فراینذ طرح تطبیق استانذاردهای کیفیت خذمات تاسیسات گردشگری
ٍلتی غحثت اظ استاًساضز ساظی ّتل ّا تِ هیاى هی آیس ،شّي تسیاضی تِ ایي سوت هی ضٍز وِ استاًساضز
ساظی چِ هفَْهی زض ّتل زاضز ،هگط هی تَاى تطای ذسهات ّتل استاًساضز تعطیف ًوَز ٍ یا ضَاتط ایي
استاًساضزّا وافی ٍ خاهع است؟ ضٍضي است زض زًیای ضلاتت ،ساظهاًی تطًسُ است وِ تْتط اظ سایط ضلثا
ًیاظّای هطتطی ضا تطریع زازُ ٍ زض غسز پاسرگَیی تْتط تِ آًْا تطآیس.
طثك تعطیف ،استاًساضز تِ هعٌی حسالل سطح لاتل لثَل خاهعِ تطای پصیطش یه واال یا ذسهت هی تاضس.
زض ًتیدِ زض ّیچ یه اظ وطَضّای گطزضگطپصیط زًیا استاًساضز غس زض غس هطاتِ تا وطَض زیگط زض هَضز
ذسهات ّتلی ٍخَز ًساضز ٍ ساظهاًْای هتَلی گطزضگطی ّط وطَض تٌْا حسالل ّا ضا تعییي هی وٌٌس .زض
ضطایط وًٌَی خاهعِ ّتلساضی وطَضهاى ،اگط تِ تطاتك استاًساضزّایی وِ حسالل سطح ذسهات ّتل ضا تط
اساس زضخِ تطای هیْواى تضویي هی وٌٌس تَخِ ًىٌین تی ضه تِ حمَق اٍلیِ گطزضگطاى تی اعتٌایی
وطزُ این ٍ ایي تی تَخْی ًتیدِ ای خع ًاضضایتی هیْواًاى ّتل ٍ واّص سْن تاظاض ٍ زض ًتیدِ واّص سَز
ًساضز .اظ ایي ضٍ تَخِ تِ استاًساضساظی ذسهات اهطی الظم ٍ ضطٍضی است.

تاریخچه طرح استانذاردسازی
ساظهاى هیطاث فطٌّگی ،غٌایع زستی ٍ گطزضگطی ایطاى ًیع تِ هاًٌس تسیاضی اظ وطَضّای زیگط السام تِ
تسٍیي ضَاتط ٍ ضیَُ ًاهِ زضخِ تٌسی ّتل ّای وطَض ًوَزُ است وِ ایي ضَاتط ٍ ضیَُ ًاهِ اخطایی زض
سال  1384هػَب گطزیس ٍ تا سال  1389تِ زالیل گًَاگَى تطَض واهل زض ٍاحسّای الاهتی وطَض اخطایی
ًطس .طثك ضیَُ ًاهۀ زضخِ تٌسی ،عاهل تطثیك استاًساضزّای فٌی تط اساس ضَاتط تسٍیي ضسُ السام تِ
اضظیاتی ٍاحسّای الاهتی هی ًوایس .زض ایي هیاى فعالیت زض ظهیٌِ ططح تطثیك استاًساضزّای ویفیت ذسهات
تأسیسات گطزضگطی زض پی اًعماز تَافك ًاهِ ای تِ ضواضُ  882/4/002447زض تاضید  89/2/14تیي ضطوت
"سوگا" ٍ ساظهاى هیطاث فطٌّگی ،غٌایع زستی ٍ گطزضگطی وطَض ٍ اذص هدَظ عاهل تطثیك استاًساضزّای
فٌی ویفیت ذسهات تأسیسات گطزضگطی آغاظ ضس.
اّساف اخطای ططح تطثیك عثاضتٌس اظ :
 )1ایداز تستط هٌاسة تطای ضلاتت سالن تیي تأسیسات گطزضگطی خْت اضتماء ووی ٍ ویفی ذسهات
اضائِ ضسُ زض ایي گًَِ تاسیسات
 )2ایداز اًگیعُ ٍ تطَیك ٍ تطغیة سطهایِ گصاضاى ٍ تْطُ تطزاضاى زض اضائِ ذسهات ٍ سطٍیس تا ویفیت
تاالتط

 )3تعییي هعیاضّا ٍ ضاذع ّای هَضز ًیاظ تطای ًظاضت تط تاسیسات گطزضگطی
 )4استفازُ اظ تَاى واضضٌاسی ٍ لاتلیتْای ترص ذػَغی زض خْت اضتماء سطح ویفی ذسهات زض
تاسیسات گطزضگطی
ٍ )5اگصاضی اهَض تػسی گطی تِ ترص ذػَغی ٍ توطوع ظزایی ٍ زض ًْایت تالش زض خْت وَچه
وطزى زٍلت
 )6ایداز ٍحست ضٍیِ زض خلَگیطی اظ تطٍظ ضفتاضّای سلیمِ ای زض ظهیٌِ زضخِ تٌسی تاسیسات
گطزضگطی
 )7ووه تِ گطزضگطاى تطای اًتراب یه ٍاحس گطزضگطی وِ تتَاًس ًیاظّا ٍ اًتظاضات آًْا ضا تطآٍضزُ
ساظز.
شرح عملیات ارزیابی تاسیسات گردشگری
اضظیاتی فطآیٌسی ًوًَِ ای است وِ زض تاسیسات الاهتی ضاهل ّتل ّا ،هْواًپصیطّاٍ ،احسّای پصیطایی تیي
ضاّی ٍ ٍاحسّای الاهتی ضاهل ّتل ّا ،هْواًپصیطّاٍ ،احسّای پصیطایی تیي ضاّی ٍ ٍاحسّای الاهتی تیي
ضاّی (هتل ّا) زض خْت ضٌاسایی فطغتْای تْثَز (هغایطتْا) ٍ اًعىاس آى تِ هسیط ٍاحس (تْطُ تطزاض) اًدام
ضسُ ٍ ًتایح آى تط اساس یا زض همایسِ تا ضَاتط هطتَطِ تطاساس ضیَُ ًاهِ هػَب ساظهاى هیطاث فطٌّگی،
غٌایع زستی ٍ گطزضگطی وطَض هٌدط تِ زضخِ تٌسی هی ضَز .اضظیاتاى ًیع تط اساس وس ترػیع یافتِ
تَسط ساظهاى هداظ تِ اضظیاتی هی ضًَس .حسالل ضطایط الظم تطای زضخِ تٌسی یه ّتل زض یىی اظ سطَح
زضخات ،زاضا تَزى سطحی اظ ذسهات ٍ تسْیالت است وِ هی تایست زض آى ٍاحس تِ هیْواًاى عطضِ ضَز.
ّتل ّا زض ایي ضیَُ تِ ضطح ظیط زضخِ تٌسی هی ضًَس :
یه ستاضُ ،زٍ ستاضُ ،سِ ستاضُ ،چْاض ستاضُ ٍ پٌح ستاضُ

نمودار جریان ارزیابی تاسیسات گردشگری
زضذَاست ٍاحس الاهتی
اضائِ اطالعات هطتَطِ تَسط ٍاحس اضظیاتی
عمس لطاضزاز اضظیاتی

اجرای فراینذ ارزیابی
ارائه گسارش ارزیابی به واحذ اقامتی
دریافت پاسخ واحذ به گسارش ارزیابی

تاظزیس ًْایی
اضسال گعاضش تِ ازاضُ ول استاًی
تطىیل خلسِ وویسیَى زضخِ تٌسی
غسٍض اتالغیۀ وویسیَى زضخِ تٌسی
ثثت ٍ غسٍض گَاّیٌاهِ

تْطُ هٌسی ٍاحس الاهتی اظ هعایای اخطای ططح ٍ زضیافت گَاّیٌاهِ

عولیات اضظیاتی تاسیسات گطزضگطی تَسط گطٍُ اضظیاتی اًدام هی ضَز .عاهل تطثیك استاًساضزّای فٌی
حساوثط  10ضٍظ پس اظ زضذَاست تْطُ تطزاض هثٌی تط اضظیاتی ٍاحس گطزضگطی ذَزً ،سثت تِ تطىیل گطٍُ
اضظیاتی هطاتك ایي ضیَُ ًاهِ ٍ هعطفی آى تِ تْطُ تطزاض السام ذَاّس وطز.
اضظیاتی ّط یه اظ تاسیسات گطزضگطی زض سِ گطٍُ اًدام هی گیطیس وِ تطای ّط وسام یه اضظیاب زض ًظط
گطفتِ هی ضَز.

ایي سِ ترص عثاضتٌس اظ :
 گروه خذمات  ،تجهیسات ،مذیریت و نیروی انسانی
 گروه ایمنی و بهذاشت
 گروه فنی ،ساختمان و تاسیسات

کمیسیون درجه بنذی
زضخِ تٌسی ،سلة ٍ تغییط زضخِ تاسیسات گطزضگطی تط عْسُ ساظهاى هیطاث فطٌّگی ،غٌایع زستی ٍ
گطزضگطی است .تسیي هٌظَض ،پس اظ اضائِ گعاضش اضظیاتی تَسط عاهل تطثیك ،وویسیَى زضخِ تٌسی تا
تطویة اعضای شیل زض ازاضات ول استاًْا تطىیل ذَاّس ضس.
 هسیط ول ازاضُ هیطاث فطٌّگی ،غٌایع زستی ٍ گطزضگطی استاى تِ عٌَاى ضئیس وویسیَى
ً وایٌسُ تطىل غٌفی هطتَطِ
ً وایٌسُ زفتط اهَض هطاوع ذسهات گطزضگطی
زتیطذاًِ وویسیَى زضخِ تٌسی ّط استاى زض هحل ازاضُ ول هیطاث فطٌّگی ،غٌایع زستی ٍ گطزضگطی
استاى تطىیل ذَاّس ضس .هسیط ول هیطاث فطٌّگی ،غٌایع زستی ٍ گطزضگطی استاى؛ یىی اظ واضضٌاساى
استاى وِ زض ظهیٌِ زضخِ تٌسی تاسیسات گطزضگطی اطالعات وافی زاضتِ تاضس ضا تِ عٌَاى زتیط وویسیَى
زضخِ تٌسی تعییي هی ًوایس .واضضٌاس هصوَض تسٍى زاضتي حك ضأی زض خلسات وویسیَى ضطوت ذَاّس
وطز ٍ ٍظیفِ ثثت غَضتدلسات وویسیَى ٍ ازاضُ زتیطذاًِ وویسیَى تِ عْسُ اٍ ذَاّس تَزً .تیدِ ضای
وویسیَى خْت غسٍض گَاّیٌاهِ تِ عاهل تطثیك اتالغ هی ضَز.
گَاّیٌاهِ استاًساضز ویفیت ذسهات گطزضگطی تَسط عاهل تطثیك استاًساضزّای فٌی پس اظ اًدام عولیات
اضظیاتی ٍ تػَیة وویسیَى زضخِ تٌسی غازض ذَاّس ضس .ایي گَاّیٌاهِ  3سال اعتثاض ذَاّس زاضت ٍ تطَض
هتَسط  2تاض زض سال اضظیاتی پیگیطاًِ اًدام ذَاّس ضس.

مسایای گواهینامه

هعایای اغلی تْطُ هٌسی اظ گَاّیٌاهِ استاًساضز ویفیت ذسهات گطزضگطی عثاضتٌس اظ :
 آظاز ساظی ًطخ ّا تا تَخِ تِ همطضات هطتَطِ
 زائوی ضسى پطٍاًِ تْطُ تطزاضی
 استفازُ اظ هعایای اخطای ططح زض ذػَظ ضضایتوٌسی هطتطیاى ٍ تَسعِ وسة ٍ واض
 استفازُ اظ هعایای زضج ضواضُ ثثت ٍ تػَیط گَاّیٌاهِ زض پىیح ّای تثلیغاتی

ارتباط با ما
خْت زضیافت اطالعات تیطتط تا ٍاحس اضظیاتی ضطوت اًسیطِ گطزضگطی ایطاًیاى (ٍاتستِ تِ ضطوت سوگا)
تواس حاغل فطهاییس.
ضواضُ ّای تواس :
021-22623168
021-2262316
021 – 22623170
زٍض ًگاض :
021 -22623167
ًطاًی :
تْطاى ،ذیاتاى ٍلیعػط ،تاالتط اظ چْاضضاُ پاضن ٍی ،ذیاتاى ضْیس فیاضی (فطضتِ) ،ضواضُ  ، 51ساذتواى
زاضیَش  ،غٌسٍق پستی 15875 _7515 :

