
 صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری روش اجرایی

 

 مقدمه:

مصوب  گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنهابندی و نرخنامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجهآیین 6به استناد ماده        

پس از اتمام عملیات ساختماني دارندة مجوز احداث تاسیسات گردشگری موظف است هیئت محترم وزیران،  04/06/1394

براین اساس، روش اجرایي صدور و . برداری به اطالع سازمان برساندمراتب را جهت دریافت پروانه بهره، و تجهیز واحد مربوط

تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری به منظور تعیین مراحل الزم جهت تشکیل پرونده، تکمیل مدارک و صدور 

برداری تاسیسات گردشگری جهت اجرا در سازمان و ادارت کل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگری استان  پروانه بهره

 ها به شرح ذیل ابالغ مي گردد.

 

 گردشکار صدور پروانه بهره برداری:

داره کل استان ( درخواست خود را مبني بر صدور پروانه بهره برداری به اF1با تکمیل فرم تقاضای صدور پروانه ) متقاضي -1

 اعالم مي دارد.

اداره کل استان پس از دریافت درخواست صدور پروانه، فرم شرایط عمومي متقاضیان و فهرست مدارک مورد نیاز جهت  -2

 (F2تشکیل پرونده را به متقاضي تحویل مي دهد. )

 متقاضي تشکیل مي شود.( به اداره کل استان، پرونده ای برای F2پس از تحویل مدارک ذکر شده در فرم ) -3

، در خصوص اخذ گواهي پرونده بازدید از محل واحد گردشگری و بررسي اعزام کارشناس جهت استان ضمن اداره کل -4

 )عدم اعتیاد و کارت بهداشت( اقدامات الزم را معمول مي دارد. ( و انجام استعالمات الزمF5عدم اشتغال مدیر معرفي شده )

کلیه مدارک و مستندات پرونده جهت بررسي پس از اخذ جواب مثبت استعالم های بعمل آمده و تائید مدیرکل استان،  -5

و اعالم نظر اداره کل نظارت و ارزیابي خدمات گردشگری در سامانه که به همین منظور طراحي شده است، بارگذاری مي 

 گردد.

ي خدمات گردشگری، پرونده متقاضي به اداره کل استان عودت یافته و پروانه در صورت تائید اداره کل نظارت و ارزیاب -6

بهره برداری واحد مطابق فرمت ابالغي و با اعتبار شش ماهه صادر شده و پس از اخذ هزینه های مرتبط، به بهره بردار تحویل 

 داده مي شود.



باشد، در مدت شش ماهه اعتبار پروانه بهره  شگریگرد در صورتي که واحد مدنظر مشمول طرح استانداردسازی تاسیسات -7

سازی مي باشد. در این صورت، پس از اتمام  موظف به عقد قرارداد ارزیابي و انجام عملیات استانداردبهره بردار برداری، 

احي عملیات استانداردسازی، تشکیل کمیسیون درجه بندی استان و بارگذاری مستندات مربوطه در سامانه الکترونیک طر

 شده، با تائید اداره کل نظارت و ارزیابي خدمات گردشگری، پروانه بهره برداری واحد با اعتبار سه ساله صادر مي گردد.

در صورتي که واحد مدنظر مشمول طرح استانداردسازی تاسیسات گردشگری نباشد، پس از اتمام اعتبار شش ماهه پروانه  -8

ن تشکیل جلسه داده و پس از تعیین درجه واحد و بارگذاری مستندات مربوطه در بهره برداری، کمیسیون درجه بندی استا

سامانه الکترونیک طراحي شده، با تائید اداره کل نظارت و ارزیابي خدمات گردشگری، پروانه بهره برداری واحد با اعتبار یک 

 ساله صادر مي گردد.

 

 

 گردشکار تمدید پروانه بهره برداری:

، تقاضای کتبي خود را حداقل یک ماه قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه بهره برداریمتقاضي تمدید پروانه بهره برداری  -1

 مبني بر تمدید پروانه بهره برداری به اداره کل استان اعالم مي دارد.

درخواست در سامانه مربوطه، ده و سایر مدارک تعریف ش بارگذاری پروانه فعلي  بررسي پرونده و اداره کل استان ضمن -2

 تمدید پروانه بهره برداری را به اداره کل نظارت و ارزیابي خدمات گردشگری ارئه مي دهد.

دارای پروانه بهره برداری یکساله، متقاضي ارتقاء درجه نبوده و یا بنا به نداشتن تخلف و یا شکایت در صورتي که واحد  -3

کمیسیون درجه بندی نباشد، بدون تشکیل کمیسیون درجه بندی و با تائید اداره کل  منجر به محکومیت، نیازی به تشکیل

نظارت و ارزیابي خدمات گردشگری، پروانه بهره برداری برای مدت یکسال دیگر تمدید خواهد شد و  پس از اخذ هزینه های 

 مرتبط، به بهره بردار تحویل داده مي شود.

ات گردشگری مشمول طرح استانداردسازی با اعتبار سه ساله نیز مطابق دستورالعمل تمدید پروانه بهره برداری تاسیس -4

های اجرایي مرتبط با طرح تطبیق و پس از بارگذاری مدارک و مستندات تعریف شده در سامانه مربوطه و اخذ تائید نهایي 

شده پس از اخذ هزینه های مرتبط، به  اداره کل نظارت و ارزیابي خدمات گردشگری امکانپذیر خواهد بود و پروانه تمدید

 بهره بردار تحویل داده مي شود.
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 تقاضانامه صدور پروانه بهره برداری

  

 ................  مدير كل محترم ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان

 

                  با سالم و احترام 

کد ملي .............................  ........................... به شماره شناسنامه .........نماینده   ............./آقای/خانم  وسیله اینجانببدین           

تقاضای  . .......................... به شماره و پروانه ساختمان ......................شماره  ...... به ...........احداث ................ دارنده موافقت اصولي

به صورت ................................. .................................................................................... واحد مذکور به  آدرس صدور پروانه بهره برداری

 را دارم. حقیقي/ حقوقي 

 

 

 

                                                               

 :نام و محل  امضا متقاضي                                                                                     

 تاريخ:                                                                                    

 :شماره تماس                                                                                       
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 پروانه بهره برداری صدور و مقررات شرایط عمومی
 

مي باشد. درصورت واگذاري پروانه بهره برداري صادر شده براي هر واحد تاسيسات گردشگري شامل كليه فعاليتهاي آن واحد  -1

 هريک از فعاليتها به اشخاص غير، مسئوليت حسن اداره آنها صرفاً با دارنده مجوز مي باشد.

كليه متقاضيان تاسيسات گردشگري موظفند حداقل يک ماه قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه بهره برداري نسبت به تمديد  -2

ت اعتبار پروانه بهره برداري و عدم ايفاي تعهدات مربوط از سوي متقاضي از ادامه فعاليت پروانه اقدام نمايند. در صورت انقضاي مد

 واحد جلوگيري خواهد شد.

)با توجه به دستورالعمل  گردشگريهرگاه متقاضي پروانه بهره برداري شخص حقوقي باشد، بايد در اساسنامه آن، زمينه خدمات  -3

 بيني شده باشد.پيش ابالغي ثبت فعاليت شركت هاي گردشگري(

در صورت مشاع بودن مالكيت تأسيسات گردشگري، مالكين مؤظفند شخص واجد شرايط را به عنوان نماينده رسمي معرفي  -4

برداري فقط به نام وي صادر خواهد شد. درصورت بروز اختالف بين ذي نفعان و عدم معرفي نماينده ذي صالح، نمايند و پروانه بهره

 رداري صادر و تمديد نخواهد شد.پروانه بهره ب

 باشد.برداري تأسيسات گردشگري در صورت واجد شرايط بودن متقاضي جديد منوط به موافقت سازمان ميانتقال پروانه بهره -5

و برداري آن رأساً توسط سازمان لغچنانچه واحد گردشگري بدون داشتن مجوز و يا عذر موجه سه ماه تعطيل باشد، پروانه بهره -6

 خواهد شد. 

 

 مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده:

 تصوير تمام صفحات شناسنامه مالک / مالكين -1

 كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دايم براي اتباع ذكور ايرانياصل و تصوير  -2

 اصل و تصوير سند مالكيت / اجاره نامه محضري    -3

 اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات در صورت حقوقي بودن متقاضي   -4

 معرفي نامه  محضري احدي از مالكين از سوي كليه مالكين بعنوان بهره بردار در صورت مشاع بودن مالكيت -5

 اصل و تصوير گواهي پايان كار ساختمان  -6

  يه گذارييكسري نقشه معماري مصوب بهمراه نظريه تاييدي  معاونت سرما -7

 تصوير موافقت اصولي صادره -8

 (F3)فرم  معرفي فرد واجدالشرايط جهت تصدي مديريت واحد -9

 (F4تكميل فرم اعالم اسامي و آرم هاي پيشنهادي )فرم  -10
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 تاسیسات گردشگری از سوی بهره بردارمدیر   معرفیفرم 
 

 

 ................  استانمدير كل محترم ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري 
 

 با سالم و احترام

و کد  ...............اره شناسنامه .....به شمفرزند ..........................  نم  ..................................... بدینوسیله جناب آقای / سرکار خا       

 ................   واقع در ............................پست مدیر واحد گردشگری ......... دیملي .................................... ساکن نشاني زیر جهت تص

 ....................... بحضور معرفي مي گردد...................................................................................................

 نشاني محل سكونت مدير:

 ................................................................................................................................    شهرستان:   .............................................استان: .........

 ......................................شماره تماس ضروری: ..... ...................................   شماره تلفن همراه: ....................کد پستي: ........................

 

 

 :بهره بردارنام و محل  امضا                                                                                      

 تاريخ:                                                                                    

 

 تاسیسات گردشگری مدیران شرایط 

 برای اتباع ایراني ایرانـ متدین به دین اسالم و یا سایر ادیان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوری اسالمي 1

 (1392مصوب )( قانون مجازات اسالمي 35ـ دارا بودن گواهي عدم سوء پیشینه کیفری در حدود مقرر در ماده )2

 برای اتباع ذکور ایراني دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم -3

 اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط برای اتباع خارجي -4

 خدر و داشتن کارت معاینه بهداشتيدارا بودن گواهي عدم اعتیاد به مواد م -5

 گردشگری براساس دستورالعمل سازماندارای مدرک تحصیلي متناسب با تاسیسات  -6

 فني و تخصصي سازمان دارا بودن گواهینامه معتبر مربوط به طي دوره آموزشي تخصصي از مراکز آموزشي داخل یا خارج از کشور و یا موفقیت در آزمون -7

سب تسلط به یکي از زبان های خارجي توسط مدیران هتل های سه، چهار و پنج ستاره و تاسیسات گردشگری ویژه به تناسب درجه واحد در حد لزوم ح -8

 دستورالعمل سازمان.

 (F5ارائه گواهي عدم اشتغال مطابق فرم ) -9
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 تاسیسات گردشگری اعالم اسامی و آرم های پیشنهادی برای فرم 

 

 ................  مدير كل محترم ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان
 

 با سالم و احترام

پروانه بهره برداری جهت  با عنایت به درخواست اینجانب آقای/سرکار خانم ...................................................  مبني بر صدور       

 .........................................................................................در ............ واقع ...............................................گردشگری .................واحد 

خواهشمند است دستور  پیشنهاد مي گردد. بدینوسیله نامهای زیر به عنوان اسامي و آرمهای برگزیده جهت واحد مذکور

 فرمایید نسبت به بررسي اسامي ذیل و آرم ها بشرح پیوست با توجه به اولویت اقدام مقتضي صورت پذیرد.       

                                                                                      

 فهرست اسامي پيشنهادي

 4  1 

 5  2 

 6  3 
 

    

 

 :بهره بردارنام و محل  امضا                                                                         

 تاريخ:                                                                          
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 گردشگریتعهد نامه عدم اشتغال  متقاضی مدیریت تاسیسات 

 

 .......................اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان 
 

.... ........... به شماره شناسنامه ..........................................  فرزند ..............................وسیله  اینجانب آقای / خانم  .............بدین       

..................  مشغول ...............اعالم مي نمایم که فقط در واحد ...... و کد ملي ............................................ از  .........................صادره 

ر صورت اثبات خالف بدیهي است  د به هیچ عنوان شاغل در ادارات / ارگانهای دولتي و یا مشاغل دیگر نمي باشم. بکار بوده و

ادعای فوق، آن اداره کل مي تواند برابر قوانین و مقررات با اینجانب برخورد نموده و در این خصوص هیچگونه اعتراضي 

 نخواهم داشت. 

 

 

 

 نام و محل  امضا متقاضي:                                                                                   

            تاريخ :                                                                                                                                                                                                            

 

 

 


