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  يارتقاء صنعت گردشگر يبرا يندیکاربرد نگرش فرآ
  2ییرزایم می، مر 1یلیدرضا فیحم

                                                                                                              )س( الزهراء دانشگاه مهندسی، فنی دانشکده ، صنایع مهندسی گروه استادیار، 1
                                                                                                                                                 رانیتهران، ا

hrfeili@gmail.com                                                                                                                               
                                                                                                                  )س(، دانشگاه الزهراءصنایع -عیصنا یمهندسارشد کارشناس  2

                                                                                                                             رانیتهران، ا
maryam.mirzaii@gmail.com  

  دهیچک
ستم ها یاز انواع س ياریت بسیفیدر بهبود ک ییتواند نقش بسزا یت،  میفیت کیریمد ياز ابزارها یکی به عنوان يندینگرش فرآ

ستم ، نقاط قوت و ضعف یک سیمختلف  ين واحدهایستم با نشان دادن تعامالت بیک سی يندهایبر فرآ ینگرش مبتن. داشته باشد
درآمد حاصل از صنعت ،  يمستعد گردشگر يبع درآمد کشورهااز منا یکیامروزه . گذارد یش میستم را به نمایموجود در س

تواند عالوه بر تبادل  یهستند، م يگردشگر يهایژگیو يکه دارا یین صنعت در کشورهایت به ایتوجه و اهم. است يگردشگر
ت یذارد و در نهاگ یر قابل توجهیز تاثین...  و  یی، اشتغال زایخارج- یداخل ين ملل مختلف ، در رشد مسافرت هایفرهنگ ها ب

 یگردشگران شروع م يازهایبا شناخت ن يکمپ گردشگر یطراح. شود یک منبع درآمد بالقوه ، میکشور از  يموجب  رونق اقتصاد
و نحوه عملکرد آن و  شود یم یستم طراحیآن، س يندهایفرآ يستم و نقشه برداریس يهایژگیو یبا بررس ، يشود و در مرحله بعد

  .شود یم نشان داده مستیدر س يحرکت مشتر

  يدیکلمات کل

  ي، صنعت گردشگريند محوریند،  فرآیفرآ ينقشه بردار
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  مقدمه -1
 تر کینزد موجب گسترده اریبس ییدرآمدزا ضمن صنعت نیا.  است برخوردار یجهان سطح در یخوب اریبس گاهیجا از اکنون هم يگردشگر صنعت
 یزندگ از یبخش به مسافرت بایتقر و روند یم سفر به جهان سراسر در نفر ها ونیلیم ساله هر.است شده گریکدی به ها فرهنگ و اقوام ، ملل شدن
 محل نیتام ، نقل و حمل ، مانند یخدمات مسافران به که است یعیصنا و خدمات ، اقدامات از يا مجموعه يگردشگر. است شده بدل جهان مردم

 ينواز مهمان خدمات ریسا و دهندیم ارائه گرید التیتسه و يتجار يها محل ، بازارها و هافروشگاه ، غذا تدارك و هیته يگاههایجا ، اقامت يها
کوتاه  ين اقامتگاه هاین مقاله بر قسمت تامیکه تمرکز ا . کند یم فراهم را اند افتاده دور خود یزندگ محل و خانه از که ییگروهها ای افراد يبرا

 تنها مهم نیا البته. در کشور داشته باشد یو خارج یداخل يبر رشد گردشها ییر بسزایرود تاث یمکوتاه مدت است که انتظار  يمدت جهت سفرها
   .]5،6،7[رفتیپذ خواهد صورت رانیا يگردشگر موجود يها تیقابل در يبازنگر و گذشته يها تیفعال یشناس بیآس با
چنانچه . گردد یآن منطقه م يا عدم بهبود صنعت گردشگریهبود مختلف باعث ب يگردشگران در شهرها و کشورها يازهاین نیتأم تیفیک زانیم

. نخواهند داشت  ير صعودیس یو خارج یها  در سطح داخل يزان مسافرت ها و گردشگریم یعین نمود ، بطور طبیان را تامیمشتر يازهاینتوان ن
ن ی، اقدام در جهت تام یخیو تار يدر اماکن گردشگر یل عالیک کشور با پتانسی یو خارج یگردشگران داخل یرنزولیاز س يریبه منظور جلوگ

   .]8،9،10[ت استیار حائز اهمیگردشگران بس يازهاین

 جادیا کردن، کنواختی در یسع ها، گام نیا نیب يا رهیزنج ارتباط جادیا و کار انجام يبرا ازین مورد يها گام گرفتن نظر در با ندیفرآ تیریمد نظام
 را دیتول ندیفرآ تیفیک و يسودآور ،ییکارا توان یم ندیفرآ تیریمد نظام قیطر از. دینما یم يمستندساز و فزودها ارزش شیافزا ه،یرو ثبات

 ییشناسا ضعف نقاط آن جهینت در که است سازمان در ها تیفعال ندیفرآ یبررس سازمان، عملکرد بهبود جهت توجه مورد روش امروزه. داد شیافزا
ک یب با در نظرگرفتن ین ترتیبه ا  .ردیگ یم صورت الزم اقدامات شود یم سازمان ییکارا شیافزا به یمنته که اندهیفرآ تیتقو جهت در و شده

و  يصنعت گردشگر يبطور مثال برا. آن اقدام نمود يندهایت فرآیریق مدیت آن از طریبهبود وضع يتوان برا یاست م ییستم که دچار ضعفهایس
 ییندهایآن ضعف ها فرآ يبرطرف ساز يف شود؛ ابتدا ضعف ها مشخص شوند و سپس در راستایتعر ییهاندید فرآیآن با يمشکالت و ضعف ها

 یبیترک: از است عبارت ندیفرآ تیریمد نظام .است یو خارج ین داخلیمسافر يازهایهمان ن يستم گردشگریس يدرواقع ضعف ها  .ف گردندیتعر
 یم نانیاطم و است ندیفرآ یمتوال يازتکرارها آمده دست به محصول) کامل( یکدستی و یماهنگه به یابیدست آنها هدف که نیقوان و ها تیفعال از

   .هستند مشابه و کسانی شده ساخته محصوالت همه که دهد

رواقع مرتبط با هم د يتراکنش ها  .کند یم لیتبد ها یخروج و جینتا به را يورود که گریکدی با مرتبط يها تراکنش از یمنطق يسر کیند، یفرآ
 يتهایفعال مجموعه فرآیند .داردیستم گام برمیدر س يدهد چگونه مشتر ینشان م یشده جهت رفع ضعف ها است که به نوع یطراح يندهایفرآ

 درست يبرا را نهیزم که دارد ازین یخاص يدادها درون به محصول نیا جادیا يبرا و آورد یم بوجود را یخاص محصول که بوده مرتبط و یمتوال
 يفرآیندها.گردد یم محسوب فرآیند صاحب باشد، ریدرگ فرآیند عملکرد مراحل از یکی در حداقل که یکس هر.سازند یم فراهم آن نمودن عمل

 کی ندیفرآ هر .ندینما نیتأم را مردم یاساس يازهاین بهتر عملکرد با تا اند؛ شده یطراح سازمان تیمامور به یابیدست يبرا سازمان هر در موجود
 یم حاصل منابع و زمان کنترل يبرا را يبهتر هیپا ندها،یفرآ تیریمد .شود یم يمشتر بر بهتر تمرکز بر یمنته ند،یفرآ بر تمرکز و دارد يمشتر
   .]1[ شود یانجام م  يمشتر يجاد ارزش برایند با هدف ایک فرآی. کند

و  یداخل يمنجر شده و هم از لحاظ سفرها ین المللیر سطح بک کشور ، به مطرح شدن دیدر  ياست که بهبود امکانات مناطق گردشگر یهیبد
چه از لحاظ داخل و چه از  يت استقبال از مناطق گردشگریبا توجه به اهم. شود یکشور م ي، موجب رونق اقتصادیخارج يهم از لحاظ سفرها

 یطراح .رگذار استیمنطقه مربوطه، تاث يبر رونق اقتصادن مناطق، یالت مربوط به ایدر جهت بهبود امکانات و تسه یلحاظ خارج از کشور، هر اقدام
کوتاه مدت و  يگردشگر يکوتاه مدت، موجب سهولت سفرها يمسافران در سفرها يازهاین شدن نیت مناسب با درنظر گرفتن تامیفیبا ک ییکمپها
   . ]2،3،4[گرددیان مربوطه میبوم يبرا يمنطقه و منبع درآمد يت منجر به رونق اقتصادیدر نها

ق یاز طر يصنعت گردشگر يتوان برا یدر بهبود دارد، م یندها سعیعملکرد فرآ يق ارتقایند، که درواقع از طریبرفرآ یت مبتنیریدگاه مدیباد
ن یدرا. نمود یطراح یو خارج یرا باهدف جذب مسافران داخل يا يستم، کمپ گردشگریمرتبط باآن س يندهایستم و شناخت فرآیف سیتعر

است راه  یهیگردد؛ بد یارائه م ییازها، راه حل هایرفع آن ن يگردند، سپس برا یمشخص م يک کمپ گردشگریمسافران در يازهایدا نراستا، ابت
  .باشند یان می، در جريستم کمپ گردشگریهستند که در س ییندهایارائه شده درواقع فرآ يحل ها
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 . باشد نشده یطراح درست شده ارائه خدمت است ممکن کهیحال در شود، خدمت ئهارا زمان به محدود فقط تیفیک دینبا ،يندینگرش فرآ اساس بر
 را ما مراحل تمام در تیفیک به پرداختن با يمحور فرآیند. زد حرف سازمان در تیفیک از توان  یم باشد داشته وجود هم  یابیارزش تیفیاگر ک

   .]11[سازد یم تیفیک تیجامع مفهوم متوجه

 نگرش. گردد یسازمان م يندهایو بهبود فرآ یکپارچگیکند که موجب  یسازمان فراهم م يرا برا ی، آرمان مشترک يندیدرواقع نگرش فرآ
 از با و دهدیم قرار یسازمان مدت دراز اهداف  يراستا در را کارکنان يتالشها و یبخش نیب يمهایت لیتشک و فرآیندها به دادن تیاولو با يفرآیند

ستم یدر س. دینما یم جادیا سازمان در را یمشترک زبان و سازد یم همراه و همدل را کارکنان ، هایکار دوباره و هایکار پراکنده بردن نیب
 یاساس یآن، نقش يندهایفرآ يستم، نقشه بندیس یمسافران باشد و پس از طراح يازهاید درجهت برآورده شدن نیندها بایفرآ ی، تماميگردشگر

   .]12،13[ا دارددر شناخت نقاط ضعف و بهبود آنه

م ین  ترسیپرداخته؛ همچن يستم کمپ گردشگریدر س يمشتر يازهایند ، به شناخت نیره فرآیندها و زنجیانواع فرآ یدر ادامه مقاله  ضمن معرف
خته م شده پردایترس يندهایشتر فرآیت به شرح بیز رسم شده است و در نهایستم نیدر س) مسافر( يحرکت مشتر یچگونگ يندیفرآ ينقشه 

  .خواهد شد

   يستم کمپ گردشگریند در سیره فرآیندها و زنجیفرآ یمعرف  -2 
شرکت  ساز ارزش يندهایفرآ و يمرکز هسته ها ندیفرآ نیا .ان شرکت بگذارندیمشتر يرو یمیهستند که اثر مستق ییآنها :یاصل يندهایفرآ

 يفرآیند  .رندیگ یدربرم يمشتر تا کنندگان نیتأم از را میمستق يها تیفعال و شوند یم اجرا شرکت در يمحور صورت به آنها. هستند )ستمیس(
 فرآیند یاصل يفرآیندها یاصل يگامها به. دارد قرار یینها يمشتر با میمستق ارتباط در و داده لیتشک را مربوطه واحد يوجود فلسفه که است
ر یو غ يضرور يازهایو رفع ن يکمپ، قسمت ثبت نام شدن مشترستم یند ورود مسافر به سیشامل فرآ یاصل يندهایفرآ .شود یم گفته یفرع

   .]14[مسافر است يضرور

هستند  ییندهایفرآ .هستند ازین مورد یاصل يندهایفرآ یبانیپشت يبرا اما ستند،ین ساز ارزش میمستق صورت به ندهایفرآ نیا: یبانیپشت يندهایفرآ
 .دارند قرار گروه نیا در یپرسنل تیریمد و یمال تیریمد همچون ییها تیفعال. ]1[ردندگ یبه طور کارآمد م یاصل يندهایکه موجب عملکرد فرآ

 .کند یم عمل یینها يهایمشتر انتظارات و ازهاین نیتأم جهت در یاصل يفرآیندها ازین مورد منابع نیتأم با و میمستق ریغ بطور که است يفرآیند
  .شوند یف میتعر یبانیپشت -یفرع يندهایباشند، به عنوان فرآ یم يرضروریو غ يضرور يازهایرفع ن يندهایرمجموعه فرآیکه ز ییندهایفرآ

 نیا از ییها مثال. شوند یم انجام آن یبانیپشت و یاصل يندهایفرآ با ارزش رهیزنج ییکارآ سطح بردن باال هدف با ندهایفرآ نیا: توسعه يندهایفرآ
ن یکه ا یستم مورد طراحیباشد جهت توسعه س یزمیتواند مکانیم يرفتن بازخور از مشترگ .هستند کننده نیتأم توسعه و محصول توسعه گروه،
  .شده است یق، طراحیستم مورد تحقیز در سیامر ن

  :ندیره فرآیح زنجیتشر

ستم یس يدرواقع مشتر یو خارج ین جا مسافران داخلیدر ا .کند یم افتیدر را گرید واحد ای شخص کار جهینت که يواحد ای شخص :يمشتر
  .هستند

 یدرواقع چگونگ .کنند یم دنبال را یسازمان اهداف به یابیدست در یانسان يروین يرهبر و تیهدا فهیوظ که هستند ییفرآیندها :تیریمد فرآیند
  .ت آنهاستیریندها وابسته به نحوه مدیعملکرد فرآ

همکاران در ( یه منابع انسانیستم شامل  کلین سیا يورود. تند هس يضرور فرآیند عملکرد يبرا که الزم یانسان ریغ و یانسان منابع :درونداد
 ییمثل اورژانس جهت درمان سرپا یی، ساختمانهایحین، امکانات تفریزم( یرانسانیو غ)  ه کارمندان بخش های، بخش ثبت نام و کل یقسمت نگهبان

  .است) شود یکه در ادامه به آن اشاره م یالتیه تسهی، داروخانه و کل

 یخروج يندینکه هر فرآیگذشته از ا .است داریپا نسبتاً رییتغ کی به لیتبد جهت در یمقدمات راتییتغ واحد که فرآیند میمستق جهینت :دبروندا
  .است يثبت نام و یا خروج آن پس از اتمام مهلت زمانیستم ورود مجدد مسافر به کمپ و ین سیا یکل یمخصوص خود را دارد ، خروج
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مسافران  يرضروریو غ يضرور يازهایستم درواقع نین سیرسم شده در ا يندهایفرآ یتمام .باشد یم خدمت رندهیگ در داریپا اًنسبت رییتغ کی :اثر
  .است يمشتر يازهایرفته شده درواقع رفع نیاست و اثر پذ يک کمپ گردشگریدر 

کمپ  یآمد مورد نظر از طراح یپ.  ستین دیجد رییتغ کی وقوع يمعنا به و است خدمت رندگانیگ در اثر وقوع یاجتماع ریتأث انیب  :آمد یپ
در  يت صنعت گردشگریت بهبود و ارتقاء وضعیو در نها یو خارج یش تعداد مسافران داخلیمسافران و افزا يازهای،  برآورده ساختن نيگردشگر
  .باشد یکشور م

د یکه با ینکات. شود یم دهینام یفرع فرآیند که افتهی لیتشک ییگامها از و گردد یم یطراح يمشتر خاص ازین کی به پاسخ در یاصل يفرآیندها
 یفرع يندهایند و فرآیفرآ يند، بروندادهایها، تدارك کنندگان، صاحبان فرآیستم مشاهده شوند شامل دروندادها، مشتریک سیند یدر نقشه فرآ

   .]15،16،17،18[است

  ستم مورد مطالعهیدر س یعوامل مورد بررس -3 
 ينه هایاز هز يک سریت کمپ بودن آن، ناخودآگاه ین ماهیبودن امکانات آن و همچن یستم با نگرش عمومین سیا یطراح : نهیهز - 3- 1

 یل میت مردم را که طبقه متوسط جامعه را تشکیاز جمع يشتریب يب بازه ین ترتیرد و به ایگیشود را دربرنم یرا که شامل هتل ها م یثابت یاضاف
  .دهد یدهند را پوشش م

ن کمپ ها، یگر اید يایاز مزا  :اسکان  ییایت جغرافیدر  موقع يریاز لحاظ زمان و انعطاف پذ يریانعطاف پذ -3 - 2
 یک منطقه مانند کوهستانی ییایجغراف يهایژگیکه به علت خاص بودن وییک منطقه است، جای ییایجغراف يهایژگیآنها در مقابل و يریانعطاف پذ

ک یست، ساخت یسر نیجاد هتل می، امکان ايا در حومه شهر واقع شدن اماکن گردشگریو  ین شخصیانحصار شده به مالک ییایبودن، سواحل در
  .داشته باشد ين به آن منطقه گردشگریشتر مسافریدر جذب ب یتواند اثر مثبت یم يکمپ گردشگر

امکانات و نظافت  يبه برقرار يازیکمپ است، در تمام طول سال ن نیازات ایگر امتیامکانات از د يدر مقابل زمان برقرار يرین انعطاف پذیهمچن
 يالت هایمانند تعط يشده ا ینیش بیپ یزمان يانه نخواهند بود، بلکه در بازه هایبطور ثابت سال.. آب و برق و گاز و  ينه هایر هزینبوده و سا

کمپ چه در بازه  یالزم به ذکر است که امکانات کل. ن خواهد گذاشتیار مسافرین کمپ ، امکانات و خدمات خود را در اختیمتداول در کشور ، ا
سال، در  يک از روزهاینشده، شامل هر  ینیش بیپ ي؛ و چه در بازه ها... د نوروز و یکشور، ع یالت رسمیشده مانند تعط ینیش بیپ یزمان يها

شود، اما  یستم برقرار مینشده با ورود مسافر به س ینیش بیپ یع زمانستم در مواقیدرواقع امکانات س. صورت ورود مسافر به کمپ برقرار خواهد شد
  .داخل کمپ، از قبل، اقدام خواهد شد يز بخش هاین و تجهیشده، جهت تام ینیش بیپ یزمان يبازه ها يبرا

جهت مسافرت  ن ،یمسافر يازهایف شده در کمپ مطابق نیت امکانات تعریفیک :يو رونق اقتصاد يت مشتریرضا ،ت یفیک  - 3-  3
واقع خواهد  یستم مورد نظرسنجیمسافر از س ییه امکانات در هنگام خروج نهایت کلیفیزان کین میهمچن. کوتاه مدت، درنظرگرفته شده است يها

ن بازخور، یقت، ایدرحق. شود ی، استفاده م یخدمت رسان ينوع امکانات و نحوه  ين در جهت به روزآوریشنهادات مسافریها و پ یشد و از نظرسنج
ن کمپ، که یا یطراح ی، هدف اصليقرار دادن بازخورها از جانب مشتر یستم است که درصورت مورد بررسین سیا یاجات واقعیاز احت یکی

ن از کمپ و مسافرت یشتر مسافریت هرچه بیرضا. ابدی یت آنها از مسافرت خود است، تحقق میت رضایشتر مسافر از کمپ و در نهایت هرچه بیرضا
ت با توجه به یابد و در نهای یمربوطه رونق م يت آن، اقتصاد  منطقه گردشگرید، به مرور زمان موجب رشد مسافرت ها خواهد شد که بالتبعخو

 يتنها در سطح منطقه ا ين رونق اقتصادیدارند، مانند کشور خودمان، ا ییباال يل گردشگریکه پتانس ییدر کشورها ياد مناطق گردشگریتعداد ز
  .کل کشور خواهد داشت يدر رونق اقتصاد ییر بسزایبلکه تاث نبوده
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  يدشگرستم کمپ گریس در انیمشتر يازهاین يطبقه بند - 4
  :دینما یم يطبقه بندر یز  ستم به قرارین سیا یفرض یرا با طراح یخارج/ یمسافران داخل يازهایق ، نیم تحقیانجام شده توسط ت يها یبررس

   یخدمات بانک- - 1
  )شامل داروخانه و اورژانس(  یخدمات پزشک  -2 
  )يد یت ها، بروشورها، سیشامل وب سا(  یسیو انگل یبه دو زبان فارس یاطالع رسان - 3
  )مخصوص کودکان یحیو تفر یل ورزشیو وسا يشامل مهدکودك اضطرار(خدمات اطفال  - 4
  همراه یگوش یآنتن ده -5 
  ، حمام یس بهداشتیسرو - 6
  اقامتگاه -7 
  ...، قهوه و يکافه، آب جوش، آب سرد، چا -8 
  یله حمل ونقل شخصین با وسیمسافر يبرا) ن و گازیپمپ بنز( ی، سوخت رسان نگیپارک -9 

  ت کمپیش امنیجهت افزا یو بخش مال  ینگهبان  - 10
  سوپر مارکت  - 11

  قیاتفاء حر  -12 
  نمازخانه - 13

  رستوران -14 
  صوص بزرگسالمخ – یل ورزش همگانیوسا  -15 
  )نت یهمراه و کاف يها یا گوشیم جهت لپ تاپ یس ینترنت بطور بیشامل امکان استفاده از ا( يخدمات مجاز -16 
  )کمپ يسربسته  يآزاد و گاز در فضا يمنقل در فضا( خدمات پخت و پز   -17 
  )یباله ها و سم پاشز يستم جمع آوریبه سطل زباله در کمپ و س یشامل وجود و سهولت دسترس(نظافت  -18 
و ( ياز کمپ به مناطق گردشگر)/ و بالعکس(به سمت کمپ  يمسافربر يانه هاینال ها و پایشامل حرکت از ترم(الت حمل و نقل یتسه -19 

  )يداخل شهر يجهت رفت و آمد ها)/ بالعکس
  

 ستم موردیس يندهایح فرآیو تشر يستم کمپ گردشگریحرکت مسافر در س يندیفرآ یبررس - 5
  مطالعه

ف و یتعر ییندهایستم که درواقع مسافران هستند،  فرآین سیان ایمشتر يازهایرفع ن يند ،  برایفرآ ين مرحله باتوجه به اصول نقشه برداریدر ا
  .شود یمشاهده م 1ستم مورد نظر در شکل یند سینقشه فرآ .شوند یم میترس

توان  نقاط ضعف  یب مین ترتیبه ا. است يستم کمپ گردشگریک سیدر ) افرمس( يحرکت مشتر یانگر چگونگیم شده ، بیند ترسینقشه فرآ
 يندهایا اضافه نمودن فرآیدر جهت حذف  یماتیل ها و اتخاذ تصمیتوان با انجام تحل یت میشناخت و درنها يشتریستم  را با سهولت بیس
  .حرکت داد ینگیستم، آن را به سمت بهیس

زان یها و م یو مشاهده اطالع رسان يگردد، پس از آن با مراجعه به بخش ادار یستم آغاز میدر س يت مشتر، حرکیبا ورود مسافر به بخش نگهبان
ستم یم خروج از کمپ را داشته باشد درواقع از سیاگر مسافر تصم. ردیگ یا خروج از کمپ میم به ورود به کمپ و ینه جهت اقامتگاه ، تصمیهز

 ییسهایز سروین يمسافربر يانه هایالزم به ذکر است که در پا. شود یستم شناخته میحضور دارد ، درون سن کمپ یکه در ایشود و تازمان یخارج م
 یتواند ثبت نام کند و اطالع رسان یرد، میم به اقامت در کمپ را بگیکه مسافر تصمیدرصورت. فراهم خواهد شد ين کمپ گردشگریجهت ورود به ا

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 سازمانی دومین همایش ملی مدیریت فرآیندهاي
 

  
 

6 

 

ستم ین سیدر ا. تواند استفاده کند یکه در کمپ درنظرگرفته شده م یستم، مسافر از امکانات عمومین سیضمن اقامت در ا. دیافت نمایها را در
  .  شود ین می، تام یبا امکانات عموم يک کمپ گردشگرین در سطح یمسافر یحیتفر -يرضروریو غ يضرور يازهاین

استفاده از  ينه یمخصوص خود را دارد، هز یمتگاه که سبک طراحر از اقاین کمپ، به غیبودن امکانات درون ا یاست که به علت عموم یهیبد
خود در جهت رفع آنها از امکانات کمپ، به  يازهایار باشند؛  مسافر برحسب نیدر اخت یخواهد بود که امکانات بطور اختصاص یامکانات کمتر از زمان

ن یو تام ياز به نگهداریستم نین سیکه ا ین معنیکمپ نخواهد بود، به اثابت  ينه های، شامل هز يو ینه پرداختیار خود استفاده نموده و هزیاخت
ان یشوند امکانات درون آن به جر ین کمپ وارد مین به ایکه مسافر ییدر تمام مواقع سال را ندارد،  بلکه تنها در زمانها -مانند هتل ها -هیمواد اول

بودن امکانات آن، برحسب  ینبوده ، بلکه به علت عموم... برق، آب و  يانه یالثابت س ينه هایستم شامل هزین سیب این ترتیافتد و به ا یم
  .افت خواهد شدینه دریهز ياستفاده از امکانات، از مشتر

ثبت نام شده،  یکه مهلت زمانیافت خواهد شد، و تا مادامینه دریجهت اقامت در کمپ، هز یهنگام ثبت نام در کمپ، براساس مدت زمان ثبت نام
شود  ین امکان داده میرسد، به مسافر ا یان میبه پا یکه مهلت زمانیهنگام. دیتواند از امکانات کمپ استفاده نما یده است، مسافر میان نرسیبه پا

نداشته  ید مهلت زمانیان برسد و مسافر قصد تمدیبه پا یکه مهلت زمانیدرصورت. دید نمایط توسط کمپ، ثبت نام خود را تمدیشرا یکه با بررس
شود و سپس مسافر از  یم ی،نظرسنج یدر قالب فرم نظرخواه  يالت کمپ از مشتریت تسهیفیستم در مورد امکانات و کیاشد، قبل از خروج از سب

قرار خواهند گرفت تا درصورت لزوم اقدامات  یشوند و هر سال مورد بررس یم یگانیبا ینظرسنج يه فرم هایکل. شود یستم کمپ خارج میس
  .برطرف نمودن مشکالت کمپ انجام شود يدر راستا يرانه ایشگیا پی یاصالح
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  شک

  يستم کمپ گردشگریند حرکت مسافر در سینقشه فرآ: 1ل شک
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