
بندي واحدهاي پذیرایی واقع در مسیرهاي جهانگردي ضوابط درجه

سهيك

ساختمانمحل1
محل احداث ونقشه تأسیس بایدبه تأیید وزارت فرهنگ وارشـاد  

.اسالمی رسیده باشد
با نظرکارشناس فنی وزارت فرهنگ وارشاد اسـالمی وبـا توجـه    ساختمانمصالح2

جغرافیاي اقلیمی محل انتخاب شود.به
ازاء هر مترمربع به75حداقل ورودي سالن پذیرایی باید دودربه باشد.ییپذیراسالنگنجایش3

مترمربع 1.5نفر 
مترمربع به ازاء هر 65حداقل 

مترمربع 1.3نفر 
ربع به مترم55حداقل 

مترمربع 1.1ازاء هرنفر

آشپزخانه 4
ــزء     ــویی ج ــاحت ظرفش ــذیرایی باشد،مس ــالن پ ــا س ــاط ب در ارتب

ــی   ــوب نمـ ــپزخانه محسـ ــاحت آشـ ــد  مسـ ــپزخانه بایـ شود،آشـ
شورباشد.کفداراي

% مساحت سالن پذیرایی 50% مساحت سالن پذیرایی 50
% مساحت سالن 50

پذیرایی 

انه وســالن پــذیرایی باشــد،آبدارخانه بایــد در ارتبــاط بــا آشــپزخآبدارخانه 5
شور باشد.داراي کف

%مساحت آشپزخانه33%مساحت آشپزخانه 33%مساحت آشپزخانه33

%مساحت 25%مساحت سالن پذیرایی 25%مساحت سالن پذیرایی 25ورودي جداگانه به خارج محوطه سالن پذیرایی داشته باشد.انبار 6
پذیراییسالن

به ازاءهرنفر ازکارکنان در محل مناسب باشد.کارکنانحتاسترااطاق7
مترمربع20مترمربع،حداقل 3

به ازاءهرنفراز کارکنان 
مترمربع 15مترمربع،حداقل2

ازاءهرنفرازکارکنان به
حداقل مترمربع1.5

مترمربع 12

8
وتوالت ودستشـویی  حمام

حداقل یک دستگاهحداقل یک دستگاهحداقل یک دستگاهشد.داراي درب وراه مجزا به خارج از سالن پذیرایی باکارکنان 

مترمربع12حداقل مدیرواحدپذیراییاطاق9
مترمربع10حداقل مترمربع20حداقل مترمربع20حداقل نمازخانه مردانه وزنانه جدا ازهم باشد.نمازخانه 10
مترمربع100حداقلمترمربع120حداقلمترمربع140حداقلالمی با نظرکارشناس فنی وزارت فرهنگ وارشاد اسسبزپارکینگ وفضاي11

زنانه ومردانه به تفکیک توالت ودستشویی 12
دستگاه نفریک15به ازاءهر

دستگاهویکتوالت
دستشوئی

دستگاه نفریک20به ازاءهر
دستشوئیدستگاه ویکتوالت

به 
دستنفریک20ازاءهر

گاه 
دستگاه ویکتوالت

دستشوئی

١٣
دستشوئی وحمام 

وآشپزخانه داراي آب 
.باشدسردوگرم

.شیر مخلوط آب گرم وسرد داشته باشد

١٤

سالن پذیرایی وآشپزخانه 
الت ودستشوئی داراي وتو

کشی فاضالب لوله
شور باشد.وکف



وسایل حرارتی وبرودتی١٥
بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی بــا نظرکارشــناس وزارت فرهنــگ  

شوفاژـ کولروارشاد اسالمی 
کولر،شوفاژیابخاري 

وآبگرمکن باسوخت کامل 
وپنکه 

و کولر،شوفاژ یا بخاري
آبگرمکن با سوخت 

نکه کامل وپ

ونظرکارشـناس  به شرایط اقلیمیآنها با توجههاوجنسابعاد پنجرههاپنجره١٦
وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی انتخاب شود.

١٧
پذیرایی،آشپزخانه سالن

وتوالت وحمام
داراي نور طبیعی کافی باشد.
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١٨
ودیوار ایزوالسیون کف

سرویسهاي بهداشتی و 
رخانهآشپزخانه وظرفشو

متر 1.2حداقل تا ارتفاع متر 1.2حداقل تا ارتفاع متر 1.2حداقل تا ارتفاع با دوالیه گونی وسه الیه قیر ایزوله شود.

١٩
بایــد کــامالً بهداشــتی باشــد،با نظرکارشناســان واحــد مهندســی  واحدپذیراییمصرفی آب

بهداشت محیط 

کفپوش٢٠
ــذیرا   ــه قســمتهاي واحــد پ ــانگردي کــف کلی یی مســیرهاي جه

معمولی خوب مرغوب مفروش به موزائیک قابل شستشو باشد.

روکار دیوارها٢١
روکــار دیوارهــاي آشپزخانه،آبدارخانه،دستشــوئی،توالت،حمام 

وظرفشویی با کاشی پوشیده شود.
تا زیر سقف ازکاشی 

مرغوب
متراز نوع کاشی 2تا ارتفاع 

خوب 
متر از نوع 1.5تا ارتفاع 
ی معمولی کاش

با کسب مجوز از وزارت نیرو منابع روشنایی٢٢
برق سراسري یا موتور 

اختصاصی 
برق سراسري یا موتور 

اختصاصی 
برق سراسري یا موتور 

اختصاصی 

٢٣
جایگاه ونگهداري مواد 

سوختی
اختصاص یک محل مناسب خارج ازتأسیسات واحدپذیرایی بـا  

کشی به آشپزخانه لوله
صالح با نظرکارشناس سازمان ذيتأمین ایمنی٢٤
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سالن غذاخوري٢٥

میز وصندلی 
آوري ظروف کثیف میزچرخدار جهت جمع

ورت ونـرخ غـذا بـه زبـان فارسـی ویکـی از       تابلو مخصوص ص
زبانهاي جهانگردي 

ظروف 
پرده 

مرغوب


درداخل وخارج واحد 

پذیرایی 
مرغوب 

توري وپرده ضخیم

خوب

درداخل وخارج واحد 
پذیرایی 

خوب
کرکره یا پرده مناسب

معمولی 

درداخل وخارج واحد 
پذیرایی
معمولی 

پرده مناسب

آشپزخانه٢٦

صفر وباالي صفریخچال زیر 
ظرفشوئی آشپزخانه 

بندي ظروف آشپزخانه قفسه
هواکش وهود 

میزکار باروکش قابل شستشو


ايخانهسهاستیل




ازآهن گالوانیزه 


ايخانهسهاستیل




ازآهن گالوانیزه 


ايخانهسهاستیل




ازآهن گالوانیزه 

آبدارخانه٢٧
ظرفشویی آبدارخانه 

دي آبدارخانهبنقفسه
استیل دوخانه


استیل دوخانه


استیل دوخانه


مجهز به کمد لباس وتختخواب به تعداد کارکنان باشد.کارکناناطاق استراحت٢٨
٢٩

ودستشوئی وتوالتحمام
داراي نورطبیعی ومجهز به سیفون وهواکش باشد.کارکنان

ها باید مجهز به تورسیمی باشد.هکلیه پنجرپذیراییواحدهايپنجره٣٠
مجهز به میز وصندلی باشد.پذیراییاطاق مدیرواحد٣١
عموماً باید داراي سیفون وهواکش ونور طبیعی باشد.توالتهاي همگانی٣٢

کارکنان33
صالح ذيکارکنان به تشخیص مقاماتاي واخالقیحرفهصالحیت

وبه تأیید وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی رسیده باشد.


سالمت روحی وجسمی34
مدیر وکلیه کارکنان واحدپذیرایی باید داراي کارت بهداشتی از 

حیط باشد.واحد مهندسی بهداشت م


لباس کار35
کلیــه کارکنــان واحدپــذیرایی بایــد داراي لبــاس متحدالشــکل از 

رنگهاي روشن باشد.


استثناء36

سردوگرم واحدهاي پذیرایی که بمنظور تهیه وارائه انواع نوشیدنی
شـوند از شـمول ایـن    هـا احـداث مـی   وغذاهاي سبک درمسیر راه

عالم نظرکارشناس وزارت فرهنـگ  ضوابط مستثنی بوده وپس ازا
بندي خواهند شد.وارشاد اسالمی درجه




