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فرآیٌذ بازدیذ گرٍّی داًص آهَزی

 – 1هخػَظ هغبلعِ ًوبیٌذُ هذرسِ

(دستَر العول قجل اس ثبسدیذ)

قبل از ّواٌّگی ٍ رزرٍ خَاًذُ ضَد
• ظزفیت هَسُ در ّز سبًس ً 100فز است ٍ اهکبى ارائِ خذهبت ثِ گزٍُ ّبیی ثب ثیص اس ایي تعذاد ٍجَد ًذارد .
• در غَرتی کِ تعذاد افزاد گزٍُ ثعذ اس رسرٍ افشایص یبثذ ،ثبیذ حتوبً قجل اس ٍرٍد ثب هَسُ ّوبٌّگ ضَد  .در غیز ایٌػَرت
هَسُ تعْذی در پذیزش تعذاد افشایص یبفتِ ًخَاّذ داضت.
• حتوبً قجل اس ٍرٍد ثِ هَسُ ،داًص آهَساى را اس قَاًیي هَسُ ٍ دستَرالعول ثبسدیذ آگبُ کٌیذ.
• در ًظز داضتِ ثبضیذ ثِ دلیل هحذٍدیت سبًس ّب ٍ ثزًبهِ ریشی دقیق ثبسدیذ اس عزف هَسُ ،تبخیز در ٍرٍد هَجت حذف
ثخطی اس ثزًبهِ ثبسدیذ( حذف یکی اس گبلزی ّب ) خَاّذ ضذ.
• هعلنً ،بظن ٍ کلیِ افزادی کِ اس عزف هذرسِ گزٍُ را ّوزاّی هی کٌٌذ ،تٌْب ًقص هزاقت را دارًذ ٍ ثزًبهِ ثبسدیذ عجق
استبًذارد آهَسضی هَسُ پیص خَاّذ رفت.
• ًقص هزاقتّ ،وزاّی گزٍُ ٍ هوبًعت اس اًجبم فعبلیت ّبی پزخغز در هحیظ هَسُ است؛ لذا ثب راٌّوبی هَسُ ّوکبری
السم را داضتِ ثبضیذ.
• ثبسدیذ هعلن ٍ هزاقجیي ّوزاُ گزٍُ اس هَسُ رایگبى است .
• ثزای ّز ً 25فز ثْتز است ،یک هزاقت اس عزف هذرسِ در ٌّگبم ثبسدیذ حضَر داضتِ ثبضذ.
• اعضبی ّز گزٍُ داًص آهَسی ثبیذ در یک ردُ سٌی استبًذارد هَسُ قزار ثگیزًذ  .در غَرت تٌَع سٌی یک گزٍُ ثبیذ ثِ
گزٍُ ّبی کَچکتز تقسین گزدد .اهکبى ثبسدیذ ّوشهبى داًص آهَساًی ثب ثبسُ سٌی هتفبٍت ٍجَد ًذارد .
الف)  6تب 8سبل  ------------اثتذایی ( اٍل ٍ دٍم )
ة)  9تب 12سبل ----------اثتذایی ( سَم تب ضطن )
ج ) ثبالی  13سبل --------هتَسغِ ( اٍل ٍ دٍم )

(ضبهل ثبسدیذ
• اهکبى ثبسدیذ یک رٍس ُ اس هَسُ ثِ ضکل تَرّبی علوی  ،ثزگشاری هزاسن ٍ جطي ّب ثب هحَریت علوی
گبلزی ّب ٍ استفبدُ اس ثزًبهِ ّبی آهَسش هتعذد ّوچَى کبرگبُ ّبی سبخت ،هسبثقبت علوی ،ضَّبی علوی سًذُ ٍ ٍ )...جَد دارد
ٍ در غَرت درخَاست ،دٍ ّفتِ قجل اس سهبى هَرد ًظز ،عزاحی ةرًبهِ ثب ّوبٌّگی هسئَل آهَسضی هَسُ ٍ هتقبضی ثزًبهِ غَرت
خَاّذ گزفت.
• اهکبى تْیِ عکس یبدگبری ثِ غَرت چبح فَری در هحل هَسُ ثب پزداخت ّشیٌِ ٍجَد دارد .
• ثِ هٌظَر ارائِ خذهبت ثْتز ،لغفب فزم ّبی ًظز سٌجی ارائِ ضذُ را پس اس ثبسدیذ تکویل ٍ ثِ هسئَل رٍاثظ عوَهی هَس ُ
تحَیل دّیذ .
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 -2قَاًیي ٌّگبم ثبسدیذ گزٍّی
قابل تَجِ داًص آهَزاى ٍ هعلویي ( ًوایٌذگاى هذرسِ ):
• گزٍُ ثبیذ حذاقل  5دقیقِ قجل اس ضزٍع سبًس در هَسُ حضَر یبثذ درغیز ایٌػَرت ٍ در غَرت تبخیز ثبالی  10دقیقِ ،ثبسدیذ
اس یکی اس گبلزی ّب کٌسل خَاّذ ضذ.
• ًوبیٌذُ هذرسِ ثبیذ قجل اس پیبدُ ضذى ثچِ ّب اس سزٍیس ثب گیطِ فزٍش ثلیظ ّوبٌّگ کٌذ.
• یک راٌّوبی هَسُ گزٍُ را در عَل ثبسدیذ ّوزاّی خَاّذ کزد ٍ ثِ سَاالت آًْب پبسخ هی دّذ .
• داًص آهَساى ثبیذ در عَل هسیز ّوزاُ راٌّوب ثبضٌذ ٍ ًوی تَاًٌذ اس گزٍُ جذا ضًَذ .السم است هزاقجیي ّوکبری السم را در
ایي خػَظ ثب راٌّوبیبى هَسُ داضتِ ثبضٌذ.
• راُ ثزٍیذ .در هَسُ اجبسُ دٍیذى ًذاریذ
• در غَرتی کِ ًظن گزٍُ حفظ ًطَد ،آثبر هَجَد در هَسُ هی تَاًٌذ آسیت سا ثبضٌذ  .لذا داًص آهَساى ثی اًضجبط ثبیذ هَسُ را
تزک کٌٌذ.
• خزیذ اس فزٍضگبُ هَسُ در سهبى گزدش آساد ٍ ثعذ اس فزآیٌذ ثبسدیذ اهکبى پذیز است .
• پیطٌْبد هی ضَد داًص آهَساى در سهبى گزدش آساد خَراکی ّبی خَد را هیل کٌٌذ.
• تَجِ داضتِ ثبضیذ ،راٌّوبی هَسُ توبم آثبر یک گبلزی را تَضیح ًوی دّذ ،ثلکِ ثز اسبس ثزًبهِ آهَسضی هػَة ّز ردُ سٌی
اقذام هی کٌذ.
قابل تَجِ راٌّوایاى هَزُ :
)1

سزضیفت ثبیذ ثز اسبس تعذاد ثبسدیذ کٌٌذُ ،راٌّوبّبی ّوزاُ ٍ راٌّوبّبی ثبثت داخل گبلزی ّب را هطخع کٌذ .

)2

تقسین ثٌذی گزٍُ ٍ هعزفی هَسُ در ٍرٍدی عجقِ  1غَرت هی گیزد.

)3

سزضیفت ثبیذ قَاًیي ضزٍری هَسُ در ٌّگبم ثبسدیذ را ثِ داًص آهَساى یبدآٍری کٌذ.

)4

ثبسدیذ ّیچ گزٍّی را تزجیحبً ثب ثزًبهِ ّبی تکویلی (جٌگ ،قػِ گَیی ٍ )..آغبس ًکٌیذ.

)5

 3تب  4سَال ثزای گزٍُ قجل اس ضزٍع ثبسدیذ ( اس لیست سَاالت) هغزح کٌیذ.

)6

حتوب ثب سبیز راٌّوبّب در هسیز گزدضی ّوبٌّگ ثبضیذ.

)7

قجل اس خذاحبفظی گزٍُ را تطَیق کٌیذ کِ در فضبیی هٌبست عکس یبدگبری ثگیزًذ .

)8

فزایٌذ ثبسدیذ در ٍرٍدی عجقِ  ٍ 1ثب عزح هجذد سَال ّبی هغزح ضذُ ٍ اختػبظ جبیشُ ( ارائِ ثلیظ تخفیف دار

خبًَادگی ( تبً 5فز) ثزای ثبسدیذ اس هَسُ ) حذاکثز ثِ چْبر ًفز پبیبى هی یبثذ .

)9

خذاحبفظی گزم ّوزاُ ثب تطَیق ثزای ثبسدیذ هجذد ثِ ّوزاُ خبًَادُ در آخز ّفتِ داضتِ ثبضیذ .
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 -3بستِّای بازدیذ بر اساس تفکیک سٌی
**بستِ الف ) هخصَص 6تا  8سال :حذاقل قیوت بستِ ّ7سار تَهاى
برًاهِ ّا
)1گرٍُ بٌذی ٍ هعرفی هَزُ ٍ قَاًیي هَزُ
)2بازدیذ از گالری هرکس علن

ثبسدیذ ّوِ سیز گزٍُ ّب اس  1ضزٍع ٍ ثِ 6
ختن خَاّذ ضذٍ .لی راٌّوبیبى ّز سیز گزٍُ
هسیز ثبسدیذ را ّوبٌّگی ثبّن تعییي خَاٌّذ
کزد .

)3بازدیذ از گالری ًَرضٌاسی
)4بازدیذ از گالری هَرس تا هَبایل
)5قصِ گَیی در گالری فٌاٍری ّا ی بَهی
)6گردش آزاد ٍ بازی ٍ خذاحافظی

یک ساعت ٍ  55دقیقِ

**بستِ ب) هخصَص  9تا  12سال :حذاقل قیوت بستِ ّ 7سار تَهاى
برًاهِ ّا
)1گرٍُ بٌذی ٍ هعرفی هَزُ ٍ قَاًیي هَزُ
)2بازدیذ از گالری هرکس علن
)4بازدیذ از گالری فٌاٍری بَهی ٍ ًجَم یا هَرس تا

ثبسدیذ ّوِ سیز گزٍُ ّب اس  1ضزٍع ٍ ثِ  6ختن
خَاّذ ضذٍ .لی راٌّوبیبى ّز سیز گزٍُ هسیز

هَبایل

ثبسدیذ را ّوبٌّگی ثبّن تعییي خَاٌّذ کزد .

)3بازدیذ از گالری ًَرضٌاسی

)5جٌگ
)6گردش آزاد ٍ خذاحافظی
 2ساعت
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**بستِ ج)هخصَص باالی  13سال :حذاقل قیوت بستِ ّ 8سار تَهاى
برًاهِ ّا
)1گرٍُ بٌذی ٍ هعرفی هَزُ ٍ قَاًیي هَزُ
)2بازدیذ از گالری هرکس علن
)3بازدیذ از گالری ًَضٌاسی
)4بازدیذ ازگالری ّای فٌاٍری ّای بَهیً ،جَم ٍ
ابسار جراحی
)5هَرس تا هَبایل ٍ اًرشی ّستِ ای

ثبسدیذ ّوِ سیز گزٍُ ّب اس  1ضزٍع ٍ ثِ 7
ختن خَاّذ ضذٍ .لی راٌّوبیبى ّز سیز گزٍُ
هسیز ثبسدیذ را ّوبٌّگی ثبّن تعییي خَاٌّذ
کزد .

)6جٌگ
)7گردش آزاد ٍ بازی ٍ خذاحافظی
 2ساعت ٍ  25دقیقِ

**بستِ د)بستِ خَد راّبر برای ّوِ سٌیي  :حذاقل قیوت بستِّ 3سار تَهاى
برًاهِ ّا
)1گرٍُ بٌذی ٍ هعرفی هَزُ ٍ قَاًیي هَزُ
)2بازدیذ از گالری هرکس علن
)3بازدیذ از گالری ًَضٌاسی
)4بازدیذ ازگالری ّای فٌاٍری ّای بَهیً ،جَم ٍ
ابسار جراحی

ثبسدیذ ّوِ سیز گزٍُّب اس  1ضزٍع ٍ ثِ 6
ختن خَاّذ ضذٍ .لی راٌّوبیبى ّز سیز گزٍُ
هسیز ثبسدیذ را ّوبٌّگی ثبّن تعییي خَاٌّذ
کزد.

)5هَرس تا هَبایل ٍ اًرشی ّستِ ای
)6گردش آزاد ٍ بازی ٍ خذاحافظی
 2ساعت

** ثستِ تَر علوی یک رٍسُ :قیوت ثزای ّز ًفز ّ 15شار تَهبى
** ثبسُ سهبًی در ًظز گزفتِ ضذُ در ّز ثستِ ،پیطٌْبدی است ٍ هذیزیت سهبى ثز اسبس تعذاد گزٍُ ّب ٍ هسیز
گزدضی ّز گزٍُ ثِ عْذُ سزضیفت راٌّوبیبى هَسُ است.

