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   بسمه تعالی

 

 

 مقدمه:

 
گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آیین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی و نرخبا استناد         

 ،وحدت رویه نحوه صدور مجوزدهی ،ایجاد  ساماندر راستای هیات وزیران 11/6/1931فعالیت آنها مصوب

مندی از رویکرد توسعه تاسیسات گردشگری ارزان قیمت و بهرهکشور با گردشگری  هایگاهاحداث اردو

در سراسر در حوزه وظایف ذاتی سازمان متبوع  نظارت  های گردشگری و  های این بخش از فعالیتظرفیت

، در گردشگری هایاردوگاهبرداری از تکمیل، تجهیز و بهرهاحداث، ایجاد، نحوه اجرایی کشور، دستورالعمل 

 جهت اجرا ابالغ می گردد.  وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخش مربوط به

 

 اهداف:

 های گردشگریگذاران جهت احداث اردوگاههدایت سرمایه-1

 های گردشگریبرداری از اردوگاهنحوه احداث، ایجاد، تکمیل، تجهیز و بهرهتدوین ضوابط و فرآیند -2

به عنوان به لحاظ ارایه خدمات گردشگری وسطح مطلوبیت آن ها گاهمشخص نمودن عناصر کالبدی اردو-9

ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات آئین نامه  1ماده  بند )ج( یکی از مصادیق

   11/6/1931ها مصوب نآگردشگری و نظارت بر 

به عنوان یک و سایر مسیرها حسب نیاز های گردشگری در محورها و مقاصد گردشگری فعال نمودن اردوگاه-1

 ظرفیت مطلوب گردشگری

 نظارت بر حسن انجام فعالیت و خدمات گردشگری  -5

 

 فصل اول: 
 :تعاریف

  گردد:واژه ها و عبارات بکار رفته در این دستورالعمل در معانی ذیل تعریف می (1ماده 

 : سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریسازمان-1-1

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مربوطه اداره کل:-1-2
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  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تخصصی کارگروهکارگروه: -1-3

که کلیه حقوق و مسئولیتهای قانونی اخذ مجوز  واجد شرایطحقوقی حقیقی یا هر شخص  :گذارسرمایه-1-4

 بر عهده دارد.ناشی از سرمایه گذاری را 

است هر شخص حقیقی یا حقوقی حائز شرایط اخذ پروانه بهره برداری از سازمان/ اداره کل  بهره بردار: -5-1

 که کلیه حقوق و مسئولیتهای قانونی ناشی از بهره برداری را بر عهده دارد.

ایجاد، اصالح، تکمیل، نامه آیین 1ماده بند )ج(با تعاریف مندرج در مطابق  :گردشگری تأسیسات-6-1

  11/6/1931ها مصوب درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر ان

خدمات  منظور ارائه به کهمیشود  اطالق گردشگرییکی از مصادیق تاسیسات به  اردوگاه گردشگری:-7-1

فرهنگی  و یاقلیم های با ویژگی متناسب، اقامت مسافران و گردشگران یااستراحت رفاه، برای ارزان قیمت 

 شود. میایجاد  درجهدر سه و فضای باز طراحی منطقه در 

 کلیه قوانین و مقررات مربوطه، حسب مورد قانون: -1-8

گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آیین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی و نرخ آئین نامه: -9-1

 هیات وزیران11/6/1931فعالیت آنها مصوب

 

 گردشگریهای اردوگاهمجوز احداث  فصل دوم: مراحل ، شرایط و نحوه صدور 
 مراحل صدور مجوز:

   های گردشگریاردوگاه مجوزمراحل صدور ( 2ماده 

 ملیدر اراضی  های گردشگریبرداری از اردوگاهاحداث، ایجاد، تکمیل، تجهیز و بهرهالف: 

-یت سرمایهقابلدارای جع واگذاری اراضی امرتوسط سازمان و ملی اراضی تشخیص و معرفی -2-1

 . گذاری

بمنظور انتخاب کارگروه کمیته سرمایه گذاری اداره کل استان برای طرح در در  بررسی اسناد متقاضیان-2-9

 سرمایه گذار.

 انجام فرآیند واگذاری زمین.اراضی جهت  کنندهمعرفی به مراجع واگذار  و موافقت اصولیصدور -2-1

 
 در اراضی بخش خصوصی های گردشگریبرداری از اردوگاهایجاد، تکمیل، تجهیز و بهرهاحداث، : ب

مربوطه  استاناداره کل به سرمایه گذاری یا نماینده قانونی او  و مدارک مورد نیاز متقاضیدرخواست ارائه -2-1

 .گذاری و اخذ کد سرمایه گذاری () درج در سامانه جامع سرمایهبررسی کارشناسی  جهت

 استان یبازدیداز محل اجرای طرح و اعالم نظر کارشناس-2-2
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  درخواست مطروحه استان جهت بررسیکلاداره سرمایه گذاری فنی کمیته در طرح-2-9

 ثبت تقاضا و تکمیل مدارک،پس از  کاری کل استان موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفتهاداره-تبصره

 گذارسرمایهتقاضا به صورت الکترونیکی و یا کتبی به  تاییدپاسخ اولیه متقاضی را مبنی بر رد )با ذکر دلیل( یا 

 ابالغ کنند

-کل استان بطور همزمان استعالمادارهسرمایه گذاری و صدور موافقت اصولی،  فنی تهپس از تائید کمی-2-1

 نماید. را صادر های ذیربط از دستگاههای مورد نیاز

پاسخ اعـالم نمایند.  یک ماهمورد استعالم موظفند پاسخ نظر خواهی را حـداکثر تـا  یهادستگاهتبصره: 

مستند و  دستگاه های استعالم شونده باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط بوده و نظر مخالف نیز با ذکر علت

 منزله نظر مثبت تلقی می گردد.، به مقرربه دالیل قانونی باشد. عدم اعالم نظر در مهلت 

ظرف حداکثر سرمایه گذار موظف است  ،)اخذ نتیجه مثبت(مربوطه هایاستعالم وصول نتیجه پس از -2-5

 . های معماری اقدام نمایدارائه نقشهبه نسبت  مدت سه ماه

معرفی متقاضی به کل استان نسبت به اداره و تصویب آن، هارفع نواقص نقشه ،کارشناسیپس از بررسی -2-6

 قدام نماید.مرجع صدور پروانه ساختمان ا

 اداره کل استان نسبت به  ،ضیمتقاتوسط و برنامه زمانبندی اجرای طرح  ساختمانی پروانه ارائهپس از -2-7

 اقدام نماید.ایجاد  مجوز صدور

 در بازه زمانیتوسط متقاضی  (زمانبندیبرنامه براساس )ارایه گزارش پیشرفت فیزیکی به صورت دوره ای -2-8

 به اداره کل استان. هسه ماه

 توسط اداره کل استان صورت گیرد.نظارت بر حسن اجرای پروژه  -2-3

-سرمایه حوزه فنی کارشناسان توسط نهائی بازدید انجام و متقاضی اعالم با طرح اجرائی روند اتمام-2-11

 .استان گردشگری معاونت به برداری بهره پروانه صدورسیر روال قانونی و  جهت پرونده ارجاع گذاری و

 فصل سوم: 

 :گردشگری اردوگاهبهره بردار و اداره کننده عمومی شرایط 

 موارد مرتبط در آیین نامهمنطبق با 
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 فصل چهار: 

 (شرایط اختصاصی: 4ماده

 باشد؛عناصر اردوگاه شامل موارد ذیل می -

)نمازخانه،  ورزشی و تفریحی، فضاهای عمومیی، پذیرایی، گاهفضای اقامت: 1اردوگاه درجه عناصر 

فضاهای فروشگاهی، فضاهای ، تأسیسات تجهیزات، سرویس بهداشتی، پارکینگ، فضای سبز و غیره(

 امدادی.

، فضاهای عمومی )نمازخانه، سرویس بهداشتی، ی، پذیراییفضای اقامتگاه :2عناصر اردوگاه درجه  -

 (جدول)پارکینگ، فضای سبز و غیره(، تأسیسات تجهیزات، 

  :9عناصر اردوگاه درجه  -

 فضای اقامتگاهی، پذیرایی، فضاهای عمومی )نمازخانه، سرویس بهداشتی،

حداقل  درجه

زمین 

مورد 

 نیاز

 مترمربع

 حداقل

تعداد 

واحد 

 اقامتی

 مساحت

واحد 

 اقامتی

 )مترمربع(

 پذیرایی

 )مترمربع(

فضای 

 عمومی

فضای 

 فروشگاهی

خدمات 

اداری و 

 پشتیبانی

فضای 

ورزشی 

و 

 تفریحی

 پارکینگ

 751 911 151 51 161 121 151 21 1111 یک

 511 211 111 91 121 81 225 15 9111 دو

 251 111 51 21 81 - 151 11 1211 سه

 سکو و کاروانیقچکلبه ، کومه ،کانکس ، آال ؛فضای اقامتی شامل ،.  

 آشپزخانه عمومیفضای عمومی شامل؛ نمازخانه، سرویس بهداشتی، حمام ،. 

 آتش نشانی، شامل موتور برق اضطراری، سطل جمع آوری زباله، انبار خدمات اداری و پشتیبانی؛ ،

 .رسانیو اطالع ساختمان اداری، نگهبانی و اورژانس

 مترمربع خواهد بود. 1311مورد نیاز اردوگاه گردشگری حداکثر اراضی  -

 
 : نحوه واگذاری اردوگاههای گردشگری5فصل 

واگــذاری اردوگاههــای گردشــگری کــه از محــل اعتبــارات موافقــت نامــه هــای غیــر انتفــاعی موضــوع جــز  )ب( بنــد  -1-5

مـی گردنـد بـه ترتیـب مقـرر در فصـل       ایجـاد شـده یـا احـداث      1952( ماده یک قانون برنامه و بودجـه کشـور مصـوب    11)

 پنجم این دستورالعمل خواهد بود.
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: در خصوص اردوگاههای گردشـگری کـه اراضـی آنهـا از سـوی شـهرداری هـا و دهیـاری هـا تـامین شـده و توسـط             1-1-5

یـا   سازمان یا اداره کل از محـل اعتبـارات ملـی و اسـتانی ایجـاد شـده یـا مـی شـود،  بهـره بـرداری آنهـا بـه شـهرداری هـا               

 دهیاری ها واگذار می گردد

 باشد. : اردوگاههای نیمه تمام جهت تکمیل و بهره برداری قابل واگذاری به شهرداری ها یا دهیاری ها می1تبصره 

آن  21: بهره بـرداری از اردوگاههـای موضـوع ایـن دسـتورالعمل از هـر حیـآ تـابع آیـین نامـه  نـاظر و مفـاد مـاده              2-1-5

 می باشد .

ــه3-1-5 ــدون     : کلی ــن دســتورالعمل ب ــی و بخــش خصوصــی مشــمول ای ــای عمــومی غیردولت ــی، نهاده دســتگاههای دولت

موافقـت سـازمان تحـت هـیا شـرایطی حـق تاییـر کــاربری اردوگـاه واگـذار شـده را نخواهـد داشـت ، هرگونـه درخواســت              

صـنعت ایرانگـردی و    قـانون توسـعه   6تاییر کاربری همانند سـایر تاسیسـات گردشـگری براسـاس مفـاد تبصـره ذیـل مـاده         

 عمل خواهد شد. 7/7/1971جهانگردی مصوب 

 : کاربری اردوگاه گردشگری واگذار شده در جهت ارائه خدمات به عموم مردم خواهد بود.1-1-5

: اردوگــاه هــای گردشــگری احــداث شــده هماننــد دیگــر تاسیســات گردشــگری مشــمول آیــین نامــه ایجــاد، اصــالح 5-1-5

ات ایرانگــردی و جهــانگردی و نــرخ ارائــه خــدمات بــه گردشــگران از ســوی ســازمان تــامین تکمیــل و درجــه بنــدی تاسیســ

 خواهد شد.

قـانون الحـاق    27: واگذاری اردوگاههای ایجـاد شـده در عرصـه هـای در مالکیـت سـازمان یـا اداره کـل براسـاس مـاده           2-5

 ( عمل می گردد .2برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

: در مــورد اردوگاههــای احــداث شــده یــا در حــال احــداث بــر روی عرصــه هــای دارای مالــک خصوصــی، ســازمان بــدوا  9-5

 نسبت به توافق با مالک اقدام نموده و پس از اتمام طبق مفاد توافق واگذار می نماید.

 

 

  :ششم فصل

 های گردشگریبرداری از اردوگاهنظارت بر فعالیت احداث، ایجاد، تکمیل، تجهیز و بهره-

های گردشگری به استناد برداری از اردوگاهنظارت بر فعالیت و نحوه احداث، ایجاد، تکمیل، تجهیز و بهره -

و نظارت بر فعالیت  گردشگرتاسیسات  گذارینرخ، بندینامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجهآیین 17ماده  6فصل 

-مطابق با بندهای مندرج در ماده فوق عمل می، باشدمیهیات وزیران به عهده سازمان 11/6/1931آنها مصوب

 .گردد
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