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  مقدمه:

گري و نظارت شگذاري تأسیسات گردبندي و نرخنامه ایجاد، اصالح، تكمیل، درجهآیین 11ماده استناد این شیوه نامه که به 

درجه بندي ارزیابی و مبناي و  ت محترم وزیران تهیه و تدوین گردیدههیأ 40/40/1930مصوب و تبصره هاي ذیل آن  بر آنها

 تاسیسات گردشگري کشور بوده و از تاریخ ابالغ الزم االجرا خواهد بود.

 
 

 اهداف:

 ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات قابل ارائه در تاسیسات گردشگري  ( 1

 بندي تاسیسات گردشگري اي در زمینه درجهایجاد وحدت رویه و جلوگیري از اعمال نظر و رفتارهاي سلیقه ( 2

 تعیین معیارها و شاخص هاي مورد نیاز براي نظارت بر تاسیسات گردشگري ( 9

 فراهم سازي زمینه مناسب براي رقابت سالم مابین تاسیسات گردشگري ( 0

در راستاي  بمنظور تمرکز زدائی و تالش جهت کوچک سازي بدنه دولت گري به بخش خصوصیواگذاري امور تصدي ( 5

 هاي کلی نظام سیاست

 ایجاد انگیزه و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران و بهره برداران براي ارائه خدمات با کیفیت  ( 0

 گردآوري آمار و اطالعات مورد نیاز فرایندهاي برنامه ریزي و توسعه صنعت گردشگري کشورکمک به  ( 7

بهره مندي از نظرات مشتریان به منظور ارتقاء سطح ارائه خدمات و جلب رضایت ایشان از طریق فراهم سازي زمینه   ( 8

 انتظارات آنهاانتخاب و بهره مندي از خدمات تاسیسات گردشگري متناسب با سطح نیازها و 

 

 

 امنه:د

 صنایع دستی  و وزارت میراث فرهنگی، گردشگري -

 تاسیسات گردشگري سراسر کشور -

 عامل تطبیقهاي  شرکت -

 کارشناسان ارزیابی -
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 «تعاریف » کلیات وفصل اول: 
 

 تعاریف عملیاتی ذیل هستند:کار برده شده اند، داراي ه اصطالحاتی که در این شیوه نامه بواژه ها و (  1ماده 
  ي و صنایع دستی/ معاونت گردشگريوزارت میراث فرهنگی، گردشگروزارت: 

 ها  ادارات کل میراث فرهنگی،  گردشگري  و صنایع دستی استانادارات کل: 
گذاري تأسیسات گردشگري و نظارت بر آنها، مصوب بندي و نرخ، تكمیل، درجهنامه ایجاد، اصالحآیینآیین نامه: 

 ت محترم وزیران هیأ 40/40/1930
یند تعیین میزان انطباق وضعیت کمی و کیفی موجود هریک از تاسیسات گردشگري با معیارهاي تعیین شده آبه فرارزیابی: 

 ارزیابی گفته می شود.در ضوابط فنی و درجه بندي مصوب وزارت، 
تعیین سطح کمی و کیفی تاسیسات گردشگري براساس ضوابط و معیارهاي مصوب وزارت، درجه بندي نامیده درجه بندی: 

 می شود که نتیجه آن می تواند به تثبیت، تنزیل و ارتقاء درجه واحدهاي گردشگري و یا تغییر نوع آنها منجر گردد.
یق، شخصیت حقوقی دارنده مجوز عاملیت تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگري است که منظور از عامل تطبعامل تطبیق: 

 مجاز به اجراي عملیات ارزیابی در تاسیسات گردشگري می باشد.
دهی، هماهنگی، سامان وظیفه کامل از ضوابط، قوانین و مقررات وزارت، به فردي اطالق می شود که  با آگاهیمدیر فنی: 

و گزارش  نارسایی ها و نواقص و تخلفات احتمالی را برعهده داشته و  ابییاجراي کلیه مراحل عملیات ارزراهبري و نظارت بر 

 کد شناسایی مدیر فنی را از وزارت دریافت نموده است.مجوز فعالیت و پس از گذراندن دوره هاي آموزشی الزم، 
براي  هاي الزم  برخوردار بوده و پس از احراز شرایط الزم،  به کارشناسی که از تخصص و صالحیت: کارشناس ارزیابی

کد شناسایی دریافت نموده است کارشناس ارزیابی  مجوز فعالیت و عضویت در گروه ارزیابی تاسیسات گردشگري از  وزرات

 گفته می شود. 
بی  دهند، گروه ارزیاري را انجام مییک یا چند کارشناس ارزیاب که توأماً عملیات ارزیابی در یک واحد گردشگگروه ارزیابی: 

شوند. تعداد کارشناسان براي تشكیل گروه انتخاب میعامل تطبیق نامیده می شود.  اعضاي گروه ارزیابی توسط مدیر فنی 

 .مطابق رویه تعریف شده در ضوابط استاندارد هریک از انواع تاسیسات گردشگري می باشد
به کلیه مدیران فنی و ارزیابان پس از گذراندن دوره آموزشی مربوطه و ارائه مدارک و اخذ تائیدیه وزارت، کد شناسایی: 

ال بوده اعتبار کدشناسایی سه س مدتمتناسب با رسته تخصصی فعالیت آنها کد شناسایی از طرف وزارت تخصیص می یابد. 

 دت اعتبار می باشد.در پایان م وزارتو تمدید آن منوط به تائید عملكرد توسط 
 آئین نامه با نظارت وزارت تاسیس و فعالیت می نماید. 25تشكلی که بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده   تشکل حرفه ای:
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کمیسیونی است با مسئولیت مدیر کل استان و با حضور نماینده اي از اداره کل نظارت و ارزیابی  کمیسیون درجه بندی:

خدمات گردشگري و رئیس تشكل حرفه اي مرتبط در استان که تصمیم گیري در خصوص درجه بندي تاسیسات گردشگري 

 و سایر وظایف مصرح در آیین نامه را برعهده دارد.

بندي ایجاد، اصالح، تكمیل، درجه  ( آیین نامه11( ماده )0که به استناد تبصره ) لی تجدید نظرعا کمیسیون: کمیسیون عالی

 خواهد شد. هیأت محترم وزیران تشكیل  40/40/1930گذاري تأسیسات گردشگري و نظارت بر آنها، مصوب و نرخ
انطباق جزئی و یا عدم انطباق عمده در عدم برآورده شدن یک الزام خاص است که ممكن است به صورت عدم عدم انطباق: 

 نتایج ارزیابی گزارش شده باشد.

 ند.ز رویه و یا اجراي ضوابط و مقررات مصوب است که به کلیت سیستم لطمه نمیدرموجود  نقص و ایراد عدم انطباق جزئی: 
مصتتوب استتت که به کلیت   عدم اجراي کامل یک رویه یا تعدادي از دستتتورات کاري ضتتوابط و مقررات عدم انطباق عمده: 

نظیر: عدم وجود و یا حذف یكی از فضاهاي الزامی، و اشكال عمده فنی در تاسیسات و امور ساختمانی  ستیستتم لطمه می زند.  

واحد گردشگري، نقص عمده در تجهیزات واحد گردشگري، نقص عمده در خدمات الزامی، عدم استفاده از نیروي انسانی کافی 

نقص در امور بهداشتی و ایمنی واحد گردشگري، نداشتن مدیر واجد شرایط، عدم اجراي کامل یک رویه و آموزش دیده، وجود 

 که در ضوابط و استانداردهاي مصوب پیش بینی شده است و یا تعدد موارد عدم انطباق جزئی 
گیري از بروز مجدد آن به اقدامی گفته می شود که جهت رفع ریشه اي عدم انطباق موجود، به منظور جلواقدام اصالحی: 

 انجام می شود.
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 «ي درجه بندی تاسیسات گردشگری عوامل اجرای» فصل دوم:                     
 

 تاسیسات گردشگری:عامل تطبیق الف(                                                  
 

این شیوه  (9)شرایط مندرج در ماده  حقوقی که داراي متقاضیانبراي  ،کمیسیون عالیپس از اعالم موافقت  وزارت( 2ماده

آن،  یكساله بوده، پس ازمجوز صادره اولین اعتبار نماید. ر میصادرا  تاسیسات گردشگري نامه هستتند، مجوز عاملیت تطبیق 

 .بالمانع استل سه سا، تمدید آن با اعتبار کمیسیون عالی براساس ارزیابی و بررسی عملكرد شرکت عامل تطبیق در 

 ،کمیسیون عالیحسب تائید وزارت می تواند در طول مدت اعتبار سته ستاله مجوز، نستبت به بررسی عملكرد و     (0تبصرره  

 لغو مجوز صادره اقدام نماید.تعلیق یا 

، متناسب با شرایط و موقعیت جغرافیایی، تعداد تاسیسات گردشگري، و محدوه فعالیت آنها عوامل تطبیقتعداد  (2تبصرره  

 گردد. تعیین می کمیسیون عالی توسطاعالم نیاز استان ها و سایر عوامل دخیل، 

فعالیت خود را درخصتوص ارزیابی تاسیسات گردشگري به ادارات کل   دوره ايند گزارش ا عوامل تطبیق موظف (3تبصرره  

 جهت تمدید مجوزهاي صادره الزامی است. کمیسیون عالیبه  ساالنهاستانی ارائه نمایند. همچنین، ارائه گزارش عملكرد 

 استانها واگذار نماید.کل  اداره هب ،کمیسیون عالیدور مجوز عوامل تطبیق را پس از اعالم موافقت وزارت می تواند ص (0تبصره 

 
 

 عامل تطبیق به قرار ذیل می باشد: مجوزاخذ  متقاضیانشرایط احراز  ( 3ماده 
 داشتن شخصیت حقوقی -1

صرفاً در حوزه موارد مرتبط با گردشگري بوده و موضوع ارزیابی  در اساسنامه شخصیت حقوقی متقاضیموضتوع فعالیت   -2

 تاسیسات گردشگري نیز در آن قید شده باشد.

 امتگاهاق و نشان نام، سهامداران، ، شترکا ، متدیریت بته مربتوط امتور در تغییتر هرگونته استت مكلتف عامل تطبیق صره(تب

 برساند. وزارت اطالع به را شرکت

 از سابقه و تجربه کافی در زمینه موردنظر برخوردار باشد.کمیسیون عالی متقاضی بنا به تشخیص   -9

تأمین مكان مناسب با کاربري تجاري، اداري یا گردشگري به عنوان محل استقرار شرکت، معرفی نیروي انسانی کارآمد و  -0

باید از سوي اداره کل استان بررسی حستب تشتخیص وزارت،   شترایط مذکور  ،امكانات و کلیه تجهیزات مورد نیاز: تأمین 

 شده و به تائید برسد.

ریال  444/444/544مبلغ ضمانتنامه به اداره کل استتان جهت حستن اجراي وظایف محول شتده.     تضتمین معتبر  ارائه -5

ساالنه  ر بصورتمی تواند حسب بررسی، نسبت به افزایش مبلغ مذکوکمیسیون عالی میلیون تومان استت.   پنجاهمعادل 

اقدام نماید. درخصوص مجوزهاي سه ساله، شرکت موظف است قبل از پایان مهلت اعتبار تضمین، اقدامات الزم را جهت 

 بر عهده اداره کل استان می باشد.، ورد. نظارت بر حسن اجراي این امرتمدید آن بعمل آ
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 معرفی مدیرعامل واجد شرایط -0

صحیح وظایف و تكالیف ایشان گردد. اجراي  سایر مشاغل، نباید به هیچ عنوان مانع ازفعالیت مدیرعامل شترکت در   تبصره(

مسئولیت نظارت بر عملكرد مدیر فنی و ارزیابان شرکت، عقد قرارداد و رسیدگی به امور مالی، انجام مكاتبات و پاسخگویی در 

 شرکت می باشد. قبال کلیه مسائل و موضوعات مربوط به اجراي طرح تطبیق برعهده مدیرعامل

 (0)معرفی یک نفر به عنوان مدیر فنی با شرایط مندرج در ماده  -7

ت مدیره، مدیرعامل و مدیر فنی شرکت متقاضی اخذ مجوز عاملیت تطبیق، نباید عضو هیات مدیره یا اعضتاي هیأ  تبصرره( 

 بازرس تشكل هاي حرفه اي گردشگري باشند.
 

 
 

 ب( مدیر فني
 

 فنی به قرار ذیل می باشد:مدیر شرایط احراز  (4ماده 
 دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی -1
 داشتن اجازه اشتغال به کار از مراجع ذیصالح براي اتباع خارجی -2
 ارائه گواهی عدم سوءپیشینه -9
 ارائه گواهی عدم اعتیاد -0
 انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم براي آقایان -5
 کمیسیون عالیارزیابی تاسیسات گردشگري به تشخیص  گردشگري و  در زمینه فعالیتسابقه  -0
 ارائه گواهینامه پایان دوره آموزش مدیریت فنی عامل تطبیق استانداردهاي تاسیسات گردشگري -7
 کمیسیون عالیاخذ تائیدیه صالحیت علمی و عملی  -8
 اخذ کد شناسایی مدیر فنی از وزارت.  -3

 مدیر فنی نیز فعالیت نماید. می تواند به عنوان مدیر عامل ،در صورت واجد شرایط بودن (  0تبصره 

امل و نمی تواند مدیرع نبودهمدیر فنی مجاز به فعالیت در بیش از یک شرکت عامل تطبیق  به عنوان مدیر فنی (  2تبصره 

 شرکت تطبیق دیگري باشد.

ارزیاب به صورت همزمان نمی باشد و تصدي سمت مدیریت فنی، به معناي مدیرفنی مجاز به فعالیت به عنوان (  3تبصره 

 سلب مسئولیت فرد به عنوان ارزیاب است.

سال در حوزه امور اجرایی تاسیسات  14آن دسته از متقاضیان داراي مدرک دیپلم یا فوق دیپلم که حداقل ( 0تبصره 

 معاف می باشند.این ماده  (1)شرایط بند  شمولیتاز  کمیسیون عالیگردشگري سابقه فعالیت دارند، به تشخیص 
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 مدیرفنی به قرار ذیل می باشند: وظایف( 5ماده 
 وزارت/ اداره کل.امورات مربوط به آن با هماهنگی قرارداد ارزیابی با واحدهاي گردشگري و پیگیري تنظیم  -

 انجام هماهنگی الزم، تعیین و اعزام تیم ارزیابی -

 ارزیابی و حصول اطمینان از رعایت ضوابط و قوانین و مقررات وزارت در تنظیم گزارشاتبررسی گزارشات  -

 کمیسیون درجه بنديدبیرخانه نظارت کلی بر فرایند عملیات ارزیابی، تائید نهایی آن و ارائه گزارشات به  -

 پیگیري صدور گواهینامه کیفیت خدمات گردشگري -

 ت احتمالی در روند ارزیابی به وزارتپاسخگویی نسبت به ایرادات و تخلفا -

یند ارزیابی و ارائه گزارش آن به وزارت مطابق رویه تعریف آرضایت سنجی واحدهاي تحت ارزیابی در مورد نحوه اجراي فر -

 شده

 .، در مراکز آموزشی مورد تائید وزارت برگزار می گرددکمیسیون عالیشرکت در دوره هاي بازآموزي که با تصویب  -

 وظایف و مسئولیت هایی که به صالحدید وزارت تصویب و ابالغ می گردد.یر سا -
 

 ( کارشناس ارزیابيج

 متقاضیان اخذ مجوز کارشناس ارزیابی به قرار ذیل می باشد:شرایط احراز  ( 6ماده 
 دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی  -1
 خارجیداشتن اجازه اشتغال به کار از مراجع ذیصالح براي اتباع  -2
 ارائه گواهی عدم سوءپیشینه -9
 ارائه گواهی عدم اعتیاد -0
 انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم براي آقایان -5
 الیکمیسیون عسال سابقه کار مفید در زمینه موضوع تخصصی کارشناسی به تشخیص  2داشتن حداقل  -0
 گردشگري از یكی از موسسات آموزشی مورد تائید وزارتاخذ گواهینامه دوره آموزش کارشناس ارزیابی تاسیسات  -7
 واحد گردشگري به عنوان کارآموز سهبندي حداقل شرکت داشتن در عملیات ارزیابی و درجه -8
 شناسایی ارزیاب از وزارت.  اخذ کد -3

ه نفر از اعضاي تیم ارزیابی را ب با عنایت به عدم الزام حضور مدیر فنی در عملیات ارزیابی، مدیر فنی می تواند  یک ( 0تبصره 

 معرفی نماید. مدیریت و برنامه ریزي اجراي فرایند عملیات ارزیابی و تصمیم گیري در شرایط خاص عنوان سرگروه جهت

ستال در حوزه امور اجرایی تاستیسات    14آن دستته از متقاضتیان داراي مدرک دیپلم یا فوق دیپلم که حداقل    ( 2تبصرره  

 این ماده نخواهند بود.( 1)مشمول شرایط بند  کمیسیون عالیگردشگري سابقه فعالیت دارند، به تشخیص 

مستتتندات رستتمی مربوطه براي طرح در  ارائه(، 0)جهت تائید ستتوابق فعالیت مرتبط متقاضتتیان، موضتتوع بند  ( 3تبصررره 

 الزامی است. کمیسیون عالی

 عاف( این ماده م0، از شرایط بند ) کمیسیون عالیفارغ التحصیالن رشته هاي هتلداري و گردشگري، به تشخیص  ( 0تبصره 

 .خواهند بود
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 کارشناس ارزیابی به قرار ذیل می باشند: وظایف ( 7ماده 

 شرکت در عملیات ارزیابی مطابق برنامه ریزي و زمانبندي بعمل آمده  -
 ها و ایجاد سوابق مشاهدات بصورت مشخص و در بازه زمانی تعیین شده تكمیل فرمها و چک لیست -
 انجام وظایف محوله در راستاي انجام فرایندهاي ارزیابی واحد گردشگري -
 ارائه نتایج ارزیابی به مدیرفنی -
 ، در مراکز آموزشی مورد تائید وزارت برگزار می گردد. کمیسیون عالیشرکت در دوره هاي بازآموزي که با تصویب  -

 سایر وظایف و مسئولیت هایی که به صالحدید وزارت تصویب و ابالغ می گردد. -

 ن را برعهده دارد، نمی باشد.کارشناس ارزیاب مجاز به ارائه خدمات مشاوره اي براي واحدي که وظیفه ارزیابی آ تبصره(
 
 

درجه و حیطه مجاز فعالیت رسته، سه درجه سطح بندي می شوند.  سه رسته تخصصی و در ارزیابی در انکارشناس ( 8ماده 

 ارزیابان به قرار جدول ذیل می باشد:

 
درجه 

 ارزیاب
 رسته حیطه مجاز فعالیت

A  فنی و ساختمانی -1 کلیه تاسیسات گردشگري 

 و بهداشت ایمنی -2

 خدمات، تجهیزات و نیروي انسانی -9
B  1درجه هتل آپارتمان هاي و  ستاره 5و  0کلیه تاسیسات گردشگري به استثناي هتل هاي 

C  9و  2ستاره و سایر تاسیسات گردشگري درجه  1هتل هاي 
 

س از ان می توانند پارزیاب خواهد پذیرفت.انجام کمیسیون عالی تعیین رسته و درجه ارزیابان براساس بررسی و راي  تبصره(

را به گردشگري، درخواست ارتقا درجه  واحد 15حداقل یكسال از زمان اخذ مجوز فعالیت و حضور در عملیات ارزیابی حداقل 

 ارائه دهند. وزارت
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 «عوامل ستادی درجه بندی تاسیسات گردشگری » فصل سوم: 
 

 
 

 بندی( کمیسیون درجه الف
 

بندي با ترکیب اعضاي ذیل در تاستیسات گردشگري بر عهده وزارت است. بدین منظور کمیسیون درجه  درجه بندي ( 9ماده 

 ها تشكیل خواهد شد: دارات کل استانا

 به عنوان رئیس کمیسیون استانصنایع دستی گردشگري و مدیر کل میراث فرهنگی،  -
 خدمات گردشگرينماینده اداره کل نظارت و ارزیابی  -

 رئیس تشكل حرفه اي گردشگري مربوطه در استان- 

آیین نامه تشكیل شده باشد. در صورت عدم وجود  25گردشگري باید مطابق با دستورالعمل ماده حرفه اي تشكل ( 0تبصرره  

ان تعیین و استتشتكل گردشگري مربوطه، یک نفر از میان مدیران یا مالكان آن نوع تاسیسات گردشگري به تشخیص مدیرکل  

 به عنوان نماینده تاسیسات گردشگري در جلسات کمیسیون درجه بندي شرکت خواهد نمود. 

 استان است.سیون بر عهده اداره کل وظیفه ثبت صورتجلسات کمی (2تبصره 

 آن جلستات کمیستیون درجه بندي، بدون حضور نماینده اداره کل نظارت و ارزیابی رسمیت نداشته و تصمیمات   (3تبصرره  

 قابلیت اجرا ندارد.

حضتور نماینده عامل تطبیق در جلسات کمیسیون درجه بندي )بدون حق راي( بنا به درخواست هر یک از اعضاي   (0تبصره 

 کمیسیون مذکور و به منظور اداي توضیحات الزم بالمانع است.

جلسات کمیسیون درجه بندي استان  به استتثناي موارد ذیل که حضتور کارشتناس اداره کل نظارت و ارزیابی در   ( 5تبصرره  

الزامی است، در سایر موارد اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگري می تواند شخصی را به عنوان نماینده جهت شرکت در 

 جلسات کمیسیون درجه بندي استان معرفی نماید.

 1ستاره و سایر تاسیسات گردشگري درجه  5و  0و  9درجه بندي هتل هاي 

 رتقاء درجه واحد گردشگري در دستور کار کمیسیون باشدچنانچه ا. 

 چنانچه تغییر نوع واحد گردشگري در دستور کار کمیسیون باشد. 

 چنانچه تعطیلی واحد گردشگري در دستور کار کمیسیون باشد. 

  باشد.چنانچه پرونده ارزیابی واحد گردشگري قبالً یكبار جهت رفع نواقص به شرکت عامل تطبیق مرجوع شده 

  اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگريحسب درخواست اداره کل استان جهت حضور کارشناس 
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 بندي به قرار ذیل می باشد:شرح وظایف و اختیارات کمیسیون درجه ) 10ماده 
 ارزیابی صورت پذیرفته از سوي عامل تطبیق  گزارشجه تاسیسات گردشگري با توجه به بررسی و تعیین در -الف
 آیین نامه  17ماده  9انجام وظایف محوله موضوع تبصره  -ب
 نشده است. وابط استاندارد خاص آنها تهیه و ابالغدرجه بندي آن دسته از تاسیسات گردشگري که ض  -ج

بی واحد پرونده ارزیا نگیرد،، مورد تائید کمیسیون قرار تهیه و تنظیم گزارشتات کارشناسان  یند ارزیابی وآفرچنانچه ( 0تبصره 

 و تهیه گزارش اصالحیمدت زمان خواهد شتد.  جهت رفع نواقص و یا تكرار عملیات ارزیابی به عامل تطبیق ارجاع گردشتگري  

 ماه(. سه)حداکثر  .نحوه محاسبه هزینه هاي ارزیابی مجدد به تشخیص کمیسیون درجه بندي خواهد بود

وده و اراي ابهام بعملیات ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارشات کارشناسان و نتایج ارزیابی، از نظر کمیسیون دچنانچه ( 2تبصرره  

 ارجاع کمیستتیون عالیدر این صتتورت پرونده واحد گردشتتگري و عامل تطبیق جهت بررستتی و اعالم نظر  به غیرواقعی باشتتد، 

 خواهد شد.

، واحد لغو مجوز شده چنانچه از سوي کمیسیون درجه بندي واحد گردشتگري  پروانه بهره برداريلغو  در صتورت ( 3تبصرره  

داراي کاربري گردشتگري باشد، مجاز به انجام هیچ گونه فعالیتی دیگري اعم از تجاري، اداري، مسكونی و ....  نبوده، در صورت  

 مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.وزارت العمل مربوطه ارائه درخواست تغییر کاربري، مراتب در چارچوب فرایند و دستور

 
 

 ( کمیسیون عالي تجدید نظرب
 

مسئولیت راهبري، نیازسنجی و تصمیم گیري درخصوص مسائل مرتبط با اجراي طرح تطبیق، تائید این کمیسیون  (11ماده 

رح طدستورالعمل ها و ضوابط پیشنهادي، رسیدگی به تخلفات و اعتراضات، نظارت عالیه بر فرایندها و عملكرد عوامل اجرایی 

ی باشد. متاسیسات گردشگري بوط به درجه بندي را برعهده داشته و مرجع نهایی تصمیم گیري در خصوص مسائل مرتطبیق 

 عبارتند از:کمیسیون عالی اعضاء اصلی 
 مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگري به عنوان رئیس کمیسیون  -
 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت -
 نماینده معاون گردشگري وزارت -
 گردشگري کشوري مرتبطحرفه اي تشكل رئیس  -

از صاحب نظران و کارشناسان ذیصالح به عنوان عضو میهمان براي حضور در جلسه کمیسیون کمیسیون عالی می تواند  (0 تبصره

 دعوت بعمل آورد.

کلیه وظایف و اختیارتی که بر اساس مقررات و ضوابط قبلی، بر عهده کمیته فنی تطبیق بوده است، بر عهده کمیسیون ( 2 تبصره

 عالی  است.
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 ون عالیکیسیت کمیسیون عالی بر اساس ضرورت و دستور کار ارجاعی و حداقل هر دو ماه یكبار با تائید رئیس جلسا( 12ماده 

 تشكیل می شود. 

 

 

 

 «عملیات ارزیابي تاسیسات گردشگری » فصل چهارم: 
 

 یند انجام عملیات ارزیابی تاسیسات گردشگري به قرار ذیل می باشد:آفر  ( 13ماده 

نظارت و ارزیابی خدمات گردشتتگري فهرستتت شتترکت هاي عامل تطبیق داراي مجوز و محدوده فعالیت آنها و  الف( اداره کل 

فهرست شرکت هاي عامل  .همچنین فهرستت مدیران فنی و ارزیابان داراي کد ارزیابی را به ادارات کل استانی اعالم می نماید 

 تاسیسات گردشگري مشمول طرح تطبیق اعالم خواهد شد.تطبیق مجاز به فعالیت، از سوي اداره کل استان به کلیه 

ق یک عامل تطبی ،به منظور ورود به فرایند ارزیابی، از میان عوامل تطبیق داراي مجوز فعالیت و معرفی شده از سوي وزارتب(  

 می شود.اقدام حد با وا، نسبت به عقد قرارداد مطابق با دستورالعمل هاي مصوب ارزیابی و جهت انجام عملیاتشده انتخاب 

شرکت هاي عامل تطبیق پس از انجام هماهنگی هاي الزم و عقد قرارداد با واحد گردشگري، قرارداد منعقده را در سه نسخه ج( 

 جهت بررسی و تایید به اداره کل استان تحویل می دهند. 

ور شتتده، ضتتمن بایگانی یک نستتخه از ( اداره کل استتتان پس از انجام بررستتی هاي الزم و مطابقت شتترایط و تعرفه هاي منظد

قرارداد، نستخه دوم را در اختیار شرکت عامل تطبیق و نسخه سوم را در اختیار نماینده واحد گردشگري قرار می دهد. چنانچه  

 قرارداد منعقده داراي ایراد باشد، شرکت عامل تطبیق موظف به اصالح و ارائه قرارداد جدید خواهد بود. 

مراتب تائید قرارداد از ستوي اداره کل استتان، عملیات ارزیابی آغاز شتده و شترکت عامل تطبیق موظف است      ( از تاریخ ابالغه

حداکثر ظرف مدت یكماه نستبت به انجام عملیات ارزیابی و ارستال گزارش اولیه به واحد گردشتگري اقدام نماید. نسخه اي از    

 ، قرارداد منعقدهبدون عذر موجه ل گردد. در صورت عدم رعایت زمانبنديگزارش ارزیابی اولیه نیز باید به اداره کل استان ارسا

 کان لم یكن و شرکت موظف به بازپرداخت کلیه وجوه دریافتی می باشد.

( واحد گردشگري با هماهنگی اداره کل استان حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به رفع نواقص اعالم شده اقدام خواهد نمود. و

عیین شده و یا درصورت اعالم بهره بردار مبنی بر رفع نواقص پیش از موعد مقرر، شرکت عامل تطبیق یک پس از اتمام مهلت ت

(  را جهت انجام بازدید مرحله دوم و تكمیل گزارش نهایی به واحد اعزام Aداراي گرید ترجیحاً واجد شتتترایط ) ارزیاباننفر از 

 می نماید.

واحد گردشگري را منضم به توضیحات و پیشنهادات الزم و ممهور به تائید مدیر  ( شترکت عامل تطبیق گزارش نهایی ارزیابی ز

یون کمیس اختیار اعضاي اداره کل استان گزارش ارزیابی واحد گردشگري را در فنی شرکت به اداره کل استان تحویل می دهد.

ت به اداره کل نظار جلسه نهایی کمیسیونقرار داده، از آنها براي حضور در جلسه کمیسیون دعوت می نماید. صورت درجه بندي

 خواهد شد.و ارزیابی خدمات گردشگري ارسال 
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روز درخصوص صدور و ارسال گواهینامه آن دسته از  15( اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشتگري حداکثر ظرف مدت  ح

خواهد نمود. اداره کل استتتان پس از  واحدهایی که درجه آنها در کمیستتیون درجه بندي استتتان به تائید رستتیده استتت، اقدام

  .دریافت گواهینامه کیفیت خدمات گردشگري واحد، اقدام به صدور پروانه بهره برداري با اعتبار سه ساله خواهد نمود

( چنانچه براستتاس راي کمیستتیون درجه بندي، گزارش ارزیابی واحد گردشتتگري مورد تائید قرار نگرفت،  اداره کل استتتان  ت

 کمیسیون عالیراي صادره، پرونده ارزیابی را به همراه مستندات مربوطه به شرکت عامل تطبیق و یا  در چارچوب موظف است 

 ارجاع نماید. 

بندي به نحوه عملكرد روز پس از ابالغ رأي کمیستتیون درجه 15تواند یک بار و حداکثر ظرف مدت بردار میبهره(  0تبصررره 

ذکر دالیل و مستتتتندات خود اعترام نماید و پس از گذشتتتت مدت زمان مذکور رأي عتامل تطبیق و یا رأي کمیستتتیون با  

 یرستتیدگ کمیستتیون عالیبردار حداکثر ظرف مدت یک ماه در اعترام بهره باشتتد.کمیستتیون قطعی بوده و قابل اعترام نمی

 باشد.خواهد شد. رأي کمیسیون عالی قطعی بوده و قابل اعترام نمی

توستط وزارت براي هر یک از واحدهاي گردشتگري که ضوابط درجه بندي آن به    قطعی برداريبهرهصتدور پروانه  ( 2تبصرره  

یند تمدید پروانه نیز  الزم است آتصتویب رستیده استت، منوط به اخذ گواهینامه کیفیت خدمات گردشگري خواهد بود. در فر   

 اعتبار گواهینامه کیفیت مدنظر قرار گیرد.

موظف استتت با بهره گیري از ظرفیت هاي موجود، زمینه الكترونیكی نمودن فرایند  وزارت اتواحد فناوري اطالع( 3تبصررره 

در صورت پیاده  فراهم آورد. مطابق رویه اي که به تائید معاون گردشگري وزارت رسیده اجراي عملیات ارزیابی و درجه بندي را

جام امور انبهره برداران تاستیستات گردشگري و عوامل تطبیق، موظف به فعالیت در بستر سامانه و   ستازي ستامانه الكترونیک،   

 د بود.نمطابق رویه تعیین شده در سامانه خواه

 

پروانه بهره برداري شش ماهه براي واحدهاي جدیدالتاسیس صرفاً یكبار صادر شده و قابل تمدید نخواهد بود. اداره   ( 14ماده 

 وظف است طی این مدت اقدامات الزم را براي تعیین درجه قطعی واحد بعمل آورد.کل استان م

 

آن دستته از تاستیستات گردشتگري که قبالً موفق به اخذ گواهینامه کیفیت شده و تاریخ اعتبار گواهینامه آنها به       ( 15ماده 

داره کل استان و تایید اداره کل نظارت و اتمام رستیده استت، درصتورت فقدان تذکر، اخطار، شتكایت موثر و .... به تشتخیص ا     

ارزیابی خدمات گردشتگري، گواهینامه کیفیت خدمات گردشتگري آنها صترفاً براي یک دوره قابل تمدید استت. در این صورت     

اداره کل استتتان موظف استتت حداقل یک ماه قبل از پایان مهلت اعتبار گواهینامه، مراتب را جهت تمدید به اداره کل نظارت و 

 ارزیابی خدمات گردشگري اعالم نماید.

 

موفق به اخذ گواهینامه کیفیت نشده اند با  که آن دستته از تاسیسات گردشگري داراي ضابطه پروانه بهره برداري   ( 16ماده 

، طی سال اعتبار یكساله صادر خواهد شد. در صورت عدم اقدام جهت اخذ گواهینامه از سوي این دسته از تاسیسات گردشگري

اداره کل استان موظف است نسبت به برگزاري کمیسیون درجه بندي واحدهاي مزبور اقدام نموده و درخصوص تنزیل درجه و 

 یا تعطیلی واحد اقدام نماید.
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آن دستته از تاستیستات گردشتگري که ضتوابط استاندارد خاص آنها تهیه و ابالغ نشده است، حسب      درجه بندي   ( 17ماده 

ره بردار و یا پیشنهاد هر یک از اعضا کمیسیون در دستور کار قرار می گیرد. در این صورت، اداره کل استان موظف تقاضتاي به 

به انجام بازدید و تهیه گزارش اولیه جهت طرح موضتوع در جلسته کمیستیون می باشند. پس از بررسی و تصویب درجه واحد    

ساله صادر خواهد شد. در صورت اعترام بهره  سهي آن واحد با اعتبار گردشتگري در کمیسیون درجه بندي، پروانه بهره بردار 

 بردار ،کمیسیون عالی مرجع تعیین درجه و نوع واحد گردشگري خواهد بود.

 

ارزیابی خواهد شد و درصورت درخواست  موجودواحد گردشگري براساس درجه تعیین شده در پروانه بهره برداري   ( 18ماده 

 همین شیوه نامه و دستورالعمل هاي مربوطه اقدام نماید. (24)ارتقاء می بایست مطابق ماده 

در موافقتنامه اصولی صادره قابل طرح می  مندرجدرخصوص واحدهاي جدید التاسیس، تقاضاي واحد براساس درجه  (0 تبصره

 باشد.

در موافقت اصولی صادره صرفاً به عنوان درجه اولیه قلمداد می گردد و مرجع تعیین درجه واحد، درجه تعیین شده ( 2تبصره 

 راي کمیسیون درجه بندي خواهد بود.

لیكن براي آن دسته از تاسیسات گردشگري که قبالً موافقت  ،الزامی می باشد در موافقت اصولیواحد درج درجه  (3تبصرره  

اداره کل استان موظف است گزارشی از وضعیت و شرایط د و درجه واحد در آن قید نشده است، اصولی خود را دریافت نموده ان

 ارائه نماید تا در این خصوص تصمیم گیري شود. کمیسیون عالیواحد مدنظر، مستند به مدارک مورد نیاز را به 

 و داشته و فرآیند اخذ پروانه بهره برداري به اخذ موافقت اصولی و مجوز ایجاد ننیازي  واحدهاي تبدیلی)غیراحداثی(( 0 تبصره

 .بر اساس دستورالعملی است که از سوي معاونت گردشگري وزارتخانه ابالغ می گرددتعیین درجه آنها 

 

بردار به شیوه عمل خود، نسبت به تطبیق طرف قرارداد واحد گردشگري مكلف است ضمن توجیه کامل  بهره عامل  (19ماده 

تشكیل گروه ارزیابی در بازه زمانی تعیین شده در قرارداد منعقده و اعالم برنامه عملیات ارزیابی به واحد گردشگري اقدام نماید. 

انتخاب با هماهنگی اداره کل استتتان تواند عامل دیگري را بردار میرر، بهرهدر صتتورت عدم اجراي عملیات ارزیابی در موعد مق

روز کاري اقدامات الزم را بعمل  14نماید و عامل تطبیق قبلی باید درخصتتتوص عودت عین مبلغ دریافتی حداکثر ظرف مدت 

 سپرده شده کسر خواهد شد. تضمینآورد. درغیر اینصورت، مبلغ مورد نظر از 

 طریقیهر استانداردسازي، نباید در واحد گردشگري مورد ارزیابی شاغل و یا به  ارزیابی و عوامل ستادي و اجرایی ( 0تبصرره  

 ذینفع باشند.

 تعیین و پس از اخذ تاییدیه معاون گردشگري ابالغ و به اجرا در می آید. تعرفه هاکمیسیون عالی در تعرفه ارزیابی  ( 2تبصره 

 یرد.مورد بازنگري قرار گکمیسیون عالی  در می تواندهر دو سال یكبار 
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نسبت به تهیه گزارش خودارزیابی در چارچوب فرمت یا تغییر نوع، باید درجه تاستیسات گردشگري متقاضی ارتقاء   (20ماده 

 دییمورد تا ابیارزط توستت دیاب یقبطت حمشتتمول طر يواحدها بیایگزارش خودارزاقدام نمایند.عالی کمیستتیون هاي ابالغی 

ارزیابی عملكرد  در شتتده یهگزارش ته تهیه و ارائه گردد.( این شتتیوه نامه 8وزارت و در چارچوب رویه تعیین شتتده در ماده )

ارزیاب مذکور مجاز به حضور در تیم ارزیابی آن واحد بدیهی استت  زیابی وي مدنظر قرار خواهد گرفت و ارزیاب و تمدید کد ار

 ارزیاب، مراتب را طی نامه اي رستتتماً جهت طرح در توستتتط گزارشصتتتحت تهیه تایید اداره کل استتتتان پس از  نخواهد بود.

پس از وصول  یک ماهظرف مدت حداکثر موظف است کمیستیون عالی  به اداره کل نظارت ارستال می نماید.   کمیستیون عالی 

د کتباً به اداره کل استان اعالم نمایارتقاء یا تغییر نوع واحد گردشگري را  درخواست مدارک و مستندات، موافقت و یا مخالفت با

 انجام پذیرد.کمیسیون عالی با نظر  تا عملیات ارزیابی مطابق

دسته از تاسیسات گردشگري که مشمول طرح تطبیق نمی باشند، بهره بردار می تواند راساً و یا با استفاده از در آن  ( 0تبصره 

نموده و مستتتندات تهیه شتتده را جهت اقدامات بعدي به اداره کل کارشتناس مجرب نستتبت به تهیه گزارش خوداظهاري اقدام  

ف خدمات قابل بازسازي هاي انجام شده، تنوع و طییندهاي توسعه و آاستان ارائه نماید. در هر صورت ذکر اقدامات اصالحی، فر

جراي نظام هاي مدیریتی ، هاي مختلف واحد و مستندات مربوط به طی دوره هاي آموزشی، ا ارائه به میهمانان، تصاویر قسمت

 و هرگونه اقدامات مربوطه دیگر دراین خصوص مزیت هاي خاص، گواهینامه ها، تقدیرنامه هاي دریافتینتایج رضایت مشتریان، 

 از بخش هاي اصلی گزارش تهیه شده خواهند بود.

قلمداد می شود. کمیسیون  جهت انجام ارزیابی با ارتقاء درجه واحد، به منزله موافقت اولیهکمیسیون عالی موافقت  ( 2تبصره 

درجه بندي استتان مستئولیت تائید و موافقت نهایی با درجه پیشنهادي را به استناد گزارش ارزیابی بعمل آمده برعهده خواهد   

 داشت.

 

با  امل تطبیقدر صتورتی که در نتایج ارزیابی یک واحد گردشگري عدم انطباق وجود داشته باشد، موضوع توسط ع  ( 21ماده 

ذکر دقیق دالیل عدم انطباق موجود به واحد گردشتتگري اعالم خواهد شتتد. بهره بردار واحد گردشتتگري موظف استتت حداکثر 

ماه براي رفع موارد عدم انطباق عمده، اقدامات  (9)ماه براي رفع موارد عدم انطباق جزئی و حداکثر ظرف مدت  (1)ظرف مدت 

 اصالحی را بعمل آورد. 

ه و موضوع ب شدهمتوقف سریعاٌ  یابیارز اتیباشد، عمل یو بهداشت یمنیچنانچه عدم انطباق عمده درخصوص امور ا  ( 0 تبصره

 در کمیسیونموضوع را  ربط،یذ یا مراجعاخذ استعالم از دستگاه  عندالزوم بااداره کل استان  می شود.اداره کل استتان گزارش  

 را اتخاذ می نماید.درجه بندي استان مطرح  و تصمیات الزم 

ماه از سوي اداره  9مهلت رفع عدم انطباق در صتورت ارائه توجیه منطقی از جانب واحد حداکثر یكبار و به مدت   ( 2تبصرره  

در هرصورت، بازه زمانی ارائه گزارش از سوي شرکت عامل تطبیق، از زمان عقد قرارداد، نباید  کل استان قابل تمدید خواهد بود.

 ماه باشد. 7بیشتر از 
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ادارات کل استتانی موظفند درخصتوص ارستال کلیه صتورتجلستات و مصوبات کمیسیون درجه بندي به اداره کل       ( 22ماده 

 عمل آورند.نظارت و ارزیابی خدمات گردشگري اقدامات الزم را ب

 

 

 فصل پنجم: نظارت
 

هاي عامل تطبیق برعهده ادارات کل استانی  نظارت بر حسن اجراي طرح و عملكرد ارزیابان، مدیران فنی و شرکت ( 23ماده 

اجرایی موظف کلیه عوامل  نظارت و ارزیابی خدمات گردشگري خواهد بود. کل و نظارت عالیه بر روند اجراي طرح برعهده اداره

نامه ها و مقررات ابالغی وزارتخانه می باشند. ادارات کل استان ها در صورت بروز تخلف یا رعایت ضوابط، خط مشی، بخشبه 

مشاهده ابهام و مغایرت نحوه انجام کار با ضوابط ابالغی در حین عملیات ارزیابی، موضوع را جهت رسیدگی و اقدام بعدي به اداره 

فرایند رسیدگی به ري گزارش خواهد نمود. اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگري کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگ

الی کمیسیون ع. مطرح خواهد نمودکمیسیون عالی را در هاي عامل تطبیق،  تخلفات گزارش شده ارزیابان، مدیران فنی و شرکت

ات مصمیابی، تکارشناسان ارزی و یا مدیر فنی، پس از دریافت و جمع بندي گزارشات و مستندات مربوط به تخلف عوامل تطبیق

 : می نمایدبه شرح ذیل اتخاذ متناسب با تخلف ارتكابی الزم را 

 اخطار کتبی -1
 تعلیق فعالیت -2
 لغو مجوز فعالیت -9

نخواهد عامل تطبیق استانداردها در زمان تعلیق فعالیت خود، اجازه تشكیل گروه ارزیابی و عقد قرارداد جدید را (  0تبصره 

 داشت و صرفاً باید در قبال تعهدات قبلی خود پاسخگو باشد.

 مدیر فنی عامل تطبیق در زمان تعلیق، اجازه فعالیت نخواهند داشت.  و کارشناس ارزیابی( 2تبصره 

 

 

سوي طی مدت اعتبار گواهینامه کیفیت خدمات گردشگري، در صورت عدم توجه به تذکرات و اخطارهاي صادره از  ( 24ماده 

ادارات کل استانی و عدم اهتمام در رفع نواقص و ایرادات مطرح شده طی بازدیدهاي نظارتی، کمیسیون درجه بندي می تواند 

 .درخصوص ابطال گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگري واحد اقدام نماید

 

ارزیابی آنها به پایان نرسیده است، موظفند کلیه واحدهاي تحت پوشش عامل تطبیق لغو مجوز شده که عملیات  ( 25ماده 

ماه ارزیابی خود را از طریق عامل دیگري پیگیري نماید. عامل تطبیق لغو مجوز شده موظف به بازپرداخت  9حداکثر ظرف مدت 

رد لغ موتمام یا بخشی از مبلغ دریافتی از واحدهاي طرف قرارداد به تشخیص اداره کل استان بوده و درصورت عدم پرداخت، مب

 نظر از ضمانتنامه عامل تطبیق کسر و به بهره بردار واحد گردشگري عودت داده خواهد شد.
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واحد گردشگري مكلف است به صورت مستمر اقدام به گردآوري نظرات، انتقادات و پیشنهادات مسافران و گردشگران  ( 26ماده 

واحد، ماحصل داده هاي گردآوري شده را بررسی و مدنظر نماید. کمیسیون درجه بندي در زمان تصمیم گیري درخصوص درجه 

 قرار خواهد داد.

می تواند، رویه اي را تعریف و ابالغ نماید که بر اساس آن، نتایج امتیاز حاصل از انجام عملیات ارزیابی کمیسیون عالی  تبصره(

ر موثر باشد. در این صورت تاثیر میزان نظ با نتایج نظرسنجی معتبر مسافران و گردشگران تلفیق شده و در تعیین درجه واحد

 درصد امتیازات الزامی، تجاوز نماید. 5سنجی نباید از 

 

اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگري می تواند راساً و با بهره گیري از ظرفیت هاي موجود  ،در صورت نیاز ( 27ماده 

  اقدام نماید.ارزیابی تاسیسات گردشگري نسبت به تشكیل گروه کارشناسی در وزارت، 

 

 فعاالن وصاحبنظران، ها،  کل استانپیشنهادات ادارات وزارت مورد نیاز، در تدوین ضوابط فنی، کیفی و خدماتی (28ماده 

بالغ و ا وزیر از سوي ،گردشگري معاون تائیدپس از ضوابط و استانداردهاي نهایی . را اخذ می نمایدتشكل هاي حرفه اي مرتبط 

 اجرایی می گردد.

باشند، اجازه استفاده از سایر ضوابط را آن دسته از تاسیسات گردشگري که داراي ضوابط و استانداردهاي خاص می (0تبصره 

 را رعایت نمایند.وزارت بایست ضوابط و استانداردهاي ابالغی از سوي ندارند و می

ر هر یک از سطوح استانداردهاي پیشنهادي گروه هاي تاسیسات گردشگري خاص دهاي زیر در ضوابط و  وجود بخش( 2تبصره 

تاسیسات و امكانات فنی و ساختمانی مورد نیاز در واحدهاي ، فضاهاي مورد نیاز تاسیسات گردشگريدرجه الزامی است: 

، ردشگرينیاز تاسیسات گ نیروي انسانی مورد، خدمات موجود در تاسیسات گردشگري، تجهیزات تاسیسات گردشگري، گردشگري

 هاي ارزیابی چک لیست و شیوه هاي نظارت بر واحدهاي تحت پوشش، توسعه پایدار و دسترسی، مسائل ایمنی و بهداشتی

 

مغایر تبصره تهیه و تنظیم شده و با ابالغ آن کلیه دستورالعمل ها و ضوابط ( 05)ماده و ( 23)این شیوه نامه در  (29ماده 

 می گردد. منسوخ 
 
 
 
 

 وزیر                                                                                                        
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     يدرجه بند ونیسیصورتجلسه کمفرمت   

    درجه بندي ونیسیمصوبه کم هیابالغ فرمت  

     يبنددرجه ونیسیکم يبه رأاعالم اعترام بهره بردار  فرمت 
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 «یدرجه بند ونیسیصورتجلسه کم »
 

 

 ونیسیکم ی............ باحضور اعضا............ی.............. به کد شناسائ................................................ یواحد گردشگر یبنددرجه ونیسیکم

 مدارک و مستندات موجود یپس از بررس ،جلسه داده لی................. تشک ............. رأس ساعت.............. مورخ ..................در روز .............

 اعالم نمود. لی، نظر خود را به شرح ذو انجام بازدید میدانی از واحد مزبور
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  نامه ارزیابی و درجه بندی تاسیسات گردشگری شیوه
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 «درجه بندی ونیسیمصوبه کم هیابالغ»

 
 

 ................................................................بهره بردار محترم .........
 

 سالم با

ع جهت اطال آن واحد گردشگری یبنددرجه ونیسینسخه صورتجلسه کم کی وستیبه پ            

مذکور ارسالی مستندات  ی نسخه ای ازنگهدار شایان ذکر است. گرددیو اقدام الزم ارسال م

خواهند  یمدارک مربوطه را بررس ازیدر مراجعات خود در صورت ن وزارت نیو بازرسضروری بوده 

 روز می باشد. 05مهلت اعتراض به رأی از تاریخ ابالغ، حداکثر  کرد.
 

 

 

 

 

  یدست عیصنا و يردشگرگ ،یفرهنگ راثیکل م ریمد                                                        

 استان ..........................                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :رونوشت

 ی )به انضمام تصویر مدارک و احکام(خدمات گردشگر یابیاداره کل نظارت و ارز -    

 عامل تطبیق طرف قراردادشرکت  -    
 



  نامه ارزیابی و درجه بندی تاسیسات گردشگری شیوه
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 « یبنددرجه ونیسیکم یفرم اعالم اعتراض بهره بردار به رأ »

 
 استان ................................ یدست عیصناي و ردشگرگ ،یفرهنگ راثیم اداره کل

 

 سالم با

................. در ................................................. یواحد گردشگر یبنددرجه ونیسیکم یرأ       

نامه شماره........................................ به  ی................ ط............... خیتار

 لی. با توجه به دالدیبردار واحد مذکور ابالغ گرد..........  بهره.......................................نجانبیا

یون میسک مجدد در  یدگیرس یمعترض بوده و تقاضا یبنددرجه ونیسیکم ینسبت به رأ ل،یذ

 را دارم. عالی تجدید نظر

 
 :یبنددرجه ونیسیکم یاعتراض به رأ لیدال
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 بهره بردار و نام خانوادگی نام                                                                                

                                                                                                                                    

 و تاریخ امضاء                                                                                        

                                                                                                                 
 

 :رونوشت

 طرف قرارداد قیعامل تطبشرکت  -


