
 

 

  تعاریف و مفاهیم  - 1

 :مرکب از خدمات مختلف و متنوع است که به قصد انتفاع و ارائه خدمات به  ايمجموعه مجتمع گردشگري

مجتمع گردشگري باید در کنار کند. گردشگران و مسافران در مناطق و نواحی گردشگرپذیر ایجاد شده و فعالیت می

یا سالمت و غیره را به گردشگران ارائه  خدمات اقامتی و پذیرایی یکی از خدمات گردشگري مانند خدمات تفریحی

 کند.

o تواند اتاق، سوئیت، آپارتمان و : خدمات مربوط به اسکان گردشگران که فضاي آن میخدمات اقامتی

 برداري شود.ر در محدوده مجتمع گردشگري ایجاد و بهرهمانند آن به صورت همجوار یا غیرهمجوا

o شود به نحوي که فضاي : خدمات مربوط به غذا و نوشیدنی که به گردشگران ارائه میخدمات پذیرایی

ارائه خدمات پذیرایی مجزا و خارج از فضاي اقامتی گردشگران باشد. فضاي ارائه خدمات غذا و نوشیدنی 

- شاپ و مانند آن ایجاد و بهرهکورت، کافیفود، فودتکالسیک، سنتی، فستتواند به شکل رستوران می

 برداري شود.

o اي از امکانات و خدمات تفریحی، ورزشی و سرگرمی خارج از فضاي اقامتی و : مجموعهخدمات تفریحی

 مستقر در یک مکان با هدف ارائه خدمات فراغتی به گردشگران و بازدیدکنندگان است.

o اي از امکانات و خدماتی است که در خارج از فضاي اقامتی به گردشگران ارائه مجموعه: خدمات سالمت

شود و هدف آن درمان یا بهبود سالمتی جسمی، ذهنی و روانی گردشگران است. لجن درمانی و آب می

 هایی از خدمات سالمت هستند. درمانی نمونه

 

 ها و چمنها، بوته ها، گل اي شامل درختان، درختچه سبزینهاي از پوشش  مجموعه داراي که فضایی: سبز فضاهاي 

کند بلکه انتظارات و وظایفی شامل بهبود کیفیت  تنها مفهوم فضاي سبز را از نظر شکل ظاهري القاء میاست که نه

 زیست محیطی، تأمین زیبایی و سایر نیازهاي اکولوژیک که به عنوان هدف و وظیفه در احداث فضاهاي سبز تعریف

  سازد.شده است را برآورده می

 :حوض، آبنما و سطحی که روي آن هیچ بنایی احداث نگردیده و فقط براي استفاده از فضاي سبز، استخر،  فضاي باز

  .سازي مورد استفاده قرار گیردسایر استفاده محوطه

 :بـاز و   همه گردشگران منديشود که براي استفاده و بهرهمی هاییتمام بخشفضـاي عمـومی شامل  فضاي عمومی

هاي بهداشتی، پارکینگ، نمازخانـه، فضـاي سـبز، فضـاي نشـیمن و ... از مصـادیق فضـاي        سرویس. در دسترس است

 عمومی هستند.

  

  

  

  هاي گردشگريمجتمع ابعاد درفضاها و  - 2

  شود. گردشگري اشاره میهاي جتمعدر این بند به نوع، تعداد و ابعاد فضاها در م



 

 

  

  هاي گردشگريمجتمعحداقل مساحت زمین در  -1-2

  

درخصوص استانهاي محروم (کمتر برخوردار) در صورت تأیید و تصویب کمیته فنی سـرمایه گـذاري اداره کـل میـراث فرهنگـی،       تبصره:

  باشد. درصد قابل تقلیل می 30گردشگري و صنایع دستی استان، حداقل مساحت هاي فوق الذکر تا 

  

  فضا و خدمات اقامتی -2-2

  فضاي اقامتی

  ظرفیت اقامتی  درجه مجتمع گردشگري

  تخت 20واحد اقامتی با ظرفیت حداقل  8دارا بودن حداقل   3درجه مجتمع گردشگري 

  تخت 30واحد اقامتی با ظرفیت حداقل  15دارا بودن حداقل   2درجه مجتمع گردشگري 

  تخت 40واحد اقامتی با ظرفیت حداقل  20بودن حداقل دارا   1درجه مجتمع گردشگري 

  

  از سطح اشغال مجتمع را به خود اختصاص دهد. درصد 20فضاي اقامتی باید حداقل  -1یادآوري 

  

  فضا و خدمات پذیرایی -3-2

  

  هاي گردشگريپذیرایی در مجتمع فضاهاينوع و تعداد 

  نوع و تعداد فضاها  گردشگري مجتمعدرجه 

و فضاي مناسبی به عنوان غذاخوري و  هاي سرد و گرمنوشیدنیباید حداقل امکانات سرو   3درجه گردشگري  هايمجتمع

  داشته باشد. را امکان سرو غذا با منوي محدود

  غداي ایرانی یایک مجموعه ارائه غذاي آماده  وشربتخانه  یایک کافی شاپ   2درجه گردشگري  هايمجتمع

یک رستورانی ایرانی (در شکل کالسیک یا  ویک مجموعه ارائه غذاي آماده  ویک کافی شاپ   1درجه  گردشگري هايمجتمع

  سنتی)

  تواند فودکورت با منوي متنوع داشته باشد.می 1مجتمع گردشگري درجه 

  

 

  مجتمع گردشگريحداقل مساحت زمین مورد نیاز در 

  حداقل مساحت   درجه مجتمع گردشگري

  متر مربع 5000حداقل مساحت زمین مورد نیاز   3درجه مجتمع گردشگري 

  متر مربع 10000حداقل مساحت زمین مورد نیاز   2درجه مجتمع گردشگري 

  متر مربع 20000حداقل مساحت زمین مورد نیاز   1درجه مجتمع گردشگري 



 

 

 

 

  

  تفریحی، سرگرمی، سالمت ...تعداد فضاهاي  -4-2

  .. تفریحی، سرگرمی، سالمت فضاهايتعداد 

  تعداد فضاها  گردشگري درجه مجتمع

  باشد. فضا 1باید حداقل داراي   3درجه مجتمع گردشگري 

  باشد. فصا 3باید حداقل داراي   2درجه مجتمع گردشگري 

  باشد. فضا 5باید حداقل داراي   1درجه مجتمع گردشگري 

  

  مجتمع گردشگريمکان قرارگیري  -

هایی از را داشته باشد و همچنین باید از مکان جدول ذیلمکان قراگیري باید دسترسی مستقیم به خیابان با عرض مندرج در 

نیستند حداقل  مجتمع هاي گردشگريها و .... که از نظر بهره برداري، متناسب با قبیل پمپ بنزین، مراکز نظامی، بیمارستان

  .را داشته باشد متر 1000 فاصله

  گردشگري هايمجتمعحداقل عرض گذر دسترسی به  -5-2

ماهیت یکسانی دارنـد (نیـاز   ، سرگرمی، سالمت و غیره که فضاهاي تفریحی 1 و 2گردشگري درجه  هايمجتمعدر  -1تبصره .

 شود.  اعطا می تخصصیکنند) عنوان مشابهی را برآورده می

 

 

 

 

 

 

 

 

  گردشگري هايمجتمع حداقل عرض گذر دسترسی به 

  حداقل عرض گذر دسترسی   درجه مجتمع گردشگري

  متر 12حداقل عرض گذر دسترسی   3درجه مجتمع گردشگري 

  متر   16حداقل عرض گذر دسترسی   2درجه مجتمع گردشگري 

  متر   20حداقل عرض گذر دسترسی   1درجه مجتمع گردشگري 


