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        بسمه تعاليبسمه تعاليبسمه تعاليبسمه تعالي

  مقدمه 

سيسات گردشگري و گذاري تأ بندي و نرخ نامه ايجاد، اصالح، تكميل، درجه آئين )25(و ) 1(مواد به استناد با

استفاده از ظرفيت خانه هاي توجه به ضرورت و با  هيات محترم وزيران 04/06/1394ها مصوب  آنفعاليت نظارت بر 

مسافر جهت ارائه خدمات اقامتي مناسب به گردشگران بويژه در زمان هاي پر رونق و پر تراكم سفر در كشور و نيز 

به عنوان يكي از مصاديق تاسيسات گردشگري مصرح در آئين نامه اين قبيل مراكز اقامتي ساماندهي ضرورت 

  .هيه گرديده استبه شرح زير ت حاضر دستورالعملمزبور،

  

  كليات: فصل اول

  تعاريف) 1ماده 

براساس  اطالق مي شود كهصي خانه مسافر به واحدهاي اقامتي با كاربري مسكوني و مالكيت خصو: خانه مسافر .1-1

از سازمان مجوز اقامت گردشگران داخلي و خارجي را اخذ مي نمايد و در چارچوب ويژگي هاي اقليمي هر استان 

  :كه انواع آن عبارتند از حاضرفعاليت مي كنددستورالعمل 

 دردر يك يا دو طبقه و  داراي حياط خصوصي بوده و هستند كه ويالها نوعي واحد اقامتي: ويال.1-1-1

و ساير مناطق تفريحي متناسب با  سواحل دريا ،محيطي آرام و كامالً محصور، در مناطق ييالقي، كوهستاني

آن داراي هال، پذيرايي، غذاخوري، آشپزخانه، انباري و ) دوبلكس(در نوع يك طبقه يا دو طبقه  و اقليم

در محوطه باز برخي از ويالها، امكانات ورزشي، استخر و پاركينگ . دنهاي بهداشتي و حمام مي باش سرويس

ها بايد با تجهيزات  ليه قسمتويالها بايد داراي نور طبيعي و پنجره ها به فضاي باز مشرف باشد، ك. وجود دارد

وهوايي منطقه بوده و  هاي سرمايش و گرمايش بايد متناسب با شرايط اقليمي و آب سيستم. الزم مجهز شود

 . بيني شده باشد سيستم اطفاء حريق نيز پيش

كه كليه فضاها و امكانات استراحت و پـذيرايي در   است مستقل اقامتيآپارتمان نوعي واحد  :آپارتمان.2-1-1

هـاي   و سـرويس سـالن پـذيرايي، غـذاخوري، آشـپزخانه     آن پيش بيني شده است و شامل اتاق خواب، حمـام،  

  . شوند در نظر گرفته مي هاي مختلف بوده و معموالً با توجه به زيربناي آن در تيپ مناسب بهداشتي

داراي ) البته اتاقهـاي بـدون حمـام   ( ت كه در آن عالوه بر اتاق هاي خواباس نوعي واحد اقامتي:خانه .3-1-1

، پذيرايي و غذاخوري ، آشپزخانه و انباري بوده و سرويسهاي بهداشتي و حمام هاي آن در هال يا )نشيمن(هال

  .قرار گرفته استبه صورت مشترك محوطه حياط 

م و محل خواب آن در يك حما سرويس بهداشتي،است كه آشپزخانه، اقامتي  نوعي واحد: سوئيت .1- 4-1

هاي اقامتي مانند آپارتمان، ويال و منازل شخصي  فضاي مشخص و در كنار هم واقع شده و يا داخل ساير واحد

  . به صورت مجزا قرار گرفته و بخشي از آن مجموعه اقامتي مي باشد
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  ع دستي و گردشگري استمنظور معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صناي: سازمان.1- 2

  .ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استاني است منظور اداره كل: استان اداره كل .1- 3

  . متقاضي فردي است حقيقي يا حقوقي كه درخواست دريافت مجوز خانه مسافر را دارد: متقاضي. 4-1

 . كه قصد اقامت در خانه مسافر را دارندايراني يا خارجي فرد يا افرادي : ميهمان . 1- 5

و كليه مسئوليت هاي ناشي از فعاليت اين  خانه مسافر بوده صاحبي حقيقي يا حقوقي است كه شخص: مالك. 6-1

  . گونه واحدها بر عهده وي مي باشد

به اداره كل استان يف رابطه حقوقي واجد شرايط كه از سوي مالك با تعر شخصي حقيقي و: بهره بردار/ مدير .7-1

  . معرفي شده و مورد تائيد قرار گرفته است

  . مدير مي تواند فرد واحدي باشد يا مالك، بهره بردار و :تبصره

مدير سامانه و تأييد معرفي و با در زمينه گردشگري بوده  فعاليت آنكه به شخص حقوقي گفته مي شود : مجري. 8-1

  . دريافت مي نمايداز سوي سامانه مجوز فعاليت يكساله ، براساس ضوابط و وظايف تعيين شده ن اداره كل استا

در صورت اختالف نظر فيمابين مدير سامانه و استان ، موضوع به كميته راهبري براي تصميم گيري ارجاع مي  :تبصره

  . شود

وظايف  خانه هاي مسافر و سايررساني اطالع  و رزرواسيوناتوماسيون صدور مجوز،  كهسامانه خانه مسافر : سامانه.1- 9

  .انجام مي دهد از سوي سازمان رادر سراسر كشورو خط مشي هاي ابالغي 

 اشخاص اخذ تضمين ها و تعهدات الزم، مديريت سامانه را به اعالم ضوابط و شروط ،سازمان مي تواند با :تبصره

  . حقوقي داراي شرايط الزم واگذار نمايد

و با عضويت مدير كل نظارت و ارزيابي  معاون گردشگري سازماناي است به رياست كميته  :راهبري كميته. 11-1

بخش حقوقي داراي مجوز مديريت  نماينده رسمي نفردو،، مديركل بازاريابي و تبليغات گردشگريخدمات گردشگري

 ،گذاري، برنامه ريزيسياست ظيفه كه و ،)در صورت تشكيل(نماينده تشكل مرتبطسامانه خانه مسافرو

و خط مشي هاي  مقررات ساير، تأييد ميزان حق الزحمه مجري استان و ، تصويب نرخ نامه تصويب ضوابط نيازسنجي،

  . در سطح كشور را بر عهده دارد خانه مسافر فعاليت در خصوص مسائل مرتبط با فرآيند الزم

با عضويت نماينده تام و استاني  به رياست مدير كل در سطح استان اي استكميته : استاني هماهنگي كميته .12-1

حراست اداره كل استان،و نماينده تشكل  ،)كه مي تواند مجري استاني باشد(نه يك نماينده از سامااالختيار استاندار، 

مسافر، صدور خانه برنامه ريزي بهينه : اجرائي در خصوص  اتپيشنهاد ارائه به منظور كه استان مراكز اقامتيحرفه اي 

تهيه گزارش هاي نياز سنجي و همچنين و به كميته راهبريحق الزحمه مجري استان ، نرخگذاريهره برداري، مجوز ب

   .كايات و تخلفات احتمالي در استان تشكيل ميگرددو رسيدگي به ش بر حسن اجراي فرآيند نظارت

كميته هماهنگي ميتواند جهت پيشبرد اموراز نمايندگان ذيربط از جمله نيروي انتظامي ، دفتر امور شهري  :تبصره

  . مشاوره دريافت نمايد اطالعاتاستانداري، دفتر امور روستايي، دادستاني و اداره 
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  خانه مسافر  اعطاي مجوزنحوه :فصل دوم

مديريت  توسطرسمي  معرفيدر سامانه، مميزي و  تكميل فرآيند از طريقمجوز متقاضيان فعاليت خانه مسافر  )2ماده 

  .پس از بررسي و تأييد از سوي اداره كل استان صادر ميگرددسامانه، 

  :مدارك الزم

 ارائه درخواست كتبي از طريق سامانه به اداره كل استان      1-2

  ارائه تصوير شناسنامه و كارت ملي      2- 2

  . اصل و تصوير مستندات مالكيت ملك كه اصل آن پس ازتائيد عودت خواهد شد     2- 3

 ارائه وكالت نامه محضري در صورت تعدد مالكان      4-2

 از بهره بردار  4در  3قطعه عكس  3ارائه      2- 5

 اماكن براي موقعيت محل خانه مسافر  اداره تأييديه     6-2

 ) اقرارنامه(مطابق با الگوي نمونه ارائه تعهدنامه محضري      7-2

پس از وصول درخواست رسمي، مدارك ارائه كاري روز  30اداره كل استان موظف است ظرف مدت حداكثر  :تبصره

به متقاضي گزارش و داليل مستند خود مبني بر عدم امكان صدور مجوز را  و ياشده را بررسي و مجوز مربوطه را صادر

موضوع در دستور بررسي واعالم نظر كميته سامانه  يتاعتراض متقاضي و درخواست مديردر صورت . اعالم نمايد

  .قرار مي گيرد استانيهماهنگي 

  .سوي كميته راهبري صورت مي گيرد از 2و  1در ماده براساس شرايط تعيين شده فعاليت خانه مسافر ) 3ماده 

اي  نسخهدرج و روي پروانه بهره برداري صادرهمسافررا برزمان مجاز فعاليت خانه موظف است استان اداره كل )4ماده 

  . قرار دهدسامانه از آن را براي كنترل و نظارت در اختيار 

  . بهره بردار مكلف است پروانه بهره برداري صادره و نرخنامه را در معرض ديد ميهمانان نصب نمايد /مدير)5ماده 

در قسمت ورودي ساختمان و درج كد شناسائي  پالك شناسائي بردار مكلف است نسبت به نصببهره / مدير)6ماده 

  . مندرج در پروانه بهره برداري به همراه آرم سازمان و ذكر عنوان خانه مسافر اقدام نمايد

 ، فيمابينارائه قرارداد حقوقي خانه مسافر معرفي نمايد؛  بهره بردار/ مي تواند فردي را به عنوان مدير مالك )7ماده 

آيين نامه ايجاد، اصالح، تكميل، درجه بندي و  »ز « مطابق بند و طي دوره هاي آموزشي ئوليت كارتضمين مس

  . الزامي استوي  براي گردشگري نرخگذاري تأسيسات

  .خانه مسافر امكان پذير استو به ازاي هر واحد اقامتي صدور مجوز فعاليت تنها براي مالك  )8ماده 
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  شرايط و تعهدات سامانه و مجري  :سومفصل 

  . و تائيد اداره كل استان انتخاب مي شود سامانه يتبا معرفي مديراستاني مجري )9ماده 

كاري  روز 30مدت ظرف نسبت به اعالم نظر در خصوص مجري پيشنهادي موظف است  استان اداره كل )10ماده 

  .اقدام نمايد

يـا   مجـري موقـت  سامانه شروع بـه كـار    يتمدير، روز كاري  30در صورت عدم پاسخگوئي استان ظرف مدت :تبصره 

 .ومراتب را جهت اعالم نظر نهائي به كميته راهبري اعالم مي نمايدرا اعالم  مجريان

  .بالمانع استساله صدور پروانه دو ،استان  اداره كل و تأييد در صورت عملكرد مثبت مجري در سال اول )11ماده 

در چارچوب سياست ها و و آموزش و ارتقاي فعاليت آنها مجري موظف است نسبت به فعاليت خانه مسافرها)12ماده 

 . نظارت نمايد مات ابالغي از سوي كميته راهبرييتصم

 . آموزش كاركنان و مديران واحدها برعهده مجري مي باشد )13ماده 

اريزي هاي كه از طريق برداشت از و بوده سامانه يتمدير عهده و سهم مالك به پرداخت حق الزحمه مجري )14ماده 

انجام  با واحد ورود وتسويه حساب ميهمانروز بعد از  3ف و حداكثر ظرهنگام رزرواسيون  انجام شده توسط ميهمانان

  . خواهد گرفت

  .تصويب و اعالم مي گرددبراي اولين بار ،راهبريكميته  توسطسامانه مديريت  الزحمه ميزان حق :1 تبصره

  . هردوسال يكبار توسط كميته راهبري قابل تجديد نظر مي باشدحق الزحمه ميزان درصد  :2تبصره 

  . كليه اطالعات مسافران و گردشگران از سوي سامانه، مجريان و بهره برداران محرمانه تلقي مي شود) 15ماده 

  

  شرايط و ضوابط خانه مسافر  :فصل چهارم

  .باشد مسافر بايد داراي پايان كار ساختمان خانه)16ماده 

  . الزامي استبيمه ساختمان استحكام بنا و درصورت عدم وجود پايان كار، ارائه  :تبصره

  . ساختمان بايد داراي سند مالكيت قطعي و يا اسناد دال بر مالكيت باشد )17ماده 

در صورت ساكن بودن مالك در خانه مسافر، وجود حداقل دو اتاق با خدمات كامل براي اقامت ميهمان )18ماده 

  . ضروري است

بيمه نامه مسئوليت مدني براي مسافران و كاركنان ساختمان يا ث و دساختمان بايد داراي بيمه نامه حوا)19ماده 

  . باشد

هاي پر سر و صدا و آلودگي هاي صوتي به دور باشد و مسائل زيست  خانه مسافرحتي االمكان بايد از مكان)20ماده 

  . محيطي را رعايت نمايد
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  نرخگذاري  درجه بندي و :پنجمفصل 

خدمات، موقعيت مكاني، آموزش كاركنان به درجه يك،  خانه هاي مسافر براساس تجهيزات، بندي درجه) 21ماده 

  . درجه سه تقسيم مي شوندو درجه دو 

مصوب به واحدهاي خانه مسافر كه تجهيزات و خدمات بيش از حد  ر اساس آيين نامهسازمان مي تواند ب :1تبصره 

  .ضوابط الزم براي درجه مصوب ارائه مي كنند طبقه ممتاز اعطاء نمايد

به خانه مسافر با اداره كل نظارت و سامانه مي تواند در تدوين پيش نويس ضوابط فني و كيفي مربوط  :2 تبصره

  . ارزيابي خدمات گردشگري همكاري نمايد

آئين نامه ايجاد، اصالح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري  12بر اساس مفاد ماده استانها  درخانه مسافر  نرخ)22ماده 

به  و بخشنامه هاي ابالغي، ضوابط درجه بندي واحدها 4/6/1394تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 

  . كميته راهبري تعيين و ابالغ مي گردداستان و تصويب ويا) در صورت وجود( مربوطهتشكل پيشنهاد

نرخنامه مذكور .در سامانه درج و مالك عمل قرار مي گيرد مصوب با مهر و امضاي مديركل استاننرخنامه ) 23ماده 

  .و گردشگران نصب گردد ميهمانانبايستي در محل ديد 

  . عنوان مجري در استان يا منطقه ايفاي نقش نمايد بههيچ بخش دولتي حق ندارد ) 24ماده 

  

  نظارت بر فعاليت خانه مسافر : ششم    فصل

  .استاداره كل استان عهده بر  و مجريان استاني مديران خانه مسافر/ مالكان، بهره برداران نظارت بر عملكرد )25ماده 

  . استاني واگذار نمايند خود را به مجري مي توانند بخشي از وظايف نظارتي استاني هماهنگي كميته هاي :1 تبصره

  .است بر عهده سازمان مانند ساير مصاديق تاسيسات گردشگري خانه مسافر فرآيند و فعاليت برعالي نظارت  :2تبصره 

خانه هاي مسافر بر  و مجريان استاني مديران، بهره بردارانرسيدگي به شكايات و تخلفات احتمالي مالكان، ) 26ماده 

  .سامانه به عهده كميته راهبري است يتبه شكايات مرتبط با مدير رسيدگي. است اداره كل استانعهده 

آئين نامه  17، موضوع وفق مفاد ماده بهره بردار خانه مسافرمدير يا فع نقص و احراز تخلف درصورت عدم ر)27ماده 

ها مورد رسيدگي قرار خواهد  اصالح، تكميل، درجه بندي و نرخگذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آن ايجاد،

 .گرفت

و ارزيابي  نظارتكل اداره به پيشنهاد به صورت ماهانه و براساس فرمتي كه  مجريانبازديد و نظارت توسط  )28ماده 

  .پذيرفتخواهد مي شود انجام تهيه راهبري  كميتهخدمات گردشگري و تصويب 
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  ، بازاريابي و تبليغات آموزش: هفتم    فصل

آموزشي براي  هاي هيه سر فصله تنسبت ب گردشگريمطالعات دفتر آموزش  با همكاري سامانهمديريت ) 29ماده 

  . خواهد كرد نسبت به اجراي آن اقدام كميته راهبري افر اقدام و پس از تائيدكاركنان و بهره برداران خانه مس ،مجريان

مسافر صرفاً با  خانهو مديريت فرآيند پرداخت مالي مجريان و دارندگان مجوز بازاريابي ،ذخيره، فروش) 30 ماده

  .هماهنگي و مديريت سامانه انجام مي شود

در ارتباط با خانه مسافر را با  و فروش تبليغات است كليه فعاليت هاي بازاريابي، سامانه موظف يتمدير )31ماده 

  . به اجرا در آورد راهبريكميته و تائيد  نظارت ،همكاري

مبتني بر  واطالع رساني و رزرواسيون سامانه از طريق مديريت سامانه به صورت مستقل از امكانات دولتي ) 32ماده 

  .انجام مي پذيرد مسافرجري خانه قراردادفي مابين با م

) نامهاقرار(يك پيوست  و بندبيست و چهار  تبصره، يزدهسماده،  33العمل مشتمل بر هفت فصل، راين دستو )33ماده 

از اين  ردشگري رسيده وبه تائيد رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گ 11/03/1395 در تاريخ مي باشد كه

  953ح /آ.گيرد ميدستورالعمل هاي قبلي قرار و جايگزين تاريخ قابل اجرا بوده 

   



٨ 

 

 

  )1(پيوست 

        تعهد نامه محضريتعهد نامه محضريتعهد نامه محضريتعهد نامه محضري

و شماره شناسنامه  ......................................................به تاريخ تولد  .................................................فرزند  .............................................................................اينجانب 

ر واقع د .................................................................................................................مسافر  كه كليه فعاليت هاي اقامتي در خانه مي دارماعالم ..................................................

دستورالعمل اجرايي ساماندهي ومديريت را با توجه به  ...........................................................................................................................................................................................................

ابل و در مق ، صنايع دستي و گردشگري انجام دادهسازمان ميراث فرهنگيمسافر وساير قوانين ومقررات ابالغي  خانه

هاي نظارتي مي توانند در چارچوب دستگاه. شگران و سازمان پاسخگو خواهم بودديا گر خسارات احتمالي به ميهمانان

اقدامات نظارتي  4/6/1394اسيسات گردشگري مصوب آئين نامه ايجاد، اصالح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري ت

  953ح /آ .داشته باشندواحد مسكوني اينجانب مورد نظر را از 

  

  

  و نام خانوادگي متعهد    نام                                          

  محل امضاي متعهد                                          


