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معاونت گردشگري

آدرس و نحوه دسترسی مردم 
براي دریافت خدمات

واحد ارائه دهنده خدمات

صدور پروانه بهره برداري از تأسیسات گردشگري

نشانی پست الکترونیکی

نشانی جغرافیایی

 اصل و تصویر مستندات مالکیت ملک (عین یا منافع)

 کارت معاینه بهداشت

اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري استان گیالن

نشانی پست صوتی

عنوان خدمت : صدور پروانه بهره برداري از تأسیسات گردشگري

شماره تلفن ثابت و گویا

نشانی وب سایت

 شش قطعه عکس 4*3

وکالت نامه محضري در صورت تعدد مالکین

 گواهی عدم سوء پیشینه کیفري

 گواهی عدم اعتیاد

 ارائه گواهی صالحیت فردي و انتظامی

فهرست مدارك الزم جهت 
دریافت خدمت

 درخواست کتبی متقاضی

 تصویر شناسنامه مالک یا مالکین

 گواهی تائید بهداشت محیطی

ارتباط دستگاه ارائه دهنده 
خدمت با سایر دستگاه ها در 

جهت انجام خدمت
 ارتباط با مرکز پلیس 10+ جهت تائید صالحیت فردي و مکانی

 ارتباط با مرکز بهداشت شهرستان مربوطه جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد و 
بهداشت فردي (کارت تندرستی) ، بهداشت محیط

ارتباط با اداره پلیس آگاهی (اداره تشخیص هویت) جهت دریافت گواهی عدم سوء 
پیشینه



فرم هاي مورد نیاز براي انجام 
خدمت

هزینه  هاي مربوط به انجام 
خدمت و پرداخت آن توسط 

خدمت گیرنده

مدت زمان الزم جهت انجام 
خدمت توسط دستگاه

رایگان

مراجعه کننده در زمان ارائه درخواست کتبی می باید تصویر شناسنامه مالک یا مالکین ، اصل و تصویر 
مستندات مالکیت ملک ( عین یا منافع)  ، وکالت نامه محضري در صورت تعدد مالکین و شش قطعه عکس 4*3 

را به همراه داشته باشد .

قوانین و مقررات مربوط به ارائه 
خدمات

پس از اخذ استعالم ها ، مراجعه کننده می بایست روند اخذ جوابیه استعالم ها را شخصاً پیگیري نموده و اصل 
جوابیه استعالم ها را به سازمان ارائه نماید .

بهره بردار واحد اقامتی استیجاري و خصوصی موظف است همکاري الزم را با بازرسان نظارتی سازمان 
مرکزي و اداره کل داشته باشد .

متقاضی موظف است پس از اخذ پروانه بهره برداري اصل پروانه بهره برداري و کارت تندرستی را در محل 
مناسبی از واحد اقامتی که قابل رؤیت باشد ، نصب نماید .

پس از تسلیم استعالم صالحیت فردي و مکانی از مرکز پلیس 10+ ، مراجعه کننده می تواند به منظور تسریع در 
صدور پروانه بهره برداري شخصاً جوابیه مرکز پلیس 10+ را پیگیري و به سازمان ارائه نماید .

پروانه بهره برداري پس از اخذ گواهی صالحیت فردي و مکانی توسط مراکز پلیس 10+ صادر خواهد شد .

صدور استعالم از پلیس 10+ پس از اخذ تائیدیه عدم سوء پیشینه ، عدم اعتیاد و تندرستی فردي و تائید 
بهداشت محیطی توسط کارشناس مربوطه انجام خواهد شد .

صدور استعالم از مرکز بهداشت و اداره پلیس آگاهی در صورت کامل بودن مدارك ، در زمان مراجعه اولیه 
متقاضی انجام خواهد شد .

تمدید پروانه بهره برداري پس از ارائه پروانه بهره برداري قبلی که مدت اعتبار آن منقضی شده است ، با ارائه 
یک قطعه عکس امکان پذیر خواهد بود .
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نمودار گردش کار و زمان بندي 
اجراي هر مرحله

پروانه بهره برداري پس از اخذ گواهی صالحیت فردي و مکانی توسط مراکز پلیس 10+ و بازرسی کارشناس 
سازمان یا شرکت مجري از واحد اقامتی استیجاري و خصوصی صادر خواهد شد .

پس از تسلیم استعالم صالحیت فردي و مکانی از مرکز پلیس 10+ ، مراجعه کننده می تواند به منظور تسریع در 
صدور پروانه بهره برداري شخصاً جوابیه مرکز پلیس 10+ را پیگیري و به سازمان ارائه نماید .

شرح مختصر مراحل روش ارائه 
خدمت

 پس از اخذ استعالم ها ، مراجعه کننده می بایست روند اخذ جوابیه استعالم ها را شخصاً پیگیري نموده و اصل 
جوابیه استعالم ها را به سازمان ارائه نماید .

پس از بازدید کارشناسان معاونت سرمایه گذاري و طرحها به اتفاق کارشناسان گردشگري از پروژه و تائید و 
درجه بندي واحد گردشگري ، مراحل اخذ استعالم ها از سوي معاونت گردشگري پیگیري خواهد شد .

مراجعه کننده در زمان ارائه درخواست کتبی می باید تصویر شناسنامه مالک یا مالکین ، اصل و تصویر 
مستندات مالکیت ملک ( عین یا منافع)  ، وکالت نامه محضري در صورت تعدد مالکین و شش قطعه عکس 4*3 

را به همراه داشته باشد .

تمدید پروانه بهره برداري پس از ارائه پروانه بهره برداري قبلی که مدت اعتبار آن منقضی شده است ، با ارائه 
یک قطعه عکس امکان پذیر خواهد بود .

متقاضی کتبی درخواست

  و ژهپرو از گردشگري کارشناسان اتفاق به طرحها و سرمایه گذاري معاونت کارشناسان بازدید
گردشگري واحد درجه بندي و تائید

  یا عین) ملک مالکیت مستندات تصویر و اصل ارائه ، مالکین یا مالک شناسنامه تصویر ارائه
 صورت در محضري وکالت نامه ، (منافع یا عین) ملک مالکیت مستندات تصویر و اصل ، (منافع

3*4 عکس قطعه شش و مالکین تعدد

محیطی بهداشت و فردي بهداشت و اعتیاد عدم ، پیشینه سوء عدم گواهی جهت استعالم صدور

بهداشت مرکز و آگاهی پلیس مرکز از استعالم جوابیه اخذ

+10 پلیس توسط مکانی و فردي صالحیت تائید جهت استعالم صدور

+10 پلیس مراکز از استعالم جوابیه اخذ

تعرفه بندي و درجه بندي جهت کارشناس توسط گردشگري تأسیسات از بازدید

گردشگري تأسیسات از بهره برداري پروانه صدور






