
 خدمات:شرح 

 الزم اعم از موافقت اصولی و مجوز ایجاد برای تاسیسات گردشگری در صدور مجوز های 

 زمینه های:

)زمین یا واحد با کاربری غیر گردشگری که در مرحله سفت کاری یا قبل آن درخواست ایجاد  احداثاحداث  --11

 واحد گردشگری دارد(

)واحد در حال بهره برداری و با کاربری غیر گردشگری که قصد تغییر  کاربری و تبدیل به  تبدیلتبدیل  --22                

 واحد گردشگری دارد( 

)واحد دارای پروانه بهره برداری گردشگری که قصد انجام تعمیرات و نوسازی و اصالحات   بهسازیبهسازی--33

 معماری دارد(

  دمات گردشگری را دارند(دمات گردشگری را دارند()واحدهایي که قصد افزایش زمین، سطح زیربنا و خ)واحدهایي که قصد افزایش زمین، سطح زیربنا و ختوسعه توسعه --44

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 گردش کار صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

صدور موافقت مدارک توسط متقاضي در سامانه و بارگذاری صدور موافقت اصولي  درخواست

 پیگیریواخذ کد   اصولي

اعالم نظر کارشناس 

 میراث فرهنگي استان

بررسی مدارک توسط 

سرمایه کارشناس معاونت 

 گذاری

به  اعالم
 متقاضی

  بازدید

ازمحل اجرای طرح و اعالم 

 نظر کارشناسی استان 

بررسی مدارک توسط 

کارشناس حقوقی و امالک 

 استان

 شروع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  

حجم سرمایه گذاری کمتر از 

 میلیارد ریال 051

بررسي طرح توسط 

 دفتر تسهیالت 

اعالم به 
 متقاضی

 از ادارات مرتبط صدور نامه استعالم

پرونده های دارای حجم سرمایه گذاری باالی 

ارسال به معاونت سرمایه گذاری میلیارد  051

 مرکزی سازمان

توسط  0تهیه و ارایه نقشه های معماری فاز 

 متقاضي 

توسط  تکمیل نواقص پرونده

 متقاضی 

کارشناسي  بررسي

نقشه در معاونت 

 سرمایه گذاری

ساختمانی و اعالم سایر  ارسال نقشه ها به شهرداری با مرجع ذیربط برای صدور پروانه

 روز( 2نواقص پرونده حسب مورد ) 

 روز( 05ساختماني )  اخذ پروانه

 روز( 2اخذ برنامه زمان بندی اجرای طرح ) 

 2صدور مجوز ایجاد / تکمیل و اصالح ) 
 روز(

  طرح در کمیته فنی استان



                  

                  

                  

 

  
 

                

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         

                  

         

 

                

                  

                  

                  

                  

                  

 

                

                  

                  

                  

                  

                  

پیشرفت فیزیکي کار به صورت دوره ای بر اساس  گزارش

 بار( زمانبندی توسط متقاضي ) سه ماه یک

روند اجرایی و تجهیزاتی طرح با اعالم متقاضی و انجام بازدید نهایی  اتمام
توسط کارشناسان فنی حوزه های سرمایه گذاری و ارجاع پرونده جهت 

 روز( 7)  گردشگریدور پروانه بهره داری به معاونت ص

 پایان



                  

                  

 

                

           

  ::دارک مورد نیازدارک مورد نیازمم

  

 

 

 

 

 

عنوان مدارک 

 مورد نیاز
 تایید کارشناس توضیحات

 اسناد مالکیتی

 اراضي شخصي:

اسناد با مالکیت خصوصي که در رهن بانک و... مي باشد، ارائه تعهدنامه محضری  در خصوص -

)اخذ از واحد امور حقوقي اداره کل( مبني بر فک رهن تا قبل از صدور مجوز ایجاد ضروری مي 

 باشد.

در صورت ارائه قولنامه یا مبایعه نامه، ارائه کد رهگیری از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -

 ضروری مي باشد.

در صورتي که اسناد ارائه شده در قالب اجاره نامه معتبر و متناسب با نوع فعالیت باشد، رضایت  -

 مالک مبني بر تغییر کاربری ضروری است.

 اراضي ملي:

 در صورت وجود، ارائه موافقت نامه سازمان امور اراضي استان جهت واگذاری زمین پیشنهادی -

 ارائه شده بایستي کپي برابر اصل شوند.* اسناد مالکیتي 

 * * موافقت اصولي و مجوز ساخت و مجوز بهره برداری به نام مالک زمین خواهد بود.

مورد تایید می باشد 

 نیاز به اصالح  / 

مدارک 

 هویتی

 حقیقي:

 یک نسخه تصویر شناسنامه )تمام صفحات( -

 یک نسخه تصویر کارت ملي -

 مدرک تحصیلي -

مورد تایید می باشد 

 نیاز بهاصالح  / 

جهت ثبت در سامانه و تحویل فیزیکی به  مدارک مورد نیاز

 کارشناس مربوطه جهت تشکیل پرونده و طرح در کمیته فنی



 حقوقي:

 نسخه تصویر ثبت در روزنامه رسميیک  -

 اساسنامهیک نسخه تصویر  -

 آگهي آخرین تغییرات -

 مدارک هویتي مدیر عامل -

* در صورت داشتن نماینده، ارائه معرفی نامه محضری از سوی متقاضی )حقیقی، 

 حقوقی( جهت انجام روند پرونده الزامی می باشد.

 مالیتوان 
 ماه( 6ماه و حداکثر  3گردش حساب مالي به روز )حداقل -

 مدارک و مستندات اموال منقول و غیر منقول -

مورد تایید می باشد 

 نیاز به اصالح  / 

 کلیات طرح

 

 الف( شرح خدمات پیش طرح:

 فصل اول: شناخت- 0

نقشه و یا عکس شناخت منطقه )بررسي موقعیت سایت نسبت به شهر و منطقه بر روی  -0-0

 هوایي(

 شناخت و بررسي سایت شامل: -0-2

 کروکي جانمایي سایت با ذکر ابعاد و اندازه. -0-2-0

 بررسي شبکه ارتباطي و دسترسي منتهي به سایت بر روی نقشه . -0-2-2

بررسي تأسیسات زیربنایي در سایت و محدوده آن بر روی نقشه ) آب ، برق، گاز ،  -0-2-3

 و ...(فاضالب ، راه 

 بررسي کاربریهای اطراف سایت )اراضي و کاربریهای همجوار زمین( * -0-3 

* متقاضي اطالعات مورد نیاز را مي تواند از شهرداری محل و در صورت خارج محدوده بودن 

 زمین از ادارات راه و شهرسازی اخذ نماید .

 فصل دوم: مباني اولیه طراحي 

 ه طراحي جهت احداث پروژه. تدوین اهداف و ایده های اولی -2-0

جدول برنامه فیزیکي شامل : عنوان فضاهای اصلي و متراژ تقریبي و تعیین درصد هر  -2-2

 ، تعداد طبقات و حداکثرارتفاع و کاربری و هر یک  از این فضاها فعالیت

 ارایه جدول پیش بیني فرآیندمالي طرح و برنامه سرمایه گذاری به صورت برآورد تقریبي -2-3

 هزینه های اجرایي طرح و پروژه به صورت تفکیک شده هر بخش از پروژه. 

 .برآورد میزان آب، برق، گاز مصرفی مورد نیاز ساالنه طرح الزامی است 

مورد تایید می باشد 

 نیاز به اصالح  / 

 کروکی

 کروکي جانمایي سایت با ابعاد و اندازه ذکر شود. -

تمام شکستگي های زمین با درج مساحت زمین طرح، همسایگان اطراف طرح،  UTMجدول  -

 فاصله از جاده و خیابان و... مشخص شود.

 متری طرح انجام پذیرد. 511لکه گذاری پروژه های شاخص غیر مسکوني تا شعاع  -

مورد تایید می باشد 

 نیاز به اصالح  / 



 برنامه فیزیکی
 )کلیات طرح 2-2بند (

نامه فیزیکي شامل : عنوان فضاهای اصلي و متراژ تقریبي و تعیین درصد هر فعالیت و جدول بر

 کاربری و هر یک  از این فضاها ، تعداد طبقات و حداکثرارتفاع

مورد تایید می باشد 

  نیاز به اصالح  / 

فرم 

 اعتبارسنجی
اصل آن به معاونت تکمیل فرم بر اساس نوع متقاضي )حقیقي/ حقوقي( و طبق پیوست و ارائه 

 سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل
مورد تایید می باشد 

  نیاز به اصالح  / 

تعهدنامه 

 محضری
مورد تایید می باشد  بر اساس نوع متقاضي )حقیقي/ حقوقي( و طبق پیوست تعهد نامه محضریارائه 

  نیاز به اصالح  / 

 عکس هوایی

و عکس وضع 

 موجود

 محدوده کامل زمین پیشنهادی روی عکس هوایي مشخص گردد. 

 عکس های مربوط به وضع موجود سایت از چند جهت و چشم انداز سایت 
مورد تایید می باشد 

  نیاز به اصالح  / 

وی انجام میپذیرد، *با توجه به اینکه بارگذاری اطالعات و مدارک در سامانه با شناسه کاربری و گذرواژه مختص خود متقاضی و توسط 

 لذا اصالح و تغییر مدارک بارگذاری شده، توسط کارشناسان معاونت سرمایه گذاری مقدور نمی باشد. 

 تمامی مدارک ممهور به مهر و امضا مشاور یا مهندس طراح و تهیه کننده طرح و خود متقاضی باشد

ونت محترم میراث فرهنگی توسط خود متقاضی جهت تکمیل پرونده هماهنگی بازدید کارشناس سرمایه گذاری و دریافت پاسخ استعالم معا

 ضروری می باشد. 

 در مراجعات بعدی مهندس تهیه کننده طرح به همراه متقاضی مراجعه نمایند.

 

 مدت زمان اعتبار مجوز صادره:

از دسذتگاه  سرمایه گذار موظف است در بازه زماني اعتبار این مجوز )یک سال(، نسبت به اخذذ اسذتعالم    -03-2

های اجرایي ذیربط اقدام نماید. در غیر این صورت طبق ضوابط جاری مجوز مذکور باطذل مذي گذردد و تمذامي     

مسئولیت های حقوقي ناشي از آن بر عهده سرمایه گذار خواهد بود و متقاضي حق هیچگونه درخواست خسارت 

 از سازمان را نخواهد داشت.

بذذا ذکذذر دالیذذل تذذوجیهي و موافقذذت کمیتذذه فنذذي سذذرمایه گذذذاری  یککم مرتبککهایذذن مجذذوز حذذداکثر  -03-3

 استان)به مدت شش ماه( قابل تمدید است.  

گذذذاری تأسیسذذات بنذذدی و نذذر نامذذه ایجذذاد، اصذذالح، تکمیذذل و درجذذه  ( آیذذین5اسذذتناد مذذاده ) بذذه

واحذد   بنذدی، مجذوز ایجذاد، تکمیذل و یذا اصذالح      پس از تأییذد برنامذه زمذان    اداره کل استانگردشگری، 

) ایذن مجذوز در صذورت شذروع عملیذات اجرایذي طذرح توسذط متقاضذي و          نمایذد. گردشگری صذادر مذي  

 پروژه تا زمان تکمیل و بهره برداری دارای اعتبار می باشد.(ادامه فرآیند ساخت و ساز 



 

 قوانین و مقررات مربوط به هر خدمت:

 و تبدیل تأسیسات گردشگریو مجوز ایجاد، اصالح، تکمیل  شیوه نامه صدور موافقت اصولي-

 برنامه روزانه و ساعتی ارایه هر خدمت بصورت دقیق:

 ( هر روز 01:05الي  5:05طول ساعات اداری)

شایان ذکر است تسریع در فرآیند انجام هر خدمت بستگي به پیگیری مجدانه و تکمیل مدارک و مراحل خواسته 

 شده از متقاضي )حضوری و یا الکترونیکي( دارد.

 خدمت و آدرس محل های فیزیکی یا الکترونیکی: ارایه هر نحوه

ثبت نتیجه بازدید  -اعالم نظر امور حقوقي و باستانشناسي-بارگذاری مدارک -ثبت درخواست سرمایه گذار 

 -بارگذاری استعالمات -صدور موافقت اصولي –ثبت نتیجه کمیته فني سرمایه گذاری استان  –کارشناسي 

بارگذاری نقشه های معماری طرح صدورمعرفي نامه ارسال نقشه های معماری به ارگان مربوطه جهت صدور 

  از طریق سامانه صدور موافقت اصولي به آدرس پروانه ساختمانی و صدور مجوز ایجاد

 h.irhttps://my.mct  انجام مي پذیرد 

تشککیل کمیتکه فنکی سکرمایه گکذاری اسکتان        -بازدید از محل طرح پیشکنهادی سکرمایه گکذار   

ارایکه مجکوز تیییکر ککاربری و قکرارداد واگکذاری زمکین از سکوی          -ارایه مجکوز موافقکت اصکولی   

ارایکه نقشکه هکای معمکاری طکرح جهکت        –ارگان مربوطه)در صورت ملی بودن زمین پیشکنهادی  

د و ارسال به ارگان مربوطه جهکت اخکذ پروانکه سکاختمانی و نیکز ارایکه مجکوز ایجکاد صکادره          تایی

به صورت فیزیککی در اداره ککل میکراث فرهنگکی گردشکگری و صکنایع دسکتی اسکتان اردبیکل          

 انجام می پذیرد. 

 

 

https://my.mcth.ir/


 و زمان پاسخ آنها: استعالمهای مورد نیاز از سایر دستگاهها برای هر خدمت

 پاسخ استعالمات مورد نیاز از دستگاههای مربوطه شامل:     

 شهرداری -

 راه وشهر سازی -

 حسب نیاز ایبرق منطقه -

 حسب نیاز ایآب منطقه -

 گاز -

 آب و فاضالب -

 منابع طبیعي -

 زیستمحیط -

 حسب نیاز امور اراضي -

 سایر دستگاهها حسب مورد؛ -

 ارائه دهد. بارگذاری در سامانهمتقاضي باید پاسخ استعالمات مورد نیاز را حسب مورد اخذ و به سازمان برای      

 

که واحد گردشگری مورد تقاضا در محدوده شهری قرار دارد، استعالم از شهرداری کفایت : در صورتي0تذکر

 ط حسب مورد ضروری است. های ذیربنماید، در هر صورت اخذ پاسخ استعالم از دستگاهمي

:  استعالم های الزم برای واحدهای گردشگری خارج از محدوده شهری با هماهنگي مرجع صدور پروانه 2تذکر

صادر مي شود. درهر صورت بدون استعالم صدور مجوز امکان پذیر  ساختماني)بخشداری ،فرمانداری و...(

 نیست.

 

 

 

 رآیندهای آنها به صورت جامع:در خصوص خدمات و ف پاسخ به سواالت متداول

 از طریق مراجعه حضوری به واحد میز خدمت اداره کل، تماس تلفنی و مکاتبات اداری و پرتال اداره کل 



 معرفی یک نفر مطلع و مشرف به هر خدمت و فرآیندهای آن و نحوه تماس با وی:

 از طریق کارشناسان معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع در اداره کل

 آن و تعیین مدت زمان ارایه پاسخ شکایت به ارباب رجوع: پیگیریرویه  -نحوه اعالم شکایت

 از طریق پرتال اداره کل

 معرفی سایر مراجع نظارتی برای احقاق حق در صورت عدم ارایه پاسخ مناسب و شایسته به شکایت:

 

 

 

 

 

 

 


