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  پیش گفتار

  
اي است که  وع ارائه خدمات به گردشگران در سطح جهان به گونهامروزه پیچیدگی ها و تن  

هاي پیشین و اتخاذ رویکردهاي جدید و  دست اندرکاران صنعت گردشگري نیازمند بازنگري در روش
  . باشند پویا می

کنند ،  هاي گردشگري به تنهائی موجبات سفر و رونق این صنعت را فراهم نمی دانیم جاذبه چنانکه می
اخت سازوکار توسعه فرآورده هاي مورد توجه مخاطبین و شیوه ارائه خدمات کیفی از طریق بلکه شن

  . باشد دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري از ملزومات این توسعه می
هاي تخصصی گردشگري ایران که مورد توجه بسیاري از  ها و ویژگی با توجه به گوناگونی جاذبه

هاي  گشت(اشد ، شناسائی و معرفی انواع تورهاي عالئق ویژه ب گردشگران ورودي به کشور نیز می
  . در دستور کار قرار گرفت) تخصصی

هاي کشور و همچنین با تدوین  اي از عالئق ویژه و ارسال آن به کلیه استان لذا با تهیه شناسنامه
ه تسهیل با عالئق ویژ» ب«نامه اجرائی مراحل درخواست و صدور پروانه براي متقاضیان بند  شیوه

  .  گردید
تورهاي عالئق ویژه » ب«آید ، فرآیند گام به گام درخواست صدور مجوز بند  آنچه در پی می

  . تواند این مهم را به نحوي شایسته ساماندهی نماید است که می) هاي تخصصی گشت(
  ...انشاء ا
  
  

  دکتر محمد شریف ملک زاده
  معاون گردشگري
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و 27/3/1380ایت به آئین نامه مصوب هیأت وزیران مورخ این شیوه نامه اجرائی با عن  
 به منظور ایجاد تسهیالت الزم براي 26/9/87 مورخ 1019/1/872بخشنامه صادره به شماره 

  .  و دفاتر خدمات مسافرتی با عالئق ویژه تهیه و تنظیم شده استها شرکت» ب«متقاضیان بند 
ي جغرافیائی و بومی کشورها ها  ویژگیگردشگري در بسیاري از مناطق جهان با توجه به

شود، که براین اساس دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استانداردسازي با  میطراحی و ارائه 
هاي جغرافیائی و بومی کشور عزیز  همکاري ستاد راهبردي توسعه گردشگري کشور با توجه به ویژگی

ویژه نموده است تا از این راه بتواند منابع و اجراي گردشگري با عالئق  اسالمی اقدام به طراحی و
عموم گذارده و فضائی مناسب براي رشد و توسعه  ي گردشگري ناشناخته کشور را به معرفیها فعالیت

  . اي فراهم آورد گردشگري با دیدگاهی تخصصی و حرفه
 و لذا بدین منظور نیاز است که نحوه اجراي این فعالیت نوپا و تخصصی را تعریف نموده

اي فراهم نمائیم تا کلیه متقاضیان با شرایطی تعریف شده و بدون سردرگمی نسبت به  شرایط را بگونه
  . تقاضاي خود اقدام نمایند

» ب«شود شامل کلیه فرآیند تقاضا و پیگیري مراحل صدور مجوز بند  آنچه در ادامه ارائه می
  . گردشگري کشور باشدهدفمند  توسعه  در راهباشد، که امید است بتواند گامی میبا عالئق ویژه 

  
  

  دفتر امور مراکز ، خدمات گردشگري و استاندارد سازي
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  روش اجرائی ) الف
ه نموده و باشد به سازمان مرکز استان مراجع میمتقاضی با توجه به شرایط آئین نامه که به پیوست  .1

  . نماید میتکمیل و ارائه ) پیوست (A-1 خود را طی فرم شماره تقاضانامه
 ،) A-2فرم ( صدور پروانه ، فرم شرایط عمومی متقاضیان دفاتر استان پس از دریافت تقاضانامهواحد امور  .2

را باشد  میکه شامل مشخصات عمومی متقاضی صدور پروانه و مدارك مورد نیاز اولیه براي تشکیل پرونده 
 . نماید میبه متقاضی ارائه 

 به همراه طرح اجرائی گردشگري با عالئق ویژه A-2ه در فرم متقاضی پس از تحویل مدارك ذکر شد .3
ي ها ل فرمـ اقدام به تکمی، تشکیل پروندهجهت و مراجعه به واحد امور دفاتر استان ) A-Pفرم (

 . نماید می) A-4فرم (و تعهدنامه عدم اشتغال ) A-3فرم ( فردي اتـمشخص
  
ي فرد ها و با توجه به توانمندي) فرم پیوست (A-Pفرم طرح عالئق ویژه توسط متقاضی با توجه به ) 1تبصره 

   .شود می به استان ارائه )در طول یکسال فعالیت(متقاضی و به منظور تحقق اهداف آن 
 شرایط متقاضیان 10 سال سابقه کار مفید و مرتبط با فعالیت مورد نظر با توجه به بند 3براي اثبات ) 2تبصره 

واهی کار در دفتریا شرکت خدمات مسافرتی، گواهی پرداخت بیمه از سوي اداره ، عالوه برارائه گ )A-2فرم (
  . بیمه تامین اجتماعی الزامی است

 
فرم (اه دولتی ـو آزمایشگ) A-101فرم ( را از استان براي اداره تشخیص هویت اي همتقاضی معرفی نام .4

A-102 (مخدر دریافت و پس از طی مراحل جهت استعالم در مورد عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد 
 . نماید میبه استان ارائه 

ي صالحیت ها  تا نسبت به تکمیل فرمنماید میبه حراست اداره متبوع معرفی  ضی را متقااي ه طی ناماستان .5
 . ي اقدام شودفرد
  

 منزله هاي مربوط به عدم اعتیاد ، سوء پیشینه کیفري و صالحیت فردي به  بدیهی است اخذ استعالم:تذکر
  .صدور مجوز نبوده و رأي کمیته فنی پس از انجام مصاحبه در این خصوص نافذ است

 
 قطعه 2استان تصویر کلیه مدارك تکمیل شده متقاضی را که مهر و امضاي برابر اصل شده به همراه  .6

جهت بررسی به دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و ) A-5فرم (عکس به انضمام فرم ارسال مدارك 
بررسی تقاضاهاي صدور مجوز بدون حضور باشد که کلیه مراحل  الزم به توضیح می(. دارد میاستانداردسازي ارسال 

 .) عمل خواهد شد7متقاضی بوده و در صورت لزوم طبق بند 
دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استاندارد سازي پس از دریافت مدارك مرحله اول متقاضی، آنها را  .7

مطرح و تصمیم در کمیته فنی با حضور متقاضی و انجام مصاحبه  تائیدی قرار داده و در صورت مورد بررس
 . گردد میبه استان مربوطه اعالم  A-6نهائی طی فرم 

  
جهت اعالم تا متقاضی از آن طریق به  مراتب به استان و A-7 ، طی فرمتصمیم نهائی اتخاذ ه منظور ب) تبصره

  .گردد انجام مصاحبه اقدام وحضور در جلسه کمیته فنی 
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) A-8فرم (استان پس از دریافت جوابیه فوق و در صورت تائید اولیه، اقدام به تکمیل فرم اعالم نظر اولیه  .8
 . باشد مینموده که داراي دو بخش خالصه پرونده متقاضی و اعالم نظر رئیس سازمان 

براي متقاضی ارسال نموده و  را A-9فرم ، استان پس از موافقت اولیه با کلیات درخواست متقاضی .9
 . نماید می به دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استانداردسازي ارسال رونوشت آن را

  
 و یا هردلیلی که منجر به رد ها در صورت عدم تائید مدارك متقاضی، منفی بودن جواب استعالم) تبصره

 ضی اعالم شده و پرونده مختومهستان به متقا از سوي اA-10صالحیت متقاضی شده باشد، مراتب طی فرم 
  . شود  میاعالم

 
پس از تائید متقاضی توسط کمیته فنی دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استانداردسازي و اعالم  .10

به متقاضی جهت )  به همراه ضمیمهA-11فرم (نتیجه به استان، فرم تعهدنامه ارائه مدارك متقاضی 
 . ن تحویل خواهد شدتکمیل و ارائه به استا

را از استان دریافت کرده و پس از تکمیل آن تحویل ) A-12(متقاضی فرم درخواست بازدید از محل  .11
 . نماید میدبیرخانه استان نموده و شماره ثبت آن را دریافت 

 ظرف مدت یک هفته از تاریخ نامه اقدام به اعزام ،استان پس از دریافت درخواست بازدید از محل .12
 . نماید می به رئیس استان A-13بازدید از محل طی فرم  س، بازدید از محل و ارائه گزارشکارشنا

 
در صورت وجود هرگونه مغایرت با شرایط محل مناسب براي فعالیت گردشگري، استان مراتب را طی ) 1تبصره 

  . باشد ت یکماه مینماید، که متقاضی مکلف به رفع آن ظرف مد اي به متقاضی جهت رفع نواقص اعالم می نامه
  

مدت یک ماه پرونده مختومه اعالم شده و جهت رفع نواقص در در صورت عدم اقدام متقاضی ) 2تبصره 
   .متقاضی بایستی کلیه مراحل را از ابتدا و با درخواست جدید طی نماید

 
 قرار اختیار متقاضی ر بانکی درا جهت سپردن ضمانت نامه) A-14فرم (استان معرفی نامه به بانک  .13

 . دهد می
 . نماید می مدیر فنی خود را به انضمام مدارك درج شده به استان اعالم A-15متقاضی طی فرم شماره  .14
 . نماید می تعهد نامه حضور تمام وقت خود را به استان اعالم A-16مدیر فنی طی فرم شماره  .15
شرکت مورد نظر را جهت هاي پیشنهادي براي دفتر یا   ده اسم و شناسهA-17متقاضی طی فرم شماره  .16

 . نماید میبررسی و تائید به استان اعالم 
 . نماید می تعهد نامه خود را براي تغییرات به استان اعالم A-18متقاضی طی فرم شماره  .17
 

درصورت استعفاء یا تغییر مدیر فنی، متقاضی بایستی فرد واجد شرایط دیگري را ظرف مدت سه ماه به ) تبصره
  . داستان معرفی نمای

 
 طی فرم شماره تائید ناماستان پس از دریافت مدارك مرحله دوم، تصویر برابر اصل شده آنها را به منظور  .18

A-19نماید می ارسال  براي دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استانداردسازي . 
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 از مطابقت  بررسی مدارك متقاضی و اطمینانضمن دفتر امور مراکز ، خدمات گردشگري و استانداردسازي .19
 دفتر کد شناسائی برايتعیین ،  ي ارائه شدهها نام و شناسهنسبت به تائید ،  آنها با ضوابط و آئین نامه جاري

دور پروانه به رئیس استان طی فرم شماره ـبراي صرا ائی ـوافقت نهـ ماقدام نموده ویا شرکت متقاضی 
A-20  دنمای میاعالم . 

  
 با صدور پروانه براي متقاضی، خدمات گردشگري و استانداردسازي، مور مراکز در صورت مخالفت دفتر ا) تبصره

  . شود می متقاضی ارسال  به استان جهت اعالم بهA-21موضوع مخالفت همراه با دالیل آن طی فرم شماره 
  

آن با توجه به مندرجات  نسبت به تکمیل لوح پروانه ،استان پس از اعالم موافقت نهائی با صدور پروانه  .20
 دفتر ي براي تائید و امضاي مدیرکلا هتان، آن را طی ناماقدام نموده و پس از امضاي رئیس سازمان اس

 . نماید می ارسال شگريامور مراکز و خدمات گرد
ي براي ا ه را طی نامح پروانه، آندفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استانداردسازي پس از امضاي لو .21

 . نماید میاضی ارسال استان جهت تحویل به متق
 به متقاضی تسلیم A-22پس از مراجعه متقاضی به استان، لوح پروانه فعالیت صادر شده طی رسید شماره  .22

شده و تصویر آن به همراه تصویر پروانه جهت درج در پرونده و اطالع دفتر امور مراکزو خدمات گردشگري 
 . شود میو استانداردسازي ارسال 

 
 را که در آن ها  صدور پروانه با شخصیت حقوقی بایستی اظهار نامه رسمی ثبت شرکتمتقاضیان) 1تبصره 

نظارت بر تاسیس و « آئین نامه 1ماده » ب«موضوع شرکت انحصاراً خدمات سیاحتی وگردشگري مطابق بند 
از پذیرش درج گردیده است را ارائه نمایند و » جهانگردي و زیارتی - فعالیت دفترهاي خدمات مسافرتی، سیاحتی

  . ي چند منظوره خودداري شودها تقاضاي شرکت
  

با عالئق ویژه تابع آئین نامه جاري » ب«کلیه مراحل شیوه نامه اجرائی صدور پروانه بهره برداري بند ) 2تبصره
  . باشد میسازمان 
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  تغییرات حقیقی و حقوقی ) ب
وقی براساس بخشنامه صادره به تغییرات دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي از شخصیت حقیقی به حق

  . باشد می به شرح پیوست قابل اجرا 3/12/87 مورخ 11194/40/872شماره 
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  ایجاد نمایندگی یا شعبه) ج
اره ـامه شمـه به بخشنـري با توجـي خدمات مسافرتی و گردشگها شرکتتوسط ا شعبه ایجاد نمایندگی ی

   .باشد میجرا  به شرح پیوست قابل ا3/12/87 مورخ 11195-40/872
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  گزارش عملکرد  ) د
معاونت به ي خدمات مسافرتی و جهانگردي موظف به ارائه گزارش عملکرد ها کلیه دفاتر و شرکت

  : شود میباشند که با توجه به شرایط زیر انجام  میگردشگري استان مربوطه 
ي مربوطه ها در فرمرا  شده شرکت موظف است در پایان هرماه گزارش عملکرد تورهاي برگزار/مدیر دفتر •

 . به صورت دقیق و کامل درج نموده و به پیوست نامه رسمی براي معاونت گردشگري استان ارسال نماید
شرکت و اطمینان از صحت آن ، /معاون گردشگري استان پس از بررسی گزارش عملکرد ماهانه هر دفتر •

ر مراکز و خدمات گردشگري و تصویري از گزارش یاد شده را همراه نامه رسمی براي دفتر امو
 . دارد میاستانداردسازي مرکز ارسال 

در صورت عدم ارسال گزارش از سوي دفتر یا شرکت ، معاون گردشگري استان مراتب را با پیشنهاد  •
 . نماید میمشخص جهت اتخاذ تصمیم به دفتر امور مراکز، خدمات گردشگري و استانداردسازي منعکس 

  
معتبر و در خصوص تورهاي  موظفند در اجراي تورها از راهنمایان داراي کارت ها دفاتر یا شرکت) 1تذکر

مورد تائید جامعه راهنمایان تور استفاده نمایند و استان ضامن حسن و همچنین هاي مرتبط  تخصصی از سازمان
 . اجراي تورها بوده و با موارد تخلف براساس آئین نامه جاري برخورد خواهد نمود

  
ي مربوطه براي متقاضیان تاسیس دفتریا ها داکثر زمان تحویل مدارك اولیه و اخذ استعالمح) 2تذکر 

شرکت حداکثر یک ماه ، و حداکثر زمان براي موافقت اولیه و اخذ تعهد از متقاضی یک ماه، و حداکثر مهلت 
 بدیهی است رعایت .باشد میبراي متقاضیان در مرحله دوم براي تحویل مدارك براساس تعهد اخذ شده سه ماه 

موارد مذکور از وظایف استان بوده و موارد گله مندي متقاضیان و عدم توجه به مقررات مشمول ارجاع موضوع 
   .به رسیدگی به شکایات و دفتر حقوقی سازمان خواهد بود

  
افقت هرگونه حکم لغو مجوز دفاتر با پیشنهاد رئیس سازمان استان به همراه مستندات الزم و مو) 3تذکر 

  . دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استانداردسازي مرکز صادر خواهد شد
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   ها پیوست ) هـ
  : باشد میي اشاره شده در شیوه نامه به شرح زیر ها  و پیوستها شامل کلیه فرم

 
 

  بسمه تعالی
  تصویب نامه هیأ ت وزیران

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی –وزارت راه و ترابري 
   

ـ    27/3/1380رخ  وزیـران در جلـسه مـ      هیأت و   مـورخ   1621/10/10807/1 پیـشنهاد شـماره      ه بنـا ب
 اصـالحی قـانون توسـعه صـنعت      )7( مـاد ه     )6( وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی و به استناد تبـصره           21/4/1379

 آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهاي خـدمات مـسافرتی ،          -1375مصوب    - ایرانگردي و جهانگردي  
  :، جهانگردي و زیارتی را به شرح زیر تصویب نمود سیاحتی

  
    

  ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهاي خدمات مسافرتی
این آئین نامه با توجه به شرایط مندرج در ذیل و به استناد قـانون تـشکیل سـازمان میـراث فرهنگـی و               (

  .) و اصالحات بعدي قابل اجراست23/10/1382گردشگري مصوب 
  

   کلیات –فصل اول 
  : دفترهاي خدمات موضوع این آیین نامه عبارتند از )1ماده 
 دفتر خدمات مسافرتی که در زمینه تنظیم برنامه هاي مسافرتی ، فروش بلیط مـسافرت ، ذخیـره              -الف  

قیم یا غیر مستقیم بـا رعایـت قـوانین و    مکان و هر گونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابري مسافر به طور مست         
  .مقررات راه و ترابري فعالیت می نماید

 جهانگردي که در زمینه اخذ روادید ، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی – دفتر خدمات سیاحتی -ب 
و و خارجی ، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردي و جهـانگردي بـا رعایـت قـوانین و مقـررات ایرانگـردي                  

  .جهانگردي فعالیت می کند
 دفتر خدمات زیارتی که در زمینه ثبت نام ، تنظیم و انجام مسافرت هاي زیارتی به داخل و خارج از            -پ  

  .کشور ، ذخیره مکان و هر گونه خدمات زیارتی با رعایت قوانین و مقررات حج و زیارت فعالیت می کند
  

مـاده یـک   ) الف(خواهد به انجام خدمات موضوع بند  هر شخص حقیقی یا حقوقی در صورتیکه ب       )2ماده  
این آیین نامه بپردازد باید مجوز مربوط را از وزارت راه و ترابري اخذ نماید و هر شخص حقیقـی یـا حقـوقی کـه             

مـاده یـک ایـن آیـین نامـه را دارد بایـد مجـوز الزم را از وزارت            ) پ(و  ) ب(قصد انجام خدمات موضوع بنـدهاي       
  .سالمی کسب نماید فرهنگ و ارشاد ا
  . صدور کلیه مجوزهاي موضوع این ماده براي یک شخص نیز بال مانع است )تبصره 

  
 جهـانگردي و  -کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقـدام بـه فعالیـت هـاي مـسافرتی ، سـیاحتی            ) 3ماده  

در . رجع مربوط اخذ نمایندزیارتی می نمایند موظفند حسب مورد مجوزهاي الزم را مطابق مواد این آیین نامه از م         
غیر این صورت نیروي انتظامی با معرفی مرجع مربوط از فعالیت آنان ممانعـت بـه عمـل آورده و متخلفـان را بـه               

  .محاکم دادگستري داللت می نماید
  

   شرایط صدورمجوز –فصل دوم 
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 کـه از ایـن   -ی  جهــانگردي و زیــارت  – مجوز تأ سیس دفترهاي خـدمات مسـافرتی ، سیـاحتی     )4ماده  
 با شرایط زیر به تشخیص مرجع صدور مجوز براي متقاضیان حقیقی یا حقـوقی صـادر            -پس دفتر نامیده می شود      

  : می شود
  :  ضوابط کلی-الف 

  ارایه محل مناسب براي دفتر کار
  معرفی مدیر فنی 

  ارایه نام و نشان دفتر 
  سپردن تضمین

  
  : شرایط اشخاص حقوقی-ب 

  تابعیت ایران
  تباط موضوع فعالیت شخص حقوقی با فعالیت هاي موضوع این آیین نامهار
  

  : شرایط اشخاص حقیقی-پ 
  تابعیت ایران

  متدین به دین اسالم یا سایر ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی 
  عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تأیید مراجع ذي صالح

  ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفري 
  تن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن براي متقاضیان مردداش

  داشتن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی 
  .نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت مورد نظر باشد

   سال سن25داشتن حداقل 
   سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت مرتبط و صالحیت شغلی3داشتن حداقل 

 و فعالیت دفتر براي اتباع بیگانه فقط در قالب اشخاص حقوقی و با رعایت قوانین        مجوز تأسیس  )تبصره  
  .و مقـررات مربـوط صادر می شود

  
 وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسالمی و راه و ترابري حسب مورد نظر مراجع ذي صالح را در            )5ماده  

  .خصوص صالحیت داو طلبان کسب می نمایند
رد استعالم موظفند پاسخ نظر خواهی موضوع این ماده را حداکثر تـا پـانزده روز    دستگاه هاي مو  )تبصره  

  .اعالم نمایند و عدم پاسخگویی در مدت یاد شده به عنوان موافقت آن دستگاه تلقی می شود
  

با داشتن توانایی جسمی و آزادگان و رزمندگان جنگ تحمیلی با بیش از    % 25 جانبازان بیش از     ) 6ماده  
سابقه حضور داو طلبانه در جبهه و خانواده هاي شاهد با معرفـی مرجـع مربـوط و داوطلبـان بـومی و فـارغ       دو سال  

التحصیالن دانشکده هاي ایرانگردي و جهانگردي و رشته هاي مرتبط با داشتن شرایط کامل این آیین نامه از نظر 
  .نوبت اعطاي مجوز تأسیس دفتر اولویت دارند

  
یس دفتر باید محلی را با شرایط زیر جهت انجام فعالیت خود به تشخیص مرجـع           متقاضیان تأس   )7ماده  

  :صدور مجوز ، دارا باشند
با توجه به میزان تقاضا و موقعیت به تشخیص مرجـع صـدور   ( متر مربع 70 الی 40 مساحت دفتر   -الف  

  )مجوز
   کاربري تجاري یا اداري محل دفتر-ب 
  تصرف مالکانه یا استیجاري محل دفتر ارایه مدرك معتبر رسمی مبنی بر -پ 

  
 متقاضیان تأ سیس دفتر باید یک نفر را به عنوان مدیر فنی به مراجع مربوط حسب مورد معرفی  )8ماده 

  : این آیین نامه باید داراي شرایط زیر باشد) 4(ماده ) پ(مدیر فنی ضمن دارا بودن شرایط بند . نمایند
مـاده یـک   ) پ(خارجی ترجیحاً انگلیـسی و در مـورد متقاضـیان بنـد           آشنایی کامل به یکی اززبانهاي       -1

  ترجیحاً عربی
ارایه گواهینامه فارغ التحصیلی از آموزشگاه ها و مراکزآموزش عـالی و مـدارس حرفـه اي خـدمات                -2

   جهانگردي یا مراکز آموزشی وزارتخانه هاي مرتبط -مسافرتی و سیاحتی 
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 مدیر فنی منـوط بـه دارا بـودن پروانـه معتبـر اشـتغال و تـأ ییـد            فعالیت اتباع خارجی در سمت     )تبصره  
  .صالحیت فنی آنها به وسیله مرجع صادر کننده مجوز است

  
این آیین ) 8( دارندگان مجوز یا مدیران عامل اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط ماده  )9ماده 

  .نامه می توانند به عنوان مدیر فنی همان دفتر تعیین شوند
 مدیر فنی در هر حال نمی تواند مدیر فنی بیش از یک دفتر باشد و موظف است تمـام وقـت در              )تبصره  

  .محل دفتر حاضر باشد
  

 متقاضی مجوز تأ سیس دفتر مکلف است تضمین معتبر به میزان حداقل پنجـاه میلیـون ریـال               )10ماده  
  . ضمین تعهد تسلیم نمایدبراي هر مجوز به مرجع صدور  مجوز به عنوان حسن انجام کار و ت

 مبلغ تضمین هر دو سال یک بار با توجه به شاخص تورم اعالم شده از بانک مرکزي ایران توسط )تبصره 
  . مرجع صدور مجوز قابل افزایش است

  
 تضمین سپرده شده در صورت عدم ایفاي تعهدات به تشخیص مرجع صدور مجوز قابل استیفا     )11ماده  

ه تمام یا قسمتی از تضمین ، مورد استفاده قرار گیرد مرجع مربوط مراتب را به وسیله نامـه      در صورتی ک  . می باشد 
به نشانی دارنـده مجـوز اعالم می کند و دارنده مجوز مکلف است حد اکثر تا یک ماه از تاریخ اعالم ، تضمین را به     

  .میزان مقرر تکمیل نماید
ذر موجه بنا به تشخیص مرجع صدور مجوز ، منجر به  عدم اجراي دستور تکمیل تضمین بدون ع      )تبصره  

  . تعلیق مجوز فعالیت دفتر می شود
  

 در صورتی که صاحب مجوز انصراف خود را از ادامه فعالیت به وسیله نامه سفارشی یا ثبت در         )12ماده  
جام پذیرد یا فعالیت دبیر خانه مرجع صادر کننده مجوز یا اظهار نامه رسمی اعالم کند و تسویه حساب هاي الزم ان        

  .یاد شده تعطیل شده باشد ، تضمین سپرده شده آزاد می شود 
  

 متقاضی باید نام و نشان دفتر خود را به مرجع صدور مجوز اعالم کند تا پـس از تـأ ییـد مـورد      )13ماده  
  .تغییر نام و نشان بدون تأ یید مرجع صدور مجوز  ممنوع است. استفاده قرار دهد
و نشان باید داراي مفهوم متناسب با فعالیـت دفتـر بـوده و از نـام هـاي غیـر فارسـی و غیـر                نام   )تبصره  
  .متعارف نباشد

  
و ) الـف ( پس از صدور موافقت اولیه مجوز دفتر توسط مرجع ذي ربط و احراز شرایط بندهاي      )14ماده  

به معرفی مکان ، نام ، نشان، مدیر این آیین نامه و ابالغ آن ، متقاضی موظف است طی سه ماه نسبت ) 4(ماده ) ب(
در غیر این صورت موافقـت صـادر شـده بـی اثـر      . فنی داراي شرایط و ارایه تضمین به مرجع یاد شده اقدام نماید    

  .است
  

 وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسالمی و راه ترابري موظفند پس از دریافت مـدارك منـدرج        )15ماده  
  . نتیجه بررسی خود را به متقاضی اعالم نمایندحد اکثر تا یک ماه) 4(در ماده 

  
   تکالیف دارنده مجوز –فصل سوم 

 تغییر محل دفتر بدون موافقت مرجع صادر کننده مجوز ممنـوع اسـت و تخلـف از ایـن مـاده                )16ماده  
  .موجب تعطیل دفتر جدید و تعلیق مجوز تا کسب موافقت از مرجع یاد شده می شود 

  
نیست به فعالیتی که مغایر با موضوع فعالیتش بوده یا سنخیتی با آن نداشـته باشـد    دفتر مجاز     )17ماده  

  .بپردازد
  

 در مواردي که پروانه لغو شود دارنده پروانه باید ظرف مـدت ده روز از تـاریخ ابـالغ تـصمیم              )18ماده  
  .قطعی لغو مجوز را به وسیله پست سفارشی یا حضور به مرجع صدور مجوز مسترد نماید
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 دفتر موظف است درزمان تعلیق از قبول تعهدهاي جدید خودداري نماید و طبق دستور العمل             )19اده  م
در صورت عدم رعایت مراتب باال ، مجوز دفتر به تشخیص مرجع       . هاي مراجع ذیربط به تعهدات قبلی عمل نماید       

  .صدور مجوز لغو می شود
  

  : یت نمایند دارندگان مجوز مکلفند موارد زیر را رعا )20ماده 
 شخص حقوقی دارنده  مجوز مکلف است هرگونـه تغییـر در امـور مربـوط بـه مـدیریت ، شـرکا ،        -الف  

سهامداران ، نام ، نشان و اقامتگاه شرکت را به اطالع مرجع صدور مجوز برساند در غیر این صورت مجوز فعالیت          
  .داو به تشخیص مرجع صادر کننده از یک ماه  تا سه ماه معلق می شو

 حضور مدیر فنی در دفتر الزامی است و در غیاب مدیر فنی در موارد ضروري دارنده مجوز یا مدیر   -ب  
  .عامل شخص حقوقی مکلف به حضور در دفتر است

 هرگاه دفتر پس از اخذ مجوز بیش از شش ماه بدون عذر موجه شروع به کار ننماید یا سه ماه بدون -پ 
اشد یا به مدت یک سال هیچ گونه فعالیتی نداشته باشد به تشخیص مرجع صـادر       داشتن عذر قابل قبول ، تعطیل ب      

  .کننده ، مجوز فعالیتش لغو می شود
 دفتر موظف است اطالعات مـورد درخواسـت و گـزارش عملکـرد فعالیـت خــود را در مــدتی کـه            -ت  

 مجـوز بـراي مرتبـه اول    در غیر این صورت به تشخیص مرجع صـدور        . مراجـع مربـوط تعیین می کنند ارایه دهد      
مجوز دفتر تا سه ماه تعلیق و چنانچه پس از پایان مدت تعلیق مدارك یاد شده را ارایه ننماید مجوز دفتر لغو مـی      

  .شود
 دفتر موظف است نام ، نشان ، نشانی کامل ، شماره هاي تلفن و نمابر و نوع فعالیت خـود را در سـر              -ث  

همچنـین در صـورت ارایـه    .  زبان هابی انگلیسی یا فرانسه یا عربی درج نمایـد برگنامه ها به زبان فارسی و یکی از   
  .شماره مجوز از سوي مرجع صدور مجوز موظف به درج آن در تابلو ، سر برگ و مکاتبات خود است

 مدیر عامل اشخاص حقوقی و دارنده مجوز در مورد اشخاص حقیقی پاسخگوي مرجع  صدور مجوز و -ج 
  .ین و مقررات مرتبط هستندمسؤول رعایت قوان

  
 انتقال مجوز  دفتر پس از موافقت مرجـع صـدور مجـوز و احـراز شـرایط و رعایـت قـوانین و                 )21ماده  

  .مقررات مربوط امکان پذیر است
  

 در صورتی که شخص حقیقی صاحب مجوز تمام یا یکی از شرایط مقرر در آیین نامه را بنـا بـه        )22ماده  
 بدهد مجوز وي تا شش ماه معلـق می شـود و اگـر در مــدت یــاد شـده شــرایط      تشخیص مرجع صدور از دست    

  .مـورد نظر را فراهم ننماید مجوز لغو می شود
  

 در صورتی که شخص حقیقی صاحب مجوز فوت نماید یا محجـور شـود ورثـه متـوفی یـا قـیم                     )23ماده  
در غیر این صورت مجوز دفتر لغو . دشخص محجور باید حداکثر تا شش ماه شخص داراي شرایطی را معرفی کنن  

  .می شود در این مدت مدیر فنی مسؤولیت دارنده مجوز را بر عهده دارد
  

 انحالل قهري یاارادي یا بطالن شخص حقوقی دارنده مجوز موجب لغو مجوز فعالیت می شود؛        )24ماده  
 جدید اقدام و موافقت مرجع صدور مگر اینکه تا شش ماه با رعایت شرایط مقرر قانونی نسبت به انتقال به شخص        

  .مجوز را از اخذ نماید
در مدت انحالل قهري یا ارادي اشخاص حقوقی صاحب مجوز مدیر تصفیه موظف است تا شـش          )تبصره  

  .ماه نسبت به انتقال مجوز به شخص جدید اقدام و موافقت مرجع صدور مجوز را اخذ نماید
  

 مدیر فنی و در مورد شخص حقوقی مدیر عامل یا مـدیر     درصورتی که در مورد شخص حقیقی       )25ماده  
فنی فوت نماید یا تغییر کند یا محجور شود یاهر یک از شرایط مندرج در ایـن آیـین نامـه را از دسـت بدهـد بـه              
تشخیص مرجع صدور مجوز دارنده مجوز در شخص حقیقی و هیأت مدیره در شخص حقوقی موظف است مراتب       

بی به مرجع صدور مجوز اعالم نماید و تا سه ماه شخص دیگري را که داراي شرایط مقرر را تا ده روز به صورت کت
در این آیین نامه باشد به جاي مدیر سابق تعیین و به مرجع صدور مجوز معرفی نماید؛ درغیر این صـورت مجـوز         

  .دفتر لغو می شود
  

ن آیین نامه مطابقت نـدارد موظفنـد    هر یک از دفترهایی که ارکان تشکیالت و مجوز آنها با ای   )26ماده  
  .حداکثر تا شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این آیین نامه وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند
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 جهـانگردي و زیـارتی   - دفتر نباید از عنوانی غیر از عنوان دفتر خدمات مـسافرتی ، سـیاحتی       )27ماده  

  .مانند آژانس و بنگاه استفاده نماید
  
 اعتبار مجوز صادر شده یک سال است و دارنده مو ظف است یک مـاه قبـل از انقـضاي مـدت                )28ه  ماد

  .نسبت به تمدید آن اقدام نماید
  

 ایجاد نمایندگی یا شعبه توسط شخص حقوقی دارنده مجوز با رعایت این آیین نامه و تصویب              )29ماده  
  .مرجع صدور مجوز بال مانع است

  
 موظف به رعایت مقررات و دستور العمل ها و خط مشی هـاي ابـالغ شـده توسـط        کلیه دفترها   )30ماده  

  .مراجع صدور مجوز هستند
  

   نظارت بر فعالیت دفتر –فصل چهارم 
نظارت بر فعالیت دفتر  از جهت کیفیت ، سطح کار آیی و رعایـت مقـررات حـسب مـورد بـر                 ) 31ماده  

 و ترابري است و در صورت مشاهده تخلف از مفاد ایـن آیـین   عهده وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسالمی و راه     
نامه و سایر مقررات مربوط مرجع صدور مجوز حسب مورد عالوه بر اعمال مجازات هاي مقرر در این آیـین نامـه           

  : به شرح زیر عمل می کند
   تذکر کتبی -الف 

   اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال -ب 
  از یک ماه تا سه ماه  تعلیق موقت -پ 

 مرجع صدور مجوز در صورت صالحدید جهت اداي توضیح از دارنده مجوز یا مدیر عامـل یـا             )1تبصره  
  .مدیر فنی یا کارشناسان صالحیتدار دعوت می کند و اتخاذ تصمیم درمورد تخلفات با مرجع یاد شده است

  .کثیر االنتشار درج می شود تعلیق یا لغو مجوز دفتر در یکی از روزنامه هاي  )2تبصره 
 درصورتی که تخلف دفتر واجد وصف مجرمانه باشد پرونده جهت رسیدگی به مراجع قـضایی   )3تبصره  

  .صالح  ارسال می شود
 در صورتی که در خصوص نحوه فعالیت دفتر شکایت یا اعالم تخلفی از سوي اشخاص ذي ربط  )4تبصره 

  .ننده مجوز موظف است مورد را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایدبا دالیل مستدل ارایه شود مرجع صادر ک
  

 نیروي انتظامی و سایر مراجع قانونی ذیربط مکلفند به تقاضاي مرجـع صـدور مجـوز از ادامـه                  )32ماده  
  .فعالیت دفترهایی که متخلف شناخته شده و به تعلیق یا لغو محکوم شده اند جلو گیري به عمل آورد

  
 جع صدور مجوز بابت  صدور یا  تمدید مجوزهاي موضوع ایـن آیـین نامـه وجـوهی را کـه              مرا  )33ماده  
توسط شوراي  -1375 مصوب -اصالحی قانون توسعه صنعت ایرانگردي وجهانگردي  ) 7(ماده  ) 4(مطابق تبصره   

  . ماده یاد شده عمل می نمایند)5(عالی ایرانگردي و جهانگردي معین می شود دریافت و مطابق تبصره 
  

 وزارتخانه هاي راه و ترابري و فرهنگ و ارشاد اسالمی موظفند پس از صدور مجوز یا تعلیق یا ) 34ماده 
  .لغو آن موضوع را به اطالع یکدیگر برسانند
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  دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي »ب«تقاضانامه صدور پروانه بهره برداري بند
  )تورهاي تخصصی(» با عالئق ویژه«

  
  یس محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استانرئ
 

  با سالم
........... شناسنامه  به شماره......................... فرزند........................ خانم /بدینوسیله اینجانب آقاي احتراماً،

متقاضی صدور پروانه بهره برداري  ............................و داراي مدرك تحصیلی...........................  کارت ملی شماره
.................  شهرستان/  در شهر................ با عالئق ویژه و گرایش دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي» ب« بند

  .باشم حقوقی می/ بصورت حقیقی
  

  :باشد قسمت زیر تکمیل گردد میدر صورتی که متقاضی شخص حقوقی 
  
  

   .....................................:شماره ثبت .........................................:  نام شرکت
  

  : ..........................تاریخ ثبت
  

.............................................  ......................................................................................................:آدرس شرکت
...........................................................................................................................................................................................  

  
  ....................................... ....:کد و شماره تلفن

  
  
  

  :.../.../...تاریخ
  :.............امضاء متقاضی

A
-١
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  »ب«بند  شرایط عمومی متقاضیان صدور پروانه بهره برداري
  )تورهاي تخصصی(» با عالئق ویژه«

 ئق ویژه با عال خدمات مسافرتی و جهانگرديشرکت/دفتر» ب«طلبان صدور پروانه بهره برداري بند داو
  : اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باید داراي شرایط زیر باشند 

  . تابعیت ایرانی - 1
 .  اساسی ایران سایر ادیان شناخته شده در قانونمتدین به دین اسالم یا - 2
داشتن اهلیت قانونی ، مشهور نبودن به فساد اخالقی و نداشتن پیشینه محکومیت کیفري که موجب  - 3

  . به تائید مراجع ذیصالحشد و نیز عدم اعتیاد به مواد مخدرسلب حقوق اجتماعی شده با
 .داشتن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی  - 4
 .  سال سن 25داشتن حداقل  - 5
 . داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از آن براي متقاضیان مرد - 6
بانی ب تحکیم م موج یا،ر سازمانهایی که مغایر با مقررات جاري کشورنداشتن مشاغل یا عضویت د - 7

هرگونه پیشینه همکاري و یا   با جمهوري اسالمی ایران شناخته شده، ضدیترژیم گذشته بوده، یا
 .ي ملحد محارب و غیر قانونیها با ساواك منحله و گروه

 . تغال دیگر که مانع فعالیت فوق باشدعدم اش - 8
 . عدم اشتغال به تحصیل - 9
ت مورد نظر با تاییدیه پرداخت بیمه و صالحیت  سال سابقه کارمفید مرتبط با فعالی3اقل دداشتن ح -10

  .شغلی
  

 اشخاص حقوقی داوطلب تاسیس دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردي باید داراي شرایط ذیل :1تبصره 
  : باشند
  . تابعیت ایران –الف 
  . ي دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگرديها  ارتباط موضوع فعالیت شخص حقوقی با فعالیت–ب 

 پروانه شخص حقیقی باشد باید دست کم یک نفر را به عنوان مدیر فنی صورتی که متقاضی در :2تبصره
و چنانکه شخص حقوقی باشد باید عالوه بر مدیر فنی یک نفر را به عنوان مدیر عامل دفتر خدمات 

  . مسافرتی و جهانگردي معرفی نماید
  بایستی به یکی از زبانهاي خارجی» 10«تا » 1«مدیر فنی عالوه بر شرایط مندرج در بندهاي  :3تبصره 

 ، مراکز آموزش عالی ها  التحصیلی از آموزشگاهو گواهی نامه فارغآشنایی کامل داشته ) ترجیحاً انگلیسی ( 
دارندگان مجوز یا مدیران عامل اشخاص .  جهانگردي داشته باشد –و مدارس حرفه اي خدمات سیاحتی 

   .توانند به عنوان مدیر فنی همان دفتر تعیین شوند می حقوقی در صورت دارا بودن شرایط مذکور
فعالیت اتباع خارجی در سمت مدیر فنی منوط به دارا بودن پروانه معتبر اشتغال و تایید صالحیت  :4تبصره

  . فنی آنها بوسیله سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري است 
ت در زمینه نظارت بر تأسیس و فعالیت  آخرین آئین نامه مصوب هیأت محترم دول:5تبصره 

جهانگردي و زیارتی در این خصوص حاکمیت خواهد - ي خدمات مسافرتی، سیاحتیها شرکت/دفترها
  . داشت
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  مدارك مورد نیاز جهت تشکیل پرونده 
  
  رك تحصیلی به همراه اصل مدرك تصویر آخرین مد - 1
 تصویر کامل تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل شناسنامه  - 2
 ) براي آقایان ( صویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و اصل آن ت - 3
 ربوط به سال جاري  مx3 4تعداد پنج قطعه عکس  - 4
 ) در مورد اشخاص حقوقی  ( ها اظهارنامه رسمی ثبت شرکت - 5
 مدارك مربوط به سابقه کار و پرداخت بیمه  - 6
  ) A-Pفرم (طرح اجرائی با عالئق ویژه و ذکر گرایش  - 7
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  )تورهاي تخصصی(ی تورهاي عالئق ویژه طرح اجرائ
  )گردشگري ورودي و داخلی(

 :موضوع فعالیت  -1
 و هاي فردي اساس توانمندي ذکر شده برتخصصی هاي  شامل اجراي تورهاي عالئق ویژه با گرایش

  با عالئق ویژه» ب«گروهی متقاضیان مجوز بند 
  

  نام فعالیت تخصصی

  .............................................اولویت اول 

  .............................................اولویت دوم 

  .............................................اولویت سوم 

 : هدف - 2
با  »ب«ي مشروع متقاضیان مجوز بند ها به خواسته شامل دالیل اشتغال به فعالیت به منظور دستیابی

مشخصی از درآمد در پایان سال ، ارتقاي کیفیت خدمات ارائه شده در حد مطلوب  انمانند میزعالئق ویژه 
از گردشگران در سال ، از جمله گردشگران داخلی   مشخص ، تعداد مشخصیاي هبه سود حاشی گردشگران ، دستیابی

  .ورودي نسبت به هر موضوعو 
  هاي اجرائی  برنامه-1-2

ها قرار  راي سال و با توضیح اینکه چه تعداد تور و در کدام زمینههاي سفر مورد پیش بینی ب شامل برنامه
   با ارائه برنامه سفردر زمینه تورهاي داخلی و ورودي... مانند تورهاي یک روزه ، دو روزه ، هفتگی و . است اجرا شود

  ........................................................ نام فعالیت تخصصی اولویت اول
  ...)یک روزه ، دو روزه ، سه روزه و ( هاي سفر در سال تعداد برنامه

  ........................................................ نام فعالیت تخصصی اولویت دوم
  ...)یک روزه ، دو روزه ، سه روزه و ( هاي سفر در سال تعداد برنامه

  ........................................................ نام فعالیت تخصصی اولویت سوم
  ...)یک روزه ، دو روزه ، سه روزه و ( هاي سفر در سال تعداد برنامه

   توجیه اقتصادي-2-2
  

  در سال شامل ها هزینه برآورد
  
  

  ریال ........................................... هاي سفر شرکت در سال با توجه به اجراي برنامه/دفتر سود برآورد
  

  : مستندات تحقیق بازار  - 3
نسبت به هر موضوع  جذب قابل و مسافران و تعداد جلب گردشگران مشخص کننده بازارهاي هدف براي 

  .با هر فعالیت خاص گردشگري است

A
-P

  

 ریال ............................................................................................... هزینه مکان
 ریال ....................................................................................... هزینه تجهیزات

 ریال ........................................................................................... کارکنان هزینه
 ریال ............................................................................................. ها هزینه سایر
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جهت جذب  کشورهاي هدف/داخلی کشور بازارهاي ....................................................................... نام فعالیت تخصصی - 
   نوع فعالیتهگردشگر با توجه ب

 جهت جذب کشورهاي هدف/ بازارهاي داخلی کشور....................................................................... نام فعالیت تخصصی - 
   نوع فعالیتگردشگر با توجه به

 جهت جذب کشورهاي هدف/ بازارهاي داخلی کشور....................................................................... نام فعالیت تخصصی - 
   نوع فعالیتگردشگر با توجه به

 
 : راهبردهاي جذب گردشگر/ ها روش/ ها استراتژي - 4

 یقدر تحق هدف گردشگري که مختلف بازارهاي جلب گردشگران براي ي گوناگونها انتخاب روش شامل 
و تعداد گردشگران در هر زمینه خاص انتخاب شده   ، آمارهايها بر اساس آن روش بازار شناسایی شده است و

  .مشخص گردیده است
  

  .............................................................................................. نام فعالیت تخصصی اولویت اول
  ...................................تعدادگردشگران داخلی در سال  .............................ودي در سال تعدادگردشگران ور

  

  ..............................................................................................دوم نام فعالیت تخصصی اولویت 
  ...................................تعدادگردشگران داخلی در سال  .............................تعدادگردشگران ورودي در سال 

  

  ..............................................................................................سوم نام فعالیت تخصصی اولویت 
  ...................................تعدادگردشگران داخلی در سال  .............................تعدادگردشگران ورودي در سال 

  

  :هاي بازاریابی روش/ نحوه اجراي راهبردها  - 5
تعداد پیش بینی  بر اساس ورودي و داخلی جلب گردشگران بازاریابی براي در انتخاب شده ابزارهاي شامل 

تلویزیون ، برشور ، نمایشگاه ، کنوانسیون ، همایش ،  ، شد که شامل رادیوبا میدر هر زمینه خاص انتخاب شده  شده
  .باشد میره غیبیلبوردهاي تبلیغاتی و 

 
  : هاي تماس جهت بازاریابی  طرف - 6

هاي سفر در طول  ي مرتبط با ورود گردشگران یا دفاتر مسافرتی همکار جهت ارائه برنامهها شامل واسطه 
  .باشد میسال 

  ............................................................................................. ا و موسسات در کشورهاي هدفه  شرکت- 1

  ........................................................................................................ ها و موسسات در داخل کشور  شرکت- 2

  ..............................................................................................................................................................ها  تماسسایر  - 3

   

   امکانات موجود جهت اجراي فعالیت تخصصی مورد نظر - 7
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................
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  »ب«متقاضی صدور پروانه بهره برداري بند  مشخصات فردي

  )تورهاي تخصصی(» با عالئق ویژه«
  .....................................استان 

  .................................: ........... نام پدر- 3: ................................................  نام خانوادگی-2: ...............................  نام- 1
 ................................. : آخرین مدرك تحصیلی- 6 : ....................... تاریخ تولد - 5........................  شماره شناسنامه - 4
   .................................................. :فه  وضعیت نظام وظی-8     متاهل    مجرد:  وضعیت تاهل - 7
  ...................................................:  به کدام زبان خارجی آشنایی دارید -9 

  عالی  خوب  متوسط  ضعیف :   میزان آشنایی با زبان مذکور– 10
  :.................................مدت حضور  ندارم  دارم :  سابقه حضور در جبهه -11
  :نسبت اینجانب با شهید باشم مین باشم  می:  از اعضاء خانواده معظم شهدا-12
  : ....................درصدجانبازي باشم مین باشم می جانباز -13
 انگیزه خود را در خصوص تاسیس دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردي بطور مختصر توضیح و محور فعالیت -14

  .خود را بر اساس توریسم با عالئق ویژه مشخص نمائید
  

  ین صنعت با توجه به سیاستهاي کالن دولت عمل نمود؟توان در رونق ا می به چه نحو -15
  

   چه شناختی راجع به صنعت جهانگردي دارید ؟-16
  

   چه امکاناتی براي راه اندازي و تاسیس دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردي دارید؟ -17
  

  ي خاص را که درخصوص این صنعت گذرانده اید، نام ببرید ؟ها  آموزش-18
  

  طی ده سال گذشته داشته اید نام ببرید؟ چه مشاغلی در -19
  

   شغل فعلی شما چیست ؟-20
  

ذکر شماره تلفن ضروري جهت اعالم نوبت .( یدئ وشماره تلفن ذکر نما آدرس منزل خود را همراه با کد پستی-21
  .)مصاحبه فنی الزامی است

  
  . و شماره تلفن ذکر نماییدپستی  آدرس محل کار قبلی خود را همراه با کد -22
  

یم و در صورت اثبات کذب بودن نما میاینجانب صحت کلیه اظهارات خود را که در باال آمده گواهی 
  . و لغو پروانه بهره برداري راساً اقدام نمایدتواند نسبت به ابطال تقاضا میهرکدام از موارد فوق، صادر کننده مجوز 

  :..........................................تاریخ 
  :.........................................امضاء متقاضی محل 
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  تعهد نامه عدم اشتغال
  »ب « متقاضی صدور پروانه بهره برداري بند 

  )تورهاي تخصصی(» با عالئق ویژه«
  

» ب«ند متقاضی صدور پروانه بهره برداري ب ...........................................خانم /آقاي بدینوسیله اینجانب
 ..............................شهرستان / شهر ..............................در استان  با عالئق ویژه دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردي

باشم ودرصورت اثبات عدم  می ن شاغل در ادارات یا ارگانهاي دولتی یا مشاغل دیگردارم که به هیچ عنوان اعالم می
تواند نسبت به لغو پروانه بهره برداري راساً  میمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري صحت موارد فوق ساز

   .اقدام نماید و کلیه خسارات وارده متوجه اینجانب خواهد بود
  
  
  

  : ................................تاریخ 
  ........................: .......متقاضی امضاء 

A
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  تشخیص هویتاداره محترم 
  

  باسالم
 خانم سرکار/ خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به بررسی سوابق و عدم محکومیت کیفري جناب آقاي

متولد  ...........................صادره از ........................... به شماره شناسنامه ................. فرزند.......................... ..................
  .اعالم گردد انجام و نتیجه به این سازماناقدامات الزم  .......................

  
  

  رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
  ...........................استان 

A
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محل الصاق 
 عکس
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  بهداشت و درمان و آموزش پزشکیوزارت 
  آزمایشگاه محترم

  
  باسالم

  در خصوص عدم اعتیاد به مواد مخدر الزم ي ها ست دستور فرمائید نسبت به انجام آزمایشخواهشمند ا
صادره از ........................... به شماره شناسنامه ................. فرزند............................ سرکار خانم/ جناب آقاي

  .اعالم گردد  گرفته و نتیجه به این سازماناقدامات الزم انجام......... ..............متولد ........................... 
  
  

  رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
  ...........................استان 

  

محل الصاق 
 عکس

 

A
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  ارسال مدارك مرحله اول
  »ب«متقاضیان صدور پروانه بهره برداري بند 

  )تورهاي تخصصی(» با عالئق ویژه«
  
  
  
  
  
  
  

  مدیرکل محترم دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استانداردسازي
  

  با سالم
 .....................................سرکار خانم / در پرونده جناب آقاي احتراماً بدینوسیله تصویر مدارك اولیه موجود

  .اً اقدامات الزم را مبذول دارید، لطف گردد میحاوي موارد زیر ارسال » ب«متقاضی صدور پروانه بهره برداري بند 
  

   )A-1فرم به کد ( » ب« تقاضانامه صدور پروانه بهره برداري بند -1 
  ) براي اشخاص حقوقی (ها  اظهار نامه رسمی ثبت شرکت-2 
   تصویر آخرین مدرك تحصیلی-3 
  امل تمام صفحات شناسنامه تصویر ک-4 
  )براي آقایان( تصویر کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم -5 
   )A-3(  فرم مشخصات فردي -6 
  ) A-4( تعهدنامه عدم اشتغال  -7 
    جوابیه استعالم از اداره تشخیص هویت-8 
   جوابیه استعالم از آزمایشگاه دولتی-9 
   مدارك مربوط به سابقه کار- 10 
  ) A-P ( طرح اجرایی گردشگري با عالیق ویژه- 11 
  جوابیه صالحیت فردي - 12 

  
  

  رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
  ........................... استان

A
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  اعالم نظر در مورد مدارك مرحله اول
  »ب«متقاضی صدور بهره برداري بند 

  )تورهاي تخصصی(» با عالئق ویژه«
  
  
  
  
  
  
  

  ........... ............ استانرئیس محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
  

  با سالم
  هاي صورت گرفته  با توجه به بررسی....../...../..... مورخ ............................ ...... بازگشت به نامه شماره 

متقاضی صدور پروانه ..................................................... سرکار خانم /در مورد مدارك مرحله اول جناب آقاي
  ، »ب«برداري بند  بهره

  
  . تایید گردیده و طی نمودن باقی مراحل توسط متقاضی بالمانع است مدارك ایشان

  
  .باشد  بنا به دالیل زیر مدارك ایشان مورد تایید نمی

  
  :دالیل رد صالحیت

...........................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................  
 
  
  

  مدیر کل دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استاندارد سازي

A
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 44 از 28صفحه 

  عالم نیاز به حضور متقاضیا
  

  
  
  
  

  
 ....................... رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان

  
  با سالم

 متقاضی ........................... فرزند......... .....................سرکار خانم/ جناب آقاي ا عنایت به پرونده احتراماً، ب
هاي بعمل آمده به منظور تکمیل مستندات  با عالئق ویژه و با توجه به بررسی» ب «صدور پروانه بهره برداري بند 

در ....................... ساعت....................... اي که در تاریخ  پرونده نیاز است که نامبرده در جلسه
شود حضور بهم  برگزار می.............................................................................................................................. محل
  .خواهشمند است دستور فرمائید موضوع به اطالع متقاضی رسانده و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند. رساند

  
  

دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استاندارد سازي

A
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  فرم اعالم نظر اولیه
 

  :»ب«خالصه پرونده متقاضی صدور پروانه بهره برداري بند
  
  ....................:........شناسنامه شماره: ......................... نام پدر: ............................. نام خانوادگی....... ...: .............نام

.... ........: .................وضعیت نظام وظیفه: ................. وضعیت تاهل: .................... محل تولد: ..................... تاریخ تولد
  صورت حقوقیه ب صورت حقیقیه ب ....: ..........................شهرستان: ................................... دفتر واقع در استان

   »پ«بند »ب«بند » الف« بند :داراي مجوز
  .......................: درصدجانبازي. .....: ...............خانواده شهید.. ...: ..............سابقه جبهه.. ....: ...............سابقه کار مربوطه

  .............. ...............................: ..آخرین مدرك تحصیلی........... ..................: ..شغل فعلی..... .............: .......سابقه اسارت
  ..........................: مورخ.................. .: .....دسازيامور مراکز و خدمات گردشگري و استاندار  دفترشماره نامه اعالم نظر

  .......: ..................................................................................................................................................................مالحظات
  
  ................................... :امضاء    : ............................................... انوادگی تنظیم کننده پروندهنام و نام خ

  
  .آید و مدارك موجود در پرونده با تقاضاي وي موافقت اولیه بعمل می با توجه به مشخصات متقاضی 

  
  .گردد مییل زیر با تقاضاي متقاضی موافقت نبنا به دال 

  
  :دالیل عدم موافقت

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  
  

  
  رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

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

A
-٨

 



 خدمات مسافرتی و گردشگريهاي  یا شرکت دفاتر »ب«شیوه نامه صدور مجوز بند 
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  اعالم موافقت به متقاضی
  )» ب «در مورد صدور پروانه بهره برداري بند ( 

  )تورهاي تخصصی(» با عالئق ویژه«
  
  
  
  
  
  

  
  ..........................................سرکار خانم / جناب آقاي 

  
  با سالم

دفاتر خدمات مسافرتی و » ب«نظر به اینکه با تقاضاي شما مبنی بر صدور پروانه بهره برداري بند 
جهانگردي موافقت اولیه به عمل آمده است، لذا شایسته است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت این نامه 

ور پروانه در یکی از دسپردن تعهد در خصوص ارائه مدارك مورد نیاز جهت صجهت آگاهی از وضعیت پرونده و 
بدیهی است درصورت .  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان مراجعه نماییدروزهاي اداري به

  .عدم مراجعه در موعد مقرر موافقت اولیه کان لم یکن تلقی خواهد شد
  
  

  ایع دستی و گردشگريرئیس سازمان میراث فرهنگی، صن
  ...............................استان 

  
  
  
  
  
  

  :رونوشت
   دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استاندارد سازي - 

A
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  اعالم مخالفت به متقاضی
  )» ب«در مورد صدور پروانه بهره برداري بند ( 

  )تورهاي تخصصی(» با عالئق ویژه«
  

  
  
  
  
  
  

  .............................سرکار خانم / جناب آقاي 
  

  با سالم
دفاتر خدمات مسافرتی و » ب«نظر به اینکه تقاضاي شما مبنی بر صدور پروانه بهره برداري بند 

هانگردي مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مدارك و شواهد موجود در پرونده و نیز دالیل زیر، صالحیت شما ج
  . نگرفت، در نتیجه درخواست شما اقدام بعدي نخواهد داشتجهت صدور پروانه مورد تایید قرار

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
  ...............................استان 

  
  :رونوشت

   دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استانداردسازي- 

  :دالیل 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  

...........................................
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  » ب« بند تعهد نامه ارائه مدارك صدور پروانه بهره برداري
  )تورهاي تخصصی(» با عالئق ویژه«

  )مدارك چند منظوره(
  

  .......................... .....، صنایع دستی و گردشگري استان رئیس سازمان میراث فرهنگی
  

  باسالم
......................... ..به شماره شناسنامه ................. فرزند............................ خانم/ بدینوسیله اینجانب آقاي

دفتر خدمات مسافرتی » ب«متقاضی صدور پروانه بهره برداري بند ....................... متولد ........................... صادره از 
به ...../....../...../ که موافقت اولیه در مورخ ....................... شهرستان/ شهر........................ و جهانگردي از استان 

نمایم از تاریخ امضاء این تعهد نامه حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به تهیه موارد  میاینجانب اعالم گردید، تعهد 
، در غیر اینصورت موافقت نامه اولیه کان اقدام نمایم ط به آن به طور یکجاعنوان شده در فرم ضمیمه و مدارك مربو

هر گونه ضرر و زیان در این خصوص متوجه اینجانب خواهد بود و حق هیچگونه لم یکن تلقی خواهد شد و 
  .اعتراضی را نخواهم داشت

  
  
  

  :.../.../...تاریخ
  :.............امضاء متقاضی

A
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  : معرفی مدیر فنی که داراي شرایط ذیل باشد -1
   تابعیت ایرانی - 1- 1
  شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران دین مبین اسالم یا سایر ادیان شناخته   متدین به- 2- 1
داشتن اهلیت قانونی ، مشهور نبودن به فساد اخالقی و نداشتن پیشینه محکومیت کیفري که موجب سلب - 3- 1

  حقوق اجتماعی باشد و عدم اعتیاد به مواد مخدر
   داشتن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی - 4- 1
  ) براي آقایان ( فیت دائم  داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معا- 5- 1
ب تحکیم مبانی رژیم  موج یا،ر سازمانهایی که مغایر با مقررات جاري کشورنداشتن مشاغل یا عضویت د - 6- 1

هرگونه پیشینه همکاري با ساواك منحله و و یا   با جمهوري اسالمی ایران شناخته شده، ضدیتگذشته بوده، یا
   .ي ملحد محارب و غیر قانونیها گروه

   سال سن 25 دارا بودن حداقل - 7- 1
  ) ترجیحاً انگلیسی (  آشنایی کامل به یکی زا زبانهاي خارجی - 8- 1
   و مدارس حرفه اي خدمات مرتبط با موضوع فعالیت ها  داشتن گواهی نامه فارغ التحصیلی از آموزشگاه- 9- 1
  .  نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت مورد نظر باشد -10- 1
   سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت مورد نظر صالحیت شغلی 3ن حداقل  داشت-11- 1
  
 :معرفی مکان فعالیت با داشتن شرایط ذیل  -2
  . درصورت مالکیت ، ارائه اصل سند همراه تصویر آن -2-1 
  . در صورت استیجاري ، ارائه اصل اجاره نامه محضري همراه تصویر آن - 2- 2
  .مکف یا طبقه اول واقع بوده و قابل دسترسی و دید عموم باشد  محل فعالیت در طبقه ه- 3- 2
  . محل فعالیت با دیگر صنوف مجاور سنخیت داشته باشد - 4- 2
  . محل فعالیت داراي تجیهزات و امکانات مناسب با نوع فعالیت باشد - 5- 2
  .احت مفید براي فعالیت با توجه به آئین نامه حداقل مس- 6- 2
  . داراي سند اداري یا تجاري باشد  محل فعالیت باید - 7- 2

ریال دروجه سازمان  )پنجاه میلیون  ( 000/000/50سپردن ضمانت نامه بانکی به مبلغ  -3
ن به میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري که پس از تحویل آن به واحد مالی ، رسید آ

 . ودش می ارائه ه استان مربوطسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
 

نام متناسب که همگی داراي مفهوم متناسب با فعالیت دفتر بوده و از ) ده (10معرفی حداقل  -4
 . ي فارسی و متعارف باشد ها نام

  

آرم یا نشان که همگی داراي مفهوم متناسب با فعالیت دفتر بوده و ) ده( 10ارائه حداقل  -5
 . متعارف باشد

  

  :.../.../...تاریخ
  ...........:..امضاء متقاضی

ه ف
میم

ض
 رم
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  شرکت/درخواست بازدید از محل دفتر
  خدمات مسافرتی و جهانگردي

  
  رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان

 
  با سالم

 ايائه مدارك برکه تعهد الزم را در خصوص ار........ ....................................خانم/ احتراماً، اینجانب آقاي
ام، بدینوسیله مکانی را که آدرس آن در ذیل  سپرده.......................... را در مورخ » ب«برداري بند ور پروانه بهرهصد

باشد را  میاجاره نامه محضري آن بنام اینجانب قابل ارائه / اداري بوده و سند مالکیت/ آمده و کاربري آن تجاري
با بازدید کارشناسان آن مدیریت از این محل، دستورات الزم را صادر خواهشمند است در رابطه  .نمایم معرفی می

  .نمائید
  

  آدرس
   ...............................................:شهرستان /شهر     : ...........................................استان

  
..................................................................................................................  ...................................................:نشانی دقیق

...........................................................................................................................................................................................  
  

   ...............................:شماره تلفن تماس ............................ :صندوق پستی ..............................: کدپستی
  
  
  
  

  :.../.../...تاریخ
  :.............امضاء متقاضی

A
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   کارشناسانتوسطگزارش بازدید از محل دفتر
  
  
  
  

 ............................. رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان
    

  با سالم
.../.../... در تاریخ ...................... سرکار خانم / احتراماً بدنبال بازدید از محل پیشنهادي دفتر جناب آقاي

  :گردد مییل تقدیم گزارش موارد مشاهده شده به شرح ذ
   متوسط خوب عالی  فرعی میباشد و موقعیت محل/دفتر مشرف یا بر خیابان اصلی

  :باشد واحدهاي مجاور آن شامل می
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................  
    سایر  تجاري اداري :نوع سند مالکیت

   مالکیت شخصی   اوقاف  اجاره   سرقفلی    :نوع مالکیت
  .باشد می / باشد اتاق و داراي بالکن نمی.............. متر مربع جمعاً داراي ...............  :مساحت مفید دفتر

  .طبقه است............ واقع و شامل ............. دفتر در طبقه 
  .باشد  میمتوسط  خوب عالی :وضعیت درب ورودي

  .باشد  میمتوسط خوب عالی :راسیون و تجهیزات داخل دفتروضعیت دکو
  ندارد   دارد :آبدارخانه         ندارد   دارد  :سرویس بهداشتی

  تلفن     گاز      برق     آب     :امکانات شهري
   : .............................شهرستان/ شهر : ......................استان :آدرس

 .......................................................................................................................................: ....................نشانی دقیق پستی
...........................................................................................................................................................................................  

  ...................................: ...........کد و شماره تلفن: .............................. صندوق پستی: ..................................... کد پستی
  : ....................................شماره دورنویس

  
  
  
  
  

  
................................. :امضاء     ............................: .........نام کارشناس

  :توضیحات
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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  معرفی نامه به بانک جهت سپردن تضمین مورد نیاز
  »ب « صدور پروانه بهره برداري بند 

  )تورهاي تخصصی(» با عالئق ویژه«
  
  
  
  
  
  
  
  

   ................................ریاست محترم بانک
  .................... ........شعبه 

  
  با سالم

که متقاضی ...............................  فرزند ...................................سرکار خانم/ احتراماً بدنوسیله جناب آقاي 
ستان شهر/ شهر ............... .....دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردي در استان » ب «صدور پروانه بهره برداري بند 

آئین نامه نظارت برتاسیس و فعالیت  « 10باشند، به منظور سپردن ضمانت نامه بانکی موضوع ماده  می............... 
ریال و به حروف  .......................................به مبلغ به عدد »  جهانگردي و زیارتی - سیاحتی  دفاتر خدمات مسافرتی ،

ریال در وجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري جهت حسن انجام کار  .............................................
  .گردد میتضمین تعهدهاي دارنده پروانه بهره برداري به شما معرفی  و
  
  

  رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
  ...............................استان 
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  امه مدیر فنیمعرفی ن
   دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردي

 
 ............................. رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان

  
  باسالم

............... ال متولد س........................ فرزند ................................ سرکار خانم / بدینوسیله جناب آقاي  احتراماً
باشد را جهت   می ساکن در آدرس زیرکه........ ........................صادره از شهر................................ به شماره شناسنامه 

  .شود ارك مورد نیاز به پیوست ارائه میمد ، نمایم میتصدي پست مدیر فنی دفتر بحضورتان معرفی 
  

  ....................................شهرستان /شهر      ...................................استان     :نشانی
  

  ..................................................................................................................................................................... :نشانی دقیق
.................................................................................................................................................................. ........................  

...........................................................................................................................................................................................  
  ........................................ : تلفن شماره  .............................. :یصندوق پست   ...............................: کد پستی

  
  :مدارك پیوست

   گواهینامه مدیریت فنی-1 
   و تائیدیه پرداخت بیمه سابقه کار مرتبط با موضوع فعالیت-2 
   تصویر آخرین مدرك تحصیلی-3 
   تصویر تمام صفحات شناسنامه-4 
  ) براي آقایان( وظیفه یا معافیت دائم  ویر کارت پایان خدمت تص-5 
   جدید مربوط به سال جاري4x3 تعداد چهار قطعه عکس -6 

  
  
  

  ........................... ):برداري متقاضی صدور پروانه بهره(نام معرف 
  .../.../... :تاریخ
  ........... :امضاء
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  وقتتعهدنامه حضورتمام 
  مدیرفنی دفتر

  
 ............................. رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان

 
  با سالم

که به عنوان مـدیرفنی دفتـر خـدمات         ............................................ خانم  / احتراماً، بدینوسیله اینجانب آقاي   
............................. طـی نامـه بـه شـماره       ................................ سرکار خانم /جناب آقاي   مسافرتی و جهانگردي توسط     

گردم که به صورت تمـام وقـت در     ام، با توجه به همه گونه توافق با ایشان متعهد می           معرفی گردیده ................. مورخ  
ر داشته باشم و در صورت انصراف حـداقل از یـک مـاه قبـل      حضور مستم مات مسافرتی و جهانگردي معرف    دفتر خد 

برسـانم تـا ایـشان نـسبت بـه      » ب« به اطالع دارنده پروانه بهـره بـرداري بنـد     بصورت کتبی  موضوع استعفاء خود را   
  .اینجانب با شخص دیگر اقدامات الزم را بعمل آورد جایگزینی

عالیـت  فباشد که از ادامه   استان مجاز میسازمانباال، رئیس ضمناً در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده در         
  .اینجانب در کلیه دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي ممانعت بعمل آورد

  
  

  : ............................تاریخ 
   : ..........................امضاي مدیر فنی
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  اعالم اسامی و آرمهاي پیشنهادي
  گرديبراي دفتر خدمات مسافرتی و جهان

  
 ............................. رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان

  
  با سالم

دفتر خدمات » ب« متقاضی صدور پروانه بهره برداري بند .................................خانم / احتراماً اینجانب آقاي
ها و  را به عنوان نام) نشان (  نام و به پیوست این فرم حداقل ده آرم مسافرتی و جهانگردي در ذیل تعداد حداقل ده

خواهشمندم . نمایم میاند ، خدمت شما ارائه  هاي پیشنهادي براي دفتر که به ترتیب اولویت شماره گذاري شده آرم
  .ها باتوجه به الویت آنها مبذول دارید ها و آرم اقدامات الزم را در خصوص انتخاب یکی از نام

  
  :لیست اسامی

1 - ..............................  2 - ..............................  3 - ..............................  
4 - ..............................  5 - ..............................  6 - ..............................  
7 - ..............................  8 - ..............................  9 - ..............................  

10- ...........................  11- ...........................  12- ...........................  
  
  

  : ............................تاریخ 
  : ..........................امضاء 
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  د اعالم انجام تغییراتتعهد نامه در مور
   خدمات مسافرتی و جهانگرديشرکت/در دفتر

  
  

  ................................. استان رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
  

  با سالم
» ب«ور پروانه بهره برداري بند متقاضی صد.................................................... خانم / احتراماً اینجانب آقاي 

گردم نسبت به رعایت موارد ذیل اقدامات الزم را به عمل  میدفتر خدمات مسافرتی و جهانگردي، بدینوسیله متعهد 
 مجاز به صدور هر گونه حکمی از تعلیق تا لغو پروانه بهره برداري در جهی، آن ریاست محترمآورم و در صورت بی تو

  .مورد دفتر خواهد بود
  

در (هنگام انجام هر گونه تغییرات مربوط به نام، آرم، محل دفتر، مدیر فنی، مدیر عامل یا اعضاي هیات مدیره  - 1
و تغییر وضعیت دفتر از حقیقی به حقوقی، موضوع را به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی ) مورد اشخاص حقوقی

  . را طی نمایمو گردشگري استان اعالم کرده و مراحل اداري مورد نیاز
  
 . نمایمآن سازمان حویلنسبت به تمدید ضمانت نامه بانکی در مهلت مقرر اقدام و رسید آن را ت - 2
  
در صورت اعالم استعفاء مدیر فنی دفتر ضمن اعالم موضوع به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  - 3

، ظرف  بوع باشد جاي او که ساکن استان مت دیده بهگردشگري استان، نسبت به معرفی شخصی واجد شرایط و دوره
 .مدت حداکثر سه ماه اقدام نمایم

  
  
  

  : ...../...../.....تاریخ
 ...............: ..امضاء
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 ارسال مدارك مرحله دوم
  »ب« متقاضیان صدور پروانه بهره برداري بند 

  )تورهاي تخصصی(» با عالئق ویژه«
  
  
  
  
  
  
  

  ز و خدمات گردشگري واستانداردسازي مدیر کل محترم دفتر امور مراک
  

  باسالم
................................. سرکار خانم / احتراماً بدینوسیله تصویر مدارك مرحله دوم مربوط به جناب آقاي 

  شامل موارد ذیل، جهت بررسی نهایی و اعالم نظر،به حضورتان ارسال» ب«متقاضی صدور پروانه بهره برداري بند 
  .شود می 

  
  )A-13فرم ( کارشناسان  گزارش بازدید از محل دفتر توسط-1 
  )A-15فرم (همراه مدارك ضمیمه آن  معرفی نامه مدیر فنی دفتر به -2 
  )A-16فرم (ام وقت مدیر فنی دفتر  تعهد نامه حضور تم-3 
  از اداره تشخیص هویت در مورد مدیر فنی دفتر الم جواب استع-4 
  از آزمایشگاه دولتی در مورد مدیر فنی دفتر  جواب استعالم-5 
  )A-17فرم (ات مسافرتی و جهانگردي  فرم اعالم اسامی و آرمهاي پیشنهادي براي دفتر خدم-6 
  )A-18فرم (  مسافرتی و جهانگرديمورد اعالم انجام تغییرات در دفتر خدمات تعهد نامه در -7 
   رسید ارائه ضمانتنامه بانکی توسط متقاضی-8 

  
  

  رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
  ...............................استان 

  

A
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  اعالم موافقت نهایی
  »ب«ه بهره برداري بنددر مورد صدور پروان

  )تورهاي تخصصی(» با عالئق ویژه«
  
  
  
  
  
  

  
 رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان

  
  با سالم

مورد .....................  سرکارخانم /رساند که پرونده تکمیل شده جناب آقاي میاحتراماً، بدینوسیله به آگاهی 
براي متقاضی مذکور موافقت بعمل آمد و » ب«تیجه آن با صدور پروانه بهره برداري بندبررسی قرار گرفت و در ن

آمده در پیوست همین فرم براي دفتر خدمات ) نشان( همچنین نام و کد شناسایی درج شده در ذیل صفحه و آرم
  .مسافرتی و جهانگردي ایشان مناسب تشخیص داده شد

  . به اطالع متقاضی برسانید لذا ضمن انجام اقدامات الزم مراتب را
  

  :کد شناسایی دفتر              :نام دفتر
..................................................        ........................................  

  
  
  

دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استاندارد سازي 

A
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 خدمات مسافرتی و گردشگريهاي  یا شرکت دفاتر »ب«شیوه نامه صدور مجوز بند 

 44 از 43صفحه 

  اعالم مخالفت نهایی
  »ب « اري بند درمورد صدور پروانه بهره برد

  )تورهاي تخصصی(» با عالئق ویژه«
  

  
  
  
  
  
  

   .................................رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان
  

  با سالم
 ................................. سرکار خانم/رساند که پرونده تکمیل شده جناب آقاي  میاحتراماً بدینوسیله به آگاهی 

براي متقاضی مذکور » ب«مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه آن بنا به دالیل ذیل با صدور پروانه بهره برداري بند 
  .متقاضی برسانید را به اطالعمراتب ضمن انجام اقدامات الزم خواهشمند است لذا . گردد مخالفت می

 
  :دالیل 

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................  

  
  

  دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استاندارد سازي
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 خدمات مسافرتی و گردشگريهاي  یا شرکت دفاتر »ب«شیوه نامه صدور مجوز بند 

 44 از 44صفحه 

  »ب«رسید دریافت لوح پروانه بهره برداري بند  
  دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردي

  )تورهاي تخصصی(» با عالئق ویژه«
  
  
  

دفتر خدمات مسافرتی و » ب«دارنده پروانه بهره برداري بند .... ...................................خانم / اینجانب آقاي 
 بدینوسیله اعالم.................................. با کد شناسایی  ........................................  با عالئق ویژه و گرایشجهانگردي

  ام و متعهد  دریافت نموده......./......../....... تاریخ واحد مذکور را در » ب«دارم که لوح پروانه بهره برداري بند  می
  .گردم آن را در محلی که در معرض دید مراجعه کنندگان است، نصب نمایم می
  
  
  

  ....................................... :نام تحویل گیرنده     .................................. :نام تحویل دهنده
  :ءامضا             :امضاء
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