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آيين نامه ايجاد، اصالح، تكميل ، درجه بندي و نرخگذاري تاسيسات گردشگري و  25اين دستورالعمل به استناد ماده 

قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي اصالحي مورخ  7ماده و هيات وزيران4/6/1394نظارت بر فعاليت آنها مصوب

و منافع مشروع و گردشگري به منظور حفظ حقوق  حرفه اي صنعت با هدف ايجاد و فعاليت تشكل هاي، 9/11/1375

قانوني بخش غيردولتي و استفاده از ظرفيت آنها در جهت پيشبرد اهداف گردشگري به شرح ذيل مصوب و جهت اجرا ابالغ 

  . مي گردد

  

  كليات : فصل اول

 : واژه ها و عبارات بكار رفته در اين دستورالعمل در معاني ذيل تعريف ميگردد: 1ماده 

  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگريسازمان ميراث : سازمان - 1-1

 اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان: استانكلاداره  - 1-2

شخصيتي است حقوقي، غير انتفاعي و غير سياسي كه توسط گروهي از فعاالن بخش : صنعت گردشگري ايحرفهانجمن  - 1-3

 .مي يابدشريفات قانوني تشكيل و رسميتگردشگري در سطح استان با رعايت مفاد اين دستورالعمل، پس از طي ت

اي صنعت گردشگري كه از اجتماع نمايندگان انجمن هاي حرفهكانون استاني انجمن: استانهاي حرفه اي انجمنكانون  - 1-4

هاي هاي حرفه اي استان به ترتيبي كه اين دستورالعمل مشخص مي نمايد ايجاد و نمايندگي كليه فعاالن و تشكل

  .سطح استان بر عهده داردگردشگري را در 

هاي شخصيتي است حقوقي، غير انتفاعي و غير سياسي كه توسط نمايندگان انجمن: كشورگردشگري  ايجامعه حرفه - 1-5

در سطح كشور، پس از طي تشريفات قانوني تشكيل و  اي گردشگري در هر استان با رعايت مفاد اين دستورالعملحرفه

 :دي مي شودرسميت يافته و به شرح ذيل طبقه بن

ها  استان كه از اجتماع نمايندگان انجمن هاي حرفه اي حوزه اقامتي:كشور جامعه حرفه اي مراكز اقامتي گردشگري: الف

در سطح كشور ... و  بوم گردي هاي اقامتي، مهمانپذيرها واي هتلها، هتل آپارتمانها، متل ها، مجتمعانجمن حرفه: ازقبيل 

  .گردد تشكيل مي

كه از اجتماع نمايندگان انجمن هاي حرفه اي : كشور گردشگريپذيراييورفاهي، تفريحياي واحدهايحرفهجامعه  :ب

انجمن حرفه اي مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي، سفره خانه هاي : از قبيل ها حوزه رفاهي، تفريحي و پذيرايي استان

  . دتشكيل مي گرددر سطح كشور ....  سنتي، مجتمع هاي تفريحي و
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اي هاي حرفهكه از اجتماع نمايندگان انجمن :كشور گردشگريتورگردانان ودفاتر خدمات مسافرتي و اي جامعه حرفه :ج

شگري، انجمن حرفه اي دفاترخدمات مسافرتي و گردانجمن حرفه: حوزه خدمات مسافرتي و گردشگري استان ها از قبيل

  . در سطح كشور تشكيل مي گردد... واي تورگردانها، 

 راهنمايان گردشگرياي حوزه هاي حرفهكه از اجتماع نمايندگان انجمن :راهنمايان گردشگري كشوراي جامعه حرفه :د

  . در سطح كشور تشكيل مي گردد... وراهنمايان گردشگري اي انجمن حرفه: ها از قبيلاستان

  

آموزشي، پژوهشي  اي حوزههاي حرفهانجمناز اجتماع نمايندگان كه :مطالعاتي و پژوهشيآموزشي، مراكزايحرفهجامعه :ه

  .تشكيل مي گردد... موسسات آموزشي، مطالعاتي، پژوهشي و از قبيل انجمن حرفه اي در هر استان

  

و به منظور هماهنگي، سياستگذاري ، راهبري، تعيين : گردشگري كشوراي صنعتهاي حرفهملي تشكل مجمع - 1-6

اي صنعت حرفه هايمجمع ملي تشكلانجمن ها و جوامع حرفه اي گردشگري بر عملكردها و نظارت  تصويب خط و مشي

 .بر طبق مقررات اين دستورالعمل تشكيل مي شود گردشگري كشور

نرخگذاري ، درجه بندي و ماده يك آيين نامه ايجاد، اصالح، تكميلكليه تاسيسات مندرج در:گردشگريتاسيسات  - 1-7

 صنعتي توسعه قانون اجرايي نامه آيين 12و همچنين ماده 4/6/1394تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها مصوب

 29/9/1383اصالحي مصوب  – جهانگردي و ايرانگردي

  .شخصي است حقيقي يا نماينده شخص حقوقي كه مجوز فعاليت از سازمان اخذ كرده باشد: فعال صنعت گردشگري  - 1-8

كليه فعاالن بخش گردشگري كه جهت فعاليت خود از سازمان مجوز دريافت نموده باشند مي توانند با رعايت مقررات قانوني : 2ماده

  .اي گردشگري در استان مربوطه اقدام نمايندو مفاد اين دستورالعمل نسبت به عضويت در انجمن حرفه

  :مي باشدهاي حرفه اي به شرح ذيل اهداف تشكيل تشكل: 3ماده

مند شدن فعاليت هاي گردشگري بخش هاي غيردولتي در راستاي حفظ منافع مشروع و قانوني فعاالن صنعت ساماندهي و نظام - 

  گردشگري

  بستر سازي به منظور استفاده از ظرفيت فعاالن بخش غيردولتي در پيشبرد اهداف توسعه اي صنعت گردشگري- 

  ي صنعت گردشگري به تشكل هافراهم آوردن زمينه واگذاري امور تصد- 

  هاي غيردولتي در جهت حصول منافع مشتركايجاد هماهنگي و انسجام بخش- 

  فراهم نمودن زمينه ارتقاء نقش تشكل ها در تعامل با ساير بخش ها- 

 گردشگري صنعت فعاالن مهارت سطح ارتقاء- 

  خدمات كيفي در بخش گردشگري زمينه سازي به منظورارتقاء - 
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  استفاده از فناوري هاي نوين در صنعت گردشگري   - 

  : اي  صنعت گردشگريهاي  حرفهساختار و حدود وظايف  تشكل  -فصل دوم 

  :ساختار تشكيالتي و چارت-
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 جديد به موارد ايجامعه حرفههاي جديد فعاالن بخش گردشگري نسبت به افزايش تواند با توجه به ظرفيتسازمان مي :4ماده

  . گانه اقدام نمايدپنج

  

    :وظايف و اختيارات

  :اي صنعت گردشگري به شرح ذيل مي باشدهاي حرفهوظايف و اختيارات تشكل: 5ماده 

 اعضاي انجمن حرفه اي تالش در جهت استيفاي حقوق و خواسته هاي مشروع و قانوني - 

 تسهيل و بهبود امور مربوط به گردشگريبرنامه ريزي جهت ارتقاء سطح مهارت اعضا در راستاي  - 

كمك و همكاري با سازمان در راستاي نظارت بر حسن اجراي صحيح بخشنامه ها و مقررات سازمان و ساير ارگانهاي مرتبط  - 

 با گردشگري 

ليت آنها همكاري در زمينه  شناسايي فعاالن و واحدهاي غير مجاز و فاقد مجوز از سازمان به منظور جلوگيري از ادامه فعا - 

 .به ترتيبي كه سازمان مشخص مي كند

 آنها حل به كمك و گردشگري بخش فعاالن مشكالت بهتر شناخت جهت در همكاري - 

در و ارتقاء كيفيت  جهت تسريعوكمك و همكاري با سازمان در راستاي فراهم آوردن مقدمات الزم در امر صدور مجوزها  - 

 .  كه سازمان تعيين مي نمايد انجام امور مربوطه با حفظ ترتيبات و ضوابطي

 تحقيق و بررسي درباره گردشگري، جمع آوري آمار و اطالعات الزم و تهيه و اجراي طرح هاي بهبود و توسعه  - 

 معرفي و تبليغ انواع جاذبه ها و امكانات گردشگري در گستره ملي و بين المللي با حفظ ارزش هاي ملي و محلي  - 

 آموزش تخصصي و افزايش سطح مهارت و كارآيي دست اندركاران گردشگري كشور  - 

ايجاد ظرفيتهاي حمايت مالي از اعضا و اعطاي وام و اعتبار براي اجراي طرحهاي سرمايه گذاري و تكميل و تجهيز و ارتقاء  - 

 سطح تأسيسات گردشگري 

 تأسيسات گردشگري در سراسر كشورتوسعه و ترويج شيوه هاي نوين مديريت و بهره برداري از  - 

 در ارتباط با توسعه صنعت گردشگري و انواع تأسيسات مرتبط وحقوقي تخصصي  ،ارائه مشاوره هاي فني  - 

 گردشگري صنعت ايجاد نمايشگاه در داخل يا خارج كشور و همچنين شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي در زمينه  - 

 صصي خدمات گردشگري در داخل و خارج كشوربازاريابي و كمك به توسعه مراكز تخ - 

 بين المللي و قبول عضويت آنها با رعايت مقررات مربوطه نهادهايهمكاري با  - 

 نظارت در حسن انجام وظايف اعضا و فعاالن گردشگري - 

 اجراي مصوبات قانوني شوراي عالي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و سازمان - 

  نيل به هدفهاي توسعه اي گردشگري كشور انجام فعاليت هاي الزم  در  - 
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  :هاي حرفه اي صنعت گردشگري انجمنفرآيند تشكيل   - فصل سوم 

  .عضو ميباشد  10حداقل در استان گردشگري حرفه اي تعداد حد نصاب جهت تشكيل هر انجمن :6ماده 

حد نصاب نرسد، مي توانند متناسب با نوع فعاليت خود هاي كشور تعداد فعالين داراي مجوز به چنانچه در هر يك از استان: 1تبصره

  .همگن در آيند) هم نظير(به عضويت انجمن هاي

وضعيت  و  كل استان و تصويب سازمان با ملحوظ نمودن شرايط ، تعدادهاي همگن در هر استان، به پيشنهاد ادارهانجمن: 2تبصره

  .دن بخش گردشگري هر استان تعيين مي گردتاسيسات و فعاال

  

  : اي گردشگري استان به ترتيب ذيل انجام ميگيردتاسيس انجمن حرفه مراحل :7ماده 

 هيأت مؤسسبعنوانمتقاضي 5حداقلتوسطاستانكلادارهگردشگري بهايحرفهانجمندرخواست تاسيسارائه - 

 اين دستورالعملبر اساس ضوابط از نظر داشتن شرايط الزم  استان  كلتائيد ادارهو  بررسي درخواست - 

 آگهي تاسيس در روزنامه هاي كثيراالنتشار استان دونوبت انتشار  - 

 استان كلاداره نماينده و نظارت حضور بابازرسين وهيات مديره انتخابات برگزارياساسنامه و عمومي، تصويبمجمعتشكيل - 

 و موسسات غيرتجاري ثبت انجمن در اداره ثبت شركتها - 

 كل استانتوسط اداره تشكلصدور پروانه فعاليت  - 

  .هيأت مؤسس خودبخود منحل ميگردد هيأت مديره، و تعيين اعضاءپس از انجام انتخابات : تبصره

  

  : صدور پروانه فعاليت انجمن حرفه اي صنعت گردشگري مستلزم ارائه مدارك ذيل مي باشد :8ماده

  مدارك مربوط به ثبت انجمن - 

  يدو نسخه اساسنامه مصوب مجمع عموم- 

  صورتجلسه انتخاب هيأت مديره و بازرسين  - 

  آگهي تاسيس   دونوبت تصوير - 

  فهرست اسامي شركت كنندگان مجمع عمومي  - 

  فهرست اسامي و مشخصات كل اعضا - 

  .هاي حرفه اي صنعت گردشگري دو سال تمام مي باشدمدت اعتبار پروانه فعاليت تشكل:تبصره

  

اي  گردشگري متفاوت، مجاز هاي حرفهداراي مجوز از سازمان بنا بر نوع فعاليت خود در انجمنعضويت فعاالن گردشگري : 9ماده 

  .رئيس يا عضو هيأت مديره و يا بازرس باشند بوده، اما نميتوانند در بيش از يك انجمن
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  : ح ذيل خواهد بودگردشگري استان ، بسته به ميزان نفرات  بشرايحرفههيأت مديره انجمنتعداد اعضاي: 10ماده 

  نفر عضو علي البدل  2نفر عضو اصلي و  5عضو باشد تعداد  100انجمن هايي كه تعداد اعضاي آن تا سقف : الف

  نفر عضو علي البدل  2نفر عضو اصلي و 7ضو  باشد ع 500تا 101انجمن هايي كه تعداد اعضا از: ب

  نفر عضو علي البدل  3نفر عضو اصلي و  9اد عضو باشد تعد 1000تا 501انجمن هايي كه تعداد اعضا از: ج

  نفر عضو علي البدل 3نفر عضو اصلي و  11عضو باشد،  تعداد  1000انجمن هايي كه تعداد اعضا باالي : د

  

اي هاي حرفههيأت مديره انجمن روساياي گردشگري استاني از اجتماع هاي حرفهكانون انجمناعضاي در هر استان : 11ماده 

  .تشكيل ميگردد آن استان به عالوه يك نفر نماينده اداره كل استان به عنوان عضو ناظرگردشگري 

هيئت مديره  هر يك از انجمن هاي حرفه اي مي توانند بجاي رئيس هئيت مديره شخص ديگري را به عنوان نماينده آن ) 1تبصره

  .حتماً يكي از اعضاي هيات مديره باشد انجمن جهت عضويت در كانون معرفي نمايند ليكن نماينده معرفي شده بايد

  .انجمن حرفه اي بر اساس ضوابط اين دستورالعمل مي باشد 5ايجاد كانون در هر استان،  مستلزم تشكيل حداقل ) 2تبصره

 سوياز اجتماع نمايندگان انتخابي از ) اين دستورالعمل 1ماده  5-1موضوع بند (كشورهر يك ازجوامع حرفه اي اعضاي  : 12ماده 

  . تشكيل ميگردد  هاي حرفه اي گردشگري استانهاهيأت مديره انجمن

  . نماينده انجمن حرفه اي استاني بايد رئيس  يا يكي از اعضاي هيأت مديره باشد:  1تبصره

داقل يك نماينده استان، متناسب با ظرفيت و با توجه به تعداد اعضا  از ح ايي حرفههامديره انجمنتعداد نمايندگان هيات: 2تبصره 

  :تا حداكثرچهار نماينده به ترتيب ذيل انجام مي شود

 نماينده 1نفر است  5انجمن هاي حرفه اي استاني كه تعداد اعضاي هئيت مديره آنها  - 

 نماينده 2نفر است  7انجمن هاي حرفه اي استاني كه تعداد اعضاي هئيت مديره آنها  - 

 نماينده 3نفر است  9هئيت مديره آنها  انجمن هاي حرفه اي استاني كه تعداد اعضاي - 

 نماينده 4نفر است  11انجمن هاي حرفه اي استاني كه تعداد اعضاي هئيت مديره آنها  - 

استان كشور  16هر يك از جوامع كشوري،  پس از تشكيل انجمن حرفه اي بر اساس ضوابط اين دستورالعمل، در حداقل  )3تبصره

  .تشكيل مي گردد
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٧ 

 

بوده كه با  )بدون حق راي(نفر عضوناظر  3عضو اصلي و نفر  7داراي  صنعت گردشگريهاي حرفه ايتشكل مليمجمع :  13ماده 

  :ترتيب ذيل انتخاب مي شوند

 1نفر به انتخاب تشكل هاي حرفه اي با ترتيب تعيين شده در تبصره 6 - 

 نفر نماينده سازمان1 - 

  به انتخاب رئيس سازمان) بدون حق رأي( به عنوان عضو ناظرنفر از افراد خبره، صاحب نظر از بخش غيردولتي 3 - 

نفر  1از هر يك از جامعه هاي پنجگانه كشوري، (اي كشورحرفه هاي استاني به عالوه نمايندگان جوامعروساي كانون:1تبصره

  .ملي اقدام مي نمايند مجمعنفر به عنوان اعضاي  6 نسبت به تشكيل جلسه  و انتخاب)نماينده

  .ملي مي باشند مجمعاي گردشگري ملزم به رعايت خط و مشي ها و ضوابط تعيين شده از سوي هاي حرفهتشكل كليه:2تبصره

  .ملي در صورت عدم مغايرت با قوانين ومقررات با تائيد سازمان ابالغ و اجرا مي گردد مجمعكليه مصوبات : 3تبصره

  . نفر به اعضاء مجمع ملي اضافه مي شوند 2درصورت تشكيل جامعه كشوري جديد، به ازاء هر جامعه : 4تبصره

  

  : صنعت گردشگري كشور بشرح ذيل مي باشدملي حرفه اي مجمعوظايف و اختيارات : 14ماده 

  . گردشگري ارجاع ميگرددايحرفهتشكل هاياز سويساالنههاي پيشنهادي كه بصورتتصويب برنامه - 

 برنامه ريزي جهت تأمين نيازها ، توسعه و گسترش فعاليتهاي انجمن ها در سطح ملي  - 

 اي كشور و نظارت عاليه بر عملكرد آنها هاي حرفهايجاد هماهنگي بين  انجمن - 

 يكديگر  بررسي و ارائه راهكار جهت حل و فصل مشكالت و اختالفات  تشكل هاي حرفه اي صنعت گردشگري از - 

 برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي هاي اجرايي بين نهادهاي دولتي و غير دولتي مرتبط   - 

 ترسيم و پيشنهاد خط و مشي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت جهت فعاليت تشكل ها  - 

 تعيين ميزان حداقل و حداكثر  وجه وروديه و حق عضويت و نظارت بر درآمدها و هزينه هاي تشكل ها  - 

 ارائه نظرات مشورتي براي توسعه صنعت گردشگري كشور - 

تصويب ملي پس از تشكيل اولين جلسه نسبت به  مجمعاي گردشگري كشور  و جوامع حرفهكانون هاي استاني،اعضاي :15ماده

 اب نموده وصورتجلسه را به سازمانرا انتخ ائب رئيس و دبيررئيس، ن ام و همچنين با برگزاري انتخابات از ميان خوداساسنامه اقد

  .جهت انجام اقدامات ثبتي ارسال مي نمايند

  .انتخابات با حضور ونظارت ن سازمان انجام مي شود: تبصره

  

  :صنعت گردشگرينحوه فعاليت و نظارت بر تشكل هاي حرفه اي   - فصل چهارم 

هاي داخلي از قبيل مشورتي و اي در راستاي انجام وظايف خود مي توانند نسبت به تشكيل كارگروههاي حرفهتشكل: 16ماده 

  . دناقدام نماي... تخصصي فني ، حقوقي، برنامه ريزي و بودجه، آموزشي ، نظارت ، بازاريابي و

ها ، يك نمونه اساسنامه، به عنوان بررسي چارچوب هاي كلي فعاليت تشكلرويه ضمن ايجاد وحدت سازمان به منظور: 17ماده

  .جهت بهره برداري در اختيار تشكل ها قرار مي دهدكه ضميمه اين دستوراعملمي باشد را  "اساسنامه تيپ"

  .اشدارچوب هاي تعيين شده در اساسنامه تيپ بها نبايد خارج از چاساسنامه هاي تهيه شده توسط تشكل: 1تبصره

  .هر گونه تغيير در اساسنامه بايد به تاييد سازمان برسد: 2تبصره
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٨ 

 

تنافي با ديگر تشكل هاي صنفي كه به موجب ديگر  هيچگونه ميگردد تشكيل دستورالعمل اين طبق اي كههاي حرفهتشكل: 18ماده

كه به ... از قبيل كميته ها ، كميسيون ها ، جلسات و  امور كليه درقوانين و مقررات تشكيل شده اند ندارد ولي پس از تشكيل،  

تشكل هاي حرفه اي صنعت گردشگري مزبور مالك عمل سازمان، ، نياز به حضور بخش خصوصي و يا نمايندگان آنها باشد نحوي

  . خواهد بود

  

  

  : مي گردد منحل ذيل موارد در دستورالعمل اين موضوعگردشگري  هاي حرفه ايتشكل: 19 ماده

 بازرسين يا مديره هيات اعتبار مدت انقضاي از پس ماه 3 حداكثر انتخابات برگزاري عدم -1

 )كل اعضا      (با تصويب  راي اكثريت مطلق العاده فوق عمومي مجمع تصميم به بنا -2

 در صورت رأي قطعي از سوي مراجع قضايي و قانوني -3

 ي در صورت تخطي انجمن از اهداف و وظايف قانون -4

 خارج تشكل حرفه اياز  خود به خود عضو گردد،آن لغو سازمان توسط ي تشكل هااعضا از يك هر فعاليت مجوز چنانچه:تبصره

  .گردد مي

   

  .تاسيس، فعاليت و اقدامات تشكل هاي موضوع اين دستورالعمل بر عهده سازمان مي باشدروند  نظارت عاليه بر: 20ماده 

  .اداره كل اقدام نمايند/ ند در صورت درخواست نسبت به ارائه گزارش عملكرد به سازمانا موظفحرفه اي تشكل هاي :   21ماده 

  

  :رسيدگي به اختالفات و تخلفات: 22ماده

  .رسيدگي به اختالفات اعضاء انجمن هاي استاني بر عهده انجمن حرفه اي مربوطه در هر استان است)الف

  .استاني در هر استان بر عهده كانون استان مربوطه مي باشد رسيدگي به اختالفات في ما بين انجمن هاي)ب

  .كشوري مربوطه مي باشدامعهعهده جهاي مختلف برهاي استانبه اختالفات بين انجمنرسيدگي) ج

انجمن هايي كه در يك استان نبوده و در ساختارهاي متفاوت از جوامع كشوري باشند بر عهده كميته  به اختالفات بينرسيدگي )چ

  . اي متشكل از نمايندگان جوامع مربوطه مي باشد

  .ملي است مجمعبر عهده  و جوامع كشوري گي به اختالفات كانون هاي استاني،رسيد)د

  .استسازمان ها نظر رسيدگي به اختالفات كليه تشكلمرجع تجديد)ه

  .هاي حرفه اي صنعت گردشگري بر عهده سازمان استتشكلكليه رسيدگي به تخلفات مرجع  )ي
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٩ 

 

تا زمان انتخابات بعدي از  و تصويب سازمان فعلي با رعايت شرايط و انجام اقدامات ذيلانجمن ها، جوامع و تشكل هاي : 23ماده 

ليكن پس از برگزاري انتخابات با تغيير عنوان و انجام اقدامات ثبتي الزم به عنوان تشكل  .طرف سازمان به رسميت شناخته مي شوند

  .حرفه اي فعاليت مي نمايند

  ارائه درخواست كتبي به سازمان: الف

  ارائه يك نسخه از آخرين صورتجلسه  برگزاري انتخابات و مجمع عمومي:ب

  و تصويب آن در مجمع عمومي تطبيق اساسنامه با اساسنامه تيپ ابالغي سازمان) ج

في ما بين تشكل هاي موضوع اين دستورالعمل با شركتها، موسسات   حقوقي عقد هر گونه قرار داد يا توديع سند تعهد آور: 24ماده 

  .و دولتهاي خارجي بايستي با تاييد سازمان انجام شود

تهيه و تنظيم كه با تصويب و تائيد رئيس سازمان ميراث " اساسنامه تيپ"يك ضميمه  وتبصره  17ماده و  24اين دستورالعمل در 

 .الزم االجرا  مي باشد.............................................فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از تاريخ 
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