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نظام - مراجع اختصاصی -فرهنگ و هنر -شهرداریها - سازمانهاي دولتی - بهداشت درمان و آموزش پزشکی -بانکی و پولی -ی کیفري آیین دادرس&
نهادهاي انقالب اسالمی-صنفی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی&
2ماده 18ارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با توجه به بند وز1367.5.23مورخ 8.454بنا به پیشنهاد شماره 1368.2.13هیأت وزیران در جلسه مورخ 

نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، قانون اساسی آیین138مجلس شوراي اسالمی و اصل 1365اهداف وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مصوب قانون
.ه شرح زیر تصویب نمودندگذاري تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي و نظارت بر فعالیت آنها را بنرخبندي ودرجه

]z["گذاري تأسیسات ایرانگردي و نظارت بر فعالیت آنهابندي و نرخنامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجهآیین"

تعاریف-فصل اول 
یا میهمانان طبق ضوابط تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي واحدهایی هستند که به قصد ارائه خدمات و انتفاع براي پذیرایی و اقامت مسافران -1ماده 

:شوندنامه به شرح زیر تأسیس شده یا میمقررات این آیینو
)هتل(مهمانخانه - 1
مهمانسرا- 2
زائرسرا- 3
متل- 4
پانسیون- 5
اقامتگاه جوانان- 6
اردوگاه ایرانگردي و جهانگردي- 7
تأسیسات ساحلی- 8
هاي آب معدنیتأسیسات حکام- 9

الذکرن درون واحدهاي اقامتی فوقرستورا- 10
ها و ترمینالهاي مسافربري کشورواحدهاي پذیرایی داخل فرودگاه- 11
.هایی که در مسیرهاي ایرانگردي و جهانگردي ارج از محدوده خدمات شهري واقع شده استواحدهاي پذیرایی و اقامتی بین راه و مسافرخانه- 12

.هاي ذیربط اعالم خواهد نمودانگردي را وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تعیین و به ارگانمسیرهاي ایرانگردي و جه-تبصره 
ضوابط صدور مجوز ایجاد، اصالح و یا تکمیل تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي-فصل دوم 

 --------------------------------------------------------
الزم میل واحد مربوطه ایرانگردي و جهانگردي مکلف است پس از کسب موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مداركمتقاضی ایجاد، اصالح و یا تک-2ماده 

موافقت هاي کامل واحد مربوط ودال بر قانونی بودن تصرف ملک و در صورت استیجار بودن ملک، مدارك رسمی مربوط به موافقت مالک را به انضمام نقشه
مذکور یر مدارك مورد نیاز اعالم شده از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را جهت بررسی و تطبیق با ضوابط مربوطه به وزارتهاي ذیربط و ساارگان

.تسلیم نماید
برداريتشخیص نیاز مناطق مختلف کشور به ایجاد تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي و صدور مجوز ایجاد، اصالح، تکمیل، تجهیز و بهره-3ماده 

.باشدتأسیسات منحصراً با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میاین
هاي اجرایی موظفند ضوابط اجرایی قانون و مورد عمل خود را در ارتباط با موضوع این ماده، جهت رعایت آنها به وزارت فرهنگ کلیه دستگاه-1تبصره 

.مجوز مقررات مزبور را لحاظ نمایدارشاد اسالمی اعالم نمایند و آن وزارت مکلف است هنگام صدور و



بینی شده باشد یا بشود، الذکر پیششان، ایجاد تأسیسات فوقهاي دولتی، شهرداریها و نهادهاي انقالب اسالمی، چنانچه در وظایف قانونیدستگاه-2تبصره 
.باشدشمول این ماده مستثنی میاز

.فرهنگ و ارشاد اسالمی را نیز در این زمینه مراعات نمایندشهرداریها و سایر مراجع شده توسط وزارت-4ماده 
بندي شده و دارنده مجوز ایجاد، اصالح و یا تکمیل واحد مربوطه ایرانگردي یا جهانگردي مکلف است طرح مربوطه را بر اساس برنامه زمان-5ماده 
.هنگ و ارشاد اسالمی اطالع دهدمقرر به پایان برساند و به طور مرتب پیشرفت کار را به وزارت فرمهلت

برآورد هزینه اجراي پروژه در وجه وزارت فرهنگ و % 5نامه بانکی معادل جهت حسن اجراي ماده فوق، دارنده مجوز مکلف است ضمانت-1تبصره 
.برداري موقت تأسیس آزاد خواهد شدنامه پس از صدور پروانه بهرهاین ضمانت. اسالمی ارائه نمایدارشاد

ع وزارت چنانچه به عللی انجام کار به تأخیر افتد دارنده مجوز باید قبل از پایان مهلت مراتب را با ذکر دالیل تأخیر براي تمدید مهلت به اطال-2تبصره 
نامه مورد اشاره به نفع و ضمانتدر غیر این صورت مجوز صادره لغو. ارشاد اسالمی برساند تا با توجه به شوراي و دالیل، بررسی و اتخاذ تصمیم گرددفرهنگ و

.گرددضبط میدولت
.باشندنمی) به تشخیص وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی.. از قبیل وقوع جنگ، سیل، زلزله و(مورد فوق شامل علل قهري و اضطراري -3تبصره 
گیرد اسالمی و یا ارگانهاي دولتی و شهرداریها صورت میدر خصوص تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي که با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد-4تبصره 

.نامه صورتی نداردضمانتاخذ
برداريضوابط صدور پروانه بهره-فصل سوم 

 --------------------------------------------------------
برداري به اطالع حد مربوطه مراتب را جهت دریافت پروانه بهرهدارنده مجوز ساختمان موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز وا-6ماده 

.فرهنگ و ارشاد اسالمی برساندوزارت
هاي مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منطبق بوده و تجهیزات و چنانچه مشخصات ساختمان ایجاد، اصالح و یا تکمیل شده با نقشه-7ماده 
نامه باشد نسبت به این آیین8بردار واجد شرایط مذکور در ماده بینی شده مطابق داشته باشد و بهرهدرجه پیشمشخصات واحد مربوطه نیز با ضوابطسایر

.برداري اقدام خواهد شدپروانه بهرهصدور
اسالمی باید حداکثر هاي مصوب مطابقت نداشته باشد و نارساییهاي مشاهده شود وزارت فرهنگ و ارشاد چنانچه مشخصات ساختمان با نقشه-1تبصره 

) هاي بهداشتی با وزارت بهداشت استتشخیص نارسایی(یک ماه پس از بازدید کارشناسان فنی و نظرات بر خدمات ایرانگردي و جهانگردي موارد نارسایی تا
در . ها اقدام نمایدشده نسبت به رفع نارساییبرداري مکلف است در ظرف مهلت تعیین متقاضی پروانه بهره. تعیین مهلت مناسب به متقاضی ابالغ نمایدرا با

.ضبط خواهد شد5نامه موضوع تبصره یک ماده برداري صادر نخواهد شد ضمانتصورت پروانه بهرهغیر این
ل تسري براي برداري صادر خواهد کرد و پروانه صادره قابهاي تأیید شده پروانه بهرهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صرفاً براي محل-2تبصره 

.باشدایرانگردي و جهانگردي نقاط دیگر نمیتأسیسات
باشد و تمدید آن پس از تجدید نظر برداري تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي از تاریخ صدور سه سال تمام میمدت اعتبار پروانه بهره-3تبصره 
.می بالمانع استواحد ایرانگردي و جهانگردي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالبنديدرجه
:برداري تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي باید داراي شرایط زیر باشدبهره-8ماده 
تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران-الف 
متدین به دین اسالم و یا سایر ادیان رسمی جمهوري اسالمی ایران-ب 
.دنداشتن محکومیت کیفري مؤثر که موجب سلب حقوق اجتماعی گرد-ج 
داشتن کارت معاینه بهداشتی و عدم اعتیاد به مواد مخدر-د 
داشتن صالحیت فردي به تأیید مراجع ذیربط- ه 
داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم-و 

ید مدیران آن نیز شرایط این ماده را برداري شخص حقوقی باشد عالوه بر داشتن سرمایه صد درصد ایرانی باکننده پروانه بهرههر گاه درخواست-1تبصره 
.بینی شده باشدباشند و در اساسنامه آن فعالیت در زمینه خدمات ایرانگردي و جهانگردي پیشدارا

در صورت مشاع بودن مالکیت تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي مالکیت موظفند یک نفر واجد شرایط را از میان خود به عنوان نماینده -2تبصره 



.برداري فقط به نام وي صادر خواهد شدپروانه بهره. معرفی نمایندمیرس
کنند تواند به واحدهاي اقامتی که تجهیزات و خدماتی بیش از حد ضوابط الزم براي درجه مصوب ارائه میوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می-3تبصره 

.ممتاز اعطاء نمایدطبقه
براي . نامه به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی استه تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي موضوع این آیینبندي و تغییر درجدرجه-12ماده 
بندي به دعوت وزارت فرهنگ و افراد اسالمی مرکب از نمایندگان تغییر و یا سلب درجه تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي کمیسیون بدوي درجهبندي،درجه

هاي انقالب اسالمی یا ژاندارمري اماکن عمومی کمیته) حسب مورد(بهداشت، شهرداري ) حسب مورد(ا فرمانداري یا بخشداري استانداري یوزارت مذکور،
در شهر محل تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي ) در صورت عدم تشکیل اتحادیه، نماینده تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي(اتحادیه مربوطه و) حسب مورد(

.ریاست کمیسیون به عهده نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد بود. شداهدتشکیل خو
بندي تقاضاي تعیین، ارتقاء تنزیل و یا سلب درجه تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي را که از طرف وزارت فرهنگ و کمیسیون بدوي درجه-1تبصره 
نامه نظر خود را مستدالً به وزارت این آیین11با توجه به شرح مشخصات مذکور در تبصره یک ماده شود مورد بررسی قرار داده اسالمی پیشنهاد میارشاد

.نمایدارشاد اسالمی اعالم میفرهنگ و
.شودبرداري واحد مربوطه ابالغ میرأي کمیسیون از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با قید پانزده روز مهلت براي اعتراض به بهره

تواند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابالغ رأي اعتراض خود را کتباً به وزارت بردار به تصمیم کمیسیون معترض باشد میهر گاه بهره-2ه تبصر
کور در این ماده در ارشاد اسالمی تسلیم نماید، اعتراض در کمیسیون تجدید نظر که مرکب از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ادارات مذفرهنگ و

االجرا گردد الزمتشکیل خواهد شد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و رأي این کمیسیون که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ابالغ میمرکز استان
.تواند در کمیسیون تجدید نظر عضویت داشته باشندکمیسیون بدوي نمیاعضاي. باشدمی

نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین در کمیسیون 4هاي بدوي و تجدید نظر حداقل با حضور نجلسات کمیسیو-3تبصره 
.باشدباشد در صورت تساوي آراء رأي طرفی که نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در آن قرار دارد معتبر میمیمعتبر

.بندي انجام شوددي کلیه تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي هر سه سال یک بار باید توسط کمیسیون درجهبنتجدید نظر کلی در درجه-4تبصره 
برداري موقت صادر نماید و تواند قبل از تشکیل کمیسیون درجه بندي براي واحدهاي تازه تأسیس پروانه بهرهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می-13ماده 

.اي که در آغاز کار موافقت شده است تعیین نمایدداکثر بر اساس درجهخدمات آن واحدها را حنوع
بردار به درجه بندي و صدور پروانه بهرهبرداري موقت نسبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید حداکثر شش ماه پس از صدور پروانه بهره-14ماده 
برداري براي آن اي که پروانه بهرهدر این فاصله نرخ این تأسیسات نباید از نرخ تعیین شده درجه. جهت تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي اقدام کندقطعی

.است تجاوز نمایدصادر شده
هانگرديکنندگان تأسیسات ایرانگردي و جشرایط اداره-فصل پنجم 

 --------------------------------------------------------
:نامه به عهده مدیري خواهد بود که باید واجد شرایط زیر باشدمسئولیت اداره تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي موضوع این آیین-15ماده 
تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران-الف 
یا سایر ادیان رسمی جمهوري اسالمی ایرانمتدین به دین اسالم و -ب 
دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفري-ج 
دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم-د 
هاي الزم به تأیید مراجع ذیربط و یا صدور اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوطدارا بودن گواهی صالحیت- ه 
دم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت معاینه بهداشتیدارا بودن گواهی ع-و 
نامه پایان تحصیالت متوسطه و یا معادل آندارا بودن گواهی-ز 
نامه معتبر مربوط به طی دوره آموزش تخصصی از مراکز آموزش داخل یا خارج از کشور به تأیید مراجع ذیربط و با داشتن سابقه تجربی دارا بودن گواهی-ح 
دیریت واحدهاي اقامتی و پذیرایی و اطالعات کافی در زمینه شغلی به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیمدر
آلمانی یا عربی مدیران واحدهاي اقامتی سه ستاره، چهارستاره، و پنج ستاره باید به تناسب درجه واحد در حد لزوم به یکی از زبانهاي انگلیسی، فرانسه، - ط 
.رهنگ و ارشاد اسالمی آشنایی و یا تسلط داشته باشندتشخیص وزارت فبه



داوطلبان مدیریت تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي، پس از موفقیت آنها در آزمایش صالحیت فنی و تخصصی "ه"صالحیت مذکور در بند -1تبصره 
.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از مراجع ذیربط استعالم خواهد شدتوسط

.دار شودالذکر مدیریت واحد را نیز عهدهتواند در صورت دارا بودن شرایط فوقبرداري واحد ایرانگردي و جهانگردي میرنده پروانه بهرهدا-2تبصره 
شتن تواند بدون داافرادي که سابقه در مدیریت تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي داشته باشند به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می-3تبصره 

.دار شوندمدیریت تأسیسات را عهده"ز"بند شرط
باشند از طی دوره آموزشی مشخص شده در بند ماده مذکور را دارا می"ز"کسانی که مدرك تحصیلی مطلوب و باالتر از حد قید گردیده در بند -4تبصره 

.گردندمستثنی می"ح"
ان واحدهاي تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي واجد شرایط این ماده کارت مدیریت صادر خواهد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی براي مدیر-16ماده 
.مدت اعتبار این کارت سه سال خواهد بود و مدیران موظفند در پایان مدت نسبت به تجدید این کارت اقدام نمایند.کرد

.دار شوددي را عهدهگردي و جهانگرتواند مدیریت یک واحد ایرانهر شخص فقط می-1تبصره 
گردي و جهانگردي غیر از اشتغال در واحد مربوطه نباید شغل دیگري داشته باشندمدیران تأسیسات ایران-2تبصره 

برداري از تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي در صورت غیبت مدیر واحد به مدت بیش از یک ما موظفند ضمن معرفی دارندگان پروانه بهره-17ماده 
تواند اداره واحد ایرانگردي و واجد شرایط قبالً موافقت کتبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را اخذ نمایند جانشین مربوطه در مدت تعیین شده میجانشین

رت فرهنگ و ارشاد اسالمی در صورتی که مدیر واحد در پایان مدت موافقت ده حضور خود را در محل کار کتباً اعالم ننماید وزا. دار شودرا عهدهجهانگردي
.نامه رفتار نمایداین آیین19از مدیریت عزل و یا واحد مربوطه برابر با ماده تواند او رامی

نظارت بر فعالیت تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي-فصل ششم 
 --------------------------------------------------------

بندي نامه از جهت کیفیت و سطح ارائه خدمات و رعایت ضوابط درجهسیسات ایرانگردي و جهانگردي موضوع این آییننظارت بر فعالیت تأ-18ماده 
ي و هاي تعیین شده به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است در صورت مشاهده مسامحه در حسن اداره و نگهداري تأسیسات ایرانگردي و جهانگردنرخو
:نامه به شرح زیر عمل خواهد شدو تخلف از مفاد این آیینهر گونه نارسایی یا
تذکر کتبی- 1
هااختیار کتبی با تعیین مهلت منابع جهت رفع اشکال و نارسایی- 2
)در خصوص واحدهاي اقامتی(تنزیل طبقه - 3
)داکثر تا یک ماهدر خصوص واحدهاي پذیرایی ح(ها برداري تا رفع اشکال و نارساییلغو موقت اجازه بهره- 4
.هاي زیربندي جهت اتخاذ تصمیمارجاع موضوع به کمیسیون درجه- 5

تنزیل درجه واحد-اول 
هاتعطیل موقت واحد تا رفع نارسایی- دوم 
.ا رعایت ننمایدلغو کارت مدیریت مدیر واحد ایرانگردي و جهانگردي در صورتی که فاقد شرایط و صالحیت الزم گردد و یا ضوابط مقرر ر- سوم 

برداريلغو پروانه بهره-چهارم 
.این ماده رأساً توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعمال خواهد شد4و 3و 2و 1هاي مواد مذکور در ردیف-1تبصره 
مستقیماً جهت اتخاذ 18ي ماده در موارد ضروري بر حسب تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مراتب تخلف بدون رعایت ترتیب بها-2تبصره 
.بندي ارجاع خواهد شدبه کمیسیون درجهتصمیم
2و یا تبصره 18ماده 4تواند برابر ردیف در صورت گرانفروشی و کم فروشی واحدهاي پذیرایی بین راهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می-3تبصره 

".ماده اقدام نمایداین

بردار موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تعفاء یا لغو کارت مدیریت مدیر واحد ایرانگردي و جهانگردي بهرهدر صورت فوت، اس-19ماده 
.برداري آن لغو خواهد شددر صورت عدم اقدام، واحد مزبور تعطیل و پروانه بهره. نامه اقدام نمایداین آیین15و معرفی مدیر واجد شرایط طبق ماده تعیین
چنانچه رسیدگی به خالف واحد ایرانگردي و جهانگردي از حیطه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خارج باشد باید فوراً موضوع به -20ماده 

.ذیصالح جهت اقدام قانونی اعالم شودمراجع



برداري آن رأساً توسط وزارت فرهنگ شد، پروانه بهرهچنانچه واحد ایرانگردي و جهانگردي بدون داشتن مجوز و یا عذر موجه سه ماه تعطیل با-21ماده 
.نامه الزامی استبرداري مجدد رعایت کلیه مواد این آیینارشاد اسالمی لغو و براي شروع بهرهو

.با وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی است"تعطیل"تشخیص موجه یا غیر موجه بودن علت-1تبصره 
.انگردي که فعالیت آنها فصلی است به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مشمول این ماده نخواهند بودتأسیسات ایرانگردي و جه-2تبصره 

.باشندمدیران تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي موظف به رعایت مقررات و موازین جمهوري اسالمی ایران می-22ماده 
چهاردرجه و طبقه واحد مربوطه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پیشنهاد و در نرخ اتاق اغذیه و خدمات تأسیسات ایرانگردي و -23ماده 

در صورت عدم تشکیل اتحادیه نماینده واحد مربوط (مرکب از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت بازرگانی و اتحادیه مربوطه کمیسیونی
اهد گرفت که پس از تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، به واحد مربوطه ایرانگردي و جهانگردي مورد رسیدگی و تصویب قرار خو) جهانگرديایرانگردي و
.شدابالغ خواهد

ها و سایر خدمات واحد مربوطه را در فرم و مدیران تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي موظفند فهرست نرخ اتاق، اغذیه، آشامیدنی-24ماده 
.باشندلی مناسب در معرض دید مسافران و میهمانان نصب نموده و مسئول رعایت آن نیز میاستاندارد در محهاياندازه

سایر زبان جهانگردي در کشور، انگلیسی، فرانسه، آلمانی و عربی است و تأسیسات جهانگردي حسب نیاز موظفند صورتحسابها و فهرست نرخ اغذیه و-تبصره 
.الذکر تهیه شده است به مشتریان ارائه نمایندن فارسی و یکی از زبانهاي فوقهایی که به زباخدمات خود را روي نمونه

مدیر واحد اقامتی موظف است گزارش روزانه ورود و خروج میهمان و سایر اطالعات آماري مورد نیاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را -25ماده 
.اسالمی ارائه نمایددستورالعملهاي صادره تهیه و به وزارت فرهنگ و ارشادطبق
ت تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي موظفند نیروي انسانی مورد نیاز خود را طبق دستورالعملهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با رعایت اولوی-26ماده 

لی یا خارجی تأمین کنند و کارکنانی را التحصیالن و کارآموختگان مدارس و مراکز آموزش خدمات ایرانگردي و جهانگردي و مؤسسات مشابه داخفارغاز
.اند براي اخذ تعلیمات الزم به مراکز آموزش مربوطه معرفی نمایندآموزش ندیدهکه

مواد متفرقه- فصل هفتم 
 --------------------------------------------------------

رمري جمهوري اسالمی ایران مکلفند به تقاضاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رأساً از هاي انقالب اسالمی و ژانداادارات اماکن عمومی کمیته-27ماده 
نامه عمل کنند و همچنین تأسیسات غیر مجازي که به اسکان و پذیرایی میهمانان فعالیت تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي که خالف مقررات این آیینادامه

.و نتیجه را کتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم نمایندنمایند جلوگیري نمودهمسافران مبادرت میو
جلوگیري از ادامه فعالیت تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي متخلف و غیر مجاز باید پس از تعیین مهارت مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ -1تبصره 

قسمتی از واحد صورت گیرد که حدود آن بنا به اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارشاد اسالمی و در صورت لزوم توأم با الك و مهر یا پلمپ مام یا و
.باشدمی

.در موارد سلب درجه و تعطیل دائم واحد ایرانگردي و جهانگردي از روي تابلوها و غیره نیز اقدام نمایند-2تبصره 
باشد بدیهی نامه میها و نهادهاي انقالب اسالمی نیز مشمول مفاد این آیینهاي دولتی، شهرداریتأسیسات ایرانگردي و جهانگردي ارگان-28ماده 
نامه که بر اساس دولتی بودن آنها موضوعیت ندارند، نامه ملزم به احراز آن دسته از شرایط مندرج در این آیینمؤسسات دولتی مشمول این آییناست
.باشندنمی

قانون وظایف و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 2ماده 18ردي در غیر از مواردي که طبق بند امور تأسیسات ایرانگردي و جهانگ-29ماده 
.نامه بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است تابع مقررات قانون نظام صنفی خواهد بودو این آیین65.3.12مصوب
هاي قبلی و مقررات و ضوابطی که مغایر با آن نامهرسید و از تاریخ تصویب کلیه آیینتبصره به تصویب32ماده و 30نامه مشتمل بر این آیین-30ماده 

.درجه اعتبار ساقط استباشد از
وزیرنخست-میرحسین موسوي 


