تعاریف تاسیسات گزدشگزی مىدرج در آئیه وامٍ ایجاد،اصالح ،تکمیل ،درجٍ بىدی ي وزخ گذاری تاسیسات
گزدشگزی ي وظارت بز فعالیت اوُا مصًب  1368ي اصالحات بعدی

َتل:
ٞتُ ٘ٛػی ٔىبٖ ٔسى٘ٛی اخبس ٜای است ؤ ٝؼٕٛال ثشای ٔذت وٛتب ٜث ٝافشاد اخبس ٜدادٔ ٜی ضٛدٞ .تُ ٞب اص
أىب٘بت البٔتی ٌ ٚشدشـٌشی ضٟشٞب ث ٝحسـاة ٔی آیٙذ  ٚثیصـتش ٔٛسد استفبدٔ ٜسـافشاٖ ٌ ٚشدضٍشاٖ لشاس
ٔی ٌیش٘ذٞ .تـَ ٞب داسای تؼذاد صیبدی اتبق ٞسـتٙذ وٌ ٝب ٜث ٝچٙذ غذ اتبق ٔی سس ـد .ػال ٜٚثش اتبق ٞب ٚ
سٛئیت ٞبی البٔتیٞ ،تُ ٞب داسای أىب٘بت خٙجی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٞستٙذ .سستٛساٖ ،استخش ضٙب ،وبفی ضبح  ٚسبِٗ
اختٕبػبت ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی اص أىب٘بت ٞتُ ٞب ٞستٙذ ٔ.ؼٕٛال ٔطتشیبٖ ٞتُ دس اتبلٟب  ٚسٛئیت ٞبیی و ٝداسای تخت
خٛاة ،تٛاِت  ٚحٕبْ ٔدضا ٞستٙذ سبوٗ ٔی ض٘ٛذ.
َتل آپارتمان:
ث ٝالبٔتٍبٟٞبیی اتالق ٔی ضٛد وٚ ٝاحذ البٔتی دس آٟ٘ب ٘ ٝثػٛست اتبق ،ثّى ٝثػٛست آپبستٕبٖ ثٛد ٚ ٜداسای اتبق
خٛاة ،پزیشایی ،آشـپضخب٘ ٚ ٝسـسٚیس ثٟذاضتی ثٛد ٚ ٜثػٛست ٔجّ ٝتدٟیض شـد ٚ ٜدس اختیبس ٔ ٟٓـا٘بٖ لشاس
ٔی ٌیشدٞ .تُ آپبستٕبٖ ث ٝیه فضبی البٔتی اطالق ٔی ضٛد وٛٔ ٝخجبت البٔت  ٚص٘ذٌی یه خب٘ٛاد ٜحذالُ
چٟبس٘فش ٜسا فشإ٘ ٓٞبیذ  ٚضبُٔ اطبق ٘طیٕٗ ،پزیشائی  ،آضپضخب٘ ،ٝحذالُ یه اتبق خٛاة ،حٕبْ ،تٛاِت ،
دستطٛئی  ٚسختىٗ ثبضذ .و ٝاص چٙذ آپبستٕبٖ ٔستمُ ٔ ٚدضا تطىیُ ضذٚ ٜ

ثؼضب داسای فضبٞبی خذٔبتی

ٔطتشن چ ٖٛسستٛساٖ ٔی ثبضذ.
متل:
البٔتٍبٟٞبیی ٞستٙذ و ٝثػٛست ٔدٕٛػ ٝیب ٔٙفشد دس ٔسیش ساٟٞبی استجبطی اغّی ػٕذتبً ثشای ٔسبفشاٖ ػجٛسی
احذاث ٔی ض٘ٛذٔ .تُ ٞب ضجیٞ ٝتُ ٞب ثٛد ٜثب ایٗ تفبٚت ؤ ٝتُ ٞب ٔؼٕٛال دس سطح سبختٔ ٝی ض٘ٛذ  ٚاص فضبی
سجض  ٚتفشخٍبٞ ٜبی ٚسیؼتشی ثشخٛسداس٘ذ ِٚی ٞتُ ٞب ثیطتش اص س ٝطجم ٝسا داسا ٔی ثبضٙذ.

ٔتُ ٞب اغٛال دس

خبسج اص ضٟش  ٚدس ح ٚ ٝٔٛدس ثیٗ خبدٞ ٜب سبختٔ ٝی ض٘ٛذ  .دس تؼشیف ٔتُ ٔی تٛاٖ ٌفت وٞ ٝتّی است و ٝدس
آٖ ٔسبفشاٖ ٔی تٛا٘ٙذ ثب خٛدسٚی ضخػی ٚاسد ضذ ٚ ٜحتی خٛدس ٚسا ٔمبثُ دسة اتبق خٛد پبسن ٕ٘بیٙذ  .یىی اص
ٔطخػٞ ٝبی اغّی ٔتُ ٞب ػذْ ٚخٛد الثی دس آٟ٘بست چشا ؤ ٝیٕٟب٘بٖ ثٔ ٝدشد ٚاسد ضذٖ ثٔ ٝتُ ثذ٘ ٖٚیبص ثٝ
پیبد ٜضذٖ وّیذ اتبق خٛد سا اص سسپطٗ دسیبفت ٕ٘ٛدٔ ٚ ٜستمیٕبً ث ٝسٕت اتبق خٛد سا٘ٙذٌی ٔی ٕ٘بیٙذ.
دس طشاحی  ٚسبخت ٔتُ ٞب تبسیس أىب٘بتی ٔب٘ٙذ

 :فشٚضٍب ،ٜتؼٕیشٌب ،ٜاٚسطا٘س ٚ ٚاحذٞبی أذادی ،أبوٗ

ٚسصضی،وبسٚاش  .. ٚپیص ثیٙی ٔی ٌشدد.
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ياحدَای خدمات رفاَی بیه راَی:
ثٚ ٝاحذٞبی البٔتی،پزیشایی  ٚتفشیحی ٘ظیش ٞتُ ،سستٛساٖ  .. ٚدسٔ ٖٚدتٕغ ٞبی خذٔبت سفبٞی ثیٗ ساٞی(داسای
ٔدٛص اص سبصٔبٖ حُٕ ٘ ٚمُ  ٚپبیب٘ٞ ٝب) ٌفتٔ ٝی ض٘ٛذ ؤّ ٝضْ ث ٝاخز ٔدٛص سبخت  ٚثٟش ٜثشداسی اص سبصٔبٖ
ٔیشاث فشٍٙٞی  ،غٙبیغ دستی ٌ ٚشدضٍشی ٔی ثبضٙذ.
پاوسیًن:
دسضٟش ٚالغ ضذ ٚ ٜتؼذادی اتبق  ،سبِٗ غزاخٛسی ـ ث ٝا٘ذاص ٜای و ٝثتٛا٘ذ غزای سبوٙبٖ اتبلٟب سا تأٔیٗ ٕ٘بیذ ـ
وتبثخب٘ ٚ ٝسبِٗ ٔطبِؼ ٚ ٝاتبق تّٛیضی ٖٛدسآٖ پیص ثیٙی ٚآٔبد ٜضذ ٜاست .پب٘سیٔ ٖٛؼٕٛالً اتبق سا ث ٝغٛست
ٔبٞب٘ ٚ ٝیب سبال٘ ٝاخبس ٜدادٔ ٚ ٜطتشیبٖ دیٍشی سا اص خبسج ٞتُ ثشای غشف غزا ٕ٘ی پزیشد  .ثش ٕٞیٗ اسبس
ٔؼٕٛالً سبِٗ غزاخٛسی پب٘سی ٖٛفمط ث ٝا٘ذاص ٜاحتیبج اتبق ٞب دس ٘ظشٌشفتٔ ٝی ضٛد  .دسپب٘سیٞ ٖٛب ٔمشاست
خبغی ٚخٛد داسد ٔ ٚسبفشاٖ ٔی ثبیست دس سبػبت ٔؼیّٙی ثشای غشف غجحبٟ٘٘ ، ٝبس  ٚضبْ سشٔیضحبضشض٘ٛذ ٚتب
سبػت ٔطخػی ٘یض دسة ٚسٚدی پب٘سی ٖٛثبص است.
سائزسزا:
صائشسشا ٘ٛػی ٔىبٖ البٔتی است و ٝثیطتش دس ٘ضدیىی أبٔضادٞ ٜب  ٚأبوٗ ٔزٞجی ثٙب ٔیضٛد .صائشسشاٞب ٕٔىٗ
است ٕٞب٘ٙذ ٞتُ داسای اتبلٟب  ٚسٛئیت ٞبی ٔدضا ثبضٙذ .أب ٔؼٕٛال چٛٔ ٖٛسد استفـــبدٌ ٜشٞٚی

وبسٚاٟ٘بی

صیبستی لشاس ٔیٌیش٘ذ داسای خٛاثٍبٞ ٜبی ٌشٞٚــی ثب تختخٛاة یب ثذ ٖٚتختخٛاة ٞستٙذ.

سفزٌ خاوٍ سىتی:
سفش ٜخب٘ٔ ٝىب٘ی است و ٝثبیذ دس آ٘دب ا٘ٛاع غزاٞبی ٔحّی اسائ ٝضٛد  ٚوبسٌشاٖ ِجبس سٙتی ث ٝتٗ داضتٝ
ثبضٙذ ٔ ٚؼٕبسی ،فضبسبصی  ٚدوٛس سفش ٜخب٘ ٝثش اسبس سٙت آٖ ٔٙطم ٝثبضذ تب صٔب٘ی ؤ ٝسبفشی ٚاسد سفشٜ
خب٘ٔ ٝی ضٛد آداة ،فش ٚ ًٙٞسسٓ  ٚسس ْٛسٙتی آٖ ٔٙطم ٝسا ٔطبٞذ ٜوٙذ  .سفش ٜخب٘ٞ ٝبی سٙتی ثبیذ داسای
سبختبس دس٘ٚی ٔتٙبست ثب ٔؼٕبسی اغیُ ٔٙطم ٝثٛد ٚ ٜتٟٙب غزاٞبی اغیُ  ٚثٔٛی سا ػشض ٝوٙٙذ.

مُماوپذیز:
تأسیسبت البٔتی سبد ٚ ٜاسصاٖ لیٕتی ٞستٙذ و ٝػٕٔٛبً خذٔبت البٔتی اسائٔ ٝی دٙٞذ  ٚاص ٘ظش ویفیت پبیئٗ تش اص
ٞتّٟب لشاس داس٘ذ .ایٗ تبسیسبت اغّت داسای سشٚیس ثٟذاضتی  ٚآضپضخب٘ٔ ٝطتشن ثٛد ٚ ٜثٙٔ ٝظٛس سِٟٛت سفت
 ٚآٔذ تٕشوض ایٗ ٔىبٟ٘ب دس ٔشاوض اغّی ضٟش ٔی ثبضٙذٕٟٔ .ب٘پزیشٞب داسای دسخبت ٔختّفی ٞستٙذ و ٝث ٝتشتیت
اص ٕٟٔب٘پزیش ٕٔتبص-دسخ ٝیه – د – ٚس ٝاص ویفیت آٟ٘ب وبستٔ ٝی ضٛد .اتبلٟبی چٟبستخت ،ٝپٙح تخت ٚ ٝضص
تخت ٝاص ا٘ٛاع سایح اتبلٟبی ٔٛخٛد دس ٕٟٔب٘پزیشٞب ٞستٙذ .ثشخی اص ایٗ أبوٗ داسای اتبلٟبی یه تخت ٚ ٝد ٚتختٝ
 ٚیب اتبلٟبی داسای أىب٘بت ٔستمُ ٘یض ٞستٙذ.
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مزاکش اقامتی جًان:
٘ٛػی البٔتٍب ٜضجـب٘ ٝسٚصی اخـبس ٜای است ؤٕٟ ٝب٘بٖ ثیطتش ث ٝغٛست ٌشٞٚـی دس اتبلٟب یب سبِٟٙبی ثضسي
البٔت ٔی وٙٙذ ؤ ٝی تٛاٖ آ٘شا ٕٟٔب٘پزیش خٛا٘ـبٖ ٘بٔیذٔ،ؼٕـٛال ٞش ٕٟٔبٖ داسای یه تخت است و ٝدس یه
اتــبق ٔطتشن ثب تؼذاد دیٍشی اص ٕٟٔب٘بٖ لشاسٌشفت ٝاست ٔ،ؼٕٛال أىب٘بت ثٟذاضتی(حٕبْ  ٚتٛاِت)٘ ٚیض
آضپضخب٘ ٝدس ثیش ٖٚاص اتبلـٟب  ٚث ٝغٛست اضتشاوی ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٔی ٌیش٘ذ.ضجب٘ ٝسٚصی ٞب ثیطتش ٔٛسد
استفبد ٜخٛا٘بٖ ٌشدضٍش ٔ ٚسبفشاٖ ٔؼشٚف ث ٝثه پىش ثٔ ٝؼٙی ٌشدضٍش و ِٝٛپطتی لشاس ٔی ٌیش٘ذ.
ٔشاوض البٔتی خٛا٘بٖٔ ،ؼٕٛال اسصا٘میٕت تشیٗ ٔىبٟ٘بی البٔتی ٔسبفشتی ث ٝحسبة ٔیآیٙذٞ .ضی ٍٝ٘ ٝٙداسی اص
آٟ٘ب دس ٔمبیس ٝثب ٞتُ ٞب ٘بچیض است  ٚخذٔبت آٟ٘ب ٘یض اثتذایی است.

تفزجگاٌ:
ایٗ ٘ٛع البٔتٍبٟٞب فضبٞبی ثبص  ٚآصادی ٞستٙذ وٞ ٝیچٍ ٝ٘ٛتأسیسـاتی ٘ذاس٘ذ  ٚغشفبً ثخبطش صیجبیی ٔحُ ثشای
ثشافشاضتٗ چبدس یب البٔت دس فضبی ثبص ٔٛسد استفبدٔ ٜسبفشاٖ لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٕٝ٘ٛ٘ .ایٗ ٘ٛع البٔت سا ٔی تٛاٖ
تمشیجبً دس تٕبْی ضٟشٞبی تٛسیستی ٔطبٞذ ٜوشد .

ارديگاٌ گزدشگزی:
اسدٌٚبٟٞبی ٌشدضٍشی ثٔ ٝحّٟب  ٚپبسن ٞبیی اطالق ٔی ضٛد و ٝثٙٔ ٝظٛس استشاحت  ٚالبٔت ٔسبفشاٖ ٚ
ٌشدضٍشاٖ ثٚ ٝخٛد آٔذ ٚ ٜاغّت داسای فشٚضٍبٟٞب  ٚسبختٕبٖ ٞبی وٛچه البٔت  ٚیب وٞ ٝٔٛب  ٚچبدسٞبی
ٔتؼذد ٔ ٚحُ استمشاس چبدسٞبی ضخػی ٌشدضٍشاٖ ٔی ثبضذ ؤ ٝی تٛا٘ذ خٟت البٔت ضجب٘ٛٔ ٝسد استفبدٜ
ٔسبفشاٖ ٚالغ ٌشدد.

کمپیىگ:
ٚاحذٞبیی ٞستٙذ فػّی ثب ٘ػت چبدس  ٚیب ث ٝغٛست وب٘ىس و ٝدس فضبی ثبص طشاحی ضذٔ،ٜؼٕٛال استفبدٜ
وٙٙذٌبٖ اص ایٗ ٚاحذٞب ثبیذ أىب٘بت سفبٞی  ٚاسىبٖ ضخػی خٛد سا ٕٞشا ٜداضت ٝثبضٙذ  ٚتٟٙب اص فضبی ٔحیط ٚ
سشٚیس ٞبی ثٟذاضتی  ٚخذٔبت خب٘جی ایٗ ٔحُ ٞب استفبدٔ ٜی ضٛدٔ .جبِغ پشداختی ٘یض خٟت البٔت ثٔ ٝشاتت
وٕتش اص ٞتُ ٞب ٕٟٔ ٚب٘پزیشٞب  ٚسبیش ٚاحذٞبی البٔتی ٔی ثبضذ.

محًطٍ کاريان:
ٔحٛطٞ ٝبیی و ٝثشای استمشاس وبسٚاٟ٘ب (اتبله ٞبیی چشخ داس ٔ ٚتحشن است و ٝثٚ ٝسیّ ٝخٛدس ٚیب است یب

..

خبثدب ٔی ضٛد  ٚثیطتش ٔخػٛظ افشادی است و ٝلػذ ٔسبفشت ٞبی طٛال٘ی ٔذت سا داس٘ذ ) .طشاحی  ٚسبختٝ
ٔی ضٛد  ٚ .ضبُٔ آضپضخب٘ ،ٝسشٚیس ثٟذاضتی  ٚحٕبْ ٔی ثبضذ.
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مزاکش سزگزمی ي تفزیحی(مزاکش تعطیالت):
ث ٝتبسیسبتی ٌفتٔٝی ضٛد ؤ ٝدٕٛػ ٝای اص ٚاحذٞبی ٌشدضٍشی سبخت ٝضذ ٜث ٝغٛست خٛدپزیشایی ثٛد ٚ ٜیب
خذٔبت پزیشایی سا اسائٔٝی وٙٙذ .فشٚضٍبٜٞب ،سبِٗٞبی تفشیحی ،سستٛساٖ  ،اغزی ٝفشٚضیٞب ،تسٟیالت ٚسصضی ،
ضٟشثبصی ٞب ،فضبٞبی تفشیحی  ٚثبصی ٔ ،دتٕغ ٌشدضٍشی ،البٔتٍب،ٜتسٟیالت تٛسٌشدا٘ی اص خّٕ ٝخذٔبت ٔختّفی
است ؤ ٝی تٛا٘ذ دس ایٗ ٔشاوض ثٌ ٝشدضٍشاٖ اسائ ٝضٛد .تسٟیالت سبحّی ،تبسیسبت چطٕٞٝبی آة ٔؼذ٘ی،
ٔدتٕغٞبی سیبحتی  ٚتفشیحی ٘یض ثخطی اص ایٗ تبسیسبت ٞستٙذ ؤٝی تٛا٘ٙذ تحت پٛضص استب٘ذاسدٞبی
ٔشثٛط ٝدسآیٙذ.
ٕٞچیٗ دس اوثش ایٗ تبسیسبت ٚاحذٞبی سبخت ٝضذٜی داسای اتبقٔ ،ب٘ٙذ ٞتُ ،وّجٚ ٚ ٝیال ػشضٔٝی ضٛد.
ٚاحذٞبی البٔتی خٛدپزیشایی ٔب٘ٙذ خب٘ٞٝبی تؼطیالت وبسٚا٘ی ،آپبستٕبٖٞب ٚ ٚیالٞب ٘یضدسایٗ ٔمِٔٝٛی ٌٙدٙذ.
ٕٔىٗ است دسایٗ ٔٙبطك فضبی ٔٙبست اسدٌٚبٞی ٚخٛد ٘ذاضت ٝثبضذ.
دفاتز خدمات مسافزتی ي جُاوگزدی:
دفتش خذٔبت ٔسبفشتی دس صٔی ٝٙتٙظیٓ ثش٘بٔٞ ٝبی ٔسبفشتی،فشٚش ثّیط ٔسبفشت ،رخیشٔ ٜىبٖ،اخز
سٚادیذ،تٙظیٓ  ٚا٘دبْ ٔسبفشت ٌشٞٚی داخّی  ٚخبسخی ٞ ٚشٌ ٝ٘ٛخذٔبت ایشاٍ٘شدی  ٚخٟبٍ٘شدی فؼبِیت ٔی
ٕ٘بیذ.
مىاطق ومًوٍ گزدشگزی:
ٔٙطمٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٝشدضٍشیٙٔ ،طم ٝای است ثب ٔشص  ٚثٔ ْٛطخع ٔ ٚسبحت ٔؼیٗ و ٝدس خٛاس خبرثٞ ٝبی تبسیخی،
فشٍٙٞیٔ ،زٞجی ،طجیؼی ٌ ٚشدضٍشی وطٛس و ٝثٙٔ ٝظٛس اسای ٝخذٔبت ثٌ ٝشدضٍشاٖ تٛسط ثخص غیش دِٚتی
تبسیس  ٚاداسٔ ٜیطٛد .ایٗ ٔٙبطك دس چٟبس سطح ٔحّی،استب٘یّٔ،ی  ٚثیٗ إِّّی دست ٝثٙذی ضذ ٚ ٜثشای
غذٚس ٔدٛص ٘یبصٔٙذ ٔػٛثٞ ٝیبت ٚصیشاٖ ٔی ثبضٙذ.
اقامتگاَُا با مالکیت سماوی:
دس ای ٍٝ٘ٛٙالبٔتٍبٟٞب ٔ ،بِىیت حذاوثش  %40اص ظشفیت ٚاحذ البٔتی ،ث ٝغٛست ٔبِىیت صٔب٘ی ٔطبع یب ٔبِىیت
صٔب٘ی ٔٙبفغ ثب وست ٔدٛص اص سبصٔبٖ ٔیشاث فشٍٙٞی،غٙبیغ دستی ٌ ٚشدضٍشی  ،ث ٝافشاد ٔتؼذد ٚاٌزاس ٔی ضٛد.
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