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عت گردشگری ی خاص صنشغل های جدید و تبدیل ایده ها به کسب و کار است و در صنعت گردشگری با توجه به ویژگایجاد راه میان بر برای خلق 

امل مهمی عا میتواند درصد مشاغل آن از سوی بنگاههای کوچک ایجاد میشود و نوآوری در آن حرف اول را میزند  ، استارت آپ ه 90که بیش از 

 حصیل کرده وتیشود و مغل و سرمایه گذاران باشد ، مخصوصا اینکه گردشگری در کشور ما صنعت نوپا محسوب برای اتصال ایده ها با صاحبان مشا

 فارغ التحصیالن زیادی دارد .

 تعریف پاراتور :

ند شوند مر بهره گذا ز گشت وبه سفرهایی اطالق میشود که معلوالن و سالمندان با استفاده از امکانات و تجهیزات تخصصی براحتی مثل سایر افراد ا

 ری شده است .پاراتور برای اولین بار در ایران توسط انجمن فرهنگی ، ورزشی و گردشگری معلوالن پارس بنیانگذا

تا  0از  شگری خود راقصد گردمطراحی و ساخت این نرم افزار میتواند به افراد معلول ، کم توان و سالمند به صورت آنالین و اینترنتی کمک کند که 

ظر نه شهر مورد کشان دهد نبا بهترین آپشن ها انتخاب کند . در واقع این نرم افزار میتواند به متقاضی مقصد هدف  گردشگری به صورت کامل  100

و  هین این اجازیرد . همچنگتفریحی و زیارتی است و از کدام این مکانها میتواند از طریق تور مورد نظر بهره کامل  –مکانهای گردشی  دارای چه 

ورت شود و در ص اه آشنادسترسی را به متقاضی میدهد که به صورت کامل مراکز اقامتگاه گردشگری را بشناسد و با تمام محیط های داخلی اقامتگ

ند . معلولین نیز کگاه پرداخت ی اقامتلزوم و تایید اولویتها بتواند به صورت آنالین رزرو خود را انجام دهد و مبلغ مورد نظر را از طریق درگاه اینترنت

صورت  سان است  بهولیت یکهمانند تمامی افراد جامعه تمایل به سفر دارند و این امر که اشتیاق به سفر برای افراد دارای معلولیت و بدون معل

توسعه دسترسی ز ادرصد افراد به صورت گسترده  40الی  30گسترده پذیرفته شده است . با احتساب افراد معلول و سالخورده مشخص است که 

علول را دتا افراد موجود عممپذیری در امکانات و خدمات گردشگری منتفع خواهد شد . لیکن به نظر میرسد علیرغم این بازار بالقوه مهم ، گردشگری 

   به حاشیه رانده و یا حتی از خرید محصوالت و سوغات دلسرد می نماید .
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                                                                                 افزار و معرفی کامل و جامعانتخاب راهنمای استفاده از نرم  

 انتخاب اطالعات مورد خدمات در دسترس اقامتگاه 

 انتخاب سروی های توریستی عمومی یا خصوصی

 ردشگریانتخاب مقصد گردشگری توسط افراد معلول جسمی با توجه به روساخت های گ

 انتخاب سطح معلولیت و درصد آن و اولویت های اطالع رسانی و سطح نیاز به دسترسی امکانات 

 انتخاب نحوه استفاده از تورهای گردشگری

 روزه تهران گردی به استناد رعایت شرایط جسمی متقاضی و معرفی مکانهای دیدنی ، فرهنگی ، گردشگری و زیارتی تهران  1انتخاب تورهای 

 روزه ) بازدید از قصر بهرام و جاده سنگ فرش راه ابریشم ( 1اب تور بیابان گردی انتخ

 انتخاب تورهای سه روزه زیارتی 

 روزه فرهنگی و آموزشی  1انتخاب تورهای 

 گاه انتخاب فقط  اقامت در محل گردشگری و استفاده از امکانات داخلی اقامت

 کامال شخصیانتخاب تور خصوصی همراه با مراقب و امکانات 

 انتخاب امکان اقامت و تور گردشگری همراه با خانوده 

رستورانهای پارک آبی همراه با موسیقی –پارک فضای سبز  –مجموعه پارک آبی  –فرهنگی  –معرفی کامل محیط های داخلی اقامتگاه : مجموعه ورزشی 

 سنتی به صورت زنده 
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 حق تفریح و فراغت معلولین در پرتو اسناد بین المللی 

ماعی در گی و اجتیت و تضمین سالمتی به مثابه حقی فرهنمنظور رهایی از انزوا ، بروز خالقتفریح و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و فراغتی ، روشی موثر به 

ی برای های ضرور ارکت در فعالیتهای فرهنگی ،تفریحی ، فراغتی و ورزشی از جمله مولفهمورد شناسایی قرار گرفته است . مش کنوانسیون حقوق معلولین 30ماده 

ده ای از نوف گسترو ازآن برخوردار گردند اما افراد معلول اغلب از حق شرکت در صتمامی افراد جامعه به شمار می روند که باید در دسترس همگان قرار گرفته 

فراد ات برای گی فرهنگی ،پدیده ای جهانی است که در اشکال متنوعی صورت می پذیرد . مکانهای فرهنگی در اکثر اوقافرصت ها محروم شده اند تبعیض در زند

عه آزاد و فراد جامآنها بر مشارکت فرهنگی نادیده گرفته شده است حتی بنیادی ترین فعالیتها که باید به آسانی برای همه امعلول غیر قابل دسترس بوده و حق 

دلیل خطرات  تئاتر به که از ویلچر استفاده میکنند اغلب از ورود به سینما وباشد برای اعضای ناتوان و معلول جامعه غیر قابل دسترس است مثال: افرادی رایگان 

 سی همهنده از دسترصندلی چرخدار برای دیگران محروم میگردند امکانات گردشگری در سراسر جهان نیز شامل موانع محدود کننده حرکت و یا جلوگیری کن

درت قادر به ننیز به  هتل ها فاقد انواع اتاقهای قابل دسترس و عالمتهایی برای افراد دارای اختالالت بینایی هستند اتوبوس های تورهای تفریحی.  جانبه هستند

مایت از لی جهت حالملندارند . جامعه بین  دسترسیجای دادن ویلچرها هستند برنامه سازی تلویزیون و سایر فناوری های ارتباطی ، برای افراد ناشنوا قابلیت 

نسبت به  رتقاء احتراماافراد دارای معلولیت را که با هدف افزایش حمایت و تضمین بهره مندی برابر و کامل افراد معلول و  کنوانسیون حقوق 2006معلولین در سال 

مار لین به شنه در زمینه حقوق و آزادی های بشری معلوترحم محورانه به رویکرد حق مدارامنزلت ذاتی آنها شکل گرفت توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

قط ردم نه فاز قبیل حق دسترسی به محیط که این پتانسیل را دارد تا همه ممی رود و تعدادی از معیارهای تساوی سازمان جهانی را در خود گنجانده است 

ردد که ماده لقی میگتو فراهم آورنده فرصتی جهت بازپروری و ادغام آنان در جامعه  تفریح و فراغت از جمله نیازهای اساسی معلوالنمعلوالن از آن بهره ببرند .

ید قرار داده ورد تاککنوانسیون شرح مفصلی از حقوق رفاهی ، گردشگری و تفریحی معلوالن را ارائه و لزوم برخورداری از این حق را مبنای مساوی با سایرین م 30

 ر دسته نسل پنجم حقوق بشر نیز مورد شناسایی قرار گیرد .چه بسا انتظار میرود که چنین حقی د
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 : تعریف معلولیت

 ن نوع ناتوانیآلیت را وکم توانی از مفاهیمی هستند که از ابتدای تاریخ بشر وجود داشته اند و همواره رویکرد متفاوتی نسبت به آنها حاکم بوده است در لغت معل

معلولیت را  لولین ،رکت در فعالیتهای معمول روزمره میگردد قواعد استاندارد سازی سازمان ملل در برابری فرصتهای معجسمی یا روانی می دانند که مانع از مشا

ند تاثیر ی بتوانارتباطات ،آموزش و پرورش و... در شرایط مساو شامل تعدادی از محدویت های عملکردی افراد می داند که بر فعالیتهای سازمان یافته ای چون

یا  و ذهنی ، فکری کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت ، افراد معلول شامل کسانی می شوند که دارای نواقص طویل المدت فیزیکی ، 1. بر اساس ماده  بگذارد

 . کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد حسی هستند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت

 مبانی تعهدات دولت ها بر حق تفریح و مشارکت در زندگی فرهنگی معلولین 

ی آنان زادی هاآ نظر به اهمیت تفریح و فراغت معلولین برای سالمتی و خودشکوفایی آنان ، جامعه بین المللی به این مقوله توجه و آن را در فهرست حقوق و

سیاری از ی در براغتی و ورزشگنجانیده و به رسمیت شناخته تا دولتها را متعهد به تحقق و تضمین آن نماید . حق مشارکت در فعالیتهای فرهنگی ، تفریحی ، ف

منعکس شده است .  میثاق بین المللی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 15و ماده  7ماده  4اعالیمه جهانی حقوق بشر بند  27و  24اسناد حقوق بشری از جمله ماده 

و خالقانه  دسترسی معلوالن به خدمات تفریحی ، فرهنگی بر لزوم 9در ماده ( 1975مجمع عمومی سازمان ملل ) 47/37اعالمیه حقوق معلوالن مصوب قطعنامه 

فراغتی یک  الیتهایدر جامعه و برابری آنها با سایر افراد اشاره نموده است دسترسی معلوالن به فرهنگ و فع تأکید دارد . برنامه اقدام جهانی برای معلوالن

 محسوب میشود . مسئولیت مبتنی بر دموکراسی است اما در بسیاری از کشورها یک تعهد

 کنوانسیون حقوق معلولین  30ماده 

به منظور افزایش مشارکت در عرصه های مختلف اجتماعی و همچنین زندگی فرهنگی را مورد تآکید کنوانسیون تعدادی از اقدامات خاص طراحی شده  30ماده 

به مکانهایی مثل اجراهای فرهنگی یا  حمایت از دسترسیداماتی در راستای موارد مختلفی در خود گنجانده است از جمله : اتخاذ اق 30قرار داده است . ماده 
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و برخورداری از  خدماتی از جمله تئاتر، موزه ، سینما و خدمات گردشگری و نیز دسترسی به مکانهای قدیمی و دور از امکان و محل های فرهنگی مهم ، حق رشد

 مزایای فردی و اجتماعی است .

 تفریح معلولین 

بع تفریحی به منا دارای معلولیت از حق داشتن زمانی برای تفریح چه خارج از خانه و چه داخل آن و چه به صورت گروهی و چه به صورت انفرادی و دسترسی افراد

اصول پیش شرط  ان یکی ازاین سند به مقوله تفریح به عنو 11کنوانسیون به مسئله تفریح توجه ویژه داشته است . ماده  30ماده  5جامعه را دارا هستند بند 

شد  ن بااده معلوالو استف یمشارکت برابر در جامعه اشاره کرده و بیان میدارد که دولتها باید تدابیری برای ساختن اماکنی برای تفریح اتخاذ نمایند که قابل دسترس

ی ارائه رنامه هاروشهای دسترسی و مشارکت ، بح هایی برای ایجاد چنین تدابیری میتواند شامل حمایت از معلولین در برنامه های تفریحی و ورزشی از جمله طر

یتهای دن فعالااطالعات و آموزش باشد به عالوه مسئوالن گردشگری ، آزانس های مسافرتی ، هتل ها ، سازمانهای داوطلب و سازمانهای دیگری که در ترتیب د

 نی ، فیزیکی وفاختاری سه همه ارائه داده و نیازهای معلولین را در نظر بگیرند . بنابراین موانع تفریحی با فرصت های مسافرتی شرکت دارند باید خدمات خود را ب

 یرند .گه قرار داری از فعالیتهای تفریحی هستند باید حذف گردند و ویژگی های خاص انواع معلولیتها نیز در طراحی مورد توجورنگرشی که محدودکننده ی برخ

 تهای فرهنگیمشارکت معلولین در فعالی

جتماعی و امیثاق بین المللی حقوق اقتصادی  15اعالمیه جهانی حقوق بشر هرکس دارای حق شرکت در زندگی فرهنگی میباشد همچنین طبق ماده  27طبق ماده 

به  د دسترسیدر زندگی فرهنگی در جامعه را بدون رویایی با آزار و اذیت و مشکلی هستند . بدین منظور بایفرهنگی تمامی افراد حتی معلولین حق مشارکت 

 تنظیم نیازهای معلوالن ذهنی ارائه گردد.فعالیتهای تفریحی و گردشگری و فرهنگی تضمین و در صورت لزوم ترتیبات خاصی برای 
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 گردشگری معلولین 

 ن از آن و دراینکه اغلب به عنوان زیر مجموعه تفریح و فراغت محسوب میشوند ذکر شده است امروزه گردشگری در شهر یا بیروبه دلیل  30گردشگری در ماده 

رین گونه تداول تمداخل یا خارج از کشور با توجه به افزایش درآمد بیشتر مردم در جوامع مختلف و نیز توسعه وسایل نقلیه و آسانتر شدن مسافرت به یکی از 

از  رح حمایتطو ملزم به تعامل و مشارکت در ی گذراندن اوقات فراغت تبدیل شده است . سازمان های حامی معلولین باید در چنین فرآیندهایی شرکت کرده ها

لزم به تها را مکنوانسیون حقوق معلولین تنها معاهده حقوق بشری است که صراحتآ به مفهوم گردشگری اشاره کرده است و دولگردشگری در دسترس باشند 

ریحی موانع متعددی جهت دسترسی به گردشگری فراگیر معلوالن به عنوان یک فعالیت تفتضمین دسترسی معلوالن به گردشگری و خدمات توریستی میکند .

دیده با  ی آموزشارمندان هواپیمایوجود دارد از جمله موانع موجود برای گردشگری معلوالن میتوان به وسایل حمل و نقل هوایی غیر قابل دسترس و عدم وجود ک

ابیت ه به جذجبیماران ، فقدان وسایل حمل و نقل عمومی در دسترس ، اتاق های غیر قابل دسترس هتل ، عدم وجود متخصصین آموزش دیده ، فقدان اطالعات را

 .خیابان های غیر قابل دسترس اشاره کرد . موزه ، نمایشگاه ها ( رستورانها و جذابیت های توریستی غیر قابل دسترس ،های گردشگری خاص ) 

 مدل نظری بیان پذیرش یک معلول در اجتماع

 سرمایه های اجتماعی که شامل :

 مشارکت  -1

 اعتماد  -2

 انسجام  -3
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 و پذیرش معلول که شامل :

 امکانات ایاب ذهاب  -1

 نحوه گذراندن اوقات فراغت  -2

 آموزش فرهنگی -3

 برنامه های رسانه ای در خصوص توانمند سازی معلولین  -4

 خدمات توانبخشی -5

 ویژگی شخصیتی  -6

 حمایت  -7

 

 ایده هایی برای مرکز اقامتی گردشگری معلولین و سالمندان 

 احداث یک شهربازی متفاوت برای معلولین جسمی و ذهنی و سالمندان -1

 ریحی ایناز مشکالت تفتآسیس یک شهربازی و پارک آبی منحصر به فرد در یک یا اقامتگاه گردشگری برای معلولین و سالمندان میتواند مقداری 

 یا بازی قشر آسیب پذیر و ناتوان را برطرف کند تا افراد دارای مشکالت خاص جسمی و ذهنی بدون هیچ گونه محدودیت و مشکلی از وسایل بازی

و  ز معلولینبر وسایل مختلف بازی از جمله چرخ و فلک و ترن هوایی برای بسیاری ا آبی مختلف لذت ببرند . رفتن به شهربازی و سوار شدن  های

 علولمکانی که کودکان دارای مشکالت حرکتی و ذهنی جذاب است ، بیشتر کودکان خاطره هایی شیرین و ماندگار از شهربازی دارند اما متاسفانه کود

یکی از  ندارند . و به نوعی از مشکالت جسمی و ذهنی رنج می برند از این لذت محروم هستند و توانایی استفاده از بسیاری وسایل شهربازی راهستند 

 ند .آور مزیت های این شهربازی این است که کودکان دچار معلولیت در کنار یکدیگر به راحتی بازی کنند و درک بهتری از همنوعان خود بدست
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 امکانات مورد نظر و قابل طراحی برای این مجموعه تفریحی عبارت است از :

 امکان استفاده از ویلچر در تمام وسایل بازی -1

 ن () مخصوص ناشنوایاوجود پارک حسی که با بهره گیری از حس المسه ، نور و صدا فضای شادی در آن برای بازدیدکنندگان ایجاد کند  -2

 متنوع و وسایل بازی که متناسب سازی شده باشد .ساخت انواع سرسره های  -3

 .کنترل مستمر جمعیت وارد شده به پارک ) شلوغی زیاد میتواند باعث ناراحتی و اذیت شدن کودکان و معلولین شود ( -4

 .ند کجلوگیری  دستبندهای کامپیوتری که اعضای یک خانواده یا یک گروه با استفاه از آن میتواند از گم کردن هم در سایر نقاط مجتمع -5

 .پذیرش اعضای خانواده معلولین بدون هیچ گونه محدودیت  -6

 

 ایجادمکانی برای ورزش معلولین و سالمندان -2

 ی ثباتی واز طریق بازی و ورزش امکان پذیر است و میتوان در مقابل بیماری های ذهنی ، بشولز معتقد است که رشد شخصیت و ارتقای حرفه ای 

مام تند برای ناهنجاری جسمانی مقاومت کرد و امکان فعالیت بدنی را از طریق ورزش و بازی برای معلولین و سالمندان فراهم آورد . ورزش میتوا

سبت نفراد را اابخش و ایده آل نسبت به روش های قدیمی روان درمانی است ورزش میتواند دیدگاه معلولین و سالمندان مفید باشد و روشی کامال شف

فکار و پرورش ا وبه  معلوالن تغییر دهد ورزش باعث میشود که فعالیتهای ذهنی این دسته از معلولین به سوی خود اعتباری ، روحیه رقابت ، دوستی 

زوی یری از منهدف از ورزش فقط سالمت فیزیکی نیست بلکه یکی از بهترین و مهم ترین امکانات برای جلوگاستقالل طلبی رشدد پیدا کند بنابراین 

 شدن معلوالن ، کم توانان و سالمندان در جامعه است . 
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 اشتغال معلولین دارای مشکالت جسمی کمتر در موسسه گردشگری با توجه به هدف ابن مجموعه  -3

ود می او اعتماد به نفس به وج دراشتغال هر فرد موجب استقالل اقتصادی او میشود داشتن شغل ، به شخص هویت و تشخص اجتماعی بخشیده و 

 رسند درل مناسب باز معلوالن به رغم گذراندن دوره های تحصیالت عالی و کسب دانش و مهارت الزم نمی توانند به اشتغاآورد متاسفانه تعداد زیادی 

ساس قانون  یکه بر ازمینه اشتغال زایی برای معلولین تبعیض فاحشی وجود دارد و گاه میزان بیکاری بین معلولین در برابر بیکاران عادی است در صورت

 دهد . د از اشتغال را به معلولین اختاصدولت موظف است سه درص

جموعه معلولین دارای مهارت و کمتر آسیب دیده در قسمت های مختلف مدر موسسه یا مجموعه گردشگری برای معلولین و سالمندان میتوان از 

 بکارگیری کرد البته این مسئله مستلزم گذراندن دوره های آموزشی و کسب تجربه دانش خواهد بود .

 

 مشارکت اجتماعی معلولین و سالمندان در مدیریت موسسه گردشگری -4

رای ارند و بوص سازمانهایی که اعضای آن از معلوالن تشکیل شده یا معلوالن در آن عضویت دافراد معلول باید در تصمیم گیریها به ویژه در خص

عه خاص معلوالن خدمت رسانی می کنند مشارکت جدی و تاثیرگذار داشته باشند کمک به تشکیل گروه های خودیار به منظور حمایت و توسعه جام

ر ز سوی دیگامی باشد . تشکیل جوامع خاص معلوالن میتواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد معلوالن از مهم ترین اقدامات برای مشارکت این گروه 

دمات ت موجب میشود تا افراد ضمن برخورداری از رابطه اجتماعی ، استقالل اقتصادی ، احترام اجتماعی ، دسترسی به خالوجود چنین تشکی

 عملی کنند .تخصصی بتوانند ایده هایشان را مطرح و انها را تا حدی 
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 جمع بندی استارت آپ حوزه نوآوری گردشگری معلولین و سالمندان

 مدل درآمدی مکانیزم ها /خدمات نیازها گروه های هدف

 

 معلولین کم توان ذهنی*

 معلولین کم توان جسمی*

 ناشنوایان*

 معلولین حرکتی شامل :*

 معلولیت های مادرزادی

 معلولیت بر اثر حادثه و تصادف 

 سالمندان *

سالمندان دارای مشکل حرکتی و  *

 نقص عضو

 

 

 

 

 

 درآمد پایدار و اشتغال *

 کمک و تامین مالی*

 اجتماعی –مشاوره و حمایت مالی *

 آموزش های مهارتی و تحصیلی *

تآمین نیازها همراه با حفظ شآن و *

 کرامت انسانی

احیای حقوق تمام معلولین در *

جامعه به استفاده ماده و تبصره های 

 میثاق های بین المللی 

ایجاد فرصت جدید برای بازگشت *

به جامعه در تمامی مقاطع حتی 

 گردشگری و اجتماعی  –فرهنگی 

 توسعه محصول / خدمت برای رفع نیازهای افراد *

ا ت یاستفاده از ظرفیت اینترنت برای توسعه بازار محصوال*

 د خدماتی که توسط قشر معلول و سالمند ارائه داده میشو

 شبکه سازی و ایجاد تعامل بین معلولین و سالمندان*

 تسهیل دسترسی به منابع و ایجاد فرصت ویژه برای قشر*

 معلول و سالمند 

 ند معلول و سالمآموزش ، مشاوره و مهارت آموزی به قشر *

  استفاده از تخصص افراد داوطلب جامعه به صورت بهینه*

ایجاد زیرساخت برای نوآوری و شکل گیری استارت آپ *

 در حوزه نوآوری گردشگری معلولین و سالمندان 

سرمایه گذاری های بخش خصوصی در این *

 مرکز

 کمک های مالی مردمی *

 ها  ngoکمک های مالی نهادها و *

 های دولتیمک *
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بهبود زیر ساخت های اکو سیستم در نوآوری حوزه گردشگری برای جامعه هدف ) معلولین و  -1

 سالمندان (

 تآمین نیازهای اولیه اجتماعی و زندگی قشر معلول و سالمند  -2

 بهبود کیفیت زندگی و روابط اجتماعی فرهنگی معلولین و سالمندان -3

 توانمند سازی معلولین و سالمندان  -4
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 خدمات عنوان 

 

 

تامین نیازهای -1

اولیه اجتماعی و 

زندگی قشر معلول 

 و سالمند و کم توان 

 

 

بهبود کیفیت  -2

زندگی و روابط 

فرهنگی  –اجتماعی 

 معلولین و سالمندان 

 

 

 

دسازی معلولین و نانمتو-3

 سالمندان 

 

 بازدهی

تولید محصول /  

خدمات برای رفع 

مشکالت اولیه 

زندگی معلولین و 

 سالمندان 

تولید محصول / 

خدمات برای ارتقا 

کیفیت زندگی 

 معلولین 

 

استفاده از بستر 

ت برای تسهیل اینترن

 به امکانات و منابع

پلتفرم های آموزشی و توسعه 

 مهارت آموزی

 

استفاده از بستر شبکه های 

رای تعامل بیشتر اجتماعی ب

 معلولین و سالمندان 

 

کاریابی و اشتغال زایی برای 

معلولین و کم توانان حسی و 

 حرکتی 
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 محورهای استارت آپ گردشگری معلولین و سالمندان 

 

 –حمل و نقل گردشگران معلول ئ سالمندان ) درون شهری  -1

 برون شهری و درون جاذبه ای (

 اسکان و اقامت گردشگران  -2

 –ی تصنع –تاریخی  –جاذبه های گردشگری ) طبیعی  -3

 فرهنگی و... (

اطالع  –بانک  –خدمات حمایتی گردشگران ) بهداشتی  -4

 فرهنگی و... ( –رسانی 

 گردشگری سالمت  -5

 گردشگری فرهنگی معلولین و سالمندان  -6
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 تاسیسات اقامتی دسترسی پذیر

 پارکینک ورودی

 –جابجایی )  افقی 

 عمودی (

 امکانات ارتباطی

 عالئم  دسترسی اتاق ها

 پرسنل آموزش دیده

 رستوران

 ت بهداشتیتسهیال

 فضاهای آموزشی تفریحی

 اقامتی ) مراکز گردشگری معلولین و سالمندان (طرح نظریه دسترسی پذیری در تاسیسات 

 


