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v    فصل اول ـ تعاریف  

و اقامـت   ،ی هستند که بـه قصـد ارائـه خـدمات و انتفـاع بـراي پـذیرایی       ئسیسات گردشگري واحدهاتأ) 1ماده 
  :شوند نامه به شرح زیر تأسیس شده یا می ینئمسافران یا میهمانان طبق ضوابط و مقررات این آخدمات مسافرتی به 

  ، متل و واحدهاي خدماتی رفاهی بین راهیـ هتل 1
   پذیرـ مهمان2
  پذیرائی شامل هتل آپارتمان، پانسیون، زائرسرا و از این قبیل مراکز خودـ 3
  جوانان مراکز اقامتی ـ 4
  هاهاي کمپینگ و کاروان، محوطهگردشگرياردوگاه ها، تفرجگاهـ  5
  )مراکز تعطیالت(مراکز سرگرمی و تفریحی  -6
  دفترهاي خدمات مسافرتی و جهانگردي -7
  مناطق نمونه گردشگري -8
  ها با مالکیت زمانیاقامتگاه -9

از ظرفیـت اقـامتی هـر یـک از     % 40واگذاري مالکیت زمانی مشاع یا مالکیت زمـانی منـافع حـداکثر     :1تبصره
تاسیسات اقامتی موضوع این آئین نامه به افراد متعدد به نحوي که مالک مشاع عین یا مالک منافع آن بوده و به موجـب  

یا محدود داشته باشد، با کسب مجوز سازمان میراث  طور موبددر سال را به  نقرارداد فیمابین حق استفاده در مدت معی
ترتیبات اداره واحـد  . هاي سهامی عام بالمانع استشگري بر اساس مقررات مربوط به پذیره نویسی شرکتهنگی و گردفر

ري آنرا تهیه و تصویب گردشگرهنگی و و حقوق و وظایف متقابل مالکان در قالب دستورالعملی است که سازمان میراث ف
  .کندمی

مالک حق مالکیت زمانی مشاع تاسیسات اقامتی موضوع این آئین نامـه، حـق فـروش، اجـاره یـا معاوضـه        )الف
خواهد داشت، در این صورت تعهدات ناشی از قرارداد اولیه بین خریدار و فروشنده بـر عهـده مالـک بعـدي قـرار خواهـد       

  .گرفت
ائه خدمات کل مجموعه به نسبت سهم بر عهده همه مالکان است و مـدیریت مجموعـه   هزینه نگهداري و ار )ب

  .از ظرفیت مجموعه خواهد بود% 60بر عهده مالک یا نماینده مالکان حداقل 
  .معاوضه یا اجاره مالکیت منافع در مالکیت زمانی منافع تابع مفاد قرارداد اولیه بین طرفین خواهد بود )ج
واگذاري مالکیت زمانی منافع محدود به اتباع خارجی با کسب مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگري  )د
  .مجاز است
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است سند مالکیت به نام هر یک از مالکان زمانی مشاع تاسیسـات   )اه

ثیقـه قبـول و تسـهیالت بـانکی الزم را بـراي خریـداران       گردشگري صادر نماید و سیستم بانکی اسناد فوق را به عنوان و
  .تامین خواهد کرد
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فروش مالکیت زمانی با همان میزان مالکیت و زمان اولیه میسر است و تفکیک آن به سـهم یـا زمـان     :2تبصره
  .ممنوع است

  

  

v     فصل دوم ـ ضوابط صدور مجوز ایجاد، اصالح و یا تکمیل تأسیسات گردشگري  

مکلف است پس از کسب موافقـت سـازمان    گردشگري همتقاضی ایجاد، اصالح و یا تکمیل واحد مربوط )2ماده 
قانونی بودن تصرف ملک و در صورت اسـتیجاري بـودن ملـک، مـدارك      دال بر الزممیراث فرهنگی و گردشگري مدارك 

و سـایر مـدارك    ربـط  ذيهـاي   رگانهاي کامل واحد مربوط و موافقت ا رسمی مربوط به موافقت مالک را به انضمام نقشه
مورد نیاز اعالم شده از سوي سازمان میراث فرهنگی و گردشگري را جهت بررسی و تطبیق با ضوابط مربوطـه بـه وزارت   

  .مذکور تسلیم نماید

تشخیص نیاز مناطق مختلف کشور به ایجاد تأسیسات گردشگري و صدور مجوز ایجاد، اصالح، تکمیل،  )3ماده 
  . باشد برداري این تأسیسات منحصراً با سازمان میراث فرهنگی و گردشگري میتجهیز و بهره

با موضـوع ایـن   هاي اجرایی موظفند ضوابط اجرایی قانونی و مورد عمل خود را در ارتباط  کلیۀ دستگاه :1تبصره
مکلف است هنگام صدور مجـوز   سازمانماده جهت رعایت آنها به سازمان میراث فرهنگی و گردشگري اعالم نمایند و آن 

  . مقررات مزبور را لحاظ نماید

شـان، ایجـاد    ها و نهادهاي انقالب اسـالمی، چنانچـه در وظـایف قـانونی     هاي دولتی، شهرداري دستگاه :2تبصره
  . باشند بینی شده باشد یا بشود، از شمول این ماده مستثنی می کر پیشالذ تأسیسات فوق

ها و سایر مراجع صادر کننده پروانه ساختمان مشمول این آیین نامه، موظفند ضـمن رعایـت    شهرداري )4ماده 
عـات  ضوابط مربوط به خود، مقررات اعالم شده توسط سازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگري را نیـز در ایـن زمینـه مرا      

  .  نمایند
مکلف است طـرح مربوطـه را براسـاس     گردشگريدارنده مجوز ایجاد، اصالح و یا تکمیل واحد مربوطه  )5ماده 

برنامه زمانبندي شده و مهلت مقرر به پایان برساند و بـه طـور مرتـب پیشـرفت کـار را بـه سـازمان میـراث فرهنگـی و          
  . گردشگري اطالع دهد
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v  برداري پروانه بهرهفصل سوم ـ ضوابط صدور  

دارندة مجوز ساختمان موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز واحـد مربـوط، مراتـب را     )6ماده 
برداري به اطالع سازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگري برسـاند و نسـبت بـه اخـذ گواهینامـه          جهت دریافت پروانه بهره

فق به اخذ گواهینامه اسـتاندارد کیفیـت   سازمان براي واحدهائی که مو. استاندارد کیفیت خدمات گردشگري اقدام نماید
  .نماید برداري صادر می اند پروانه بهره خدمات گردشگري شده

برداري صـادر خواهـد    هاي تأیید شده پروانه بهره سازمان میراث فرهنگی و گردشگري صرفاً براي محل :1تبصره
  . دباش کرد و پروانه صادره قابل تسري براي تأسیسات گردشگري نقاط دیگر نمی

برداري تأسیسات گردشگري از تاریخ صدور سه سـال تمـام بـوده و تمدیـد آن     مدت اعتبار پروانه بهره :2تبصره
منوط به بررسی مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگري، توسـط سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگري      

  .است

  :باشدبردار تأسیسات گردشگري باید داراي شرایط زیر  بهره )7ماده 
  .کشور جمهوري اسالمی ایرانتابعیت  )الف
  .متدین به دین اسالم و یا سایر ادیان رسمی جمهوري اسالمی ایران )ب
  .داشتن کارت معاینه بهداشتی و عدم اعتیاد به مواد مخدر )د
  .ربط ذيداشتن صالحیت فردي به تأیید مراجع  )اه
  .پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم داشتن کارت )و

ـ هرگاه درخواست کننده پروانه بهره برداري شخص حقوقی باشـد بایـد    24/3/1371اصالحی مصوب  :1تبصره
بینـی شـده    پـیش گردشگري امه آن فعالیت در زمینه خدمات ـاسنـمدیران آن نیز شرایط این ماده را دارا باشند و در اس

 .باشد

 ین مؤظفند یک نفر واجد شرایط را از میـان در صورت مشاع بودن مالکیت تأسیسات گردشگري مالک :2تبصره 
  . برداري فقط به نام وي صادر خواهند شد پروانه بهره. خود به عنوان نماینده رسمی معرفی نمایند

برداري فوت نماید وراث موظف اند حداکثر تـا یـک سـال بـا رعایـت       در صورتی که دارنده پروانه بهره :3تبصره
ري قبلی بـه قـوت خـود    ابرد در این مدت پروانه بهره. برداري مجدد را بنماید وانه بهرهاین ماده تقاضاي صدور پر 2تبصره 

  . باقی خواهد بود

برداري تأسیسات گردشگري در صورت واجد شرایط بودن متقاضی جدیـد منـوط بـه     انتقال پروانه بهره )8ماده 
  .باشد موافقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگري می
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برداري تأسیسات گردشگري موضوع این آیین نامـه تحـت هـر عنـوان بایـد بـا        تبدیل و تغییر نوع بهره )9ماده 
  . موافقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگري باشد

  

v   بندي فصل چهارم ـ ضوابط درجه  

تأسیسات گردشگري موضوع این آئین نامه حسب نوع مشخصات فنی، تجهیزاتی و کیفیت ارائه  )10ماده 
 :شوند بندي می زیر درجهخدمات به شرح 

  . دوستاره، سه ستاره، چهارستاره، پنج ستاره ها و مهمانسراها به پنج درجه، یک ستاره، مهمانخانه )الف
  .به سه درجه، یک ستاره، دو ستاره، سه ستاره تأسیسات اقامتی دیگر )ب
  .، یک، دو، سهدرجهراهی به سه  واحدهاي پذیرایی بین )ج

بندي تأسیسـات گردشـگري موضـوع ایـن     شرح مشخصات و ضوابط فنی، بهداشتی، تجهیزاتی و درجه :1تبصره
و سـایر  ) بهداشـتی  زمینۀ مسایل در(آیین نامه توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگري و با همکاري وزارت بهداشت 

بـه مـورد اجـرا     س سازمان میراث فرهنگـی و گردشـگري  یرئتعیین و پس از تصویب ) حسب مورد( ربط ذيهاي  دستگاه
  .گذاشته خواهد شد

تواند به واحدهاي اقامتی که تجهیزات و خدماتی بیش از حد  سازمان میراث فرهنگی و گردشگري می :2تبصره
  .کنند طبقه ممتاز اعطا نماید جه مصوب ارائه میضوابط الزم براي در

و همچنـین نـرخ گـذاري اتـاق، اغذیـه و سـایر خـدمات تاسیسـات         درجه و سلب تغییر  ،بندي  درجه )11ماده 
 .دباش ذیل می گردشگري مطابق دستورالعمل

بـدین  . گردشـگري اسـت  بندي، سلب و تغییر درجه تاسیسات گردشگري بر عهده سازمان میـراث فرهنگـی و    درجه -1
  :ها تشکیل خواهد شدبندي با ترکیب اعضاي ذیل در استان منظور کمیسیون درجه

o مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگري استان به عنوان رئیس کمیسیون /رئیس سازمان  
o نماینده تشکل صنفی مربوطه 
o نماینده دفتر تدوین استانداردهاي فنی و نظارت 

است بر طبق استانداردهاي فنی مصوب ابالغ شده سـازمان، تاسیسـات گردشـگري را    بندي موظف  کمیسیون درجه -2
صـالحیت   تعیـین تواند از مشـاورین و کارشناسـان فنـی     بدین منظور سازمان می. بندي، سلب و تغییر درجه دهد درجه

 .شده به عنوان عامل تطبیق استانداردهاي فنی استفاده نماید
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هـاي صـاحب صـالحیت    فنـی شـرکت   کارشناسـان نامه، شرح وظایف و نحوه عملکرد مشـاورین و  شیوه :تبصره
 .توسط سازمان تدوین و ابالغ خواهد شد) عوامل تطبیق(

در هر یک از تاسیسات گردشگري که ضوابط و استانداردهاي فنی مصوب سازمان رعایت شود، نـرخ اتـاق، اغذیـه و     -3
آنـرا   ، یک نسخه ازممهورهاي تعیین شده را تشکل صنفی نرخ. دار تعیین خواهد شدبر اشربه و سایر خدمات توسط بهره

  .مایدنبرداري ارسال می براي سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان و نسخه دیگر را براي نصب در واحد مورد بهره

نرخ تاسیسات گردشگري که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگري نشده باشـند   :تبصره
  .گردد بردار ابالغ می توسط سازمان و تشکل صنفی مربوطه تعیین و به بهره

پروانـه  ، براي واحدهاي تازه تأسیس، بندي درجهتواند قبل از  سازمان میراث فرهنگی و گردشگري می )12ماده  
، شـده اسـت  اصولی ذکر اي که در موافقت  بر اساس درجه حداکثرخدمات آن واحدها را  میزانبرداري موقت صادر و  رهبه

  .تعیین نماید

بـرداري موقـت    سازمان میراث فرهنگی و گردشگري باید حداکثر شش ماه پس از صدور پروانـه بهـره   )13ماده 
  .جهت تأسیسات گردشگري اقدام کند برداري قطعی بندي و صدور پروانه بهرهنسبت به درجه

  

v فصل پنجم ـ شرایط اداره کنندگان تأسیسات گردشگري  

ولیت اداره تأسیسات گردشگري موضوع این آیین نامه به عهده مدیري خواهد بود که بایـد واجـد   ئمس )14ماده 
  :یر باشدزشرایط 

  .متدین به دین اسالم و یا سایر ادیان رسمی جمهوري اسالمی ایران براي اتباع ایرانی )الف
  .دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفري )ب
  .دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم براي اتباع ایرانی )ج
  .اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط و یا صدور ربط ذيهاي الزم به تأیید مراجع  دارا بودن گواهی صالحیت )د
  .دارا بودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت معاینه بهداشتی )اه
  .   دارا بودن گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه و یا معادل آن )و
 ارج از کشور بهدارا بودن گواهینامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خ )ز

و یا داشتن سابقه تجربی در مدیریت واحدهاي اقامتی و پذیرایی و اطالعات کافی در زمینـه شـغلی    ربط ذيتأیید مراجع 
  .به تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگري

یکی مدیران واحدهاي اقامتی سه ستاره، چهار ستاره، پنج ستاره باید به تناسب درجۀ واحد در حد لزوم به  )ح
  . از زبان هاي انگلیسی، فرانسه، آلمانی یا عربی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگري تسلط داشته باشند
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داوطلبـان مـدیریت تأسیسـات گردشـگري، پـس از موفقیـت آنهـا در          »د « صالحیت مذکور در بنـد   :1تبصره
  . ربط استعالم خواهد شد آزمایش صالحیت فنی و تخصصی توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگري از مراجع ذي

میـراث فرهنگـی   افرادي که سابقه در مدیریت تأسیسات گردشگري داشته باشند به تشخیص سازمان  :2تبصره
  .دار شوند مدیریت تأسیسات را عهده» و « توانند بدون داشتن شرط بند  و گردشگري می

سازمان میراث فرهنگی و گردشگري براي مدیران واحدهاي تأسیسات گردشگري واجـد شـرایط ایـن     )15ماده 
اند در پایان مدت نسـبت   ن موظفمدت اعتبار این کارت سه سال خواهد بود مدیرا. ماده کارت مدیریت صادر خواهد کرد

  .به تجدید این کارت اقدام نمایند

  .دار شود تواند مدیریت یک واحد گردشگري را عهده هر شخص فقط می :1تبصره

  . مدیران تأسیسات گردشگري غیر از اشتغال در واحد مربوطه نباید شغل دیگري داشته باشند :2تبصره

از تأسیسات گردشگري در صورت غیبت مدیر واحد به مدت بیش از یـک  برداري دارندگان پروانه بهره )16ماده 
. قبالً موافقت کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگري را اخد نماینـد ، د ضمن معرفی جانشین واجد شرایطفنماه موظ

ر پایان مـدت  مدیر د در صورتی که. دار شود تواند اداره واحد گردشگري را عهده در مدت تعیین شده می ،جانشین مربوط
تواند او را از مدیریت  سازمان میراث فرهنگی و گردشگري می، موافقت شده حضور خود را در محل کار کتباً اعالم ننماید

  .این آیین نامه رفتار نماید 18عزل و با واحد مربوطه برابر مادة 

  

v  فصل ششم ـ نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگري  

نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگري موضوع این آیین نامه از جهت کیفیت و سطح ارائه خـدمات و   )17ماده 
هاي تعیین شده به عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگري است در صـورت مشـاهده    بندي و نرخ رعایت ضوابط درجه

لف از مفاد این آیین نامه به شرح زیر مسامحه در حسن اداره و نگهداري تأسیسات گردشگري و یا هر گونه نارسایی و تخ
  :عمل خواهد شد

  .ـ تذکر کتبی 1
  .ها ـ اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال و نارسایی2
  ).در خصوص واحدهاي اقامتی( ـ تنزیل طبقه  3
  ).تا یک ماه در خصوص واحدهاي پذیرایی حداکثر(ها  ـ لغو موقت اجازة بهره برداري تا رفع اشکال و نارسایی4
  :هاي زیربندي جهت اتخاذ تصمیم ـ ارجاع موضوع به کمیسیون درجه 5

  .تنزیل درجه واحد )اول
  .ها تعطیل موقت واحد تا رفع نارسایی )دوم
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لغو کارت مدیریت واحد گردشگري در صورتی که فاقد شرایط و صالحیت الزم گردد و یا ضوابط  )سوم
  .مقرر را رعایت ننماید

  .برداري لغو پروانه بهره )چهارم

این ماده رأساً توسط سازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگري     4و  3و  2و  1هاي  مواد مذکور در ردیف :1تبصره
  .اعمال خواهد شد

در موارد ضروري بر حسب تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگري مراتب تخلف بـدون رعایـت    :2تبصره
  .بندي ارجاع خواهد شد تخاذ تصمیم به کمیسیون درجهمستقیماً جهت ا 17هاي ماده  ترتیب

راهی، سازمان میراث فرهنگی وگردشـگري   در صورت گرانفروشی و کم فروشی واحدهاي پذیرایی بین :3تبصره
  .این ماده اقدام نماید 2و یا تبصره  17ماده  4تواند برابر ردیف  می

سـال از   2بردار متخلف لغو مجوز شده را حداکثر به مـدت   تواند مدیر یا بهره بندي می کمیسیون درجه :4تبصره
  .برداري تاسیسات گردشگري محروم نماید داري مدیریت یا بهره عهده

بـردار موظـف اسـت ظـرف مـدت      در صورت فوت، استعفا یا لغو کارت مدیریت واحد گردشگري، بهره )18ماده 
در صـورت عـدم   . این آیین نامه اقـدام نمایـد   14نسبت به تعیین و معرفی مدیر واجد شرایط طبق ماده  حداکثر یک ماه

  .  برداري آن لغو خواهد شد اقدام، واحد مزبور تعطیل و پروانه بهره

چنانچه رسیدگی به خالف واحد گردشگري از حیطه اختیارات سازمان میـراث فرهنگـی وگردشـگري     )19اده م
  .خارج باشد باید فوراً موضوع به مراجع ذیصالح جهت اقدام قانونی اعالم شود

بـرداري   بدون داشتن مجوز و یا عذر موجه سه ماه تعطیل باشد، پروانـه بهـره   چنانچه واحد گردشگري )20ماده 
برداري مجدد رعایت کلیه مواد این آیین نامـه   اً توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگري لغو و براي شروع بهرهآن رأس

  . الزامی است

  . با سازمان میراث فرهنگی و گردشگري است  »تعطیل« تشخیص موجه یا غیر موجه بودن علت  :1تبصره

خیص سازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگري    تأسیسات گردشگري که فعالیت آنها فصلی است به تش :2تبصره
  .مشمول این ماده نخواهند بود

  . باشند مدیران تأسیسات گردشگري موظف به رعایت مقررات و موازین جمهوري اسالمی ایران می )21ماده 
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ها و سـایر خـدمات واحـد     اند فهرست نرخ اتاق، اغذیه، آشامیدنیمدیران تأسیسات گردشگري موظف )22ماده 
ول ئهاي استاندارد در محلی مناسب در معرض دید مسـافران و میهمانـان نصـب نمـوده و مسـ      را در فرم و اندازهمربوطه 

  . باشند رعایت آن نیز می

عربی اسـت و تأسیسـات گردشـگري حسـب نیـاز       زبان جهانگردي در کشور انگلیسی، فرانسه، آلمانی و :تبصره
ر خدمات خود را روي نمونه هایی کـه بـه زبـان فارسـی و یکـی از      ها و فهرست نرخ اغذیه و سای اند صورت حساب موظف

  . هاي فوق الذکر تهیه شده است به مشتریان ارائه نمایندزبان

مدیر واحد اقامتی موظف است گزارش روزانه ورود و خروج مهمانان و سایر اطالعات آماري مورد نیاز  )23ماده 
هاي صادره تهیه و به سازمان میـراث فرهنگـی،   سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري را طبق دستورالعمل

  .صنایع دستی و گردشگري ارائه نماید

  
v    فصل هفتم ـ مواد متفرقه  

اند به تقاضـاي سـازمان    ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مکلف )24ه ماد
میراث فرهنگی و گردشگري رأساً از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگري که خالف مقررات این آیـین نامـه عمـل کننـد و     

نمایند جلوگیري نموده و نتیجه را ران مبادرت میهمچنین تأسیسات غیر مجاز که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مساف
  . به سازمان میراث فرهنگی و گردشگري اعالم نمایند  کتباً

جلوگیري از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگري متخلف و غیر مجاز باید پس از تعیین مهلت مناسـب   :1تبصره 
الك و مهر یا پلمپ تمام یـا قسـمتی از واحـد     به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگري و در صورت لزوم توأم با

  . باشد صورت گیرد که حدود آن بنا به اعالم سازمان میراث فرهنگی و گردشگري می

اند همزمـان بـا    موظف 24در موارد سلب درجه و تعطیل دایم واحد گردشگري مراجع مذکور در ماده  :2تبصره
  . ها و غیره نیز اقدام نمایند و آثار واحد گردشگري از روي تابلواجراي دستور تعطیل نسبت به محو نام و سایر عالیم 

هاي انقالب اسالمی نیز مشمول مفـاد ایـن    ها و نهاد هاي دولتی، شهرداري تأسیسات گردشگري ارگان )25ماده 
بدیهی است مؤسسات دولتی مشمول این آیین نامه ملزم به احراز آن دسته از شرایط منـدرج در ایـن   . باشد آیین نامه می

  .دباشن آیین نامه که بر اساس دولتی بودن آنها موضوعیت ندارند، نمی

مـاه پـس از تصـویب ایـن      6سازمان میراث فرهنگی و گردشگري موظف است حداکثر ظـرف مـدت    )26ماده 
هـاي صـنفی تاسیسـات گردشـگري را تهیـه و جهـت       نویس دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیـت تشـکل  نامه، پیشآئین

  .تصویب به شوراي عالی میراث فرهنگی و گردشگري ارائه نماید


