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  :هدف -1ماده 
 تیـ تـداوم فعال  ي وبهـره بـردار  مجـوز  ت یاحـراز صـالح   یصدور گـواه  ياز برایط مورد نین شرایی، تبنامه شیوهن ین ایهدف از تدو

  .باشد میش یدر منطقه آزاد ک یمراکز اقامتو  ها هتل  ياقتصاد
  

  :دامنه کاربرد -2ماده 
  .گردد یش را شامل میفعال در منطقه آزاد ک یمراکز اقامت و ها هتل هی، کلنامه شیوهن یدامنه کاربرد ا

  
  :فیتعار -3ماده 
طبقـه  ومنـابع انسـانی    زاتیامکانات، ، تجه خدمات ،مختلف که متناسب باهاي  يت و درجه بندیفیاست با ک یاقامتگاه :هتل 
  .شود می يبند

اتـاق   يدر آنها نه بصورت اتاق، بلکه بصورت آپارتمان بوده و دارا یکه واحد اقامت شود میالق طا ییها به اقامتگاه :هتل آپارتمان
  .ردیگ یار مهمانان قرار میز شده و در اختیبوده و بصورت مبله تجه یس بهداشتی، آشپزخانه و سروییرایخواب، پذ

تـر از   نییت پـا یـ فیو از نظر ک دهند میارائه  یهستند که عموماً خدمات اقامت یمتیساده و ارزان ق یسات اقامتیتأس :ریمهمانپذ
  .قرار دارند ها هتل

 یصاحبان آن خدمات اقامت یساختمان مسکون يها اتاقاز  يکه در تعداد شود میگفته  یاقامت يبه واحدها :منازل استیجاري
  . دهند میارائه 

  
  يبهره بردارشرایط اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی پروانه   -4ماده 

از مـدیریت بازرگـانی سـازمان منطقـه آزاد کـیش،       اخذ یا تمدید مجوز فعالیت اقتصادي، به منظور 3کلیه مراکز موضوع ماده 
 :گردد برداري توسط معاونت گردشگري و با شرایط ذیل صادر می پروانه بهره. باشند می "برداري پروانه بهره "ملزم به دریافت 

  
  ضوابط کلی -4-1
  .درجه هتل نوع و تامین امکانات و تسهیالت مناسب براي گردشگران منطبق با  )الف
  .نامه شیوهاین معرفی شخصی به عنوان مدیر هتل مطابق با شرایط قید شده در  )ب
 گواهی پایان کار ساختمان معتبر) ج

 معاونـت ، منـوط بـه تاییـد    اسـت  صـادر شـده   نامـه  شـیوه که مجوز آنها تا قبل از ابالغ ایـن   3مراکز موضوع ماده ادامه فعالیت  )د
   .ي جدیدالتاسیس الزامی استها هتلبراي و گردشگري تا حداکثر شش ماه بالمانع 
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 شرایط اشخاص حقیقی  -4-2

o تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران.  
o متدین به دین اسالم یا سایر ادیان به رسمیت  شناخته شده در قانون اساسی.  
o  مخدر بنا به تایید مراجع ذي صالحعدم اعتیاد به مواد.  
o ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفري. 

o اخذ تائیدیه فرم صالحیت از دفتر هماهنگی معاونت گردشگري  
o داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن براي متقاضیان مرد.  
o  ساعت دوره  240ي و یا داشتن حداقل درجهانگ یاداشتن حداقل مدرك تحصیلی لیسانس در رشته هاي مدیریت

  . آموزشی مرتبط با خدمات مسافرتی و جهانگردي
o  سال سن 25داشتن حداقل 

o  دار و مرتبط با فعالیت مورد نظر ضمن ارائه فهرست سوابق پرداخت  سال سابقه کار مفید و مسئولیت 5داشتن حداقل
 .بیمه و دارا بودن صالحیت شغلی

  شرایط اشخاص حقوقی  -4-3
o  در ارتباط با اتباع خارجی مطابق صالحدید مراجع قانونی و مسئولین ذیربط، گواهی احراز صالحیت (تابعیت ایران

  ).گردد تأسیس و فعالیت صادر می
o نامه شیوههاي موضوع این  ارتباط موضوع فعالیت شخص حقوقی با فعالیت.  
o  باشند 1-2- 4مدیرعامل و صاحبان امضاي مجاز داراي شرایط بند. 

o همراه اساسنامهه آخرین تغییرات روزنامه رسمی ب(ائیدیه ثبت شرکت ت ( 

o  نامه شیوهرعایت ضوابط مندرج در این 

  
ت بـه  یـ انصـراف خـود را از ادامـه فعال    دالیلـی ه ب،  3برداري از مراکز اقامتی موضوع ماده بهره پروانهکه صاحب  یدرصورت -5ماده 
ا یـ و رد یالزم انجـام پـذ   يهـا  ه حسـاب یاعالم کند و تسو یا اظهار نامه رسمی  سازمانرخانه یثبت در دب درخواست کتبی وله یوس
  .برابر ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد ل شده باشد،یتعطبدون عذر موجه  یک هفته براي مدتادشده یت یفعال

  
و  ، غیـر فارسـی  ایرانی ریغ يها بوده و از نامت مرکز یمفهوم متناسب با فعال يد دارایبا هر یک از مراکز اقامتی نام و نشان -6ماده

  .ر متعارف نباشدیغ
  

خـود را کتبـاً بـه     یجـه بررسـ  یکمـاه نت ی، حداکثر تا مورد نیاز وبررسیهاي الزمافت مدارك یپس از در يگردشگر معاونت -7ماده
  .دینما یاعالم م یمتقاض
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ن و مقـررات  یت قـوان یـ و بـا رعا  یفقـط در قالـب اشـخاص حقـوق    گانه یاتباع ب يبرا صرفاًمراکز اقامتی ي بهره بردارمجوز  -8ماده
  .شود میمربوطه صادر 

 
بهـره  پروانـه  متقاضـی دریافـت    ت داوطلبـان یصالح را درخصوص صـالح  يحسب مورد، نظر مراجع ذ يگردشگر معاونت -9ماده
  .دینما یکسب م يبردار

  
  :باشند می یر در مراکز اقامتیاصول زت یرعامکلف به  گذار و یا سرمایه بهره بردار ،سسؤم -10 ماده

  .نامه شیوهاین  ن شده درییط تعیط منطبق با شرایر واجد شرایانتخاب مد )الف
  . مرکز اقامتیمختلف  يدر بخشها  هاي الزم آموزش داراي واجد شرایط و ماهر و یانسان يرویاستفاده از ن )ب
  .با رعایت استانداردهاي مربوطهیا مرکز اقامتی  زات و امکانات متناسب با درجه هتلیاستفاده از تجه )ج
  .يگردشگر يستم گردش کار مناسب بر اساس اصول واستانداردهایس )د
  ومرکز اقامتی ارائه خدمات متناسب با درجه هتل )ه
  .گردشگري معاونتتخصصی ارائه شده توسط هاي آموزشی  برنامهمعرفی کارکنان براي طی  )و
ام ملزم بـه  دواگذاري هتل به صورت استیجاري یا انتقال قطعی نمایند قبل از هرگونه اقاقدام به چنانچه صاحبان هتل )ز

  .گردشگري می باشند معاونتنظر  اخذ تائیدیه و
  

  : ریت مدیصالح الزم براي طیشرا-11ماده
  :ستاره 5و 4ي ها هتلشرایط صالحیت مدیر در   -11-1
ـ د یـ با پنج سـتاره  چهار وهاي  هتل انبردار بهره  و نـد ینما یمعرفـ  يگردشـگر  معاونـت بـه   مجموعـه ریمدک نفـر را بـه عنـوان    ی
  :ر باشدیط زیشرا يداراید با مذکورریمد

  رانیت ایتابع )الف
  یت  شناخته شده در قانون اساسیان به رسمیر ادیا ساین اسالم ین به دیمتد )ب
  صالح ید مراجع ذیاد به مواد مخدر بنا به تائیعدم اعت )ج
  يفرینه کیشیعدم سوء پ یگواه داراي )د

   هاي الزم از مراجع ذیصالح هاخذ تائیدی )ه
  ان مرد یمتقاض يت از آن برایا معافیفه یان خدمت نظام وظیداشتن کارت پا )و
  سالمتداشتن گواهی  )ز
  گرینداشتن اشتغال د )ح
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  سال سن 30داشتن حداقل ) ط
  یو عرب یسیانگلحاً یترج یخارج ياز زبانها یکیبه  ییآشنا )ي
و  يهتلـدار مـدیریت   يهـا  سـانس در رشـته  یل یلیحـداقل مـدرك تحصـ   مدیر هتل عالوه بر شرایط فوق باید داراي  )ك

ارائه سوابق پرداخت بیمـه در زمینـه    هاي آموزشی حین خدمت و دورهگذراندن  و سال سابقه کار در هتل 3 با يگردشگر
و  یمراکـز آمـوزش عـال    هـا و  از آموزشگاهمدارك معتبر ارائه  وهاي مدیریت  در یکی از رشته سانسیا داشتن لی، هتلداري

و صـنایع دسـتی    ،یراث فرهنگـ یـ د سازمان مییمرتبط که به تأ يا مراکز آموزش وزارتخانه های يهتلدار يا مدارس حرفه
ویا داشتن حداقل مـدرك   ها هتلدر با ارائه سوابق پرداخت بیمه  سابقه اجرائی  سال 5 حداقلبا ده باشد یرس يگردشگر

سـال   5و  يهتلـدار مـرتبط بـا    یساعت دوره آموزش 240تحصیلی فوق دیپلم در رشته هتلداري وجهانگردي وگذراندن 
  . داريهتلزمینه در  با ارائه سوابق پرداخت بیمه سابقه کار

  :ستاره 3ي ها هتلشرایط صالحیت مدیر در  -11-2
بـا ارائـه سـوابق     سال سابقه کار 3ست و داشتن حداقل مدرك فوق دیپلم هتلداري با ا الزامی 11موضوع مادهکلیه بندهاي رعایت 

سـال سـابقه    5در هتل و یافوق دیپلم غیر مرتبط به همراه ارائه گواهی آموزشی مدیریت هتلداري از مراکز معتبـر و   پرداخت بیمه
  .باشد میمورد نیاز  در هتلسوابق پرداخت بیمه وارائه ساعت دوره آموزشی مرتبط با هتلداري  240وگذراندن  کار
  :ستاره  2و  1 يها هتلر در یت مدیط صالحیشرا -11-3

سـوابق  ارائـه  بـا   سال سابقه کار 2با  يپلم هتلداریست و داشتن حداقل مدرك فوق دا یالزام 11موضوع ماده يه بندهایکلرعایت 
سـال سـابقه    4از مراکز معتبر و  يت هتلداریریمد یآموزش یهمراه ارائه گواهر مرتبط به یپلم غید فوق ایدر هتل و  پرداخت بیمه

  .باشد میمورد نیاز  در هتلپرداخت بیمه سوابق ارائه  وکار 
  

دارا بـودن جمیـع شـرایط،     و ب یدر صورت تصـو  استعالم و يگردشگر معاونتتوسط  یاقامتمجموعه  انریت مدیصالح  -12ماده
 .ت صادر خواهد شدیریمدمجوز الزم جهت صدور کارت 

  
د شـغل  ینبا مام وقت در هتل حضور داشته باشد وتبه صورت  باشد و یاقامت مجموعهک یر یتواند تنها مد یهر شخص م -13ماده
  .داشته باشد يگرید
  

قبلـی   ضمن عودت کارت مدیرموظف است  بردار بهرهصاحبان هتل یا  ر هتل،یت مدیریا لغو کارت مدیدر صورت استعفا  -14ماده
  .دیاقدام نما يگردشگر معاونتد به یر جدیمد یمعرف ن وییکماه نسبت به تعیحداکثر ظرف مدت گردشگري  معاونتبه 
  

ر ین بعنـوان مـد  یگزیک نفر جایموظف است  بهره بردارماه  کیش از یب براي مدت یاقامتمجموعه ر یبت مدیدرصورت غ -15ماده
  .دینما یمعرف يگردشگر معاونتهتل به 
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له یآنهـا بـه وسـ    یت فنید صالحییمنوط به دارا بودن پروانه معتبر اشتغال و تا هتلریدر سمت مد یت اتباع خارجیفعال -16ماده
  .ت استیاحراز صالح یمرجع صادر کننده گواه

  
 معرفـی آنهـا   از طریقنسبت به آموزش کارکنان خود  مکلفند یومراکز اقامت ها هتلران یمدان وبهره بردارصاحبان هتل ، -17ماده

  .ندیاقدام نما يگردشگر معاونتبه واحد آموزش 
  
از کارکنـان خـود را از افـرادي کـه داراي مـدارك هتلـداري       % 60مکلفنـد ترجیحـاً    هـا  هتـل ان بهـره بـردار   مـدیران و  -18ده ما

  .هستند بکار بگیرند کشور وجهانگردي از دانشگاه هاي علمی کاربردي
  

د گردشـگران  یاستاندارد در معرض د يمناسب بر اساس اندازه ها یرادرمحل ها اتاقنرخ  مکلفند یاقامت يران واحدهایمد -19ماده
  .ز باشندیت آن نیقرار دهند ومسئول رعا

  
 معاونـت بـه   یاز درآمد خـود را بـه منظـور آمـوزش و خـدمات کارشناسـ      % 1موظفند ساالنه  یومراکز اقامت ها هتلهمه  -20ماده

  .ندیپرداخت نما يگردشگر
  

 گردشـگري همکـاري الزم درخصـوص بازدیـد و     و بازرسان معاونتکلیه مراکز اقامتی مکلفند درصورت مراجعه ناظرین  -21ماده 
  .رفع مشکالت وتذکرات آنان به عمل آورند

  
در دار مسئولیت هتل را داشته باشـند بایسـتی داراي شـرایط منـدرج      مراکز اقامتی عهده و ها هتلدرصورتی که مالکان  -22ماده
  .باشند درغیر اینصورت باید از افراد واجد شرایط استفاده نمایند نامه شیوهاین  11ماده 

  
  يبهره بردارپروانه  یف دارنده گواهیق تخلفات و تکالیمصاد -23ماده
و در  باشد مینبا آن نداشته باشد  یتیا سنخیتش بوده یر با موضوع فعالیکه مغا یتیفعالا یجاد غرفه یامجاز به  هتل -23-1

  .خواهد شد یدگیبه آن رس نامه شیوهبر اساس مفاد این ن امر یصورت تخلف از ا
  

 ازجمله دفاتر خدمات مسافرتی، است هایی  که منطبق با امور گردشگري  ستاره مجاز به ایجاد غرفه 5و 4ي ها هتل :تبصره
  .باشند میگردشگري  معاونتبا رعایت کلیه قوانین ومقررات و اخذ تائیدیه  ...  صنایع دستی و پوشاك، آرایشگاه،
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 بهره بردارو یا تعطیل گردد  قیزمان تعل هر در وچنانچه برحسب ضرورت باشد میدر هیچ مورد مجاز به تعطیلی ن هتل -23-2
ر یدر غ ،عمل یربط به تعهدات قبلیمراجع ذ يها العملد و طبق دستورینما يد خودداریتعهد جد هرگونه از قبول موظف است

  .گردد یلغو م یص مرجع صدور گواهیبه تشخ هتل يبهره بردارمجوز  ،بند نیت اینصورت تخلف از رعایا
  )کیش جامعه هتلداران و سازمان منطقه آزاد(توسط کمیته نرخ گذاري ب شده یتصو يمتهایت قیهتل موظف به رعا -23-3
ا ستاره هتل و در مرحله سوم یدرجه  تنزلو در مرحله دوم  یافت اخطار کتبیمرتبه اول موجب درن بند در یتخلف از ا باشد می
  .شود می يگردشگر معاونتتا کسب موافقت از  يبهره بردارپروانه  یق گواهیتعل

 معاونتي خود را به ها اتاقمکلف می باشند نرخ خدمات هتل و بهره بردارو یا صاحبان هتل  جامعه هتلداران و -23-4
  .پس از تصویب کمیته نرخ گذاري درمحل مناسب که درمعرض دید مسافران باشد نصب نمایند گردشگري پیشنهاد و

  
  :ندیت نمایر را رعایمکلفند موارد ز برداري بهره پروانهدارندگان  -24ماده 

ت، شرکا، یریمربوط به مدر در امور ییمکلف است هرگونه تغ يبهره بردارمجوز دارنده  یقیا حقی یشخص حقوق -1- 24
  .ش برساندیک يگردشگر معاونتسهامداران را به اطالع 

توسط را  یجه نهائینت همان یت میهمانان بوده وپس از حل و فصل و کسب رضایمات یبه شکا هتل موظف است پاسخگو -2- 24
  .دیاعالم نما يگردشگر معاونت به کیش جامعه هتلداران

و لیست اسامی  باشد ین المللیب ياستانداردها بر اساسو  ها اتاق ،ت هتلیظرف با مطابقد یبا ها هتلتعداد پرسنل  -3- 24
  .گردشگري اقدام گردد معاونتپرسنل بمنظور تائیدیه صالحیت و انجام مراحل قانونی اشتغال به 

بیمه و تأمین اجتماعی  در مقررات اشتغال نیروي انسانی،  را مطابق باکارکنان خود  يایحقوق و مزا هتل موظف است -4- 24
و سازمان منطقه آزاد بر اساس مقررات اشتغال نیروي انسانی در مناطق آزاد موظف به نظارت د یکشور پرداخت نما مناطق آزاد

  .باشد میبراجراي مقررات مذکور 
ا یي بهره بردار پروانه دارنده ير در موارد ضروریاب مدیاست و در غ یدر محل الزام به طور تمام وقت هتلر یحضور مد - 5- 24
  .است هتلمکلف به حضور در  یداخلریمد
ت نظارت بر یریکه مد یت خود را در مدتیاست اطالعات مورد درخواست و گزارش عملکرد فعال مکلف هتلبردار  بهره -6- 24

  .ارائه دهد کند مین ییتع يخدمات گردشگر
 یات تورگردانیعمل يتور درهنگام اجرا يند، حضور راهنماینما یم یخدمات تورگردان يکه اقدام به برگزار یمراکز اقامت -7- 24
  .است یالزام
ت خود را یو نوع فعال ،درجه هتل یکیتلفن، نمابر و پست الکترون يکامل، شماره ها یاست نام، نشان، نشان مکلف هتل -8- 24

  .دیدرج نما یا عربی یسیانگل يها از زبان یکیو  یها به زبان فارس در سربرگ نامه
باالتر را به منظور آشنائی با شرایط  ستاره و 1ي ها هتلکلیه کارکنان  مکلفند ها هتلان بردار بهرهصاحبان هتل یا  -9- 24

هاي الزم را  وگواهی معرفیگردد  گردشگري برگزار می معاونتي آموزشی که از سوي اه ههتلداري ونحوه ارائه خدمات هتل به دور
  .نماینداخذ 
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و احراز کامل گذاري  و سرمایه اقتصاديمعاونت  دیأیوت يگردشگر معاونت موافقت اخذ پس از هتل مجوز فعالیتانتقال  -25ماده
  .ر استین و مقررات مربوطه امکان پذیت قوانیط و رعایشرا

  
ص یرا بنا به تشخ نامه شیوهن یدر اط مقرر یاز شرا یکیا یتمام  يبهره بردارپروانه صاحب  یقیکه شخص حق یدرصورت -26ادهم

ط مورد نظر را یاد شده شرایشود و اگر در مدت  یتا شش ماه معلق م يو يبردار بهرهپروانه از دست بدهد،  يگردشگر معاونت
  .شود یلغو م يبردار بهرهپروانه  ید گواهیفراهم ننما

  
 ماه 6 حداکثر تا مکلفند مطابقت ندارد نامه شیوهن یآنها با ا مجوز فعالیتالت و یکه ارکان تشک یمراکز اقامتک از یهر  -27ماده
  .ق دهندیت خود را با مفاد آن تطبی، وضعنامه شیوهن یا يخ اجرایاز تار

  
 )ها چارتر کننده( هاي طرف قرارداد خود یا آژانس همانانیخود به م یقیدرجه خود را باالتر از درجه حقد ینبا هتل -28ماده

  .خواهد شد نامه شیوهدر این  34مجازات ماده  ودرصورت تخلف از این مفاد، مشمولد یاعالم نما
  

د یمدت نسبت به تمد يکماه قبل از انقضایاست  مکلفک سال است و دارنده یصادر شده  يبردار بهره پروانهاعتبار   -29ماده
  .دیآن اقدام نما

  
 معاونتابالغ شده توسط  يها یها و خط مش مقررات و دستورالعمل ،ها بخشنامهکلیه ت یبه رعا مکلف یمراکز اقامت - 30ماده

  .هستند سازمان منطقه آزاد کیش گردشگري
  

ش و اداره نظارت بر یک يگردشگر معاونت(صالح یبه مراجع ذدرخواستی ملزم به ارائه گزارشات  یمراکز اقامت هیکل -31ماده
  .باشند یم) شیک یاماکن عموم

  
 ،گردشگري معاونتبه تقاضاي مبادرت به فعالیت نمایند  هاي قانونیمجوزاز ادامه فعالیت مراکز اقامتی که بدون اخذ  - 32ماده

  .توسط نیروي انتظامی و سایر مراجع قانونی جلوگیري به عمل خواهد آمد
  

  :باشند یل میمکلف به انجام موارد ذ یبرنامه تورگردان يدارا یمراکز اقامت -33ماده
  .یتورگردان يها نامهبر ياجرا يبرا) يجاریا استیو  یکیتمل(ن خودرو مناسب یه و تامیته )الف
  .سال 7با طول عمر کمتر از  ییاستفاده از خودروها )ب
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  .نیت سرنشیمورد استفاده به تعداد ظرف يخودروها يبرا یفن یاخذ گواه )ج
 .ت و کارت سالمت باشندید صالحییتا یگواه يد دارایبا )همانداریراننده و م کمک(راننده و خدمه خودرو  )د

ات توسط راننده و خدمه خودرو ین استعمال دخانیو همچن نداشتن کارت شناسائی لیدر توردن لباس فرم، یعدم پوش )ه
  .برابر مقررات با متخلف برخورد خواهد شد و شود یفه تخلف محسوب مین انجام وظیدر ح

  
    جرائم ومجازات ها-34ماده
ت یـ و رعا ی، خـدمات دهـ  ییسـطح کـارا   بهداشـت،  امور ایمنی و ت،یفیککمیت واز جهت  مراکز اقامتیت ینظارت بر فعال -34-1

ر مقررات مربوط عـالوه بـر اعمـال    یو سا نامه شیوهن یاست و در صورت مشاهده تخلف از مفاد ا يگردشگر معاونتمقررات بر عهده 
  :شدر اقدام خواهد یبه شرح ز نامه شیوهمقرر در  يمجازاتها

   یتذکر کتببراي بار اول  )1
  ها با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال و نارسائی یاخطار کتببراي بار دوم  )2
   یک هفته حداکثرتا ها یتارفع نارسائ یواحد اقامتفعالیت ق موقت یتعل )3
  یدرجه واحد اقامت تنزل بررسی و هتل بمنظور تخلفاتون یسیارجاع موضوع به کم )4
  يبهره بردارپروانه لغو  )5

  
پرونـده  مدیریت حقـوقی، امـور  قراردادهـا و امـالك،      یبا هماهنگ ،واجد وصف مجرمانه باشد هتلکه تخلف  یدر صورت -35ماده

  .ودش یارسال م ییبه مراجع قضا یدگیجهت رس
  

ا لغـو محکـوم   یـ ق یـ که متخلف شناخته شـده و بـه تعل   یاقامتمراکز ت یاز ادامه فعال يگردشگر معاونت يبه تقاضا بنا  -36ماده
  .بعمل خواهد آمد يریجلوگتوسط مراجع ذیربط اند  شده

  
  :کمیته رسیدگی به شکایات وتخلفات در مراکز اقامتی -37ماده
 ،آراء 3/2حـداقل  کسـب   اي متشکل از افـراد مشـروحه ذیـل و بـا     کمیته نامه شیوهبمنظور رسیدگی به جرائم موضوع این  -37-1

  .درخصوص متخلفین اعمال خواهد شد هاي مقرر مجازات
  گردشگري معاونت )1
  مدیر یا رییس جامعه صنفی مربوط )2
  مدیر نظارت بر خدمات گردشگري )3
  یا نماینده ایشان اجتماعی سازمان معاون فرهنگی و )4
  یا نماینده ایشان مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان )5
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مـدیر عامـل یـا     ،يبـردار  بهـره پروانه از دارنده  اي توضیحات بمنظور پارهدر صورت صالحدید  رسیدگی به تخلفاتکمیته  -37-2
  .است )کمیته رسیدگی به تخلفات( دعوت و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات با مرجع یادشده داخلیمدیر 

هـاي   عدم رعایت ارزش خارجه مسائل عفت عمومی و اتباع اطالعاتی، هاي امنیتی، تخلفات که جنبه آن دسته از جرائم و -37-3
پـس از   ارجـاع و  سـازمان  اجتمـاعی و فرهنگـی   درزمینه موضوعات اجتماعی باشد از سوي مبادي ذیربط به معاونـت  اخالقی وکالً

تخلفـات   استعالم از مراجع مربوطه گزارش نهائی جهت اخذ تصمیم به کمیته رسـیدگی بـه شـکایات و    انجام بررسی کارشناسی و
  .ارجاع خواهد شد

  
 ها تیمسئول -38 ماده

 .باشد یم يگردشگر معاونتبه عهده  یمراکز اقامتي بهره بردارپروانه ت صدور یمسئول -38-1

  .باشد یم يت نظارت بر خدمات گردشگریریبا مد نامه شیوهن یا يت اجرایمسئول -38-2
  .باشد یم يگردشگر معاونتبا  نامه شیوهن یا يت نظارت بر حسن اجرایمسئول -38-3
  .باشد میبه پیشنهاد معاونت گردشگري و با مدیریت برنامه و بودجه  نامه شیوهمسئولیت بازنگري این   -38-4

 
 




