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 اول: کلیات فصل
 

 

 

 

 

 :مقدمه

در اجرای تبصره و اصالحات بعدی آن و  0771( قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال 7با استناد به ماده )

و همچنین مصوبه جلسه  قانون اساسی (44)های کلی اصل اجرای سیاستقانون  (7)و  (0)قانون اصالح مواد  (7)( ماده 6)

مبنی بر تعیین  06/00/0411مورخ  01/600616به شماره  زدایی و بهبود محیط کسب و کارهیئت مقرراتپنجاه و پنجم 

راهی و هی بینهای خدماتی رفادستی به عنوان دستگاه اصلی صدور مجوز مجتمعوزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع

تسهیل شرایط سرمایه گذاری و فعالیت  داینگونه تاسیسات و با رویکرصدور مجوز  ، به منظور ایجاد رویه واحد در امرهاتیرپارک

به شرح ذیل ، ها رفاهی بین راهی و تیرپارک یمجتمع های خدماتشیوه نامه اجرایی ایجاد و بهره برداری از  در این حوزه،

 ی گردد.ابالغ مجهت اجرا 

 

 واژه ها و عبارات بکار رفته در این شیوه نامه به شرح ذیل تعریف می گردد: (1ماده 

 :معاونت گردشگری – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وزارت 

 :اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها اداره کل 

 :درجه بندی و نرخ گذذاری تاسیسذات گردشذگری و نظذارت بذر آنهذا        آیین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، آیین نامه

 هیئت محترم وزیران 14/16/0714مصوب 

 :تشکل حرفه ای حوزه مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی که بر اساس دستورالعمل اجرایذی   تشکل حرفه ای

 آئین نامه تحت نظارت وزارت تاسیس گردیده  است. 62ماده 

 خدمات مختلف و متنوع است که بذا  مراکز تاسیسات و  از مرکب ایمجموعه: راهی مجتمع خدماتی رفاهی بین

کشور احذداث و  اصلی و فرعی  های در طول محورهای مواصالتی و راهارائه خدمات به گردشگران و مسافران  هدف

 شود.برداری میهبهر

 بوده و با هدف ارائه خدمات مختلذف   محل پارک وسایل نقلیهدارای که  تاسیسات دارای امکانات رفاهی: تیرپارک

 د.نشوبرداری میهاحداث و بهر ، بویژه محورهای ترانزیتیکشورجاده های در طول داخلی و ارجی به رانندگان 

موافقذت   ها مستلزم دریافت مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارکبهره برداری از  ایجاد و هرگونه ( 2ماده 

 ره برداری از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می باشد.پروانه به اصولی یا
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فرآیند صدور یا تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و تیرپارک های موجود به  (3ماده 

 شرح ذیل می باشد:

همانند روال گذشته نسبت « بین راهی منفردهای و غذاخوری واحدهای پذیرایی »خصوص صدور پروانه بهره برداریدرالف( 

 به تمدید پروانه بهره برداری اقدام می شود.

، پروانه بهره برداری خود را از وزارتخانه شیوه نامهبه استثنای بند الف، واحدهای گردشگری بین راهی که قبل از ابالغ این ب( 

با مراجعه به ، اخذ نموده اند، «تمع های خدمات رفاهی بین راهیتاسیسات پذیرایی یا اقامتی واقع در مج»متبوع تحت عنوان 

نسبت به ثبت خوداظهاری و تکمیل مدارک مربوط به بخش های دیگر از قبیل: جایگاه سوخت، اماکن ارائه اداره کل استان 

 بهره برداری  پروانه اقدام نموده و پس از آنخدمات، فروشگاه ها، مشخصات مربوط به عرصه و عیان و سرویس های بهداشتی، 

 .صادر و تمدید می گردداز طریق سامانه جانا آنها تحت عنوان مجتمع خدمات رفاهی بین راهی 

های خدماتی رفاهی بین مجتمع»برداری بهره، موفق به اخذ پروانهشیوه نامهج( آن دسته از متقاضیان که قبل از ابالغ این 

اند، پس از ثبت خوداظهاری و تکمیل اطالعات در از وزارت راه و شهرسازی شده« تیرپارک»و یا مجوز بهره برداری « راهی

سامانه جامع نظارت، آمار و اطالعات تاسیسات گردشگری )جانا(، پروانه بهره برداری از سوی ادارات کل استانی تحت همان 

 عنوان تمدید می گردد.

صرفاً  شیوه نامهرفاهی بین راهی یا تیرپارک که قبل از ابالغ این  برداری از مجتمع های خدماتیآن دسته از متقاضیان بهره د(

از نظر وزارتخانه متبوع معتبر بوده و موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت راه و شهرسازی شده اند، موافقت اصولی مأخوذه 

  ایند. جهت اخذ پروانه بهره برداری را از طریق ادارات کل استانی پیگیری می نم ادامه فرآیند

هذ( درخصوص آن دسته از متقاضیان بهره برداری از مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی یا تیرپارک که تاکنون موفق به اخذ 

موافقت اصولی از وزارت راه و شهرسازی نشده اند، می توانند جهت ثبت درخواست و اخذ موافقت اصولی و مجوز ایجاد به 

 مجوزهای الزم را اخذ نمایند. شیوه نامهاین سامانه سما نموده تا در چارچوب 

 مورد نیاز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی عبارتند از:  شرایط و امکانات  (0ماده 

 و تاسیسات فنینگهبانی  فضای سبز،فضای اداری، بهداشتی، نمازخانه، پارکینگ،  سرویس شامل :عمومی امکانات -1

چایخانه و سایر موارد مشابه که امکان فست فود، ، ز سفره خانه سنتی، رستوراناعم ایرایی انواع واحد پذ: پذیرایی امکانات -2

 ارائه خدمات اغذیه و اشربه را برای میهمانان فراهم می آورد.

 از قبیل محوطه بازی و سرگرمی، انواع فروشگاه، واحدهای تعمیرگاهی، اورژانس و سایر مواردرفاهی: خدماتی و امکانات  -3

 انواع تاسیسات اقامتی مصرح در آیین نامه که امکان اقامت مناسب میهمانان را فراهم آورند. از قبیل مکانات اقامتیا -0

مطابق ضوابط و مقررات شرکت  های عرضه انواع سوخت وسایل نقلیه کهجایگاههر یک از شامل  :امکانات سوخت رسانی -5

 ساختمان، سازه و تجهیزات الزم می باشد. ایران، دارای مخازن، ورده های نفتیآملی پخش فر

 تتولید و عرضه صنایع دستی، سوغات و محصوالبازارچه های محلی،  انواع موزه و گالری، از قبیل امکانات فرهنگی -6

 سایر موارد. فرهنگی و هنری و

حداقل شرایط الزم الزامی به عنوان  مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهیدر  و سوخت رسانی عمومی امکاناتوجود  (5ماده 

، دو درجه سه واحدهایدر  بدین گونه است که خدماتی رفاهی بین راهی ایجاد و درجه بندی مجتمع هایشرایط بوده و لیکن 
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مندرج در مطابق شرایط  به ترتیب حداقل یک، دو و سه مورد فرهنگیو اقامتی رفاهی،  ،پذیراییباید از بین امکانات  و یک

 لحاظ گردد.ابی و درجه بندی بخش ضوابط ارزی

 

 شرایط و امکانات مورد نیاز تیرپارک ها عبارتند از:   (6ماده 

و ، فضای سبز، خوابگاه رانندگان، نگهبانی وسایل نقلیه سرویس بهداشتی، نمازخانه، پارکینگ: شامل امکانات عمومی -1

 تاسیسات فنی

خانه سنتی، رستوران، فست فود، چایخانه و سایر موارد مشابه که امکان  انواع واحد پذیرایی اعم از سفرهامکانات پذیرایی:  -2

 ارائه خدمات اغذیه و اشربه را برای میهمانان فراهم می آورد.

 سایر موارددهای تعمیرگاهی، انواع فروشگاه و از قبیل انواع واحامکانات رفاهی:  -3

که مطابق ضوابط و مقررات شرکت ملی پخش سنگین یه عرضه سوخت وسایل نقل شامل جایگاه امکانات سوخت رسانی -3

 فرآورده های نفتی ایران، دارای مخازن، ساختمان، سازه و تجهیزات الزم می باشد.

 یند درجه بندی نبوده و پروانه بهره برداری آنها بدون قید درجه صادر می شود.آها مشمول فر تیرپارک تبصره:

 

 دوم:  فصل

 ایجاد  اجرایی صدور مجوزفرآیند 
 

، می بایست my.mcth.irکلیه متقاضیان ایجاد مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک ها با مراجعه به سامانه  (7ماده 

 نسبت به ثبت نام و دریافت رمز کاربری و کلمه عبور در سیستم اقدام نمایند. 

 

انند نسبت به انجام فرآیند صدور موافقت اصولی تکمیل اطالعات و ثبت مدارک مورد نیاز، می تو متقاضیان پس از( 8ماده 

بعد از انجام هر مرحله، پیامکی برای متقاضی ارسال خواهد شد تا از روند انجام مراحل کار مطلع و در صورت نقص  اقدام نمایند.

 مدارک نسبت به اصالح و تکمیل آن اقدام نماید.

 

ل اجرای طرح، اسناد مالکیت )در صورت خصوصی بودن(، اجاره مح utmمتقاضی باید نقشه  پس از ثبت درخواست، (9ماده 

نامه، قرارداد واگذاری یا معرفی نامه از مرجع واگذارکننده زمین) اراضی ملی(، مدارک اعتبار سنجی، سایت پالن  و کلیات طرح 

با )نسبت به تأیید و یا رد آن مدارک بارگذاری شده توسط متقاضی را بررسی و  اداره کل استانرا در سامانه بارگذاری نماید. 

 . اقدام می نماید (ذکر دالیل به منظور تکمیل نواقص
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بررسی های الزم را در خصوص اسناد مالکیت اراضی انجام و نسبت به تأیید  مکلف است واحد حقوقی اداره کل استان (14ماده 

 مدارک و یا رد آن با ذکر دالیل جهت رفع نواقص اقدام نماید.

ر خصوص اسناد با مالکیت خصوصی که در رهن بانک و... می باشد، اخذ تعهدنامه محضری مبنی بر فک رهن توسط د :1تبصره

 متقاضی تا قبل از صدور مجوز ایجاد ضروری می باشد.

ت نامه از سایر دارندگان زمین جه برای اراضی مشاعی در صورت داشتن سند، استعالم از اداره ثبت و امالک و وکالت :2تبصره 

 انجام فعالیت های گردشگری الزامی می باشد. 

واقع در بافت روستا تأییدیه شورای اسالمی و دهیاری روستا برای احراز مالکیت الزامی می فاقد سند برای اراضی : 3تبصره 

 باشد. 

 برای اراضی وقفی، قرارداد اجاره از اداره اوقاف می بایست به روز رسانی شود. :0تبصره 

 صورت ارائه قولنامه یا  مبایعه نامه، ارائه کد رهگیری از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ضروری می باشد. در: 5تبصره 

در صورتی که اسناد ارائه شده در قالب اجاره نامه معتبر و متناسب با نوع فعالیت باشد مدت زمان اجاره می بایست  :6تبصره 

 لک مبنی بر تغییر کاربری ضروری است. دو برابر زمان اجرای ساخت  بوده و رضایت ما

 

انجام و  را با قید فوریت طرح  بررسی های الزم در خصوص محل اجرایموظف است معاونت میراث فرهنگی استان  (11ماده 

 اید.اقدام می نممستدل در چارچوب قوانین نسبت به تأیید یا رد طرح 

 

ری استان در خصوص محل اجرای طرح، پس از بازدید و بررسی فنی سرمایه گذاو  نظر کارشناسی معاونت گردشگری (12ماده 

 .به کمیته فنی سرمایه گذاری استان ارجاع شود

تبصره: اداره کل استان با هدف تسهیل و تسریع در اجرای فرآیند، می تواند انجام بازدید و تهیه گزارش را به صورت مشترک با 

 د.حضور نماینده وزارت راه و شهرسازی انجام ده

پس از تأیید گزارش کارشناسی و قبل از طرح در کمیته فنی سرمایه گذاری، متقاضی می بایست نسبت به دریافت ( 13ماده

 ( اقدام و پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نماید.رسمیمدارک موجود در سامانه )اعتبار سنجی و تعهدنامه 

 

یید آن، طرح در کمیته فنی استان بررسی خواهد شد. کمیته فنی پس از تأیید مدارک و مستندات متقاضی و تأ (10ماده 

ستان داره کل ارسیدگی به درخواست متقاضیان را به استناد نظر کارشناسی معاونت گردشگری استان برعهده خواهد داشت. ا

اکثر تا دو هفته موظف است هفته ای یک بار نسبت به تشکیل کمیته فنی به منظور  بررسی طرح های مورد نظر اقدام و حد

 پس از تکمیل مدارک توسط متقاضی، اعالم نظر نماید.

 

در صورتیکه کمیته فنی نظر مخالف با تقاضای مطروحه داشته باشد باید با ذکر دالیل، علت مخالفت خود را به  (15ماده 

 صورت واضح ارائه نماید. این دالیل باید در صورتجلسه کمیته فنی ثبت شود.
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 موافقت اصولی صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی ابالغ شده از سوی وزارتخانه، صورت خواهد گرفت. صدور (16ماده 

 

سازمان استعالم از  پاسخ ماه(، نسبت به اخذ 06) موافقت اصولیسرمایه گذار موظف است در بازه زمانی اعتبار ( 17ماده 

دستگاه های ذیربط اقدام نماید. در غیر این م راه( و سایر راهداری و حمل نقل جاده ای)بلحاظ رعایت فاصله ایمنی و حری

صورت طبق ضوابط جاری مجوز مذکور باطل می گردد و تمامی مسئولیت های حقوقی ناشی از آن بر عهده سرمایه گذار خواهد 

ه استعالم در مدت زمان پاسخگویی ب / اداره کل وجود نخواهد داشت.وزارتبود و حق هیچگونه درخواست دریافت خسارت از 

چارچوب آئین نامه و زمان بندی های ابالغی از سوی هیأذ مقررات زدائی تسهیل کسب و کار بوده و عدم پاسخ در مهلت 

 قانونی، به منزله موافقت تلقی می گردد.

به مدت ت حداکثر دو مرتبه با ذکر دالیل توجیهی و موافقت کمیته فنی سرمایه گذاری استان)هر نوب موافقت اصولی تبصره:

 شش ماه( قابل تمدید است.

  

متقاضی ایجاد تاسیسات گردشگری در مقیاس یزرگ مطابق با دستورالعمل ابالغی های  طرح بررسی و ارزیابی( 18ماده 

  معاونت گردشگری صورت می پذیرد. 

 

 است. غیر قابل واگذاری به غیر ،با امضای مدیرکل استان صادر خواهد شدکه موافقت اصولی  (19ماده 

موافقت اصولی صادره صرفا به منظور انجام امور اداری و سایر فرآیندهای مترتب از جمله اخذ استعالم ها و تغییر  :1تبصره 

 کاربری اراضی و غیره بوده و شروع عملیات اجرایی و عمرانی پس از صدور مجوز ایجاد خواهد بود. 

رمایه گذار و اتمام مدت اعتبار مجوز، در صورت درخواست مجدد، پس از دو نوبت تمدید موافقت اصولی برای س :2تبصره 

 و از ابتدا به جریان خواهد افتاد.شیوه نامه تمامی مراحل بر اساس 

در هر صورت پاسخ به متقاضیان برای موافقت یا مخالفت با صدور موافقت اصولی می بایست حداکثر ظرف مدت یک :3تبصره 

 ماه صورت پذیرد. 

 

را حسب مورد اخذ و به اداره کل استان برای های مربوطه  از دستگاهقاضی باید پاسخ استعالمات مورد نیاز مت (24ماده 

 بارگذاری در سامانه ارائه دهد.

 

روند اخذ و بررسی نقشه های معماری پروژه های گردشگری پس از صدور موافقت اصولی و متعاقب آن ارائه پاسخ ( 21ماده 

 و صدور نامه درخواست نقشه معماری انجام می شود. مثبت استعالمات مربوطه

 

، یک نسخه از آنها برای صدور پروانه توسط اداره کل استان ها و ممهور نمودن پس از تکمیل پرونده و بررسی نقشه (22ماده 

 ساختمانی و ارسال به مراجع ذیصالح)شهرداری/ بخشداری/ دهیاری( ارسال خواهد شد.
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فعالیت در موضوع تا قبل از صدور مجوز ایجاد، بردار واحد گردشگری شخص حقوقی باشد باید  بهره که در صورتی( 23ماده 

نامه ایجاد، اصالح،  نامه آن تصریح شده باشد و مدیران شخص حقوقی نیز باید شرایط مندرج درآیینزمینه گردشگری در اساس

 را دارا باشند. 0714بندی تأسیسات گردشگری مصوب  تکمیل و درجه

سازمان راهداری و حمل و وزارت راه و شهرسازی)تبصره: فرآیند ثبت اشخاص حقوقی و تغییرات شرکت ها که قبالً از سوی 

 انجام می گرفت، در چارچوب دستورالعمل مربوطه از سوی ادارات کل استان ها انجام می پذیرد.  (نقل جاده ای

اجرایی توسط متقاضی بر اساس نقشه انجام می گیرد و انجام عملیات صدور پروانه ساختمانی توسط دستگاه مربوطه ( 20ماده 

های ممهور به مهر اداره کل استان الزم االجرا بوده و در صورت بروز احتمالی هر گونه تغییرات در پروانه ساختمانی یا وضعیت 

 پذیرد.  اجرایی پروژه صرفا بایستی با هماهنگی قبلی اداره کل استان و مرجع صدور پروانه صورت

 

گذاری تأسیسات گردشگری، اداره کل استان  بندی و نرخ نامه ایجاد، اصالح، تکمیل و درجه ( آیین2استناد ماده )  به ( 25ماده

برای طرح های متقاضی  نماید. صادر میرا بندی، مجوز ایجاد، تکمیل و یا اصالح واحد گردشگری  پس از تأیید برنامه زمان

در صورت ابهام در طی فرآیند، مطابق با  .رعایت آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری الزامی می باشد استفاده از اراضی ملی،

 اقدام شود. 4/7/10مورخ  07710/107611شیوه نامه صدور موافقت اصولی ابالغی به شماره 

مربوط و اجرایی  هایفرآیندلیه ، ک«دستورالعمل اجرایی نحوه ایجاد و بهره برداری تاسیسات گردشگری»پس از ابالغ تبصره: 

 فصل همانند سایر تاسیسات بر اساس مقررات و ترتیبات مندرج دستورالعمل مزبور انجام می پذیرد.به این 

 

های بخش ها و حمایت، مشمول برخورداری از کلیه مشوقو تیرپارکها راهیرفاهی بینهای خدماتیمجتمع (26ماده 

 باشند.می گردشگری در چارچوب ضوابط موجود
 

 شود.انجام می استان کل ادارهبرداری پس از اجرای کامل طرح توسط صدور پروانه بهره( 27ماده 
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 فصل سوم: 

 ضوابط فنی ایجاد  مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و تیرپارک ها
 

 :باشدمیذیل درجه به شرح جداول در سه های خدمات رفاهی بین راهی مجتمع های فنیضوابط و چارچوب (28ماده 

 

 اصلی/فرعیهای  های خدمات رفاهی بین راهیمجتمعجدول حداقل مساحت اجزای مورد نیاز 

 کاربری اجزای داخلی مجتمع ردیف

حداقل مساحت الزم برای  درجه بندی های 

 مختلف )متر مربع(

 درجه یک درجه دو درجه سه

 611 021 011  سرویس بهداشتی 0

 61 02 01 اق مادر و کودکات 6

 061 01 62 نمازخانه 7

 7111 6111 011 جایگاه سوخت 4

 711 211 611 خدمات خودرویی و تعمیرگاهی 2

 211 711 011 امکانات پذیرایی از قبیل: رستوران، سفره خانه سنتی یا فست فود  6

 021 011 71 یا کافی شاپ چایخانه 7

 611 011 72 فروشگاه 0

 711 611 011 یا مکان نمایشگاهی چه محلیبازار 1

 211 411 011 واحد اقامتی 01

 621 021 011 فضای اداری و خوابگاه کارکنان 00

 011 21 61 واحد درمانی 06

 7111 6111 611 پارکینگ وسایل نقلیه سبک و سنگین 07

 6111 0611 011 داخلی معابر و مسیرهای دسترسی 04

 711 211 711 طه بازی کودکان و...امکانت تفریحی، محو 02

این معیار به تشخیص کمیته فنی در )محوطه سازی و فضای سبز 06

 (قابل تعدیل است.  استان های شمالی خصوص
111 6111 7111 

 061 61 71 تاسیسات فنی از قبیل موتورخانه و... 07

 2 2 2 (ATMعابر بانک ) 00

 21 41 71 واحد مدیریت و پاسخگویی مجتمع  01

 71 62 61 واحد اطالع رسانی گردشگری 61

 15444 14444 0544 حداقل مساحت زمین مورد نیاز

 

 

 

 



8 
 

 

 

 های خدمات رفاهی بین راهی راه های آزاد راهی/بزرگ راهیمجتمعجدول حداقل مساحت اجزای مورد نیاز 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربری اجزای داخلی مجتمع ردیف

حداقل مساحت الزم برای  درجه بندی های 

 ختلف )متر مربع(م

 درجه یک درجه دو درجه سه

 711 611 021 سرویس بهداشتی  0

 61 02 01 اتاق مادر و کودک 6

 021 011 61 نمازخانه 7

 4111 7111 6111 جایگاه سوخت 4

 011 611 711 خدمات خودرویی و تعمیرگاهی 2

 0611 211 711 ود امکانات پذیرایی از قبیل: رستوران، سفره خانه سنتی یا فست ف 6

 611 011 21 یا کافی شاپ چایخانه 7

 711 011 21 فروشگاه  0

 411 621 021 یا مکان نمایشگاهی بازارچه محلی 1

 0211 211 611 واحد اقامتی 01

 211 711 001 فضای اداری و خوابگاه کارکنان 00

 711 72 21 واحد درمانی 06

 2111 4111 6111 پارکینگ وسایل نقلیه سبک و سنگین 07

 7111 4211 711 داخلی معابر و مسیرهای دسترسی 04

 6111 011 211 امکانت تفریحی، محوطه بازی کودکان و... 02

)این معیار به تشخیص کمیته فنی در محوطه سازی و فضای سبز 06

 خصوص استان های شمالی قابل تعدیل است. (
7211 6111 0111 

 611 021 011 ورخانه و...تاسیسات فنی از قبیل موت 07

 2 01 01 (ATMعابر بانک ) 00

 21 41 71 واحد مدیریت و پاسخگویی مجتمع  01

 41 71 61 واحد اطالع رسانی گردشگری 61

 35444 22444 14444 حداقل مساحت زمین مورد نیاز



9 
 

 

 جدول حداقل مساحت اجزای مورد نیاز تیرپارک

 پارکحداقل اجزای داخلی تیر ردیف
حداقل مساحت الزم برای 

 اجزا و عناصر )مترمربع(

 الزامی 021 سرویس بهداشتی و حمام 0

 الزامی 21 نمازخانه 6

 الزامیغیر 0211 جایگاه سوخت وسایل نقلیه سنگین 7

 الزامی 011 ها و ... خدمات خودرویی، تعمیرگاه 4

 زامیال 611 رستوران و چایخانه واحد پذیرایی از قبیل انواع 2

 الزامی 21 فروشگاه 6

 الزامی 011 )اقامتگاه( خوابگاه رانندگان 7

 الزامی 01 فضای اداری و خوابگاه کارکنان 0

 غیرالزامی 61 درمانیواحد  1

 الزامی 4111 پارکینگ وسایل نقلیه سنگین 01

 الزامی 711 پارکینگ وسایل نقلیه سبک 00

 یالزام 6011 معابر و مسیرهای دسترسی 06

 غیر الزامی 711 امکانات تفریحی  07

 الزامی 0111 فضای سبزمحوطه سازی و  04

 الزامی 41 فنی تأسیسات 02

 الزامی 02 واحد نگهبانی  06

 غیرالزامی 2 (ATMعابر بانک ) 07

 14444 حداقل مساحت زمین مورد نیاز
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 تی رفاهی بین راهی و تیرپارکها به شرح جدول ذیل می باشد.شرح مشخصات ضوابط فنی مجتمع های خدما (29ماده 
 

 شرح مشخصات ردیف
 درجه

 توضیحات
 یک دو سه

0 

وجود فضای اقامتی در هیچ یک از درجه ها الزمی نیست لیکن، 

فضای در صورت پیش بینی فضاهای اقامتی، دارا بودن حداقل 

 برای تایید این معیار ضروری است. الزم 

   

 نفر برای  0ل واحد اقامتی با ظرفیت حداق

 واحدهای درجه دو

  نفر  61حداقل  واحد اقامتی با ظرفیت

 برای واحدهای درجه یک

6 

 

 

 

 

 واحد پذیرایی            
   

در مجتمع های خدمات رفاهی بین 

یک وجود حداقل   6راهی درجه 

ای مجموعه ارائه غذای آماده یا غذ

 ایرانی الزامی است.

مع های خدمات رفاهی بین در مجت

یک چایخانه یا کافی  0راهی درجه 

ه ارائه غذای آماده شاپ و یک مجموع

ایرانی )در شکل  و یک رستوران

کالسیک یا سنتی( باید وجود داشته 

 باشد.

7 
نسبت مساحت آشپزخانه  حداقلدرصورت وجود رستوران، 

 مساحت رستوران برابراست با: به
%02 %61 %62 

ید مجهز و شامل قسمتهای آشپزخانه با

و   گرم و تهیه غذاهای سرد سازی، آماده

شستشوی ظروف مطابق با مقررات و 

تهویه مناسب  بوده و بهداشتی های نامه آئین

بین رستوران و  یا تجهیزات الزم باشد. فضا 

تعبیه شود به گونه ای که سروصدا و  آشپزخانه

بوی ناشی از پخت و پز مواد غذایی در 

ه، برای میهمان رستوران ایجاد آشپزخان

  مزاحمت ننماید.

4 
تعداد   به آقایان و بانوان  سرویسهای بهداشتی مجزایلزوم تعبیه 

مجاورت سالن  ورودی )فیلتر( در پیش بامناسب جهت مهمانان 

 پذیرایی
   

سرویس بهداشتی مختص فضاهای پذیرایی 

 مدنظر است.

 پذیرایی دارای واحد  ختص واحدهایم     ییانبار روزانه موادغذا 2

6 
لوازم مخصوص آشپزخانه و رستوران متناسب با  انبار ظروف و

 ظرفیت رستوران.
    

     تعبیه و نصب سردخانه های زیر صفر و باالی صفر 7

     دارا بودن سرویس بهداشتی و حمام مختص پرسنل رستوران 0

    در فضاهای سرپوشیده دارا بودن سیستم سرمایش و گرمایش 1
متناسب به منطقه جغرافیایی و فصول مختلف 

 سال

01 
عمومی بصورت مجزا برای سرویسهای بهداشتی لزوم تعبیه 

 آقایان و خانمها  در محوطه مجتمع

 
   سرویسهای بهداشتی به تعداد مناسب 
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 شرح مشخصات ردیف
 درجه

 توضیحات
 یک دو سه

     نما در محوطه مجتمعنصب تابلوهای راه 00

     تعبیه سطل زباله به تعداد کافی در محوطه مجتمع 06

07 
بخش فنی جهت نگهداری و تعمیرات انبار تاسیساتی و 

  ساختمان و تأسیسات
    

04 
بینی محل مناسب جهت استقرار تابلوهای برق اصلی و  پیش

     کنتورهای مربوطه.

     تامین آب مصرفی 02

     تامین روشنایی در کلیه قسمتهای مجتمع 06

07 
ورودی)کفش کن(باید در   مجزا با پیش آقایان و بانواننمازخانه 

    در نظر گرفته شود. )ساکت وآرام( محل مناسب مهمانخانه

دور از و نمازخانه باید در محل مناسب 

 بینی شود. رفت وآمد پیش و سروصدا

کن باید طوری در  شپیش ورودی یا کف

نظرگرفته شود که در موقع باز کردن در 

آن،فضای داخل نمازخانه در معرض دید 

 مستقیم قرار نگیرد.

نمازخانه باید دارای مکانی جهت وضو گرفتن 

باشد این محل باید در خارج از فضای نمازخانه 

بینی شده و دارای  و در مجاورت آن پیش

در  شوی فاضالب باشد. دستشوئی با کف

بهداشتی مردانه وزنانه  صورتیکه سرویس

بینی  عمومی در فاصله نزدیک نمازخانه پیش

شده باشد نیازبه محلی برای 

 نخواهدبود. وضوگرفتن

    جایگاه سوخت 00

شامل ساختمان اداری، تجهیزات، مخازن و 

جایگاه عرصه سوخت وسایل نقلیه مطابق 

ضوابط و مقررات شرکت ملی پخش فراورده 

 ای نفتی.ه

    کناناق استراحت کارتا 01
باید در محل مناسب  کناناطاق استراحت کار

به نحوی که امکان دسترسی مسافران وجود 

 بینی شود. پیش نداشته باشد،

61 
ان باید در محل مناسب و کنبرای کار اختصاصیغذاخوری  محل

 بینی شود. مهمانان پیش خارج از دسترسی و دید
    

60 

بینی محل مناسب جهت استقرار دستگاه مولد برق  پیش

اضطراری)ژنراتور(بطوریکه دوراز دید مهمانان بوده واز نظر صدا 

 ایجاد مزاحمت برای مهمانان ننماید.
   

مولد برق اضطراری مورد استفاده باید قادر به 

تولید انرژی الکتریکی جهت تأمین روشنائی 

های  در مجتمع های ضروری باشد. محل کلیه

درجه سه می توان به جای ژنراتور از سایر 

 روش های تامین برق اضطراری استفاده نمود.

66 
محل . آوری زباله با امکان تخلیه سریع جمع محلبینی  پیش

    مذکور باید دور از دید مهمانان و رهگذران باشد.
در صورت ضرورت و تأیید دستگاههای ذیربط 

سوز با ظرفیت  میتوان از دستگاههای زباله

 مناسب استفاده نمود.
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 م: چهار فصل

 درجه بندی  و ارزیابیضوابط 
 

 

 

چنانچه واحد امکان سرویس دهی و  مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی،و تجهیز  پس از اتمام عملیات ساخت (34ماده 

 اعتبار شش ماهه صادر خواهد شد. ارائه خدمات به مهمانان و مسافران را داشته باشد، پروانه موقت بهره برداری با

بدون اخذ  کلی یا جزئی و یا اقدام به فروشدر ساختار مجتمع خدمات رفاهی بین راهی و تیرپارک ها تبصره: هر گونه تغییر 

 مجوز از وزارت ممنوع است.

عقد قرارداد ارزیابی موظف است نسبت به  ی موقت، بهره بردار مجتمعطی مدت اعتبار شش ماهه پروانه بهره بردار(31ماده 

 با شرکت های عامل تطبیق مورد تایید وزارت اقدام نماید. 

 

شرکت های عامل تطبیق با تشکیل گروه ارزیابی، با استفاده از ارزیابان واجد صالحیت، نسبت به ارزیابی واحد ( 32ماده 

در کمیسیون درجه بندی، در اختیار گزارش نهایی ارزیابی واحد گردشگری را جهت طرح و بررسی نموده گردشگری اقدام 

درصورت تایید گزارش ارزیابی از سوی کمیسیون درجه بندی، اداره کل استان پروانه بهره  اداره کل استان قرار خواهد داد.

این رویه درخصوص تیرپارکها مصداق  برداری واحد گردشگری را با درجه مصوب و با اعتبار سه ساله صادر خواهد نمود.

 پروانه بهره برداری سه ساله این قبیل واحدها پس از اتمام اعتبار پروانه موقت، صادر خواهد شد. نداشته و

 

در شرایط خاص که الزامی است. لیکن  60مندرج در ماده های خدمات رفاهی بین راهی مجتمعرعایت ضوابط  (33ماده 

جغرافیایی تأمین حداقل مساحت ها امکان پذیر نباشد، موقعیت مکانی دارای محدودیت بوده و با توجه به شرایط ویژه منطقه 

آئین نامه، تعدیل مقادیر تا  00ماده  4حسب پیشنهاد و گزارش توجیهی کمیته فنی و تصویب کمیسیون موضوع تبصره

 درصد با رعایت اصل تناسب بالمانع است. 01حداکثر 

 

مبنای ضوابط و  مقررات مشخص شده در جداول زیر چک لیست ارزیابی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی بر(30ماده 

 طراحی و اجرا خواهد شد.
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 فضا، کیفیت و تجهیزات عمومی

 گردشگری.محورهای در قرارگیری 
O O O 7 

های اصلی جاذبه قرار گیری در محور

 گردشگری
0 

زایی و توسعه تواند در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته )با هدف اشتغالمجتمع می

نامه  شود. لیست تصویبنامه هیات وزیران احداث  گردشگری(، مطابق لیست تصویب

هیات وزیران در خصوص تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی، در 

 ( ذکر شده است.www.rc.majlis.irهای مجلس )وب سایت مرکز پژوهش

O O O 7 6 محروم احداث در مناطق 

سازی مجتمع در مقابل حوادث طبیعی بینی و ایمنالزم برای پیشتمامی راهکارهای 

 سازی بررسی شود. مانند زلزله و سیل و غیره اندیشیده شده باشد. مستندات ایمن
XONC XONC XONC 2 7 ایمنی در مقابل حوادث طبیعی 

اسالمی در -)در صورت امکان و کاربردی بودن( استفاده از سبک معماری سنتی ایرانی

 شود.احی و ساخت مجتمع توصیه میطر
O O O 7 4 اسالمی -سبک معماری سنتی ایرانی 

پذیرش  که هماهنگی در طراحی و تزئینات مشاهده نشود این معیار قابل در صورتی

کاررفته در طراحی، در تناسب با  نیست. هماهنگی به این معنی است که تمام عناصر به

ز طرح، رنگ، یا سبک و الگوی مشابه میان این تواند ا یکدیگر هستند. این تناسب می

در واقع هماهنگی در اینجا به معنی تکرار ویژگی خاصی از اجزا در  .عناصر حاصل شود

و حتی جنس خاصی از لوازم و وسایل در  تواند شامل تکرار رنگ، اشکال که می فضاست

 محیط باشد.

X X O 4 
 هماهنگی در طراحی فضاها

 
2 

به معبر(، وضعیت  ویژه نمای مشرف های مجتمع )بهنی ساختمانبازدید نمای بیرو

منظور بررسی دقیق کیفیت و سالمت ظاهری، عدم  ها بهها و پنجرهها، درب بام پشت

مورد  طور منظم های مجتمع بهساختمان نمای خرابی و خوردگی و لزوم بازسازی. اینکه

اند  رت غیرعادی مخدوش نشدهصو به رسیدگی و حفظ و نگهداری قرارگرفته و دیوارها

 موردبررسی قرار گیرند. ارزیاب باید از تمام فضاهای خارجی مجتمع بازدید کاملی به

های مجتمع بندی برای آراستگی نمای ساختمانعمل بیاورد.فرایند مدون و برنامه زمان

 وجود داشته باشد.

XONC XONC XONC 7 6 آراستگی و وضعیت مناسب نمای ساختمانها 

ها، سازی، ایوان ضاهای پیرامونی شامل مسیرهای دسترسی، فضای سبز، محوطهف

تجهیزات و  پارکینگ و غیره است. فضای پیرامونی، ضمن آراستگی و پاکیزگی، بایستی از

 استفاده برخوردار باشد. وسایل سالم و قابل

پیرامونی  ها و فضاهای عمومی و بندی برای آراستگی محوطهفرایند مدون و برنامه زمان

 وجود داشته باشد.

XONC XONC XONC 7 
ها و  آراستگی و وضعیت مناسب محوطه

 فضاهای عمومی و پیرامونی
7 
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لزوم آبیاری و نگهداری مناسب از عرصه های فضای سبز. استفاده از گونه های گیاهی 

ری و که باغ و فضا سبز آراسته نباشد و هیچ شواهدی از نگهدا متناسب با اقلیم. درصورتی

که  پذیرش نیست. همچنین، درصورتی توجه کافی وجود نداشته باشد، این معیار قابل

 پذیرش نیست. مبلمان شکسته یا در شرایط نامطلوب باشند این معیار قابل

X X X 7  0 فضای سبزفضا سازی و 

 برای تأیید این معیار تابلو باید:

 رؤیت در شب، خوانا و غیرمخدوش باشد، قابل -

 .ف تابلو با قلم درشت و یکسان و به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شودحرو -
XONC XONC XONC 6 1 طراحی و تعبیه تابلو ورودی اصلی و فضاها 

بازدیدکننده در  روشنایی مناسب یعنی فراهم نمودن نور و روشنایی مطلوب به طوریکه

نما در محل و نیز توانایی تابلوهای راه ساعات تاریکی امکان خواندن اعالنات، تشخیص

 راحتی داشته باشند. را به دیدن و پیدا کردن مسیر خود

که عالوه بر زیبایی  نحوی ها و روشنایی مطلوب بهتزئین فضاهای عمومی مجتمع با چراغ

بازدیدکنندگان را در حین  و امنیت آرامش، آسایش های بصری و القای حسو مطلوبیت

 وآمد شبانه تأمین کند. رفت

داخل و بیرون نباید در  رسانی و روشنایی محیط سیستم و تأسیسات مرتبط با برق

 باید رعایت شود. ایمنی معرض لمس و دید گردشگران باشد و اصول 

X X X 6 
 وضعیت نورپردازی و طراحی روشن

 ایی
01 

کاری، سازی فضای سبز، گلاز گیاهان طبیعی و متناسب با اقلیم منطقه در محوطه

 X O O 7 کاری استفاده شود.اری، سبزیکدرخت
استفاده از گیاهان طبیعی متناسب با اقلیم در 

 طراحی
00 

بری، نقاشی و کاری، گچکاری، کاشیاستفاده از عناصر هنر اصیل ایرانی مانند آینه

 06 کارگیری هنرهای ایرانی در طراحی و تزئین به O O O 6 خطاطی، آجرکاری در تزئینات مجتمع 

 تواند سرپوشیده یا روباز باشد.یافته می حل اختصاصم -

 روشنایی در شب و تأمین امنیت پارکینگ الزامی است. -

 .باشدو بدون مانع آشکار  توجه قابل های حفرهاز  یعار یرانندگ مسیر -

 .باشد مشاهده قابلو در هنگام شب  شده مشخص وضوح به ی پارکینگرودو -

XONC XONC XONC 4 07 پارکینگ 

دستگاه دیزل برای تأمین برق اضطراری مجموعه  0وجود حداقل  6و  0در مراکز درجه 

های جایگزین و ایمن برق اضطراری خود را باید به شیوه 7الزامی است. مراکز درجه 

 تأمین کنند. 

 

X X O 7 04 برق اضطراری 
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 های بهداشتی موارد ذیل باید رعایت شده باشد:در سرویس

زدگی سطوح، شیرآالت و سایر امکانات آن، تعبیه عالئم مخصوص  ا زنگعدم شکستگی ی

های بهداشتی مردانه و زنانه، وجود تی شوی مستقل، مجهز تشخیص برای سرویس قابل

کن برقی و دارا بودن روشویی  کاغذی یا خشک به آب گرم و سرد و تهویه، تعبیه دستمال

انه در فضاهای عمومی باید متناسب با های بهداشتی زنانه و مردمستقل. تعداد سرویس

باشد. سرویس بهداشتی فرنگی باید به تعداد کافی وجود داشته باشد. مجتمع ظرفیت 

نصب برنامه زمانی شستشو سرویس های بهداشتی، به گونه ای که در معرض دید همگان 

عریف هایی برای تعویض پوشک نوزادان تباید مکان 0باشد الزامی است. در مراکز درجه 

 شود.

XONC XONC XONC 7 02 بانوان -آقایان سرویس بهداشتی عمومی 

 منبع ذخیره آب شرب / آب شستشو با ظرفیت مناسب باید وجود داشته باشد.

احداث منبع ذخیره آب برای مواقع اضطراری با گنجایش مناسب جهت تأمین آب 

ورت غیر قابل شرب در ص ساعت الزامی است. 64زمان حداقل  برای مدتمجتمع مصرفی 

 گردد.عالئم هشدار دهنده نصب ی بایستی بودن آب مصرف

XONC XONC XONC 7 تأسیسات تأمین و ذخیره آب 

 
06 

کشی باید تابع قوانین و مقررات موجود باشند. فاضالب مجموعه باید به های لولهسیستم

یعت، رودها و مخازن سپتیک، تانکرها و غیره متصل باشد و از رها شدن فاضالب در طب

 دریاها جلوگیری شود.
X X X 7 07 تأسیسات فاضالب 

اختصاص محلی مناسب جهت موتورخانه دارای پنجره به فضای باز، هواکش قوی در 

بینی شود. ورودی موتورخانه باید از ورودی اصلی  زیرزمین و یا مکان مناسب دیگر پیش

گهداری قادر باشد بدون ورود به که مسئول تعمیر و ن طوری جدا باشد بهمجتمع فضاهای 

 سایر فضاها وارد موتورخانه شود. 

X X O 7 00 موتورخانه 

 انبار نگهداری مواد غذای باید مجزای از انبار نگهداری تجهیزات و مواد شیمیایی باشد. -

های اطراف باالتر باشد. آبگیر و نمناک نباشد. در دیوارها و انبار باید از سطح زمین -

بدون استثناء باید از مصالح غیرقابل اشتعال بکار رفته باشد. کف انبارها باید از ها  سقف

بتن مسلح و مقاوم باشد تا در برابر وزن اجسام قابلیت تحمل را داشته باشد. کف انبارها 

هایی از آن جمع نشود. باید دارای شیب مالیم باشد تا در صورت شستشو، آب در محل

س فلز و سطح داخلی آن صاف و بدون شکاف باشد. داخل انبارها درب انبارها باید از جن

کشی برق باید توکار و  باید به نسبت حجم آن دستگاه تهویه و هواکش داشته باشد. سیم

های مخصوص انجام گیرد و کلید و پریزها و روشنایی از نوع ضد جرقه  از داخل لوله

 انی باشد.نش باشد. انبارها باید مجهز به وسایل و ابزار آتش

X X X 7 01 انبارها 
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کن( باید در محل مناسب و دور از ورودی )کفش  نمازخانه مردانه و زنانه مجزا با پیش

بینی شود. پیش ورودی باید طوری در نظرگرفته شود که در  وآمد پیش سروصدا و رفت

 موقع باز کردن در آن، فضای داخل نمازخانه در معرض دید مستقیم قرار نگیرد.

ازخانه باید دارای مکانی جهت وضو گرفتن باشد این محل باید در خارج از فضای نم

شوی فاضالب باشد.  شوئی با کف شده و دارای دست بینی نمازخانه و در مجاورت آن پیش

بهداشتی مردانه و زنانه عمومی در فاصله نزدیک نمازخانه  که سرویس درصورتی

 بود. نخواهد گرفتن  ه برای وضوشده باشد نیاز به محلی جداگان بینی پیش

مهر،  جای و مناسب، جاکفشی، مهر پوش، روشنایی و تهویه کفنمازخانه باید دارای 

 و بانوان و محراب برای مجید و کتب ادعیه، چادر نماز قرآن جلد تسبیح، چند و سجاده

 قبله باشد. جهت دهنده نشان تابلوی یا

XONC XONC XONC 7 61 نمازخانه 

های ید این معیار باید فضای مشخصی با تجهیزات مناسب برای انجام فوریتبرای تائ

 x O O 6 شده باشد.  های اولیه در نظر گرفتهو کمک پزشکی
 های پزشکی فوریت انجام

 
60 

واحد انتظامات باید در فضایی مناسب در مجتمع، جهت کنترل ورود و خروج و امنیت 

ارای تابلو راهنما به دو زبان فارسی و انگلیسی رؤیت و مشخص و د ، قابلمجتمع ورودی 

 شود واحد انتظامات در نزدیک ورودی قرار گیرد. مستقر شده باشد. توصیه می
XONC XONC XONC 6 66 واحد نگهبانی و انتظامات 

واحدهای اداری پشتیبانی مانند دفتر مدیر باید در مکانی مناسب و در معرض دید 

 67 واحدهای اداری و پشتیبانی XONC XONC XONC 6 تابلو مشخص شده باشد.بازدیدکنندگان باشد و با 

شده باشند و امکان عبور و مرور  سازی طراحیاین فضاها باید مطابق با ضوابط ساختمان

استفاده بدون  ها ایمن، سالم و قابلها و نردهراحت و آسان وجود داشته باشد. حفاظ

 دیدگی و شکستگی باشند. آسیب

 به محیط طبیعی منطقه آسیب وارد شود.  نباید

X X X 6 64 هاها و راهرو راه ها، پیادهگردشگاه 

های مناسبی و به تعداد کافی برای استراحت ها یا محلدر فضاهای باز، آالچیق

 62 فضای استراحت در محوطه باز X O O 6 بازدیدکنندگان در نظر گرفته شود.

سوپرمارکت برای تأمین  شامل یک اه حداقل بایدمشاهده و بررسی فروشگاه. فروشگ

 نیازهای ضروی بازدیدکنندگان باشد. 
X X X 6 66  فروشگاه 

های ی سوپرمارکت، مغازهامشاهده و بررسی فضاهای تجاری. مراکز خرید حداقل باید دار

های پوشاک، تجهیزات سفر، تواند مغازهدستی و سوغات باشد. مرکز تجاری می صنایع

 تبدیل ارز و کیوسک فروش مجله و روزنامه نیز داشته باشد. خدمات
X O O 4 67 مراکز خرید و تجاری 
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خوانا و  دیتابلو با یهانصب گردد، نوشته رؤیت قابلدر مکان مناسب و  دیتابلو با

 لیذ هایدر مکان دیراهنما با یباشد. تابلوها یسیانگل ی وو به دو زبان فارس غیرمخدوش

 :نصب گردد

 مجتمع؛به  یمنته یو فرع یاصل /جادهابانیراهنما در خ یتابلو جودو -

 ؛مجتمعهای دسترسی به فضاهای مختلف راه ی نشانگرراهنما یتابلوها جودو -

 مربوط به خدمات عمومی؛ یراهنما یجود تابلوهاو -

 موردنیاز؛ هایو پلکان در محل نما شب یخروج اضطرار یتابلوها جودو -

 که نحوی به پارکینگ ،یادار واحدهای فضاها، یورود هیراهنما در کل یتابلوها جودو -

 .شوند تیهدا موردنظراز افراد به بخش  سؤالبتوانند بدون  نیمراجع

شود در مراکزی که بازدیدکنندگان خارجی وصیه میتنیز باشد. زبان انگلیسی  تابلو به -

 عربی نیز باشند.زبان قابل توجهی دارند، تابلوها و عالئم به زبان عرب

XONC XONC XONC 7 60 تابلوها و عالئم راهنما 

 61 دستگاه خودپرداز X O O 6 .عینی بررسی و مشاهده

نما آب O O O 0 مشاهده و بررسی عینی کارکرد.  71 

جهت محدود کردن تردد وسایل نقلیه موتوری به فضای سبز و حریم معابر پیاده از موانع 

ها پلههایی مانند راهک و غیره( استفاده شود. همچنین، برای مکان)مانند سکو، نرده، تیر

ها، وسایل و تجهیزات مرتفع موانع حفاظتی مناسب طبق استانداردها در نظر و تراس

 گرفته شود.

X X X 7 70 موانع حفاظتی 

ها الزامی است.وجود سیستم صوتی برای پیج کردن در مجتمع  X X O 6 )76 سیستم صوتی )پیجر 

 شکایات به نحوه رسیدگی در خصوص رسانیاطالع و شیوه نامهنرخ برداری،بهره پروانه -

 . گیرد قرار میهمان دید معرض در

 اعالم شود. کاری روزهای تعطیل و ساعات -

 رسانی شود.اطالع قبل از باید شرایط در تغییر و خدمات ارائه محدودیت هرگونه -

 رسانی شود.های پارکینگ اطالعمحدودیت -

مشکل  جادیا یناتوان یدارا همانانیم یکه ممکن است برا یدسترس یهاتیمحدود -

 .اطالع داده شود بازدیدکنندگانکند از قبل به 

XONC XONC XONC 7 77 رسانیعاطال 

 74 سایتوب X O O 6 روز باشد. سایتی با طراحی مناسب و اطالعات مربوط، کافی و بهمجتمع باید دارای وب
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 ارجاع، بررسی، گام دریافت، 2 شامل مشتریان شکایات به رسیدگی فرآیند تدوین و تهیه

حاصله و حصول  نتایج تحلیل و تجزیه و ثبت و شکایات به پاسخگویی و پیگیری

 ها در اختیار نهاد ارزیاب قرار گیرد.اطمینان از رفع آنها. سازوکار، ابزارها و نتایج تحلیل

X X X 7  72 دگی به شکایاترسیامکان 

 ای دوره و تخصصی موضوعی، بصورت بازدیدکنندگان از نظرسنجی فرآیند تدوین و تهیه

 حاصله و بکارگیری آن در تصمیمات یا بهسازی خدمات. نتایج تحلیل و تجزیه و ثبت و

 ها در اختیار نهاد ارزیاب قرار گیرد.سازوکار، ابزارها و نتایج تحلیل
X O O 6 ازدیدکنندگاننظرسنجی از ب 

 

76 

 خوان( وجود داشته باشد.  صورت الکترونیکی )مانند دستگاه کارت امکان پرداخت به

دهند  یکه خدمات ارائه م ییدر واحدها استفاده خوان سالم و قابل وجود دستگاه کارت

 بررسی شود.
X X X 6 77 خدمات پرداخت الکترونیکی 

 70 ماشین شستشوی خدمات ارائه O O O 6 ها بررسی شود.مزاحمت برای سایر بخش از نظر ایمنی و عدم ایجاد. محل در مشاهده

ها از نظر ایمنی و بهداشتی و عدم ایجاد مزاحمت برای سایر بخش. محل در مشاهده

 71 خدمات آرایشگاهی O O O 7 بررسی شود.

 فضا، کیفیت و تجهیزات بخش پذیرایی

 کامل مواد باکیفیت، تازه، و سالم و با رعایت شده باید ازهای عرضهخوراک و نوشیدنی

 تهیه شوند. بهداشتی استانداردهای
XONC XONC XONC 7  41 و نوشیدنی خوراککیفیت 

خوار، افراد با رژیم غذایی خاص یا ارائه حداقل در صورت وجود منوی مخصوص افراد گیاه

 الملل این امتیاز اعطا شود.غذای بین 7غذای محلی یا  7
O O O 6  40 خاصغذایی تنوع 

نوشیدنی سنتی شامل  2حداقل  .های ارائه شدهمشاهده و بررسی فهرست نوشیدنی

 ها، عرقیجات و غیره ارائه شود.دمنوش
O O O 7 46 های سنتیارائه نوشیدنی 

 خدمات پذیرایی باید در طول هفته ارائه شود. 

 نند.باید هر سه وعده غذایی را ارائه ک 0های درجه مجتمع

 های نهار و شام را ارائه کنند.باید حداقل وعده 7و  6های درجه مجتمع
X X X 7 47 خدمات پذیرایی در دسترس بودن 
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 برای تایید این معیار قابل پذیرش نیست. قهیدق 71از  شتریزمان انتظار ب

در صورت ارائه خدمات باکیفیت مانند سرعت عمل در ارائه خدمات، دقت عمل، رفتار 

ها در فهرست ب و مؤدبانه، پاکیزگی میز و صندلی و محیط پیرامونی، ارائه تمام آیتمخو

 غذا، و رضایت میهمانان این امتیاز تعلق گیرد.

 لزوم نصب نرخ غذا ها در معرض دید مشتریان

X X X 7 44 پذیرایی خدمات تیفیک 

 42 نصب اعالن ساعات ارائه خدمات X X X 6 مشاهده  و بررسی عینی.

ی این معیار قابل پذیرش دنینوش ایغذا و نوع  نیبودن چندندر دسترس در صورت 

فهرست غذا نیست. فهرست غذا باید با قید نرخ تهیه شود. در واحدهای درجه یک 

 حداقل به دو زبان فارسی و انگلیسی باشد.
X X X/NA 6 46 فهرست غذا 

 . منظور از مبلمان، میز، صندلی، تخت و موارد مشابه است

 بی، آسیمیقدمیلمان باید متناسب با نوع و ماهیت فضا باشد. در صورتی که میلمان 

 شدن دهی، خراشدر پاکیزگیاز غفلت  ی، شواهدیفیعالئم کثدارای ، ساییده شده، دهید

مبلمان باید کاربردی و راحت باشد و با توجه به باشد این معیار قابل پذیرش نیست. 

 تعبیه شده باشد.ظرفیت پذیرش فضای پذیرایی 

X X X 7 47 مبلمان 

و غیره  نامطبوع بویبلند،  ی، صداازدحامدر صورتی که فضای پذیرایی با مشکالتی مانند 

 قابل پذیرش نیست. مواجه باشد این معیار 
X X X 6 40 ی  فضاراحت 

رنگ شده و ه و بیسایید یسفالچینی و ، ظروف و لک دار فیکث ظروفدر صورت  وجود 

قابل مشاهده لک این معیار قایل پذیرش نیست. از ظروف عالئم شکستگی،  دارای

 شود از ظروف یکبار مصرف نیز استفاده نشود.مالمین استفاده نشود. توصیه می
X X X 6 

 

 

 ظروف وضعیت
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 اطفال تا باشد داردسته باید حتماً و است بلندتر معمولی هایصندلی صندلی کودک از

 21 صندلی کودک X X O 6 صندلی باید ایمن، فاقد شکستگی و تمیز باشد.  .کنند استفاده راحتی به آن از بتوانند

های تهویه، سرمایش و گرمایش و روشنایی و اطمینان از مشاهده و بررسی وجود سیستم

 X X X 6 نقص آنها.کارکرد مناسب، مؤثر و بی
های تهویه، سرمایش و گرمایش و سیستم

 روشنایی
20 
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 تن کارت معاینه پزشکی برای کلیه پرسنل آشپرخانه ضروری است.داش 

 از 71. برابر مساحت سالن پذیرایی باشدر از یک سوم مساحت آشپزخانه نباید کمت %

% آن مربوط به آماده سازی و 01مساحت سالن باید به آشپزخانه اختصاص یابد که 

 باشد.% آن مربوط به فضای پخت و پز می61

 متر نباشد. 2/7ا سقف کمتر ازارتفاع از کف ت 

 ایزوله شود.مصالح مناسب با و کاری دیوار آشپزخانه باید تا زیر سقف کاشی 

 انال فاضالب آشپزخانه باید عریض و مجهز به فیلتر چربی گیر با درپوش مشبک و ک

  متحرک باشد.

 .آشپزخانه باید مجهز به لوله کشی آب سرد و گرم و شیر مخلوط باشد 

 باید مجهز به توری  وهای آشپزخانه به فضای آزاد راه داشته ر پنجرهحتی المقدو

 سیمی باشد.

  بوده و دارای نور طبیعی و آشپزخانه باید مجهز به هواکش و هود مرکزی مناسب

 .باشدمستقیم 

 باشد. طابق با اقلیم منطقهآشپزخانه باید مجهز به سیستم گرمایش و سرمایش م 

 مجزا مخصوص و دولنگه صنعتی مخصوص  محل ظرفشویی و سینک ظرفشویی

شستشو باشد. در چیدمان آشپزخانه باید محل ظرفشوئی با سینک دو لنگه ای 

 مشخص شود.

  6برابر است با  بر حسب درجهو قفسه بندی ظروف حداقل مساحت محل ظرفشویی 

 مترمربع

  در نظر یا متصل به آشپزخانه باید در مجاورت آشپزخانه مناسب محل ظرفشویی

 .رفته شودگ

  و دارای آب گرم و سرد باشد. دو لنگهظرفشویی باید مجهز به سینک 

 باشد. یکف ظرفشویی باید مجهز به سرامیک ضد لغزش و دارای کف شو 

  و تهیه آب چکانقفسه بندی برای ظروف سبک و سنگین در واحدهای درجه یک 

 .صنعتی الزامی است

 هنصب و قابل استفاده بودن جعبه کمک های اولی 

 استفاده از یخچال و فریزر سالم و بهداشتی 

 وجود تجهیزات اطفا حریق در آشپزخانه 

 

 

XONC XONC XONC/NA 2 26 آشپزخانه 
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فضاهای پذیرایی یا  داخلدر  کافیزنانه به تعداد  های بهداشتی جداگانه مردانه وسرویس

 مجاورت آن وجود داشته باشد.

ی، تعداد کافی سرویس بهداشتی برای افراد با توجه به ظرفیت پذیرش فضاهای پذیرای

توان، ناتوان و معلول در نظر گرفته شود. در واحدهای درجه یک وجود حداقل یک کم

 واحد سرویس بهداشتی غیرایرانی الزامی است.

XONC XONC XONC/NA 7 27 در فضاهای پذیرایی یبهداشت سیسرو 

خدماتی رفاهی بین راهی جتمع های مبا توجه به ظرفیت و شرایط مجتمع های 

، وجود انبارهای مختلف با وضعیت و تهویه مناسب باید مورد ارزیابی قرار و تیرپارکها 

 گیرد.

X X X/NA 4 24 انبار ها 

های مجهز )در ظرفیت الزم( و با با توجه به نوع سرویس در خوراک و تنوع آن سردخانه

 قابلیت کنترل برودت وجود داشته باشد.
X O O 7 22 دخانهسر 

 رعایت نظافت میزهای غذاخوری، صندلی ها، پیشخوان و...

 نصب توری برای پنجره ها

 رعایت نظافت و بهداشت کف و دیوارها
XONC XONC XONC/NA 4 26 پاکیزکی و نظافت سالن پذیرایی 

 فضا، کیفیت و تجهیزات بخش اقامتی

 (Wi-Fiسیم )بیترنت مشاهده و بررسی ظرفیت مجتمع برای در اختیار گذاشتن این
سیم پیش روزی در فضای اقامتی. در صورت مشکل فنی در سیستم بیبصورت شبانه

 بینی امکان اتصال به اینترنت  از طریق دیگر الزامی است.
X O O 7 بی به اینترنت دسترسی( سیمWi-Fi) 27 

 ارد. بستگی دمجتمع های وجود امکانات و فرایندهای ذخیره جا به ماهیت فعالیت

 قبول مورد پیامگیر سامانه تلفن، ایمیل، مانند گوناگون های روش به پاسخگویی -

 است.

 و ابطال مشخص و شفاف باشد. رزرو  قوانین -

 و حضوری مانند تلفنی، گوناگون هایشیوه به کنسلی شرایط و جا ذخیره است بهتر -

 .باشد میسر گیر پیام سامانه یا اینترنتی

 از برای بازدیدکننده ارسال و رزرو کامل جزئیات ذکر با رزرواسیون تأییدیه ارائه -

 .است الزامی مانند آن( و پیامک فکس )ایمیل، ارتباطی ابزارهای طریق

 بازدیدکننده از ورود پیش باید جا ذخیره هنگام شده اعالم شرایط در تغییر هرگونه -

 .شود داده اطالع وی به

X/NA X /NA X /NA 6 20 زرواسیون(ذخیره جا )ر 
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 ریزی شده و مشخص وجود داشته باشد. های کاری برنامهبرنامه حضور و شیفت

نهاد ارزیاب در طی بازدید نظارتی خود شیفت کاری کارکنان قسمت پذیرش را با ذکر 

 نماید. های گذشته بررسی می جزییات آن در طی هفته
X/NA X/NA O /NA 7 21 حضور کارکنان در پذیرش 

، حداقل یکبار در روز یا بنا به 0و 6های درجه ئید معیار حاضر، در مجتمعبرای تا

 داری ارائه شود. درخواست میهمان خدمات خانه

داری از سوی میهمان، برای حصول اطمینان از در صورت عدم درخواست خدمات خانه

 سالمتی میهمان هر دو روز یکبار باید این خدمات ارائه شود.  

 ی در هنگام چک اوت یا خروج میهمان باید ارائه شود.خدمات خانه دار

X/NA X/NA O /NA 7  61 داری خانهخدمات 

 60 خدمات روم سرویس X/NA O/NA O/NA 7 .شود سرو اتاق در خوراک و نوشیدنی درخواست میهمان، صورت در

های مجتمع یا در مجاورت مجتمع برای در سایر بخش توان از خدمات خشکشوییمی

 ات میهمان بخش اقامتی نیز استفاده کرد.خدم

 رعایت اصول ایمنی و بهداشت ضروری است.
X/NA O/NA O/NA 7  66 رختشویخانه )الندری(خدمات 

های میهمانان با امنیت باال. مکان مذکور  باید صرفاً اختصاص اتاقک نگهداری چمدان

 اختصاص به این نوع خدمت داشته باشد.
X/NA O/NA O/NA 6 67 ک نگهداری چمدان میهماناتاق 

های تهویه، سرمایش و گرمایش و روشنایی و اطمینان از مشاهده و بررسی وجود سیستم

 XONC/NA XONC/NA XONC/NA 7 کارکرد مناسب، مؤثر و بی نقض آنها.
های تهویه، سرمایش و گرمایش و سیستم

 روشنایی
64 

 ضعیت مناسب باشند.کلیه لوازم و تجهیزات واحدهای اقامتی باید در و

 وسایل روشنایی درون اتاق سالم، قابل استفاده و در وضعیت مناسب باشند.

پریز برق به تعداد کافی و متناسب با ظرفیت اتاق، پالک مزاحم نشوید، کمد لباس، 

پاتختی، آینه، سطل زباله، قفل سالم در، تلفن برای دسترسی به خدمات مجتمع، 

های دوجداره، راهنمای خدمات مجتمع به همراه شیشه سیم،دسترسی به اینترنت بی

 ها به دو زبان فارسی و انگلیسی، لوازم التحریر، لوازم تمیز کردن کفش، لوازم نماز.تعرفه

بار، موارد ذیل نیز باید وجود داشته باشد: مبل، میز تحریر مینی 0های درجه در مجتمع

 زم اتو بر حسب تقاضای میهمانساز سالم و قابل استفاده، لواگاوصندوق، چای

XONC/NA XONC/NA XONC/NA 4 
وضعیت ملزومات و تجهیزات واحدهای 

 اقامتی
62 
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 دستمال رول )توالت(، شامپو و صابون )ترجیحا  شوینده شامل  و بهداشتی لوازم

مایع(، مسواک و خمیر دندان )به تعداد میهمانان(، دمپایی پالستیکی. در 

نرم کننده مو، و بنا به درخواست میهمان، وسایل اصالح  0و  6های درجه مجتمع

شامپو بدن، کاله حمام و گوش پاک کن، آینه،  0های درجه آقایان. در مجتمع

 سشوار.

 دار.دار،  پدال درب بهداشتی زباله سطل 

 آویز لباس متناسب با ظرفیت اتاق 

 حوله به تعداد کافی و با توجه به ظرفیت اتاق 

 پالستیکی استفاده از پرده 0های درجه در مجتمعتوالت.  زا حمام فضای تفکیک 

 تواندمی...  و ها لباس ها، حوله شدن خیس از اجتناب برای آن و مانند ضدآب

 .باشد جداسازی مصداق

 اختصاصی، دوش به مجهز دوش اتاقک یا تجهیزات مانند حمام و وسایل سایر 

 آبگرم مخلوط شیر روز، شبانه ساعات تمام در سرد و آبگرم شیر روشویی، توالت،

 تانک. فالش و استفاده قابل و سالم روشنایی سرد، و

 

XONC/NA XONC/NA XONC/NA 7 
وضعیت تجهیزات و ملزومات حمام و سرویس 

 بهداشتی
66 

 تخت و تشک خواب باید پاکیزه و در وضعیت مناسب باشند.  -

 تشک خواب باید دارای روتشکی غیرپالستیکی باشد. -

 تخت کودک موجود باشد. 0های درجه مجتمع در -

 بالش و روانداز اضافی در اتاق موجود باشد. 0و 6های درجه در مجتمع -

 وسایل و تجهیزات خواب براحتی قابل تعویض باشند. -

 تمام ملزومات خواب باید سفیدرنگ باشند. -

 ها:ابعاد تخت

 ترمسانتی X 11/1 11/0الف( حداقل ابعاد تخت یک نفره: 

 مترسانتی X 41/0 11/0ب( حداقل ابعاد تخت دو نفره:  

XONC/NA XONC/NA XONC/NA 7 67 وضعیت تجهیزات و ملزومات خواب 
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جایگاه سوختفضا، کیفیت و تجهیزات بخش   

 XONC XONC XONC 0 طبق استاندارد شرکت ملی پخش فراورده های  نفتی ایران
ش شرکت ملی پخدارا بودن تابلو استاندارد 

 فراورده های  نفتی ایران
60 

عدد و نصب در مبادی ورودی و خروجی و دیوار دفاتر و محل تخلیه  7به تعداد حداقل 

 نفتکش
XONC XONC XONC 0 61 دارا بودن تابلو استعمال دخانیات ممنوع 

 71 رخ فرآورده های نفتیدارا بودن تابلو ن XONC XONC XONC 0 طبق استاندارد شرکت ملی پخش فراورده های  نفتی ایران

طبق استاندارد شرکت ملی پخش فراورده های  نفتی ایران متن تابلو بدین شرح است: 

 قبل از تخلیه نفتکش سیم اتصال زمین به شاسی وصل گردد. -0

 در هنگام تخلیه، راننده حق ترک نفتکش را ندارد. -6
XONC XONC XONC 0 

لیه دارا بودن تابلو هشداردهنده در محل تخ

 نفتکش
70 

 76 ساختمان اداری جایگاه XONC XONC XONC 6 طبق استاندارد شرکت ملی پخش فراورده های  نفتی ایران

 XONC XONC XONC 6 طبق استاندارد شرکت ملی پخش فراورده های  نفتی ایران
انجام لوله کشی مناسب اعم از لوله های 

 تخلیه، برداشت و هواکش مخزن
77 

 74 انجام سیم کشی و نصب کلید و پریز XONC XONC XONC 6 شرکت ملی پخش فراورده های  نفتی ایران طبق استاندارد

 XONC XONC XONC 7 طبق استاندارد شرکت ملی پخش فراورده های  نفتی ایران
نصب و کنترل مداوم کپسول های آتش 

 نشانی و وسایل اطفاء حریق
72 

 وسایل اضافی و آتش زا عاری بودن محوطه فروشندگی از هرگونه -

 عدم استفاده از چراغهای خوراکپزی، پیک نیکی و ... در محوطه فروشندگی -

 کارایی سیستم اتصال به زمین و شاسی نفتکش-

 نگهداری بشکه های سربار مواد نفتی در محل مناسب -

 آماده بکار بودن کپسول های آتش نشانی، سطلها و بشکه های حاوی ماسه بادی -

XONC XONC XONC 4 76 وضعیت ایمنی جایگاه سوخت 

 شامل محوطه، دفاتر و سرویس های بهداشتی -

 شستشو و نظافت مداوم محوطه فروشندگی و رفع آغشتگی مواد نفتی -

 رفع آلودگی مستمر از حوضچه های تخلیه نفتکش -
XONC XONC XONC 7 77 نظافت مستمر و مطلوب محل عرضه 

 تاد به دخانیات به عنوان تلمبه چیعدم بکارگیری افراد مع -

 70 پرسنل XONC XONC XONC 6 آموزش افراد شاغل با روش های اطفاء حریق و رفع آغشتگی مواد نفتی -
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 مسطح و تراز نمودن محل تخلیه نفتکش بوسله بتن مسلح -

 نصب چراغ های ضدشعله در محل تخلیه نفتکش -

 ل تخلیه نفتکشعدم نفوذ آب باران به درون حوضچه های مح -

 مجهز بودن محل تخلیه به درپوش برنجی -

 رنگ آمیزی دریچه ها و لوله های محل تخلیه نفتکش به رنگ شاخص -

 محصور بودن باند مخازن و عدم تردد افراد غیرمسئول و متفرقه -

مشخص بودن دربهای ورودی به مخازن طبق استاندارد شرکت ملی پخش فراورده  -

 های  نفتی ایران

 مجهز بودن محل تخلیه به لوله خرطومی مناسب -

 عدم ارتباط حوضچه های باند مخازن به یکدیگر -

 بتن ریزی و یا شن ریزی سطح باند مخازن -

 مجهز بودن کلیه مخازن به دیپ اندازه گیری استاندارد -

 مجهز بودن محل دیپ اندازه گیری مخازن به درپوش برنجی -

 هواکش مخازن به کالهکمجهز بودن کلیه لوله های  -

 مجزا بودن کانال عبور فراورده نفتی از کانال عبور کابل برق تلمبه ها -

XONC XONC XONC 4 71 وضعیت مخازن و محل تخلیه نفتکش ها 

 آسفالت ورودی و خروجی -

 نصب تابلو ورود و خروج و تابلو اعالم فاصله تا جایگاه بعدی -

 داشتن سایبان استاندارد -

 آمیزی جداول و سکوهارنگ  -

 هدایت آب باران از سقف سایبان به خارج از محوطه سکوها -

 مناسب بودن روشنایی محل سوختگیری  -

حبابدار بودن کلیه چراغهای روشنایی و استفاده از چراغهای ضدشعله در محل  -

 سوختگیری

 بتون ریزی )مسلح( محل سوختگیری خودروها )زیرسایبان( -

 بودن کلیه تلمبه های فروشفعال و آماده  -

XONC XONC XONC 4 01 وضعیت عمومی جایگاه 

 00 استفاده کارکنان از لباس کار مناسب XONC XONC XONC 6 طبق استاندارد شرکت ملی پخش فراورده های  نفتی ایران
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 آموزش و منابع انسانی
شده از مراجع معتبر و  ذها و استانداردهای اخبرای تائید این معیار ارزیاب باید گواهینامه

 مستندات آموزش کارکنان را بررسی کند. 

برای خدمات ارائه شده باید مسئول مشخصی وجود داشته باشد. با توجه به ظرفیت و 

توان برای چند خدمت یا فعالیت از یک فرد استفاده کرد  تعداد بازدیدکنندگان، می

الزم برای ارائه آن خدمات کسب های ها و آموزشمشروط بر آنکه فرد موردنظر مهارت

کرده باشد.کارکنان باید توانایی ارائه خدمات محوله حیطه وظایف خود را مطابق این 

 ضوابط داشته باشند.

X X X 4 06 کارکنان آموزش 

وجود چارت سازمانی، شرح خدمات و وظایف و استانداردهای مهارت شغلی الزامی است. 

 این موارد بررسی شود.  فایل مکتوب یا دیجیتال مربوط به
X O O 6 07 چارت سازمانی 

 اصول باید برای مقابله با مخاطرات آموزش دیده باشند. کارکنان باید با کارکنان

آشنا  امداد، اطفای حریق و مقابله با سایر مخاطرات ایمنی و بهداشتی و اولیه های کمک

کارکنان در دوره آموزشی های مربوط به حضور  های آموزش یا برگه باشند. گواهینامه

های آموزشی باید از سوی نهادها و مراجع معتبر و مربوط اخذ بررسی شود. گواهینامه

 شده باشد.

X X X 7.  
کارکنان آموزش دیده برای واکنش در شرایط 

 اضطرار
04 

دستگاه حداقل  6های بازی و سرگرمی وجود دارد به ازای هر هایی که دستگاهدر مجتمع

 نی با مدارک معتبر از مراجع ذیصالح وجود داشته باشد. یک ناظر ف
XONC/NA XONC/NA XONC/NA 7 02 ناظر فنی 

های بازی و سرگرمی وجود دارد به ازای هر دستگاه یک هایی که دستگاهدر مجتمع

 06 اپراتور دستگاه XONC/NA XONC/NA XONC/NA 7 اپراتور آموزش دیده با مدارک معتبر از مراجع ذیصالح وجود داشته باشد.

 های جداگانه ولی با طرح مشابه برای بهتر است بر حسب بخش یا نوع وظیفه لباس

 شود. هکارکنان تهی

 نام باشد. دارای برچسب دکارکنان بای هلباس کلی 

 در  اها محلیِ کاربردی استفاده شود یشود از لباسمی ه)در صورت امکان( توصی

 محلی الگوبرداری شود. وشنقها و ها از طرحطراحی لباس

 یند، استفاده کارکنان آشپزخانه و آبدارخانه از یونیفرم مخصوص آشپزی )پیش

 کاله، بلوز سفید و کفش مناسب( ضروری است.

 بند بلند، دستکش پالستیکی و چکمه الزامی است.استفاده ظرفشور از پیش 

 یی الزامی است.طراحی و تهیه لباس متحدالشکل برای کلیه کارکنان واحد پذیرا 

X X X 6 07 لباس کارکنان 
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 XONC XONC XONC 2 رعایت پاکیزگی و آراستگی لباس کارکنان و بهداشت فردی الزامی است.
وضعیت آراستگی ظاهری و پاکیزگی لباس 

 کارکنان
00 

 01 تار کارکناننحوه برخورد و حسن رف XONC XONC XONC 6 لزوم حسن برخورد و رفتار توام با صمیمیت کلیه کارکنان

سالمت و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی از سوی  کارت دارای باید کارکنان کلیه

 11 کارت سالمت کارکنان XONC XONC XONC 7 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند.

اختصاص فضایی شامل رختکن، سرویس بهداشتی، حمام، کمد لباس، محل غذاخوری و 

کارکنان الزامی است. خوابگاه کارکنان باید دارای سیستم تهویه و  محل استراحت موقت

روشنایی مناسب باشد، از نظافت کافی برخوردار و دارای سیستم سرمایش و گرمایش 

 مناسب برای فصول مختلف سال باشد.

X X O 7 10 الکر کارکنان 

ندگان هستند نظیر گیرد که در تماس مستقیم با بازدیدکن این معیار کارکنانی را در برمی

های غذاخوری و غیره. ارائه خدمات بصورت  رسانی، سالنکارکنان پذیرش، مرکز اطالعات

سیستم چرخشی در نزد کارکنان که در تماس با بازدیدکنندگان هستند باید لحاظ 

تواند با مراجعه به سوابق  های زبانی کارکنان می گردد. بررسی میزان توانایی و مهارت

شان و یا هر نوع اطالعات مناسب دیگر مانند پرسیدن سوال از کارکنان ای ای حرفه

مربوطه از سوی ارزیاب صورت گیرد.تعداد افراد مسلط به زبان انگلیسی با توجه به 

ظرفیت مجتمع و تعداد فضاها و تنوع خدمات سنجیده شود. بهتر است در هر فضای 

 مستقل حداقل یک نفر مسلط به زبان انگلیسی باشد.

X O O 6 16 تسلط کارکنان به زبان انگلیسی 

 ایمنی و بهداشت
در این طرح باید مخاطرات ایمنی و امنیتی از قبل شناسایی شده و راهکارهای پیشگیری 

و مواجه مناسب با آنها مشخص شده باشد. این طرح باید شامل سازوکار شناسایی، 

های  لیست های اجرایی و چک ارزیابی و نظارت بر مخاطرات باشد. تدوین دستورالعمل

ها و فرایندهای ایمنی و امنیتی الزامی است. در این دستورالعمل باید کلیه فعالیت

عملیاتی مربوط به ایمنی و امنیت و همچینین وظایف هر فرد یا بخش، و غیره ذکر شده 

 باشد.

XONC XONC XONC 7 17 طرح ایمنی و امنیت 
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از قبل شناسایی شده و راهکارهای پیشگیری و  در این طرح باید مخاطرات بهداشتی

های  لیست های اجرایی، چک مواجه مناسب با آنها مشخص شده باشد. تدوین دستورالعمل

ها و بندی الزامی است. در این دستورالعمل باید کلیه فعالیتزمان بهداشتی و برنامه

ا بخش ذکر شده فرایندهای عملیاتی مربوط به بهداشت و همچینین وظایف هر فرد ی

 باشد.

XONC XONC XONC 7 14 طرح بهداشت 

-بندی و غیره برای کلیه دستگاهریزی زمانهای کنترلی، برنامهوجود فرایند، چک لیست

دیده و مشخص کردن وظایف آنها ها و تجهیزات مجتمع به همراه تعیین کارکنان آموزش

تیم متخصص نگهداری و وجود  0ها الزامی است. در مراکز درجه در تمام شیفت

 تعمیرات الزامی است.

X X X 2 12 فرایند نگهداری و تعمیرات 

ای کامل برای مسافران و مجتمع باید دارای بیمه مسئولیت مدنی معتبر با پوشش بیمه

 کارکنان باشد.
X X X 6 16 بیمه مسئولیت مدنی 

فضاها، راهروها و به ورودی اصلی مجتمع، ورودی تمام  نصب دوربین مداربسته مشرف 

شود. های مداربسته در داخل فضاها توصیه میها الزامی است. وجود دوربینپارکینگ

-برای رعایت احترام به حریم خصوصی گردشگران باید وجود دوربین مداربسته اطالع

 رسانی شود.

X X X 7 17 های تصویریدوربین 

انت از اموال افراد تمامی برای افزایش ایمنی و امنیت ترددکنندگان و همچنین صی

 رؤیت و کنترل باشد. آسانی قابل ای تعبیه شود که به گونه درهای ورود و خروج باید به
X X X 7 10 کنترل درهای ورودی و خروجی 

زنی ساعته حضور داشته باشند. گشت 64طور  مأمورین انتظامات در ورودی مجتمع به

 شود.توصیه می ای در مجتمعصورت دوره مأمورین امنیتی به
X X X 6 11 مأمورین انتظامات 

وجود سیستم اعالم حریق در همه فضاها الزامی است. سیستم اطفا حریق متناسب با نوع 

 و ضوابط های مذکور طبقتواند دستی یا اتوماتیک باشد. تجهیزات و سیستم فضا می

 موجود باشد. دهایکامل استاندار رعایت با و نشانی و خدمات ایمنی سازمان آتش تأیید
XONC XONC XONC 7 011 تجهیزات اعالم و اطفای حریق 

 ها میله این با صاعقه برخورد با تا شوند می نصب ها ساختمان باالی در که فلزی های میله

 .شود جلوگیری هاتجهیزات و ساختمان به صاعقه مستقیم برخورد از
XONC XONC XONC 6  010 صاعقه در برابرسیستم حفاظت 
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 وجود تابلوها و عالئم هشداردهنده برای موارد گوناگون مانند:

 در هنگام سمپاشی؛ -

 برای اطالع رسانی در مورد انواع مخاطره مانند خطر برق گرفتگی، آتش سوزی و...؛ -

 برای مشخص کردن آب آشامیدنی و آب غیرقابل شرب؛ -

المللی استانداردهای بینباید از عالئم اخباری و عالئم خطر به تعداد کافی و طبق 

رؤیت  استفاده شود. ضروری است عالئم الکتریکی از جنسی بوده که در تاریکی کامالً قابل

کنند باید به جریان برق با منبع مستقل کار می که این عالئم با برق  باشند. درصورتی

می ها بتوان استفاده کرد. در تما مرتبط باشند تا در صورت قطع برق عمومی از آن

فضاهایی که امکان خطر برای گردشگران وجود دارد باید تابلوهای راهنما و هشدار و 

 ورود ممنوع وجود داشته باشد.

XONC XONC XONC 7 016 نصب عالئم و تابلوهای هشداردهنده 

 017 های ورود یا گذرگیر در محـلسرعت X X X 6  و بررسی عینی. مشاهده

 ضایت مشتریانارائه خدمات مناسب و جلب ر -

 استفاده از قطعات و کاالهای استاندارد -
X X X 6 

بهره برداری از واحدهای خدمات خودرویی و 

 تعمیرگاهی
014 

 سطوح محوطه باید پوشیده از شن و ماسه و یا کفپوش پالستیکی مناسب باشد -

 استفاده از وسایل بازی سالم و بازید مرتب جهت رفع نقص احتمالی -
X X X 6 012 یت ایمنی محوطه بازیوضع 

لیست کنترلی در فضاهای  آماده به کار به همراه چک اولیه های کمک جعبه وجود

 امکانات حداقل های اولیه باید حاویمختلف و به تعداد کافی الزامی است. جعبه کمک

 قیچی باندکشی، زخم، چسب پانسمان، کننده، ضدعفونی مایع مانند اولیه های کمک

 .غیره باشد و گرد دوسر

XONC XONC XONC 7 016 های اولیهکمک جعبه 

موقع و ایمن افراد از  منظور خروج به های اضطراری بهبینی تعداد کافی خروجی پیش

های خروجی های امن الزامی است. درها و قسمتها و انتقال آنان به مکانساختمان

فضاهای عمومی باید مجهز  وضوح مشخص باشند. همهگذاری و بهاضطراری دقیقاً عالمت

دسترس باشند. در  راحتی قابل به مسیرها و در خروج اضطراری باشند بطوریکه به

گذاری مسیرهای خروج اضطراری موارد ذیل باید رعایت شود:مسیرهای منتهی به  عالمت

استفاده شود، عالئم در  دهنده شماره طبقهگذاری شوند، از عالئم نشانعالمت خروج

های غیرمجاز راه رؤیت باشند، ناسب نصب شوند، عالئم باید خوانا، آشکار و قابلارتفاع م

 گذاری شوند.در زمان وقوع شرایط اضطرار عالمت

 محل تجمع ایمن باید از قبل و با عالئم مناسب مشخص شده باشد.

X X X 6 017 مسیرها و درهای خروج اضطراری 
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 واکس زد زیرا خطر سرخوردن وجود دارد.ازحد  ها و راهروها را نباید بیشکف سالن

گیرد و کف آن از الستیک  کارکنان مجتمع باید از کفش مناسب که پا را محکم در برمی

وآمد و در دسترس  شده است استفاده کنند. تمامی مسیرهای رفت دار تهیهعاج

 بازدیدکنندگان و کارکنان مجتمع باید خشک و عاری از مواد لغزنده باشد.

X X X 6 010 غیر لغزنده بودن مسیرها 

ضمن اینکه دیوارهای  کند. میجلوگیری  شده ذوباز نفوذ آب باران و برف  بام پشتکف  کاری عایق

ه الوع. باید از عایق مناسب برخوردار باشند پربارانمناطق  در نیز که در معرض باران هستندمجاور 

 ایق حرارتی برخوردار باشند.نیز باید از ع ها سقفو  دیوارهاحرارتی،  تأسیسات بر
X X X 7 011 کاری رطوبتی و حرارتی عایق 

صورت برخورد افراد باعث  ها از نوع نشکن باشد تا در دار باشند و شیشه آنگونه درها باید نشان این

های رنگی بزرگ، تشخیص و دید این درها صدمه به آنها نشود. داشتن چارچوب فلزی و دستگیره

شود توصیه  طور اتوماتیک باز می که در مقابل افراد به «خودکار». استفاده از درهای کندرا آسان می

 شود. می

O O O 6 001 ایدرهای ورودی تمام شیشه 

از مواد شیمیایی غالباً برای گندزدایی و پاک کردن اماکن، ظروف، استخر، سونا و غیره استفاده 

د باید آموزش الزم را دیده باشند و بااحتیاط کامل با شود. کارکنانی که با این مواد سروکار دارنمی

این مواد کار کنند. این مواد باید در ظروف مخصوص و با عالمت برچسب و دور از دسترس 

 بازدیدکنندگان نگهداری شوند.

X X X 6 000 ایمنی مواد شیمیایی 

ها، عایت شود. در اتاقها و کابل تجهیزات برقی در دسترس نباشد و کلیه موراد ایمنی رکشیسیم

ارتفاعی نصب شوند که هنگام شستشو  های بهداشتی و آشپزخانه، پریزها و کلیدها باید درسرویس

پوش عایق برق زیر تابلوهای برق الزامی است. تابلوهای برق باید دارای خیس نشوند. نصب کف

 محافظ جان باشند.

X X X 7 006 ایمنی برق 

ای باشد که ورود پرندگان، حشرات و  گونه ها باید به مان سالنهای ساخت تجهیزات و ورودی

 پذیر نباشد. جوندگان به داخل آن امکان
X X X 7 007 عدم امکان ورود موجودات مزاحم 

های درب دار و در محل مناسب بافاصله از محل حضور بازدیدکنندگان  ها باید در محفظه زباله

های بهداشتی دفع شود. نظافت محل نگهداری ه شیوهنگهداری شود و در فواصل زمانی مشخص ب

های الزم در مقابل وجود حشرات و جانوران موذی انجام های تر باید رعایت شود و پیشگیریزباله

 شود. تدابیر الزامی برای پیشگیری از بوی نامناسب ناشی از زباله باید اندیشیده شود.

X X X 6 004 هاوضعیت بهداشتی دفع پسماندها و پساب 

اصول بهداشتی مطابق الزامات وزرارت بهداشت و درمان در فضاهای پذیرایی مانند  تیرعا

 XONC XONC XONC 4 آشپزخانه و سالن پذیرایی و غیره الزامی است.
رعایت اصول پاکیزگی و بهداشتی در 

 تأسیسات پذیرایی
002 

شده با به کار بردن  بندی زمان اساس یک برنامه مدون و طی فرآیندی پاکیزگی و نظافت باید بر

عالوه بر این، پاکیزگی و نظافت، خارج از برنامه مدون، برحسب ضرورت  مواد مناسب، صورت گیرد.

 صورت پذیرد.
XONC XONC XONC 4 

رعایت اصول بهداشتی و پاکیزگی در فضاهای 

 عمومی
006 
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شده باید پاکیزه و فاقد  های نصبهای دوش و در صورت وجود، پردهکف، سقف، دیوارها، کابین

روی دیوارها، نقاشی  هرگونه آلودگی نظیر لکه، کثیفی، مو و غیره باشند. هرگونه آلودگی بر

دار، آثار کپک، وسایل و مبلمان  های شکسته، موکت لککاغذدیواری پاره، کاشی پوسته، پوسته

رنامه مدون و طی اساس یک ب قبول است. پاکیزگی و نظافت باید بر شکسته و غیره غیرقابل

شده با به کار بردن مواد مناسب صورت گیرد. عالوه بر این، پاکیزگی و نظافت،  بندی فرآیندی زمان

 خارج از برنامه مدون، برحسب ضرورت صورت پذیرد.

XONC XONC XONC 4 
رعایت اصول بهداشتی و پاکیزگی در 

 های بهداشتیسرویس
007 

های بخار و آب گرم، بندی آنها، دیگهای ارت و همچاه های فنی و ایمنی ماننداخذ تأییدیه

آسانسورها، باالبرها، کمپرسورها و غیره از مراجع ذیصالح مانند سازمان استاندارد، نظام مهندسی، 

 اداره کار و غیره الزامی است. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 000 های فنی و ایمنیاخذ تاییدیه 7

 کند.هیزات بازی و سرگرمی هستند صدق میهایی که دارای وسایل و تجدر مورد مجتمع

ها و استانداردهای ملی اخذ شده توسط مجتمع را برای تائید این معیار ارزیاب باید گواهینامه

ها و استانداردها باید از امتیاز. گواهینامه 2امتیاز تا سقف  0بررسی نماید. به ازای هر گواهینامه 

 ها معتبر باشد.و تاریخ آنمراجع معتبر اخذ شده باشند 

XONC/NA XONC/NA XONC/NA 7 
استانداردهای ملی  نامه انطباق با گواهی

 مرتبط
001 

المللی اخذ شده توسط مجتمع را ها و استانداردهای بینبرای تائید این معیار ارزیاب باید گواهینامه

و استانداردها باید از ها امتیاز.گواهینامه 2امتیاز تا سقف  0بررسی نماید. به ازای هر گواهینامه 

 و تاریخ آنها معتبر باشد.مراجع معتبر اخذ شده باشند 
O O O 6 

المللی  استانداردهای بین نامه انطباق با گواهی

 مرتبط
061 

 دسترسی پذیری و توسعه پایدار
رسذانی در   های حضور کارکنان. بررسی وجود منذابع اطذالع   نصب تابلوی مربوطه در مکان

هذا، نصذب تذابلو، برگذه      جه و حساسیت کارکنان )از قبیل دستورالعملخصوص افزایش تو

های آموزشی مرتبط و غیره(. کلیه کارکنان شامل ایذن  مربوط به شرکت کارکنان در دوره

 شوند.معیار می

X X X 6 

توجه و تعهد کارکنان به مصرف بهینه آب، 

 هاانرژی و مدیریت پایدار پسماندها و پساب
 

060 

 O O O 6 ررسی  در محل.مشاهده و ب
رسانی به بازدیدکنندگان در خصوص  اطالع

 اقدامات مجتمع در راستای توسعه پایدار
066 

گذاری در تجهیزات و لوازم  مشاهده و بررسی در محل. اقدامات معمول از قبیل سرمایه

ریق های نو و تامین بخشی از انرژی موردنیاز از ط استفاده از انرژی اقتصادی و باصرفه و

 های کم مصرف و غیره. ، استفاده از المپمنابع تجدیدپذیر
X O O 6 

اتخاذ حداقل یک راهکار در خصوص کاهش 

 مصرف انرژی و آب
067 

مشاهده و بررسی در محل. اقدامات معمول از قبیل اختصاص مکانی برای کمپوست، 

بار  والت یکها، اولویت استفاده از محصوالت بازیافتی نسبت به محص کمپوست زباله

های  مصرف، تفکیک زباله، کاهش حجم زباله تولید شده، استفاده محدود از کیسه

 بار مصرف و غیره. پالستیکی یک

X O O 6 064 اتخاذ اهکارهایی در خصوص مدیریت پسماند 
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حداقل وجود دو نمونه کاالی مصرفی سازگار با محیط زیست مذورد تاییذد معیذار حاضذر     

عذدم  بذا محذیط زیسذت بایذد دارای برچسذب سذازگاری باشذند و         است. کاالهای سازگار

 موردتوجه قرار گیرد. استفاده از ظروف و وسایل یکبار مصرف
O O O 0 

  استفاده از کاالهای مصرفی سازگار با محیط

 زیست
062 

های نو و تامین بخشی از انرژی موردنیاز از طریق منابع تجدیدپذیر  استفاده از انرژی

های  با لحاظ کردن ویژگیغیره های بادی، آبی، زمین گرمایی، خورشیدی و  مانند انرژی

 .منطقه
O O O 7 066 استفاده از انرژی نو و تجدیدپذیر 

را در  معلول توان، ناتوان وکمبردار موظف است به شیوه مناسب بازدیدکنندگان  بهره

 خصوص امکانات دسترسی در نظر گرفته شده برای ایشان مطلع نماید.
X X X 0 

رسانی مناسب در خصوص منابع اطالع

 امکانات، تسهیالت و دسترسی
067 

رسذذانی در خصذذوص افذذزایش توجذذه و حساسذذیت کارکنذذان  بررسذذی وجذذود منذذابع اطذذالع

 های راهنما، تابلو و غیره(. ها، کتابچه )دستورالعمل
X X X 6 

توجه و حساسیت کارکنان نسبت به پذیرش 

 علولم توان، ناتوان وکمافراد 
060 

های بهداشتی زنانه و مردانه فضاهای مجتمع، یک سرویس در هر یک از سرویس

 بینی شود.  پیش معلول توان، ناتوان وکمافراد  بهداشتی ویژه برای استفاده
X X O 7 

توان، ناتوان کمسرویس بهداشتی ویژه افراد 

 معلول و
061 

 تجهیزاتی مانند:

 ی با توجه به ظرفیت مجتمعصندلی چرخ دار به تعداد کاف -

 نصب دستگیره در تمام راهروها -

 های بهداشتی در سرویس معلول توان، ناتوان وکمافراد تجهیزات، کفپوش مناسب برای  -

 

 

X 

 

 

X 

 

 

O 

 
 

7 

 توان، ناتوان وکمتجهیزات مناسب برای افراد 

 معلول
071 

-در براساس تاییدیه و یزشهرسا و ریمعما بطاضو با مطابق معلولین رگذ ضعر قلاحد

 باشد. های قانونی بنا
X X O 6 

 توان، ناتوان وکمافراد ر گذض قل عراحد

 معلول
070 

بتوانند  معلول توان، ناتوان وکمای طراحی شود که افراد  گونه فضای پارکینگ باید به

 گونه زحمت و خطری برای خود و دیگران به اتومبیل خود وارد و از آن خارج بدون هیچ

ترین مکان به ورودی  فضای پارکینگ مناسب افراد دارای معلولیت در نزدیک.شوند

دسترسی برای افراد دارای معلولیت  های قابلمجتمع در نظر گرفته شود. تعداد پارکینگ

 پارکینگ است.  62پارکینگ به ازای هر  0ها حداقل در پارکینگ

X O O 6  076 علولم توان، ناتوان وکمپارکینگ ویژه افراد 

-سازی میتوان، ناتوان و معلول فراهم شود. مناسبامکان ورود راحت و سریع افراد کم

-دار، باالبر، آسانسور، پله برقی و غیره صورت پذیرد. مناسبتواند از طریق سطوح شیب

 سازی باید طبق استانداردها انجام شود.
X X X 6 

-کمافراد سازی ورودی فضاهای برای مناسب

 077 معلول ناتوان وتوان، 

      

      



 

 33از  33صفحه 

 

 :فصل پنجم

  محاسبه نمرات ارزیابیتکمیل و نحوه 
 

 ضوابط معیارهای مندرج در جدول درجه بندی به قرار ذیل می باشد: (35ماده 

 X :)باشد.معیار مربوطه برای درجه مورد نظر الزامی می )الزامی 

 O :)لزامی است.معیار مورد نظر انتخابی و غیر ا )غیر الزامی 

 XONC چنانچه امتیازات  قابل جبران(:)معیار الزامی غیرXONC  .به حد نصاب نرسد، حکم درجه بندی صادر نمی گردد 

 NA :)واحد از یک مورد خدمات یا تجهیزات مصرح در معیار مورد نظر  چنانچهدر برخی موارد،  )معیار غیرقابل تطبیق

 و امتیازات معیارمورد نظر از مجموع امتیازات الزامی کسر می گردد.برخوردار نبود، جریمه ای صورت نمی گیرد 

در تکمیل چک لیست ارزیابی، هر آیتم براساس اجماع نظر ارزیابان بررسی خواهد شد. چنانچه در خصوص انطباق  (36ماده 

 عمل خواهد بود. مالک یا عدم انطباق یک آیتم، نظرات ارزیابان متفاوت باشد، اظهار نظر ارزیاب تخصصی مربوطه،

 

 جدول امتیازدهی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی بقرار جدول ذیل می باشد:و نصاب درجه بندی  (37ماده 

 درجه امتیازات                                       

1 

 درجه

2 

 درجه

3 

 122 122 114 (XONC)معیارجمع امتیاز 

 161 128 97 (X)معیار جمع امتیاز 

 32 65 94 (O)معیار امتیاز  جمع

 38 38 56 (NA)جمع 

درصورتیکه امتیاز یک واحد به حدنصاب فوق نرسد، نمره نهایی با احتساب امتیازات غیرالزامی، مطابق 

 رویه ذبل محاسبه خواهد شد.

 درجه 

1 

 درجه

2 

 درجه

3 
 0 07 02 (Xالزامی)متیازات ا% 02% و 01،  %2 به ترتیب درجه یک الی سه،  حداکثر امتیاز قابل جبران

 64 71 42 (O)غیرالزامی )کمبود امتیاز( با امتیازاتاز طریق سه برابر جبران 

  

یا  xoncیا   X، چنانچه امکان تخصیص امتیاز وجود داشته باشد، امتیاز بر مبنای درج شده)(NA)آیتم های دارای در  تبصره:

O ،آیتم های دارای در باید امتیاز جبران شود، لیکن ( به جمع امتیاز اضافه شده و در صورت نقص(NA) چنانچه امکان ،

 محاسبه نمی شود.مورد نیاز  و امتیازآن سئوال تخصیص امتیاز وجود نداشته باشد، 



 

 33از  33صفحه 

 

 : فصل ششم

 نظارت و بهره برداری 
 

از حیث رعایت کیفیذت   .و.. نظارت بر کلیه فعالیت های گردشگری و رفاهی اعم از پذیرایی، اقامتی، تفریحی (38ماده 

خدمات بر عهده ادارات کل استانی است. نظارت فنی بر جایگاه های سوخت از لحاظ ایمنی و رایذت اسذتانداردهای الزم   

بر بهره برداری از مجتمع مطلوب منظور نظارت بر عهده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است. اداره کل استان به 

مرکب از معاون گردشگری استان؛ رئیس تشکل حرفه کمیته ای با تشکیل ها،  یرپارکهای خدمات رفاهی بین راهی و ت

و شذرکت ملذی    بهداشت، درمذان و آمذوزش پزشذکی   وزارت  ای مربوطه و نمایندگان سایر دستگاه های مرتبط)همچون

 نماید. می اقدامبه صورت دوره ای پخش فرورده های نفتی( نسبت به انجام نظارت های مشترک 

دسذتورالعمل  تخلفات مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و تیرپارکها در چذارچوب   شکایات و رسیدگی به (39ماده 

 ( آیین نامه خواهد بود.07رویه قید شده در ماده )مربوطه و 

مربذوط بذه رعایذت ضذوابط  و     مجذوز  بهره برداران مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و تیرپارکها موظفند  (04ماده 

از مرجع مزبور اخذ و به اداره فعالیت مشاغل خاص نظیر جایگاه سوخت، امداد خودرو، اورژانس، وسایل بازی را دارد استان

 کل استان ارائه نمایند.

یک از عناصر مجموعه را بذه اشذخاص ثالذث واگذذار نمایذد. ایذن واگذذاری رافذع          بهره بردار می تواند اداره هر( 01ماده

 ال وزارت نیست.مسئولیت بهره بردار در قب

بهره بردار موظف به نصب نرخ های مصوب خدمات در فرم و اندازه مناسب در معرض دید مشذتری و رعایذت    (02ماده 

 .آنها است

فروش، تغییر کاربری یا تعطیل مجموعه، همچنین ایجاد هر نوع بنای جدید و توسعه بنای موجود، تحت هذر  ( 03ماده 

  .است مجاززارت تایید و صرفاً باعنوان و شکلی، 

شرایط صدور و تمدید پروانه بهره برداری، معرفی مدیر، نحوه ارائه آمار و اطالعات مورد نیاز و سایر موضوعات  (00ماده 

مربوطه در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و تیرپارکها ، به مانند سایر تاسیسات گردشگری، در چارچوب ضذوابط  

 و مقررات وزارت خواهد بود.


