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 بسمه تعالی

 ایجاد سامانه بازاریابی و فروش شیوه نامه 

   فضای مجازی خدمات سیاحتی و گردشگری در

 

 7تبصره  در اجرایبعدی و و اصالحات  7/7/0771قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب  7ماده  2تناد به تبصره با اس

های ساماندهی سامانه به منظور ، 70/6/0731مصوب  و گردشگری در فضای مجازی سیاحتیدستورالعمل ارائه خدمات  2ماده 

مربوطه به شرح زیر تهیه و ابالغ نامه شیوه، بازاریابی و فروش خدمات گردشگری، انیمعرفی ، اطالع رسالکترونیکی فعال در حوزه 

 : رددگمی

، چنانچه قبال مجوزی در و گردشگری در فضای مجازی سیاحتیخدمات و ارائه فعالیت عالقمند به حقیقی و حقوقی افراد  (1ماده 

 نامهو آئین 0731مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب  نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدماتچارچوب آئین

 برای فعالیت در حوزه گردشگری دریافت  0731گذاری تاسیسات گردشگری مصوب بندی و نرخایجاد، اصالح، تکمیل درجه

 ین عرصه فعالیت نمایند: توانند به شکل قانونی در اتوامان، می وبا رعایت شرایط زیر و به یکی از طرق زیر یا هرداند، نکرده

 یبازاریابمعرفی و های سامانهکه از این پس و گردشگری  سیاحتیو بازاریابی خدمات  اطالع رسانیسامانه الکترونیکی  .0-0

 شود.می خوانده یالکترونیک

حسب  باید ته باشندداشهای سفر را و بازاریابی فراتر از بسته اطالع رسانی جاذبه های مختلف گردشگریکه قصد در صورتی :تبصره

  .به همراه مدارک در سامانه ثبت نمایندسازمان را گردشگری تاییدیه دفتر بازاریابی و تبلیغات  مورد

  خوانده می شود. الکترونیکفروش سامانه که از این پس و گردشگری  سیاحتیخدمات  عرضه و فروشسامانه الکترونیکی  .0-2

 

  است. مدیرکل استان بر عهدهمتقاضیان فعالیت در فضای مجازی  یو تخصص صالحیت فنیمسئولیت تائید  (2ماده 

 

 شرایط کلی و مدارک الزم (3ماده 

  tnamad.ichto.irدر سامانه متقاضی ثبت اطالعات  .0-7

منحصرا در قالب شخصیت حقوقی اطالعات خود  0-2می توانند در قالب حقیقی و حقوقی و متقاضیان بند 0-0متقاضیان بند  :تبصره

 .نمایندسامانه ثبت را در 

  .اینترنتی و ارائه مدارک ثبت پایگاه معرفی نام پایگاه .2-7

دفاتر خدمات مسافرتی « ب»از میان دارندگان مجوز مدیریت فنی بند پایگاه اینترنتی فنی گردشگری  مدیرمعرفی فردی به عنوان  .7-7

 وگردشگری صادره از سازمان. 



محل به همراه تلفن نامه ارائه تصویر سند مالکیت یا اجاره) ی برای پشتیبانی فعالیت الکترونیکیمعرفی آدرس دفتر یا محل فیزیک. 1-7

 .ثابت(

 ی مربوطهنامه انضباطو امضای تعهدمطابق با بخشنامه مربوطه  به مبلغ پانصد میلیون ریال کارحسن انجام نامه بانکیسپردن ضمانت. 5-7

 . صالحیت تخصصیپس از تائید 

 نامه ندارند.، نیازی به سپردن ضمانت0-0متقاضیان بند  :تبصره

  .پیشینه کیفریعدم سوءصالحیت فردی و گواهی . ارائه 6-7

  .برداران سایر تاسیسات گردشگریهو یا بهر گردشگریردانان، دفاتر خدمات مسافرتی وگقرارداد منعقده با تور تصویر. ارائه 7-7

و و از طریق سامانه  جهت تائید نهایی مدیرکل با تائید  یتکمیل در ادارات کل استانبررسی و  پس از کلیه مدارک متقاضیان:تبصره

  ارسال خواهد شد.  به اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگریاخذ نماد اطمینان 

اداره کل نظارت و  گواهینامه ارائه خدمات گردشگری در فضای مجازی در فرمت مصوب موجود در سامانه پس از تائید (4ماده 

 گردد. از سوی اداره کل استان صادر می ارزیابی خدمات گردشگری،

گواهینامه صادره، اقدام الزم را جهت  اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری پس از دریافت نسخه الکترونیکی تبصره:

 برای دریافت نماد اعتماد انجام خواهد داد. وزارت صنعت ، معدن و تجارتمعرفی متقاضی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک 

های بازاریابی و فروش الکترونیک باید نام و مراحل ثبت پایگاه اینترنتی خود را براساس دستورالعمل تعیین نام سامانه( 5ماده 

 امانه اینترنتی، مجاز های پیشینه دار یا تکراری برای سها انجام دهند. استفاده از عنوان و نامتاسیسات گردشگری و ثبت شرکت

 باشد.نمی

 د. نباشاجرای گشت نمی بسته سفر و یا تهیه مجاز بهو بازاریابی  یالکترونیک های فروشسامانه (6ماده 

 از طریق برای گردشگران با دفاتر و شرکت های طرف قرارداد ی صادرهردادهاقرا مکلف به صدور و ارسال دارنده مجوز (7ماده 

 . باشدمیخود پایگاه اینترنتی 

 ریان، زمان اجرای گشت، نرخ گشت،را با مشخص نمودن مجهای ارائه شده بسته استمکلف  فروش الکترونیکسامانه ( 8ماده 

  درج نماید. بر روی پایگاه اینترنتی خود  های مرتبط راو سایر اطالعات، شرایط، ضوابط و دستورالعمل وسیله حمل ونقل

ها و مقررات نامهبر اساس آئین اداره کل استان از سوینامه، موضوع این شیوهت رسیده از دارندگان مجوز او شکای اتاختالف (9ماده 

  گیرد. میقرار و رسیدگی مورد بررسی  نامهو مصرح در ماده یک همین شیوه متناظر

 رای مدت مشابه قابل تمدید است. پس از آن و در صورت تائید عملکرد ب ،اعتبار مجوزهای صادره به مدت یکسال بوده (11ماده 

 می باشند.  ساعته برخط 21ه خدمات مکلف به ارائ به منظور پاسخگوئی به مشتریان دارندگان مجوز (11 ماده

 تهیه و تنظیم گردیده است که از تاریخ ابالغ الزم االجرا می باشد. تبصره پنجو  نه بند ، ماده زدهدوااین شیوه نامه در  (12ماده 


