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 مقدمه:  

عناصر    یکی ازدرآمد و ایجاد اشتغال در گردشگري   ر توليد توسعه  دبه عنوان یکی از اجزاء اصلی    رسانیاطالع  

 ،گردشگراننقش مهمی در تامين نيازها و آگاهی بخشی به   انگردشگر اطالعاتمراکز   شود.کليدي و اثرگذار محسوب می

امکانات یک مقصد گردشگريمعرفی جاذبه  و  ریزي دقيق در صنعت    ,ها  برنامه  براي  آوري اطالعات مفيد  نيز جمع  و 

اینگونه  اطبان، نيازمند  ها، خدمات و حجم مراجعه مخگردشگري متناسب با گستردگی جاذبه هر مقصد    داشته و  گردشگري 

مصوب    نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردي و جهانگردي آئين   3ماده    باشد. در همين راستا با استناد به مراکز می 

ذیل جهت  به شرح    انگردشگر  مراکز اطالعاتنظارت بر تاسیس و فعالیت  العمل  دستورو اصالحات بعدي    15/4/1373

 گردد.اجرا ابالغ می 

   گردد:عبارات بکار رفته در این دستورالعمل در معانی ذیل تعریف میها و واژه ( 1ماده 

 معاونت گردشگری  -وصنایع دستی   میراث فرهنگی، گردشگری وزارت : خانهوزارت -

 استان وصنایع دستی  گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،: کل استاناداره -

 ان گردشگرمرکز اطالعات  متقاضی اخذ مجوزیا حقوقی حقیقی   : هر شخصمتقاضی -

مجری:  - توسط    شرکت  که  است،  حقوقی  اجرایی  انتخاب    وزارتخانهشخصیت  بازوی  عنوان  به  مقررات،  چارچوب  در  و  شده 

 شود.را عهده دار می انردشگرگمرکز اطالعات فعالیت  گری مربوط بهوظایف اجرایی و تصدیوزارتخانه، بخشی از 

ها  معرفی جاذبهی که به منظور پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی گردشگران،  مرکزکه عبارت است از    ان ردشگرگمرکز اطالعات  :  مرکز -

 شهرها، مناطق و محورهای گردشگری   مراکز استانها،  و امکانات گردشگری کشور با شرح وظایف مشخص در مبادی ورودی کشور،

 نماید.ستورالعمل تاسیس و فعالیت میدر چارچوب ضوابط این د و نیز محل های پر رفت و آمد گردشگران 

 

 .در داخل کشور است  و نظارت بر فعالیت آنهامرکز اطالعات گردشگران  این دستورالعمل چگونگی تاسیس و فعالیت  موضوع    ( 2ماده  

های زیر ایجاد  تواند در یکی از مکانجه به ظرفیت گردشگری هر منطقه میحسب مورد با تو  گردشگران  ات اطالع  مراکز(  3ماده  

 گردد:

 مبادی ورودی کشور  -

 مبادی ورودی استان، شهرستان و روستاهای هدف گردشگری -

 دریایی و زمینی(  هوایی،   های مسافری)ریلی،پایانه -
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 ها و مکانهای پر رفت و آمد گردشگرانز شهرمراک -

 مهم  های گردشگریها و جاذبهمجاورت سایت -

 باشد:به شرح ذیل می انوظایف و اختیارات مراکز اطالعات گردشگر (4ماده 

 .مراجعان حضوریگردشگران و راهنمایی و تامین نیازهای اطالعاتی  -

 . مرتبطها و سایر رویدادهای ملی و محلی ها، نمایشگاهتامین و ارائه اطالعات مربوط به جشنواره -

 . ح فشرده، فلش مموری، ماگ و غیرهعرضه و فروش اقالم تبلیغاتی گردشگری نظیر: نقشه، بروشور، کتابچه راهنما، کارت پستال، لو -

 دستی و سوغات محلی مرتبط.عرضه و فروش صنایع -

 . های گردشگری منطقهجاذبهو  ، مراکز اقامتی و...(ت مسافرتیاعم از دفاتر خدماکانتر ویژه معرفی تاسیسات گردشگری )برپایی  -

 . معرفی و ذخیره خدمات واحدهای مجاز گردشگری به نمایندگی از سوی آنها  -

   .های گردشگری منطقهجاذبهاز جمله بلیط انواع فروش  -

 .معرفی و پیشنهاد راهنمایان محلی -

 کنند. رائه میای مجاز، که در حوزه گردشگری خدمات اخدمات بیمه مرکزمعرفی  -

 های عرضه کننده وسایل نقلیه کرایه، که دارای مجوز فعالیت باشند. پیشنهاد شرکتمعرفی و  -

 . تر خدمات مسافرتی و تورگردانیا هیه شده از سوی دفت  فروش انواع بسته سفرهای -

موظف است صرفاً نسبت به معرفی خدمات گردشگری ارائه شده از سوی تاسیسات و موسسات گردشگری دارای مجوز    مرکز:  1تبصره

 باشد. فروش تور برخوردار نمیتنظیم، اجرا و   از حقمعتبر از وزارتخانه اقدام نماید و راساً 

 .نماید  بایست نسبت به اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدممی ای در صورت ارائه خدمات بیمه مرکز: 2تبصره

 باشد. : در صورت ارائه خدمات مربوط به کرایه وسایل نقلیه دریافت مجوزهای الزم از مراجع مربوطه الزامی می 3تبصره

 

گردشگر   مدیریتو  ساماندهی  ،  هماهنگی ریزی،  برنامه  ( 5ماده  اطالعات  مراکز  فعالیت  ذیل  انموثر  شرح  عهده  به  معاونت بر  ی 

 باشد: گردشگری وزارتخانه می

 .مراکزبرداری بهینه از های مناسب جهت بهرهکلی و استراتژیتدوین خط مشی  -

 . با اهداف کالن وزارتخانه انگردشگر مراکز اطالعاتهای ها و فعالیتهمسو نمودن برنامه -

 . های مختلف کشور، با رویکرد تقویت نقاط قوت و رفع نمودن نقاط ضعفبه تفکیک در استان مراکزای عملکرد بررسی دوره -

 .و مسائل مربوط به امور مراکزبررسی، اعالم نظر و تصمیم گیری در خصوص سایر موضوعات    -

 

  :گیرده کل استان مورد اقدام قرار میبوده و از سوی اداربه شرح ذیل  مرکزمراحل صدور مجوز تاسیس و فعالیت  ( 6ماده 

 .جانمایی و مکان گزینی مناسب آنو  از حیث تعداد مرکز مورد نیاز   های هر استانبررسی وضعیت و ظرفیت - 1-3 -

   .برگزاری فراخوان در مدت زمان مناسب و معین  -2-3 -

 .های متقاضیاننویسی و دریافت درخواستپذیره  -3-3 -

 . بررسی پرونده متقاضیان مدارک، اخذ  -4-3 -

 .اخذ استعالمات الزم از مراجع ذیصالح -5-3 -
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 . مجوز فعالیتصدور  -6-3 -

شرح وظایف و   در این صورت  تواند به شرکت مجری تفویض گردد.می   4و    3،  2، مراحل  : با تائید معاونت گردشگری1  تبصره

 گردد.   از سوی معاون گردشگری ابالغ می تکالیف مجری

ماده  2تبصره   استعالم و مدت زمان آن، مالک عمل، تبصره  نحوه  مسافرتی مصوب  نامه  آئین   5: در خصوص  دفترهای خدمات 

 باشد. هیأت محترم وزیران می 27/3/1380

 

 باشد:شرایط و مدارک صدور مجوز به شرح ذیل می( 7ماده 

 الف: شرایط عمومی:  

با )مندرج در اساسنامه(  فعالیت شرکت    ات موضوعسایر  ارتباط  گردشگری در اساسنامه و  اطالع رسانی و تبلیغات  ذکر موضوع   -

 .خصوص اشخاص حقوقیدر  حوزه گردشگری

 .میلیون ریال 250به میزان حداقل  معتبر حسن انجام کارنامه ارائه ضمانت  -

 مدیرعامل واجدشرایط -

 است. تبصره: میزان مبلغ تضمین، به تشخیص وزارتخانه، هر دو سال یک بار با توجه به نرخ شاخص بانک مرکزی، قابل افزایش 

 : در اشخاص حقوقیمدیر عامل متقاضی شخص حقیقی و شرایط اختصاصی ب: 

 یا پروانه معتبر اشتغال برای اتباع غیرایرانی دارای تابعیت ایرانی  -

 فه یا معافیت دائم)آقایان(انجام خدمت وظی -

 عدم اعتیاد به مواد مخدر  -

 نداشتن پیشینه محکومیت کیفری موثر -

 کارشناسی   تحصیلیداشتن حداقل مدرک  -

 نداشتن شغل یا فعالیت دیگری که مانع از انجام وظایف شود.  -

 باشند.ا بودن سایر شرایط، در اولویت میبط با گردشگری به شرط داررتالتحصیالن رشته های متبصره: فارغ

 

 گردد.میتمدید  سالهدر صورت تائید عملکرد به صورت سه یک سال است و برای بار اول ه، مجوز صادراعتبار( 8ماده 

 

که پیشتر به تایید اداره کل استان رسیده  تحدالشکلی  کلیه کارکنان در زمان حضور در محل کار ملزم به استفاده از پوشش م(  9ماده  

مصالح  گیری  شکل و با بکاربه صورت متحدال،  مرکزیا تجهیز و بازسازی فیزیکی  در احداث  موظف است    برداربهرههمچنین  می باشند. 

  نماید.باشد، اقدام و ابزار موجود در محل مطابق معماری رایج در استان که به نوعی نشانگر فرهنگ معماری آن منطقه می

طراحی الزم را تهیه   ،العملحداکثر یکماه پس از ابالغ این دستور  موظف استبه منظور اجرایی شدن این ماده،  اداره کل استان  :  1تبصره

 ارسال نماید.  اونت گردشگریمعو جهت تصویب به 

موظف اند آموزش های الزم را طی نموده و مهارت های ارتباطی و کالمی را    ان مرکز اطالعات گردشگرن مستقر در  : شاغال 2تبصره

 کسب نمایند.
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 ماید. نیز خدمات خود را ارائه ن ها زبان تواند به سایرمی عالوه بر زبان فارسی مرکزهر ( 10ماده 

بایست بر اساس نوع گردشگران ورودی منطقه و یا مطالعات بازار هدف می  مرکزهای مورد کاربرد در هر  د زبانانوع و تعد:  1تبصره

 د. استان مربوطه تعیین گرد

مسلط به زبان انگلیسی و ترجیحاً    کادربه  بایست حتما  ها، مرزها و ...( میفرودگاهالمللی )دی ورودی بین مستقر در مبا  مراکز  :2تبصره

 زبان کشور هم مرز مجهز باشند. 

 

 باشد:شرح زیر میوظایف و تکالیف دارنده مجوز به  ( 11ماده  

 مرکزشرح وظایف و اختیارات فعالیت مغایر با عدم انجام هر گونه  -

 عدم انتقال موضوع مجوز به غیر  -

 مکاتبات سربرگ  و  در تابلوصادره  شماره مجوز درج و  در محل رویت عموم ،مرکزنصب مجوز فعالیت  -

 و ضوابط ابالغی از سوی وزارتخانه  رعایت قوانین و مقررات مرتبط مرجع صدور مجوز وی به پاسخگوی  -

 )سه یا شش ماهه(  به درخواست اداره کل استاناطالعات مورد درخواست و گزارش عملکرد فعالیت ارائه  -

 ساعته دفاتر   24هر زمان از شبانه روز با توجه به لزوم فعالیت در ، مرکزحداقل یک نفر متصدی  حضور  -

توانررد مرردت زمرران گردشررگری هررر منطقرره، میاداره کررل اسررتان حسررب مررورد بررا توجرره برره شرررایط محیطرری و میررزان ظرفیررت تبصررره: 

از مراجررع ذیصررالح )نظیررر امرراکن و ...( برره منظررور اسررتفاده هررای الزم انجررام هماهنگیتقلیررل دهررد. حررداکثر یررک سرروم فعالیررت را 

 باشد.می  ، برعهده اداره کل استانمرکزری  حداکثری از ساعات کا

 

کیفیررت خرردمات ، سررطح کررارائی و میررزان رعایررت قرروانین  حیررثاز  انگردشررگر مراکررز اطالعرراتعملکرررد نظررارت بررر ( 12ماااده 

بررر عهررده ادارات کررل اسررتانی و نظررارت عالیرره بررر عهررده معاونررت گردشررگری اسررت. در صررورت مشرراهده هررر گونرره و مقررررات 

 شود:متناسب به تخلف به شرح ذیل اقدام می، و یا قصور در عملکردتخلف  

 الف( تذکر کتبی  

 ی  ب( اخطار کتب 

 تا رفع اشکال و نارسایی)حداکثر سه ماه( مرکزی ج( تعلیق موقت مجوز بهره بردار

 لغو مجوز د(

 گیرد.بردار تعلق نمیهیچگونه حق مالکیت، کسب، پیشه و غیره به بهرهدر صورت لغو مجوز،  تبصره:  

ابالغیرره  12/12/97مررورخ  46232/972100العمل شررماره دریافررت گررردد بررر اسرراس دسررتور مرکررزچنانچرره شررکایتی از  :2تبصررره

 گیرد.وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد رسیدگی قرار می
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 کررز اطالعرراتامربرررای کلیرره پرسررنل شرراغل در کررارت شناسررایی  صرردور اداره کررل اسررتان موظررف اسررت نسرربت برره ( 13ماااده 

 اقدام نماید.  گردشگران

 

باشررند حسررب تشررخیص و در چررارچوب مفرراد منرردرج در دسررتورالعمل حاضررر و بررا ادارات کررل اسررتان مکلررف می (14ماااده 

همرراهنگی مرردیریت امرراکن عمررومی نیررروی انتظررامی جمهرروری اسررالمی ایررران و سررایر مراجررع انتظررامی ذی صررالح، نسرربت برره 

پردازنررد، می مراکررز، مؤسسرره، شرررکت غیرمجررازی کرره برره امررور مرررتبط بررا حرروزه فعالیررت مرکررزجلرروگیری از فعالیررت هررر گونرره 

 .اقدام نماید

 

از سرروی  انمرکررز اطالعررات گردشررگراشخاصرری کرره قبررل از ابررالغ ایررن دسررتورالعمل تحررت هررر عنرروان مجرروز  (15ماااد  

وزارتخانرره دریافررت نمرروده انررد، تررا پایرران اعتبررار مجوز)حررداکثر یکسررال( حررق فعالیررت دارنررد، لرریکن پررس از آن، بایررد شرررایط خررود 

 را با ضوابط این دستورالعمل تطبیق داده و در چارچوب آن فعالیت نمایند.

 

ه مقررررات مغررایر االجررراب برروده و کلیرر تصررویب الزم ( تبصررره از ترراری  31( مرراده و )61العمل مشررتمل بررر )ایررن دسررتور (61ماااد  

 گردد.منسوخ می( 15/7/92مورخ  3064/92240و  12/8/87مورخ  5551/10/872)  العمل های شمارهدستور از جمله
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