَِ هحذٍدٗز هبًٌذ حذاه ػي ،اكشاد داسإ هؼلَل٘ز ٗب ًبسَاًٖ ،لضٍم اسائِ هذاسى
ؿٌبػبٖٗ).
 داسإ سبثلَّبٕ سو٘ض ًـبًگش هؼوزّبٕ دزٗشؽ ،كشٍؽ ثل٘ط ،خذهبر گًَبگَى(هبًٌذ گـزّبٕساٌّوبداس ،كشٍؿگبُ ،ػشٍٗغّبٕ ثْذاؿشٖ) ثبؿذ.
 اطحػبر هشثَ ثِ هحَطِّبٖٗ ًِ ثِ طَس هَهز ثؼشِ ّؼشٌذ ٍٗ/ب هحذٍدٗز دػششػٖ ثِ ثشخٖهؼوزّبٕ هح ثبصدٗذ ٍٗ/ب ًجَد هَاسد اكلٖ ثبٗذ ًـبى دادُ ؿَد.
هحَطِ دزٗشؽ ثبٗذ داسإ هَاسد رٗ ثبؿذ:
 اهَس سكبّٖ هبًٌذ هحَطِ ًـؼشي ،اسبم سخشٌي ،هؼوز ًگْذاسٕ ٍػبٗ ٍ چوذاى1- Borders
2- Enhanced
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 ػحئن داخلٖ سشػوِ ؿذُ حذاه ثِ ٗي صثبى خبسػٖ ( ٗب ًوَداسّبٕ سلَٗشٕ) ٗي هح آة آؿبه٘ذًٖ ساٗگبى ٗي ٍٗششٗي 2اص هحلَالر ػبخشِ ؿذُ دس هحَطِ ٗي هحَطِ اًشظبس ثشإ ًَدًبى ثشٍؿَسّب ٍ هحلَال هحلٖ ثشإ سجل٘ؾ ه٘بى گشدؿگشاى هحلٖ ٍ سشٍٗغ كشٌّگ ثَهٖ ٗي هحلظِ صثبلَِطذار  -دس هَسد هحلَالسٖ ًِ چـ٘ذُ هٖؿًَذ ،اػشلبدُ اص هحَطِ هٌبػت ثب ظشٍكٖ ًِ سو٘ض ٍ دسؿشاٗط خَة
ثبؿٌذ ٍ ثبصدٗذًٌٌذگبى ثشَاًٌذ دس آى هحَطِ دػشْبسا ثـٌَٗذ ،اّو٘ز داسد.

;<-

محًطٍَاي بازديذ

هحَطِّبٕ ثبصدٗذ ثبٗذ سو٘ض ثبؿٌذ.
هحَطِ ثبٗذ داسإ هَاسد صٗش ثبؿذ:
 ًـؼشي دس حلوِّبٕ ثبصدٗذ گـزّبٕ ثبصدٗذ هـخق ؿذُ سَػط طٌبة ،هؼ٘ش ثبصدٗذًٌٌذگبى ،هَاًغ اٗوٌٖ ٍ ؿ٘شُ ػحئن ٍاضح ،هل٘ذً ،وي ًٌٌذُ ٍ سو٘ض ٗي اثضاس اطحع سػبًٖ ثِ ثبصدٗذًٌٌذگبى دسخلَف هوشسار ػحهز ٍ اٗوٌٖ هشثَ ثِ ثبصدٗذ;=-

محًطٍ خريذ

دسكَسسٖ ًِ كشٍؿگبُ ( ٗب هحَطِ كشٍؽ) ٍػَد داؿشِ ثبؿذ ،ثبٗذ الضاهبر صٗش دس آى سػبٗز ؿَد:
 ػبػبر ٍ دٍسُّبٕ ًبس آًْب ثبٗذ ثب صهبى كؼبل٘ز هحَطِ هٌطجن ثبؿذ. كشٍؿگبُ ٍ اطبطِ٘ آى ثبٗذثِ طَس ًلٖ خَة ٍ دس ؿشاٗط سو٘ض ثبؿذ. كشٍؿگبُ ثبٗذ هشست ٍ آساػشِ ثبؿذ. كشٍؿگبُ ثبٗذ داسإ اًجبس ثشإ هحلَالر ثبؿذ. هحلَالر كشٍؿٖ ثبٗذ ثِ خَثٖ ػشضِ ؿًَذ. ه٘وزّب ثبٗذ ثشإ سوبم هحلَ دس هؼشم دٗذ هشاسدادُ ؿًَذ. اطحػبر هشثَ ثِ سٍؽّبٕ دشداخز ثبٗذ دس هؼشم دٗذ هشاسدادُ ؿًَذ.دسكَسسٖ ًِ كشٍؿگبُ ( ٗبهحَطِ كشٍؽ) ٍػَد داؿشِ ثبؿذ ،ثْشش اػز دسكَسر اهٌبى ثِ سَكِّ٘بٕ
صٗش ػو ًٌذ:
 ثؼشِ ثٌذٕ هحلَالر دسكَسر دسخَاػز ،اًؼبم ؿَد. هحلَالر كشٍؿٖ ثب هَضَع هحَطِّ ،وبٌّگ ٗب ػبصگبس ثبؿٌذ. اػشلبدُ اص ًبسر اػشجبسٕ هؼبص ثبؿذ.ًبسًٌبى كشٍؽ ثبٗذ:
 ثِ هـششٗبى ثِ سٍؿٖ هَدثبًِ ٍ دٍػشبًِ خَؿبهذ ثگٌَٗذ.1-Pictogram
2-Display case
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 هبدس ثبؿٌذ ثِ هـششٗبى دسخلَف هحلَالر هـبٍسُ ثذٌّذ.يادآيري – اسائِ دٌّذُ خذهز هٖسَاًذ هٌبػت سشٗي صثبى سا ثب سَػِ ثِ ثبصدٗذًٌٌذگبى اًشخبة ًٌذ.

15

پیًست الف
(اطالعاتي)
تًصیٍَاي تًسعٍ پايذار
الف –  7کلیات

دس اسائِ خذهبر گشدؿگشٕ كٌؼشٖ ،ثبٗذ ػِ سًي سَػؼِ دبٗذاس ٗؼٌٖ ػٌجِّبٕ هح٘ط صٗؼشٖ،
اػشوبػٖ ٍ اهشلبدٕ هذ ًظش هشاس گ٘شد .ثٌذّبٕ الق  2سب الق  4هؼ٘بسّب ٍ سَكِّ٘بٕ ػٌجِّبٕ هخشلق
سا اسائِ هٖدٌّذ.
كْشػز سَكِّ٘ب اثضاسٕ سا دس اخش٘بس اسائِ دٌّذگبى خذهز هشاس هٖدّذ سب ثِ آًْب دس سحون هؼ٘بسّبٕ
سَػؼِ دبٗذاس دس كؼبل٘زّبٗـبى ًوي ًٌذ.
الف  8 -جىبٍَاي محیط زيستي
الف –  7-8مذيريت اورشي

هذٗشٗز اًشطٕ ثبٗذ هَادس صٗش سا دَؿؾ دّذ:
 ػبٗن ػبصٕ حشاسسٖ هٌبػت ػ٘ؼشنّبٕ اػشلبدُ اص اًشطّٕبٕ سؼذٗذ دزٗش(هبًٌذ ثبدٕ ،خَسؿ٘ذٕ ،ثْجَد حشاسر) ػ٘ؼشن صهبى ثٌذٕ ٗب اػشلبدُ اص حؼگشّب ػبٗگضٌٖٗ الهخّبٕ ؿٌؼشِ ثب الهخّبٕ ًن هلشفالف –  8-8مذيريت مىابع آب

هذٗشٗز هٌبثغ آة ثبٗذ هَاسد صٗش سا دَؿؾ دّذ:
 ًلت ػ٘ؼشنّبٕ ػشٗبى دٍسبٖٗ ٍ ؿ٘شّبٕ هحذٍد ًٌٌذُ ثْجَد ٍ اػشلبدُ اص آة ثبساىالف –  9- 8مذيريت زبالٍ ي پسماوذ

هذٗشٗز دؼوبًذ ثبٗذ هَاسد صٗش سا دَؿؾ دّذ:
 سلٌ٘ي صثبلِّب1
 اٍلَٗز دادى ثِ هحلَالر ثبصٗبكز ؿذُ ٗب هبث ثشگـزالف –  :-8مذيريت زيست محیطي ساخت ي ساز

هذٗشٗز صٗؼز هح٘طٖ ػبخز ٍ ػبص ثبٗذ ٌٗذبسچگٖ هؼوبسٕ هحَطِ سا دس ٗي هح٘ط هحلٖ ( ثشإ
احذاص ػبخشوبىّبٕ ػذٗذ) دَؿؾ دّذ.
الف –  9جىبٍَاي اجتماعي
الف –  7 -9دسترسي اجتماعي ي اقتصادي

دػششػٖ اػشوبػٖ ٍ اهشلبدٕ ثبٗذ هَاسد رٗ سا دَؿؾ دّذ:
1- Returnable
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 ه٘وزّبٕ ٍٗظُ ثشإ دػششػٖ هخبطجبى خبف (هبًٌذ ػَاًبى ،ثبصًـؼشگبى ،1ثٌ٘بساى) سَػط هحَطِاسائِ ؿَد.
 هـبسًز هحَطِ دس گشدؿگشٕ هحلٖ هـبسًز دادى ػبًٌبى هحلٖ دس كؼبل٘زّبٕ هحَطِالف –  8 -9آمًزش ي ارتباطات

آهَصؽ ٍ اسسجبطبر ثبٗذ هَاسد صٗش سا دَؿؾ دّذ:
 كؼبل٘زّبٖٗ دس ساػشبٕ اكضاٗؾ آگبّٖ ثبصدٗذًٌٌذگبى دسهَسد هذٗشٗز هلشف اًشطٕ كؼبل٘زّبٖٗ دس ساػشبٕ اكضاٗؾ آگبّٖ ثبصدٗذًٌٌذگبى ًؼجز ثِ سلٌ٘ي صثبلِّب ًـبى دادى هـبسًزّبٕ صٗؼز هح٘طٖ هحَطِ ثِ ثبصدٗذًٌٌذگبىاهذاهبسٖ ثشإ ثشػؼشِ ػبخشي ه٘شاص ٍ كؼبل٘زّبٕ هحلٖالف –  :جىبٍَاي اقتصادي

اػشلبدُ اص هٌبثغ اًؼبًٖ ٍ داًؼشِّب ثِ ؿش صٗش ًِ ثبٗذ هذ ًظش هشاس گ٘شد:
 ؿشًبٕ هحلٖ ثشإ سَصٗغ ٍ سجل٘ـبر هَسد ًظش هحَطِ -اػشلبدُ اص هحلَالر هحلٖ ( هبًٌذ هحلَالر ؿزاٖٗ ،هحلَالر ًظبكز)

1- Senior citizens
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پیًست ب
(السامي)
طراحي خذمت :السامات خصًصیات عمًمي يا تجاري
ػذٍ ة  1خلَك٘بر سؼبسٕ سا ًِ ثبٗذ ٌّگبم ثشًبهِ سٗضٕ خذهز گشدؿگشٕ كٌؼشٖ هذ ًظش هشاس
گ٘شد هـخق ػبصد.
جذيل ب  -7السامات خصًصیات عمًمي يا تجاري
اجساي خذمات گردضگري صىعتي مًضًعاتي کٍ بايذ مرد تًجٍ قرار گیروذ ي مًاردي کٍ بايذ معیه
()ITS

ضًوذ.

الق

ًبم سؼبسٕ خذهز

ة

هـخلبر اسائِ دٌّذُ خذهز

ًبم سؼبسٕ ،ؿوبسُ دشداخز ًٌٌذُ هبل٘برً ،ـبًٖ ( دؼشٖ ٍ ٍة)ً ،ـبًٖ
ساٗبًبهِ ،سللي ٍ دٍسًگبس ٍ ؿ٘شُ

ح

اّذاكٖ ًِ دًجب هٖؿَد

سضبٗز ًبسثش ،داًؾ سبه٘ي ؿذُ ثشإ كشآٌٗذ سَل٘ذ داًؾ ،سبسٗخچِ
هحلَالر ٗب د٘بهذ ٗي كؼبل٘ز ٍ ؿ٘شُ

ر

هـششٗبى ٍ ًبسثشاى ّذف

هخبطجبى ّذف هبًٌذ:
 ػوَم هشدم(اكشاد) ،گشٍّْب(آطاًؼْبٕ گشدؿگشٕ ،اًؼويّب)......، هشخللبى1
 كبحت ًظشاى (هوبهبر ،اكحبة سػبًِ)...... ، هَػؼبر ٍ ؿشًزّب خبًَادُّب ٍ ًَدًبى -اكشاد داسإ ًبسَاًّٖبٕ هخشلق

ص

هحشَإ هٌظَس ؿذُ دس خذهبر اػضاٖٗ هبًٌذ:
 ثبصدٗذ ساٌّوب داس ٗب خَد ساٌّوبهؼوَ
 هحلَالر ثشإ چـ٘ذى سؼشث٘بر خشٗذ ٗب ػبٗش هَاسد اخش٘بسٕ ثبصدٗذّبٕ آهَصؿٖ كؼبل٘زّبٕ آهَصؿٖ ثبصدٗذّبٕ ػبصهبًذّٖ ؿذُ :خذهبر سؼشٗق ؿذُ ثشاػبع دسخَاػزهـششٕ

ع

خذهبر اضبكٖ

سؼْ٘حر دبسًٌ٘گ ،خذهبر ًگْذاسٕ ًَدًبى ،كشٍؿگبُ ،سٍٗذادّب ،سخشٌي،
ؿ٘شُ

ؽ

هذر صهبى خذهز

هذر صهبى ٗي ثبصدٗذ ٍ خذهبر اضبكِ .
طَ ثبصدٗذّب ًجبٗذ اص  90ده٘وِ ث٘ـششثبؿذ.
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اجساي خذمات گردضگري صىعتي مًضًعاتي کٍ بايذ مرد تًجٍ قرار گیروذ ي مًاردي کٍ بايذ معیه
()ITS

ضًوذ.
ٍحذاًظش
حذاه
ثبصدٗذًٌٌذگبى

سؼذاد سؼ٘٘ي ٗي حذاه  ،دسكَسسٖ ًِ اص طشف سبه٘ي ًٌٌذُ الضام ؿَدٗ ٍ ،ي
حذاًظش سؼذاد ثبصدٗذًٌٌذگبى ثشإ ّش ثبصدٗذ

ػذٍ صهبىثٌذٕ ٍ كَاكلٖ ًِ سؼ٘٘ي اٌٌِٗ آٗب ثشإ ثبصدٗذًٌٌذگبى ػبػز ٍ صهبى هـخق ؿذُ اػز
سؼ٘٘ي سؼْ٘حسٖ ًِ دسآخشّلشِ ٗب صهبى سؼط٘حر ثبًيّب ثبص اػز(.سَكِ٘
ثبصدٗذ اسائِ هٖؿَد.
هٖؿَد)
اسائِ دٌّذُ خذهز ثبٗذ ػبػبر ًبسٕ سا ثب كؼبل٘ز گشدؿگشاى هحلٖ ٍ ٗ /ب
صهبًٖ ًِ ثب كؼبل٘ز ؿشًزّب هٌطجن ثبؿذ  ،اًطجبم دّذ.
د

اطحػبر ثبصدٗذًٌٌذگبى
دـش٘جبًٖ آهَصؿٖ

ر

ؿْشِٗ كؼلٖ ،ؿبه
خذهبر اضبكٖ

س

صثبى اسائِ خذهز

ص

هحذٍدٗزّب
ثبصدٗذًٌٌذگبى

ط

ؿشاٗط ٍ دػشَسالؼو
ػب(سصسٍ)

ٍ ٍػ٘لِ اطحع سػبًًٖ ،بسرّبٕ آهَصؿٖ ،ؿ٘شُ

ّضٌِٗ ؿْشِٗ ث ِ اصإ ّش ًلش ثشإ سوبم خذهبر هَسد اسائِ ،سخل٘قّبٕ ٍٗظُ
هشثَ ثِ سدُّبٕ ػٌٖ ،گشٍّْب ،ثٌ٘بساى ،خبًَادُّبٕ دشػوؼ٘ز،
داًـؼَٗبى ،ثبصًـؼشگبى ،ثبصدٗذًٌٌذگبى ثبس دٍم ثِ ثؼذ ،اؿخبف داسإ
ً٘بصّبٕ خبف.
خذهبر ٍ ه٘ضاى هبل٘بر ثبٗذ دس هؼشم دٗذ هشاس دادُ ؿَد.
اسائِ دٌّذُ خذهز ثبٗذ هـخق ػبصد ًِ چِ صثبًٖ ث٘ـشش ثشإ ًبسثشاى
هبث اػشلبدُ اػز.
اسائِ خذهز ثبٗذ حذاه ثِ ٗي صثبى خبسػٖ ّن اًؼبم ؿَد.
اٗي سَكِّ٘ب ،ػوذسب" ثشإ هَاسدصٗش ًبسثشد داسد:
 دـش٘جبًٖ سللٌٖ اطحػبر سؼبسٕ خَؿبهذ گَٖٗ گـزّبٕ ساٌّوب داس -هطبلت اطحع سػبًٖ

ثشإ سؼ٘٘ي ؿشاٗطٖ ثشإ اطوٌ٘بى اص اٗوٌٖ ثبصدٗذًٌٌذگبى ٍ حل حن هبلٌ٘ز
هؼٌَٕ ٍاحذ هَسد ثبصدٗذ ٍ ؿ٘شُ هبًٌذ:
 الضام ثِ سجؼ٘ز اص ساٌّوب ػذا ًـذى اص گشٍُ حذاه ػي ً٘بص ثِ ّوشاّٖ ًَدًبى سَػط ثضسگؼبالى هوٌَػ٘ز ػٌغ گشكشي ٗب ك٘لوجشداسٕ هحذٍدٗز ٗب هوٌَػ٘ز دػششػٖ ثِ هحَطِّبٕ هؼ٘ي هحذٍدٗز ٗب هوٌَػ٘ز ٍسٍد حَ٘اًبر اّلٖ (هؼبص ٗب ؿ٘شهؼبص)رخ٘شُ سؼشٗق ؿشاٗط ٍ دػشَسالؼو ّبٖٗ هبًٌذ:
 -هحذٍدٗز صهبًٖ سصسٍ(رخ٘شُ ػب)
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ضًوذ.
 كشمّبٕ هَسد اػشلبدُ ثشإ كشآٌٗذ رخ٘شُ ػب هـخلبر ٍ هذاسى هَسد دسخَاػز اص ثبصدٗذًٌٌذُ ( ؿبه هـخلبرسوبع)
 ػبٗش هـخلبسٖ ًِ ثشإ سؼشٗق دشٍكبٗ ثبصدٗذًٌٌذُ الصم اػز. ًبًب ّب( ساُّبٕ) رخ٘شُ ػب ٍ سبئ٘ذ آى هبًٌذ سللي ،دؼز ،دٍسًگبس،ساٗبًبهِ ٗب ثشخط.
 -ؿشاٗط هبلٖ ثشإ سبئ٘ذ سصس ( هبًٌذ ًبسر اػشجبسٕ ثشإ ضوبًز دشداخز)

ع

خط هـٖ لـَ

سؼشٗق هَضَػبسٖ هبًٌذ:
 هحذٍدٗز صهبًٖ ثشإ لـَ ؿشاٗط اػششداد د٘ؾ دشداخز -ػبٗگضٗي ًشدى خذهبر

ؽ

سٍؽّبٕ هؼبص دشداخز

دس هَاسد دشداخز ثشخط ،اسائِ دٌّذُ خذهبر ثبٗذ ؿشاٗط دشداخز اهي سا
كشاّن ًٌذ.
اؿبسُ ثِ ػبٗش سٍؿْبٕ هؼبص ثشإ دشداخز

ف

سـشٗح هٌبى ٍ دػششػٖ

ثبٗذ ثِ ٍػبٗ حو ٍ ًو ػوَهٖ ،دػششػٖ ثِ ساّْب ،دبسًٌ٘گ خَدسٍّبٍ ،
دسكَسسٖ ًِ هحَطِ دبسًٌ٘گ ٍػَد ًذاسد ،دبسًٌ٘گّبٕ ًضدٗي اؿبسُ
ؿَد.

م

ؿشاٗط دػششػٖ ثِ هٌبىّب

سؼ٘٘ي دػششػٖ ثِ هٌبىّب ثشإ ّوِ(سذاسًبر د٘ؾ اص ٍسٍد ،دبسى
خَدسٍّبٍ ،سٍد ،سبثلَگزاسٍٕ ،سٍدٕ اكلٖ ٍ دزٗشؽ ،ػشٍٗغّبٕ ثْذاؿشٖ،
اسبمّبٕ ػلؼبر ٍ ًٌلشاًغّب ،سػشَساىّب ٍ گـزّب )
1-Opinion leaders
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پیًست پ
(اطالعاتي)
طراحي خذمت  :تًصیٍَاي داخلي خذمات
ػذٍ ح  1كْشػشٖ اص سَكِّ٘بٕ خذهبر داخلٖ سا ًِ ثبٗذ ٌّگبم ثشًبهِ سٗضٕ خذهبر گشدؿگشٕ
كٌؼشٖ هذ ًظش هشاس گ٘شد ،اسائِ هٖدّذ.
جذيل پ  -7تًصیٍَاي داخلي خذمات
مًضًعات قابل تًجٍ
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الق

هـخق

ًشدى

ً٘بصّبٕ اثضاسّبٖٗ سا ًِ ثبٗذ هَسد اػشلبدُ هشاس گ٘شد سؼشٗق ًٌ٘ذ:

ثبصدٗذًٌٌذگبى ،اًشظبسار ٍ
سضبٗز آًْب

 اثضاسّبٕ هؼشو٘ن ،هبًٌذ ثشسػٖ سضبٗشوٌذٕ دغ اص ثبصدٗذً ،شبة ٗبدثَد1
ثبصدٗذًٌٌذگبىً ،ظشػٌؼّٖبٕ ثشٍىػذبسٕ ؿذُ ،هـششٗبى ًبهحؼَع
 اثضاسّبٕ ؿ٘شهؼشو٘ن ،هبًٌذ ثشسػّٖبٕ اًؼبم ؿذُ دس ًبحِ٘ ٗب ثشسػّٖبٕ هـششى ثب ػبٗش سبػ٘ؼبر ٗب سبه٘ي ًٌٌذگبى خزهبر

ة

دػشَسالؼو اسائِ خذهز

هَاسد صٗش سا سؼشٗق ًٌ٘ذ:
 ػٌبكشٕ ًِ ثبٗذ دس ػخٌشاًٖ خَؿبهذگَٖٗ ٍ خذاحبكظٖ گٌؼبًذُ ؿَد. سـشٗلبر خبف ثشإ ثبصدٗذًٌٌذگبى خبف گـزّب ،هشاح ثبصدٗذ ،صهبى ثٌذٕ ٍ سَض٘حبر هشثَ ثِ ًَع ثبصدٗذ ٗبدشٍكبٗ ثبصدٗذًٌٌذُ
 هحَطِّبٖٗ ًِ ثبصدٗذًٌٌذگبى سَهق هًٌٌٖذ ٍ ثِ سَض٘حبرثبصدٗذّبٕ ساٌّوب داس گَؽ هٖدٌّذ.
 دػشَسالؼو ّبٖٗ دس هَسد اٌٌِٗ چگًَِ خذهبر ثبٗذ ثب كؼبل٘ز اسائِدٌّذُ خذهز ًِ هَسد ثبصدٗذ هشاس هٖگ٘شدّ ،وبٌّگ ؿَد.
 هـخق ًشدى هذاسى داخلٖ ٍ سًَسدّب ( ؿبه سًَسدّبٕ ًبهذَ٘سشٕٗب دادُّب ،هطبلت آهَصؿٖ ،ػضٍار ٗب سَاكنًبهِّبٕ اٗوٌٖ ًِ 2دس
دػششػٖ ثبصدٗذًٌٌذگبى هشاس هٖگ٘شد ٍ ؿ٘شُ.

1-mystery customers
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هَاسد صٗش سا سؼ٘٘ي ًٌ٘ذ:

ح

ساّْب ٍ اثضاسّبٕ اسسجبطٖ

ر

اثضاسّبٕ ًوٌٖ

ثبصدٗذّبٕ آصهبٗـٖ ،ثبصدٗذّبٕ ًٌششلٖ ،هـششٗبى حشكِ إ ،ؿ٘شُ

ص

سؼْ٘ضار ثبصدٗذًٌٌذگبى

لجبع ٗب ًلؾ خبفٍ ،ػبٗ ًولِ٘ حو ٍ ًو داخلٖ  ،ؿ٘شُ

 ػضٍار ،سبثلَّبٍٗ ،ذئَّبٕ سجل٘ـبسٖ ٗب سَض٘حٖ ،دَػششّب ٍ ؿ٘شُ ٍة  ،ؿجٌِّبٕ اػشوبػٖ ،حضَس دسًوبٗـگبُّب ،سَصٗغ ثشٍؿَسّبٕ دكبسشاطحع سػبًٖ ثِ گشدؿگشاى ،ثبصاسٗبثٖ سَػط دكبسش خذهبر هؼبكشسٖ ،گشٍُ
كشٍؽ ،ؿ٘شُ

ع

هحَطِّبٕ هشثَ

ثِ اسائِ ثبٗذ ثِ هَاسد صٗش سَػِ ٍٗظُ ؿَد:

خذهز

 هحَطِ اػشوجب گشدؽ ( هؼ٘ش ) گـز -سوبطغّب ٍ سَهقّب ،ؿ٘شُ

ؽ

هٌبثغ اًؼبًٖ ٍ هْبسرّب

هَهؼ٘ز اكلٖ ساٌّوبّبً ،بسًٌبى كشٍؿگبًُ ،بسًٌبى دزٗشؽً ،بظشاى
كؼبل٘زّب ٕ آهَصؿًٖ ،بسًٌبى هشاهجز اص ًَدًبى ٍ ؿ٘شُ سا ّوشاُ ثب ًوؾ
آًْب دس اسسجب ثب خذهز هَسد اسائِ هـخق ًٌ٘ذ.
ًبسًٌبى دس ثبسُ دػشَسالؼو ً٘ل٘ز اػشا ؿذُ دس ػبصهبى ٍ الضام ؿذُ دس
اٗي اػشبًذاسد هطلغ ؿًَذ.
ًبسًٌبى ثبٗذ اطحػبر هٌبػت اص هحَطِ هح داؿشِ ثبؿٌذ.

ؿٌبػبٖٗ ًبسًٌبى

سؼ٘٘ي ًٌ٘ذ ًِ ًبسًٌبى چگًَِ ثبٗذ ؿٌبػبٖٗ ؿًَذ :لجبع ّوؼبى،
اػشجبسًبهًِ ،ذ لجبع ،سًگّبٕ هـخق ،لجبػْبٕ ٌٗؼشًُ ،لؾّبٕ
هخلَف ،ؿ٘شُ
1- Mystery customer
2- Safety protocols
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