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 فرم ارزیابی اماکن ارائه دهنده خدمات غواصی

 لطفا موارد خواسته شده برای هر آیتم را مطابق فرمت خواسته شده تکمیل بفرمایید.    

 مشخصات مجموعه .1

 دولتی    خصوصی      ساختار:

 ......................... سال تاسیس:

 ........  و آقایان بانوان     ........  آقایان       ........ بانوان        نوع بهره برداری:

 ......................... متراژ بنا:           .........................   مساحت زمین مجموعه:

 روزها و ساعات کاری مجموعه:

 

 ........................   میانگین تعداد مراجعه کنندگان در روز:

 .......................   کنندگان در سال: میانگین تعداد مراجعه

 بیمه مسئولیت مدنی:

 نوع: .................

 تاریخ انقضاء: ....................................

 مجوز فعالیت:

 نوع: .................            مرجع صادر کننده: .........................

 .........................       تاریخ انقضاء: .........................تاریخ صدور: 

 نوع فعالیت و رشته های ورزشی تحت پوشش مجموعه:

 ................  سایر ورزشهای آبی )نام ببرید(             .................. دوره های آموزشی غواصی                  ................غواصی تفریحی   

 آدرس و شماره تماس مجموعه:
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 وضعیت کیفی ساختمان: .2

 : فضای مدیریتی، اداری و آموزشی2-1

 وجود دارد         ندارد          دفتر ثبت نام: وجود دارد         ندارد        دفتر مدیریت:

 مساحت:   .............................   .............................   ظرفیت:   تعداد کالسها:  ..............................    

 تجهیزات موجود در کالسها:

  مانکن احیا   وایت برد   اسپیکر   کامپیوتر  ویدئو پروژکتور  

 سایر   پوسترهای آموزشی و محیط زیستی  جزوات آموزشی  کتابخانه  

 ندارد   وجود دارد   فروشگاه لوازم و تجهیزات غواصی:

 ندارد              وجود دارد           بوفه فروش مواد غذایی و نوشیدنی: 

 ندارد  دارد وجود            فضای انتظار مراجعه کنندگان:

 ظرفیت ..............................       در صورت وجود :      متراژ  ..................................

 ندارد  سیستم تهویه مطبوع:         دارد                                      ندارد     سردکن:          دارد آب

 ندارد  دارد  ندارد                          کپسول اطفای حریق:            دارد    پوسترها و بروشورهای آموزشی:   
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 : فضای فنی 2-2

 تحویل تجهیزات:اتاق نگهداری و 

 ندارد              رگال نگهداری رگالتور :        دارد

 ندارد       رگال نگهداری جلیقه کنترل شناوری :        دارد

 ندارد  رگال نگهداری لباس غواصی :        دارد

 ندارد  استند نگهداری ماسک و اسنورکل :        دارد

 ندارد  ردفضای مطلوب نگهداری فین :        دا

 ندارد  سیستم تهویه مطبوع :        دارد

 ندارد  کپسول اطفای حریق :        دارد

 اتاق کمپرسور:

 ندارد تعداد کمپرسورها :        دارد

 آخرین زمان تعویض فیلترها :    ....................................

 ندارد           سیستم تهویه مطبوع :        دارد

 ندارد  کپسول اطفای حریق :        دارد

 ندارد        مخزن آب قرارگیری سیلندرها در هنگام شارژ :      دارد

 ندارد                                     دارد          استخر آموزشی:

 متراژ:  ............................

 ندارد  دارد      سیستم تصفیه آب: 
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 خدماتی : فضای2-3

 دارد              ندارد            رختکن و سرویس ویژه آقایان:

 ها: ............................تعداد دوش

 های بهداشتی: ............................تعداد سرویس

 تعداد کمدها: ............................

 تعداد دمپایی ها:  ............................

 مطلوب             متوسط             نامطلوب     تهویه:                   

 مطلوب             متوسط             نامطلوب    سیستم گرمایش:      

 مطلوب             متوسط             نامطلوب      سیستم سرمایش:    

 مطلوب             متوسط             نامطلوب       روشنایی:             

 دارد              ندارد            رختکن و سرویس ویژه بانوان:

 ها: ............................تعداد دوش

 های بهداشتی: ............................تعداد سرویس

 تعداد کمدها: ............................

 دمپایی ها:  ............................تعداد 

 مطلوب             متوسط             نامطلوب    تهویه:                    

 مطلوب             متوسط             نامطلوب    سیستم گرمایش:      

 مطلوب             متوسط             نامطلوب       سیستم سرمایش:   

 مطلوب             متوسط             نامطلوب     :               روشنایی

 فضای اختصاص یافته برای شیرین شویی تجهیزات:

 لباس غواصی و جلیقه کنترل شناوری :                مطلوب             متوسط             نامطلوب حوضچه آب شیرین

 مطلوب             متوسط             نامطلوب               شیرین رگالتور و ماسک :        آب حوضچه 

 نامطلوب   دایو کامپیوتر و تجهیزات عکاسی و چراغ قوه و لوازمی که از حساسیت باالیی برخوردارند :          مطلوب             متوسط          آب شیرین حوضچه 
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 ندارد                                       متراژ: ..............................     دارد           اتاق احیا :

 ندارد                                 ندارد                            تهویه مطبوع :                دارد  دسترسی آسان :           دارد

 امکانات موجود در اتاق احیا:

 ندارد                                 م :                داردتخت مصدو -

 ندارد                                 کپسول اکسیژن :                دارد -

 ندارد                                 النگ بک برد :                دارد -

                    ندارد              کیف احیا :                دارد -

 ندارد                                 کیف کمکهای اولیه :                دارد -

 ندارد                                 و کمکهای اولیه: :                دارد CPRپوسترهای راهنمای  -

   ندارد                               تلفن :                دارد -

 ندارد                                 فرمهای شرح حال و گزارش حادثه :                دارد -
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 نیروی انسانی .3

 موسس مجموعه:

 خانم / آقا : ...............................................      

 تلفن :  ...........................................         همراه :  .........................................      

 مدیر مجموعه:

 بخش آقایان : ....................................           همراه :  .....................................         

 بخش بانوان : ....................................           همراه :  .....................................         

 تعداد مدرسین غواصی همکار در مجموعه:

 مدرسان غواصی یک ستاره:   ........................

 مدرسان غواصی دو ستاره:    ........................

 مدرسان غواصی سه ستاره:   ........................

 تعداد دایو مستر: ........................

 تعداد نیروهای خدماتی کلوپ: ........................

 تعداد مسئولین پذیرش:  

 بخش بانوان  ........................   یخش آقایان ........................              

 گواهینامه سکانداری :          دارد            ندارد                             : 1ناخدا 

 گواهینامه ایمنی و مهارتهای چهارگانه :          دارد            ندارد                     

 

                گواهینامه سکانداری :          دارد            ندارد              : 2ناخدا 

 گواهینامه ایمنی و مهارتهای چهارگانه :          دارد            ندارد                     
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 تجهیزات غواصی .4

 اسنورکل :       تعداد ........................................ ماسک غواصی :        تعداد ........................................

 فین غواصی:      ........................................ جفت رگالتور غواصی:        تعداد ........................................

 ز بزرگ: .......................تعداد جلیقه کنترل شناوری :         سایز کوچک : ...................          سایز متوسط: ......................            سای

 ....   سایز ..................................     ضخامت ..................................     تعداد ..............................                   لباس غواصی:

 ....  سایز ..................................     ضخامت ..................................     تعداد ..............................                                      

 ت ..................................     تعداد ..................................  سایز ..................................     ضخام                                      

 ....  سایز ..................................     ضخامت ..................................     تعداد ..............................                                      

 اله و کاور ویژه غواصی بانوان:ک

 تعداد کاله: ............................           تعداد کاور:  ............................

 تعداد کمربند وزنه:  ............................

 تعداد وزنه:  ............................

 سیلندر غواصی:

 انجام شده است          انجام شده است                           بازدید هیدرواستاتیک :     انجام شده است          انجام شده استبازدید چشمی سالیانه :     

 لیتری:  ............................ 01تعداد سیلندر      لیتری: ............................        01لیتری: ............................             تعداد سیلندر  01تعداد سیلندر         
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 قایق غواصی:

 ........................................................                  حجم موتور:    تعداد: ............................                     ابعاد: ............................ فوت                  تعداد موتور:

 حلقه نجات :             دارد          ندارد عمق سنج :             دارد          ندارد ( :            دارد          ندارد GPSتجهیزات ناوبری )

 سایه بان :               دارد          ندارد ندارد     بویه نشانگر سطحی:              دارد      طناب لنگر :             دارد          ندارد

 

 کیف احیاء :              دارد          ندارد کیف کمکهای اولیه :             دارد          ندارد جعبه ابزار :             دارد          ندارد

 بیسیم با برد مناسب :             دارد          ندارد اضافی :             دارد          نداردمخزن سوخت  کپسول اکسیژن :           دارد          ندارد

 پالک روی بدنه قایق:        ثبت شده است          نشده است نام کلوپ بر بدنه قایق:             ثبت شده است              نشده است

 قایق :             دارد          نداردتجهیزات و زیرساخت حمل تجهیزات به 

 قایق پشتیبان )هماهنگی با سایر کلوپها یا وجود قایق دوم در کلوپ( :      در نظر گرفته شده است           نشده است

   

 نام و نام خانوادگی:                                                            نام و نام خانوادگی:                                                                                                     

 امضا مدیر باشگاه                                          امضا بهره بردار                                                                                                                                


