
  
 
 صحبت با مسافر خلبان 

  آب و هوا، تصمیم

 گام اول

 سطح استرس و توان جسمی مسافر ارزیابی شود.
 سالم، من خلبان پرواز شما هستم.

 اولین بار؟

 ورزش؟

 چرا؟ انتظار؟

حقه ببر  جوک گفتن، لمس کردن، نوشیدن، قوت قلب دادن، 

 پاتاگونیا

 خالی کردن منطقه تیک آف گام دوم

 نزدیک مسافرماندن ، چکمنطقه تیک آف، ترافیک به  شدن وارد

 شرح دادن برنامه پرواز

 گام سوم

م، سینه، پاها، شک (قفل هابند های ): گانه 5 تاآماده سازی مسافر )نک

 کاله(

 )کفش، دوربین و ...(

آنها  بریفینگ مطابق با شرایط، زمین و تکنیکهایی که ممکن است از

ر انتخاب دها ... گزافه گویی نباشد و استفاده شود. باید ها و نباید 

 کلمه دقت بعمل آید.

 گام چهارم

ز جمله ها، آماده شدن خلبان )نکات شش گانه اتریم ، تنظیم محل بال

 چک کردن چتر کمکی(

 اجازه دهید مسافر تمرکز کند.

 گام پنجم

 به هم خلبان و مسافر بوسیله ی اسپریدر بریفینگ کمکیپس از انجام 

 متصل می شوند.

 

 اسپریدر ها به بال متصل شوند. آماده شدن برای حرکت

 

بینید جهت سنجش انرژی و اینکه مسافر حس کند و ب« بدو»گفتن واژه 

 ، موقعیت دستهای مسافر«ما بهم متصل هستیم»که 

 گام ششم

 نهایی قبل از تیک آف: عملچهار 

 .کنیم چک بار آخرین برای را حیاتی گانه 7 نکات -1

 

 

ارزیابی آب و هوا، جهت وزش باد و سیکل های آن  -2

 ن(، نشان دادن خط توقف و فرایند ایستادکلمات نهایی)

 

 

 

 

 نگاه کردن به بال، الین ها و موانع متحرک -3

 

 

های  خلبان، کارابین های خلبان، کارابینصندلی بندهای )قفل ها( 

مسافر،  صندلیاصلی )اسپریدر(، کارابین های مسافر، بندهای )قفل ها( 

 فرامین )دستورات( تریم ها ...

رجع مشان دادن نقطه ای : تصویر سازی مسیر دویدن و نکلمات نهایی

تا زمانی  نایست مگر اینکه من به تو بگویم. )بایست!(، در دوردست ...

 که نگفتم نشین!

 تقاضای بازخورد از مسافر



  
 
 

 مثالی از تندم روتین

 گام 7

 (Andre Roseمورد: صندلی خلبان به بال وصل نیست. )بدون سیستم 

 

 :توصیه هایی برای رفتارهای روتین

 الف( تضمین ایمنی مسافر )ترافیک چک تیک آف، تاپ لندینگ، ترافیک چک منطقه لندینگ(

 کاهش دهید.مسافر کامال یا به صورت ناقص به بال متصل است و آماده تیک آف نیست  زمانی کهب( 

 همه ی کارها را بموقع انجام دهید، بریفینگ کامل ولی کوتاه باشد، هر چه کمتر بهترج( 

 

 مثال: بریفینگ باد کم، تیک آف در کوهستان

 شما باید ... بدوید -3شما باید بدوید  -2 شما باید بدوید -1دانستن سه چیز مهم قبل از تیک آف ضروریست: 

 ولی ما سه مرحله در تیک آف داریم.... این مثل جک بنظر می رسد 

و سپس  ، شرایط، مسافر(تجهیزات... بستگی به  دی، سریع بدودی، آروم بدوگم بدو، تو باید ... )تند راه برویدزمانی که بهت می -1

 شدن بال است. «پر از هوا»بخاطر داشت. این  دخواهیکردن احساسی شبیه ترمز 

ایستاده بمان ... احساس بلند شدن به شما دست می دهد، اما ما هنوز به پرواز در نیامده ایم.  ید و ادامه دهیدمسیر روبرو را مستقیم بدو -2

 ی شما برای لحظاتی زمین را لمس نکند.هاو به حرکت ادامه بده حتی اگر پا

 و بال ما را به سمت باال می کشد: سرعت داشتن، سریع دویدن، به دور نگریستن، گام های بزرگنهایتا حرکت روبه جلو آسان شده  -3

 زمین را لمس نکند. ی شمااجازه نشستن ندادم. حتی اگر پاها به شما که وقتی تا ،یدشیننن 

 بیاست!»نگفتم  ، تا زمانی که به شمایدتوقف نکن» 

 می کنیم؟خوب ما چکار 

  

 

 :همچنین

 انتخاب لحظه، ترافیک چک، برووو! -4

 گام هفتم

 تنظیم انرژی مسافر، چک کاناپی، تصمیم گیری، سرعت، کنترل مسیر

 بدو!

 ارتباط با مسافر

  اگر تیک آف موفقیت آمیز نبود به گام ششم رجوع شود.

، نشاندن مسافر در خالی کردن محوطه تیک آفترمز ها، کنترل مسیر، 

 صندلی

 در سینه جمع شود.زانو ها 



  
 
 

 باید بریفینگ لندینگ را انجام داد؟چه زمانی 

 پرواز و بمحض اینکه شما مطمئن هستید که زمان کافی برای پرواز دارید. حین در -

 به حد کافی زود و با آمادگی، واضح و مختصر بگویید. -

 

 :توصیه ها

 .کند نمی خطر عمدا هیچوقت مسافر یک -

 بیاد، زمانی که پاهات از زمین جدا شد! خیلی هیجان انگیز هست!مسافر برای تفریح می آید، فقط کافیه پرواز اولت یادت  -

 نیازی به مانورهای دیوانه وار برای تحت تاثیر قرار دادن مسافر نیست.

 مسافر خیلی هزینه ی بدی را بابت این پرداخت خواهد کرد! دارد، وجود سانحه یک وقوع امکان بار هر -

 فر استفراغ می کند، تبلیغی منفی برای فعالیت شما تلقی خواهد شد.هر تیک آف یا لندینگ بد، و هر باری که مسا -

 آیا دوست دارد دوباره پرواز کند؟  مسافر شما راضی هست؟! -

 

 

 

 


