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 مقدمه: 
آئین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی و نرخگذاری تاسیسات  9قسمت ج ماده  9بند جزء دوم با استناد به       

به منظور بهبود « ضوابط ارزیابی و درجه بندی اقامتگاه های سنتی»هیأت محترم وزیران،  99/4/9914گردشگری مصوب 

 :گردد میاجرا  ابالغ زیر شرح به سر فصل 6 بخش و چهاردر وضعیت و ارتقاء کیفیت خدمات به گردشگران و مسافران،  

 بخش اول: کلیات 

 تعاریف -

 دامنه کاربرد -

 الزامات کلی -

 بخش دوم: ضوابط و معیارها

 تأسیسات  و ساختمان -9

 ملزومات تجهیزات و -2

 مهمان  به خدمات -9

 انسانی و آموزش  منابع -4

 و بهداشت ایمنی -5

 پایدار توسعه دسترسی و -6

 نحوه محاسبه و امتیاز دهیبخش سوم: 

 هتل های بوتیک سنتیو معیار ارزیابی  : ضوابط چهارم بخش 

 

 بخش اول: کلیات

 

 عریف اقامتگاه سنتیت -1

و هنر سنتی ایرانی در هر منطقه بوده و در چارچوب مکانی است که ساختار آن از نظر معماری بر پایه ی فرهنگ       

از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوز  به عنوان یکی از مصادیق تاسیسات گردشگری  مقررات این ضابطه

باید ی سنت ی اقامتگاهبنالیت دریافت نموده و خدمات اقامتی و پذیرایی را به گردشگران داخلی و خارجی ارائه می نماید. فعا

 های زیر را دارا باشند:حداقل یکی از ویژگی

  باشند.قدمت تاریخی داشته  ف(ال

اصر یا در دوران معدر گذشته ای( مهم )ملی یا منطقهتاریخی  یا شخصیت واقعه با یک یعنی .باشند داشته ارزش تاریخی (ب

 یا یادگاری برجسته از یک دوره تاریخی باشند.  ارتباط داشته باشند

 . ارزشمند باشند شناختیهای زیباییمعماری، هنری، فرهنگی یا سایر ویژگی از نظر (پ

  ،ها و کاروانسراها که برای تبدیل به اقامتگاه مناسب بودهها، قصرها، قلعهسراها، کاخ ها،مانند خانه ارزشمندبناهای : 9تبصره

 می توانند به اقامتگاه سنتی تبدیل شوند. و سایر ضوابط تاریخیهای فرهنگیحفاظت از ارزشبا رعایت ضوابط 

 ارزش بناها وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. ها ومرجع تعیین و تائید ویژگی: 2تبصره

 

 



 دامنه کاربرد -2

ی گذارنام .کاربرد دارد سنتی با تعریف ارائه شده هایبندی اقامتگاهبرداری و درجهبهره این ضوابط برای صدور مجوز     

 کنند به شرح زیر است:مجوز دریافت می ضابطههای سنتی که براساس این اقامتگاه

 

 اقامتگاه سنتی  2-1

فاده است« اقامتگاه سنتی»از عنوان  کنندمجوز دریافت می ضابطهر این که مطابق ضوابط تعیین شده داقامتی واحدهای 

، اضافه کردن نوع کاربری  باشد از نظر کاربری اولیه متنوعممکن است  ی سنتی هااقامتگاهاز آنجا که بنای این  کنند.می 

 به ابتدای نام اقامتگاه مجاز است.  ... قلعه، کاخ، خانه، سرای وکاروانسرا، قصر، همانند اولیه 

 مثال:

 .....نام تجاری......(کاروانسرای) اقامتگاه سنتی 

 ......نام تجاری......( قصر)اقامتگاه سنتی 

 

 

 بوتیک سنتیهتل  2-2

مطابق ضوابط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که واحدهای اقامتی  :هتل بوتیک یا بوتیک هتل سنتی

چنانچه عالوه بر  بوده، فردمنحصربه و هویتیشخصیت و دارای را اخذ کرده یا می نمایند مجوز فعالیت به عنوان هتل 

 بوتیک هتل»توانند از عنوان را نیز دارا باشند میضابطه این  بخش چهارم مندرج در ها، شرایط مربوط به هتلضوابط 

موضوع )تم( خاصی خالقانه بوده و ها از نظر طراحی غالبا این اقامتگاه استفاده کنند. «اقامتگاه سنتی»به جای « سنتی

رابطه شخصی و صمیمی با میهمانان، حس خانه را برای آنها بازآفرینی  دارند و با ارائه خدمات ویژه و سفارشی و برقراری

 کنند.  می

 مثال:

 ......نام تجاری......هتل بوتیک سنتی 

ستاره  5تا 9 ازمی تواند  های هتل و کیفیت خدمات،براساس ویژگی« سنتیبویتک های هتل»بندی الگوی درجه: 9تبصره

  شود.تعیین 

ی بنددرجه  الگوی: صدور مجوز هتل بوتیک)غیرسنتی( از شمول این ضابطه خارج بوده و استفاده از این عنوان و 2تبصره

 امکان پذیر خواهد بود.  )به صورت مجزا و مستقل از سوی وزارتخانه ابالغ می گرددعندالزوم که  (آن صرفاً بر اساس ضوابط خاص

 

 های سنتیبرداری اقامتگاهالزامات کلی برای صدور مجوز بهره -3

 

بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی و یا دارای لوح و ابالغ ارزشمندی بنا، نباید باعث  کارکردتبدیل و تغییر  -9-9

 تغییرات اساسی بنا و صدمه به اصالت آن شود.

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  صرفا در چارچوب طرح مصوب مرمت و احیای وزارتباید بنا  کارکردتغییر  -2-9

 باشد. دستی

کند و دارای مالک یا مؤجر باید متعهد شود که در اجرای فرایند مرمت و تبدیل از اهل فن و خبرگان امر استفاده  -9-9

 باشد.برنامه دائمی مرمت، تعمیر و نگهداری 

نگهداری باید مکتوب بوده و به تصویب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  برنامه دائمی مرمت، تعمیر و -4-9

 دستی برسد. 



روشنی  این برنامه باید موارد زیر به کلیه تغییرات و تعمیرات بنا باید براساس برنامه تعمیر و نگهداری صورت گیرد. در -5-9

 مشخص شده باشد:

 سازی، طبقات، مقاطع طولی و عرضی، نماها، معماری داخلی حوطههای مجموعه، مهای معماری از جمله نقشهنقشه

 و نقشه های تاسیساتی و محاسباتی و تغییرات مورد نظر 

  در بخش فنی ساختمانی و تأسیسات و تجهیزات به معماری بنا و ویژگی میراثی بودن آن توجه کامل شود و جزئیات

 شود.مربوط به نصب تاسیسات، تعمیر و نگهداری آنها مشخص 

 .مقررات الزامی حریم بناهای تاریخی و میراثی با توجه به ضوابط ملی در آن مشخص شده و رعایت گردد 

، الزم است کلیه قسمت های بنا از قبیل: محوطه، طبقات، مقاطع طولی غیرتبدیلی  در خصوص اقامتگاه های سنتی -6-9

و اجرا شود که با اصول معماری سنتی ایرانی همخوانی و عرضی، نماها، نقشه های تاسیساتی و محاسباتی طوری طراحی 

 داشته باشد.

 

 ذیل را داشته باشد: جدولمندرج در  مشخصات فنیباید   سنتیهای اقامتگاه  -7-9

 

درجه 

اقامتگاه 

 سنتی

حداقل 

مساحت 

 زمین

حداقل 

تعداد 

 قتاا

مساحت فضای 

نشیمن 

 *1عمومی)البی(

بر حسب متر به 

 تناسب تعداد تخت

مساحت 

 پذیرش

حداقل 

مساحت 

اطاق یک 

 تخت

حداقل 

مساحت 

اطاق دو 

 تخت

حداقل 

مساحت 

اطاق سه 

 تخت

حداقل عرض 

 یگذر دسترس

  )متر(

 6 12 9 7 9 9.5 4 951 9درجه 

 8 12 9 7 5 9.5 7 211 2درجه 

 11 12 9 7 7 9.5 01 951 9درجه 

 

ر خصوص دجدول فوق را داشته باشد.  باید دسترسی مستقیم به معبر با حداقل عرض مندرج در   سنتیهای اقامتگاه تبصره: 

ر میزان می تواند کمتعرض معبر، صرفاً تعداد اتاق و یا  کمیسیون درجه بندی، اقامتگاه های تبدیلی، با تائید کمیته فنی 

 ذکر شده در جدول فوق باشد.

تعمیرگاه های بزرگ، مدارس  پمپ بنزین، مراکز نظامی،  پر سر صدا و آلوده نظیرهایی سنتی باید از مکانهای اقامتگاه  -8-9

 اشد.داشته بمناسبی  فاصلههای سنتی نیستند، بردای، متناسب همجواری با اقامتگاهها که از نظر بهرهبیمارستانو 

 الزامی است.فاصله متر   511، رعایت حداقل غیرتبدیلیتبصره: در خصوص اقامتگاه های 

 

 

 

 

                                                           

 (متر 5/9 تخت 4به نسبت هر  9درجه متر و در  5/9 تخت 5به نسبت هر  2و 9مساحت البی )درجه  *1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضابطه جدول معیاربخش دوم: 



 توضیحات
ضوابط  امتیاز درجه

 معیار
 معیارهای درجه بندی

# 

 سه دو یک

 

 اختمان و تأسیساتس -1

 فضاهای عمومی -1-1

 برای تعلق این امتیاز بنا باید حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

  .اثر ملی باشد 

  سال قدمت داشته باشد(.  911قدمت تاریخی داشته باشد )بیش از 

 ( ایهمنطق یا ملی) مهم تاریخی شخصیت یا واقعه یک با یعنی. باشد داشته تاریخی ارزش

 اریخیت دوره یک از برجسته یادگاری یا باشند داشته ارتباط معاصر دوران در یا گذشته در

 .باشند

  شناختی ارزشمند باشداز نظر معماری، هنری، فرهنگی یا سایر ویژگیهای زیباییبنا. 

 

XONC XONC XONC 5 XONC 9 وضعیت بنا 

مای نبررسی شود که آیا ها. ها و پنجرهمای ساختمان، وضعیت کلی بام، دربمشاهده و بررسی شامل ن

که دیوارها به چنین اینو نگهداری قرار گرفته، هم مورد رسیدگی و حفظطور منظم هساختمان ب

عمل بیاورد. در هبازدید کاملی ب خارجی اقامتگاه،. ارزیاب باید از تمام فضاهای مخدوش نشده باشند

ول اقامتگاه  درخصوص اتفاقات ئها، باید از مسد در نظافت و وضعیت هر یک از بخشصورت ایجاد تردی

است داده و موجب خسارات ناچیزی شده بینی ) از قبیل تغییرات جوی( که  اخیراً رویغیر قابل پیش

بردار باید گونه موارد، بهرهتوضیح خواست. در اینمشکالت های این قبیل حلو همچنین در مورد راه

ه دهد. چنانچه ئمدارک قابل قبولی را مبنی بر بکارگیری راهکارهای مناسب جهت حل مشکل ارا

نهاد ارزیاب موظف است تا بازدید جدیدی را در دستور کار قرار  مشاهده شود خسارات وارده جدی

 باشد. ت کنترل وضعیت مناسب در اقامتگاه وجود داشتهشده جهریزیفرایندی مدون و برنامه دهد.

X X X 9 X 
ی آراستگی و وضعیت مناسب نمای بنا

 اقامتگاه
2 

منظور هاست. بهها و داالنها، ایوانشامل مسیرهای دسترسی، فضاهای سبز، محوطه عمومیفضاهای 

اطمینان حاصدددل نمود که آنکه این معیارمورد تایید باشدددد باید یک نگاه کلی به مجموعه داشدددت و 

مخدوش باشددند. ارزیاب باید اسددتفاده و غیرمان آن سددالم، قابلبوده و مبل ها آراسددته و پاکیزهمحوطه

 و وضعیت نظافت و کیفیت رسیدگی واقامتگاه را به طور دقیق و کامل بررسدی نموده  فضدای خارجی  

د در نظافت و صدددورت ایجاد تردیدر  تجهیزات  مربوطده را مورد ارزیابی قرار دهد. حفظ و نگهدداری  

درخصوص اتفاقات غیر قابل پیش بینی ) از قبیل  اقامتگاهول ئها، باید از مسوضدعیت هر یک از بخش 

اسدددت و همچنین در مورد داده و موجب خسدددارات ناچیزی شدددده تغییرات جوی( کده  اخیراً روی 

ی مدارک قابل قبولهره بردار باید ین گونه موارد، بهای این قبیل مشکالت توضیح خواست. در احلراه

 

 

 

 

 

X/NA 
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X/NA 
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X/NA 

 ها،محوطهآراستگی و وضعیت مناسب 

 فضاهای سبز و مبلمان مربوطه
9 



 توضیحات
ضوابط  امتیاز درجه

 معیار
 معیارهای درجه بندی

# 

 سه دو یک

 
تر ه دهد. چنانچه خسارات وارده جدیئرا مبنی بر بکارگیری راهکارهای مناسدب جهت حل مشکل ارا 

 بود، نهاد ارزیاب موظف است تا بازدید جدیدی را در دستور کار قرار دهد.

 تابلوی سردر باید با سبک معماری اقامتگاه و اقلیم همخوانی داشته باشد.

باید از بیرون مشخص و خوانا   های موجود در تابلومعیار دارای اعتبار باشد، نوشته که اینبرای آن

د.( باشنشده و یا مغایر با مقررات محلی باشد )مگر آنکه از سوی مقامات ذیصالح مجوز این کار صادر 

ه کلمات کلیمثال:  ) برای آن، کامالً خوانا باشدهای اقامتگاه باید در وضعیت مناسب و با نوشتهتابلوی 

، اقامتگاهام تابلو بایستی ن یروشن باشد. در نوشتهغیر مخدوش باشند(. کل تابلو باید و  یتؤباید قابل ر

یکسان و حروف درشت و به دو زبان انگلیسی و فارسی باشد. واژه تابلو در معنای کلی آن  قلمدرجه با 

 .گرددنام تجاری واحد اقامتی اطالق می یتؤبه اعالن قابل ر

XONC XONC XONC 2 XONC 
تابلوی سر در اصلی با وضعیت 

 ب915مناس
4 

 و بکس ،متناسب با هویت بنا بایدطراحی فضاهای داخلی و بکارگیری عناصر بصری و یا تجهیزات 

 باشد. و اقلیم منطقهدوره معماری 
X X X 5 X 5 مجموعه  داخلی و دکوراسیون طراحی 

مناسب در تمام از روشنایی  و غیره ورودی و ایوانمانند  عمومیمشاهده و بررسی اینکه فضاهای 

 شود که به میهمان امکاناطالق می ایبرخوردار هستند. روشنایی مناسب به روشناییروز ساعات شبانه

روز را بدهد و بتواند بدون خواندن و تشخیص تابلوهای راهنما و اعالنات مفید در هر ساعت از شبانه

بردار مدارک هیچ مشکلی به طرف درب ورودی راهنمایی گردد. بنا به درخواست نهاد ارزیاب، بهره

 .دهدتایید این معیار ارائه می تصویری الزم بخصوص در هنگام شب را جهت توجیه و

 ها ایجاد مزاحمت کند.روشنایی در شب نباید برای اتاق

 الزامی است.استفاده از المان های سنتی در طراحی چراغ ها 

X X X 4 X  6 گاهاقام عمومیروشنایی مناسب فضاهای 

آرامش به انتظار تواند در گردد که در آن میهمان میبه فضاهایی اطالق می عمومی نشیمن فضای

 .نشیند، مطالعه و یا گفتگو کند

های مختلفی از اقامتگاه ها یا محلتواند در اشکال، اندازهها میاین فضا با توجه به معماری اقامتگاه

زدیک به ورودی و بخش پذیرش باشد مشروط بر اینکه به هویت استقرار یابد. با این حال، بهتر است ن

 بنا آسیب وارد نکند.

X O O 4 X/O 7 فضای نشیمن عمومی 

 هایوشتهن شود، نصب رویت قابل و مناسب مکان در باید تابلو باشد، اعتبار دارای معیار این آنکه برای

 از ادهاستفبنا باشد.  معماری طراحی تابلوها متناسب با هویت و سبکو  غیرمخدوش خوانا، باید تابلو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       و تفسیری تابلوهای

 .است ضروری( انگلیسی) دوم زبان وجود

 المللی در تابلوهای راهنما ارجح است.منطبق با استانداردهای بینگویا و  گرافیکی استفاده از عالئم

 نما و در ارتفاع مناسب باشند.، شببا اقمتگاه سنتی از جنس مناسب تابلوهای هشداردهنده باید

X X X 2 X 
در محیط و هشداردهنده تابلوهای راهنما 

 اقامتگاه
8 



 توضیحات
ضوابط  امتیاز درجه

 معیار
 معیارهای درجه بندی

# 

 سه دو یک

 
 ؛اقامتگاهانداز ها برای استراحت و استفاده از چشمتخصیص فضایی در ایوان )در صورت وجود ایوان(

معماری،  کیا سایر وسائل متناسب با سب های سنتینیمکتدر این فضا بهتر است از میز و صندلی یا 

 استفاده کرد. هویت بنا و دوره

 ایوان باید ایمن باشد.

O O O 9 O 1 فضای استراحت در ایوان 

طور اتوماتیک باید در وضعیتی مناسب و بدون عیب در مکانی مناسب به دستگاه مولد برق اضطراری

مولد  9و2اقامتگاه درجه در  مانان ایجاد مزاحمت ننماید.یبرای مهو لرزش از نظر صدا  و قرار گرفته

 .شودهای باطری یا اینورتور استفاده تواند بشکل ژنراتور نبوده و از تکنیکاضطراری می
X X X 9 X 19 سیستم برق اضطراری  

 وجود ههموار باید، با توجه به ظرفیت اقامتگاه، مناسب ظرفیت با شستشو آب/  شرب آب ذخیره منبع

 فیمصر آب تأمین جهت مناسب گنجایش با اضطراری مواقع برای آب ذخیره منبع احداث. باشد داشته

 .است الزامی ساعت 24حداقل  زمان مدت برای مناسب فشار با اقامتگاه

X X X 9 X 
وضعیت ذخیره آب شرب / آب شستشو 

 )منبع ذخیره آب(
99  

  نمازخانه باید رعایت شود:)در صورت وجود نمازخانه( الزامات 

 و صدا و دور از سر و باید در محل مناسب )کفش کن( ورودی مجزا با پیش و بانوان و آقایان نمازخانه

فضای داخل  که در موقع باز کردن در آن، باشدطوری  بهتر استورودی  بینی شود.وآمد پیشرفت

  در معرض دید مستقیم قرار نگیرد. نمازخانه

در خارج از فضای  بهتر استاین محل  .باشدگرفتن جهت وضودارای مکانی  نمازخانهان در صورت امک

ر د شوی فاضالب باشد.بینی شده و دارای دستشوئی با کفدر مجاورت آن پیشترجیحا و  نمازخانه

 ،باشدبینی شدهصله نزدیک نمازخانه پیشعمومی در فا و بانوان آقایانبهداشتی  که سرویسصورتی

 نخواهدبود. برای وضوگرفتن جداگانه به محلی نیاز

، تسبیح و سجاده، مهر جای و مهر، جاکفشی، مناسب روشنایی و تهویه پوش،کفباید دارای  نمازخانه

قبله  جهتی دهندهنشان  یا و بانوان و محراب برای نماز چادر، مجید و کتب ادعیه قرآن جلد چند

 باشد.

O O O 9 O 29 خانهنماز  

 پوشیده یا روباز باشد.سرصورت تواند بهیافته برای پارک اتومبیل میمحل اختصاص

 باشد.  اقامتگاهتعداد پارکینگ باید متناسب با ظرفیت 

 پارکینگ الزامی است.و ایمنی روشنایی در شب و تامین امنیت 

وآمد آنکه رفت مشروط بربه عنوان پارکینگ قابل قبول است،  اقامتگاهاستفاده از فضاهای نزدیک 

 مهمانان به ساختمان اصلی با زحمت انجام نشود.

X X O 9 X/O 99 میهمانان استفاده جهت پارکینگ  

 های مختلف اقامتگاه مانند پشت بام و بهفرهنگی یا طبیعی از قسمت-فرد تاریخیانداز منحصربهچشم

 ها قابل مشاهده باشد.ویژه )همه یا برخی از( اتاق

 ها و بارو و دیوارها نیز قابل پذیرش است.  انداز از باالی برجها چشمهایی مانند قلعهدر اقامتگاه
O O O 5 O 49 و فضاهای نظاره بدیعانداز چشم  



 توضیحات
ضوابط  امتیاز درجه

 معیار
 معیارهای درجه بندی

# 

 سه دو یک

 
نگری ارهگرفتن، ستانگیزی برای نظاره، عکسانداز دلچشمهای سنتی باید فضای پشت بام در اقامتگاه

 سبز، چایخانه، رستوران یا غیره( در اختیار میهمان قرار دهد.و گذران اوقات فراغت )در شکل فضای 

 درصورت استفاده از فضای پشت بام الزامات ایمنی و امنیتی باید رعایت شود.
O O O 9 O 59 بامفضای پشت  

در صورتی که اقامتگاه به دلیل کاربری اولیه، سبک معماری و غیره فاقد حیاط باشد این معیار غیرقابل 

 است.تطبیق 

های مختلف باشد. مشخصا تواند در اندازه، اشکال و طرححیاط اقامتگاه با توجه به نوع اقامتگاه می

داری باشد. بسته به نوع اقامتگاه های موجود احیا، مرمت و بهرهطرح حیاط باید مطابق با دستورالعمل

استراحت و پذیرایی و  های برایسبک ایرانی، باغچه، حوض، نیمکتحیاط ممکن است دارای باغ به 

 ایرانی( در تناسبباغ  مصاحبت و غیره باشد. معماری حیاط باید )و درصورت داشتن باغچه/ حوض و یا 

 با هویت بنا و معماری آن بوده و از حداقل فضای سبز و گیاهان مرسوم بومی استفاده نماید.

X X/NA X/NA 5 X/NA  69  حیاطفضای  

79 قرارگیری بنا در بافت تاریخی O O O 4 O کنند. های تاریخی هستند این امتیاز را دریافت میهایی که در بافتاقامتگاه  

ا ده، بکه در گذشته قابل استفاده بو مختلف اقامتگاهی هااز فضادر صورت امکان شایسته است 

 کاربری پیشین استفاده کند. برای نمونه، از مطبخ شاید بتوان به عنوان آشپزخانه استفاده کرد. 

 مستندات الزم که حاکی از حفظ کاربری اولیه فضاهاست ارائه شود. 
O O O 4 O  98 اولیه فضاهای اقامتگاهحفظ کاربری 

  X X X 9 X  سنتیاصیل و استفاده از وسایل روشنایی با طرح 
 شیوهبه هاداخل و محوطه نورپردازی

 اصیل سنتی
91 

 استفاده از عناصر تزئینی سنتی یا دارای طراحی سنتی و/یا گیاهان طبیعی متناسب با اقلیم منطقه

احی و طر(، هویت، سبک معماری ان های طبیعیکاری، درختکاری، سبزی کاری، تعبیه گلدنظیر گل)

  بنا

X X X 9 X  21  عناصر تزئینی بکارگیری 

اری، ککاری، کاشی، آینهبریآجرکاری، گچ خطاطی، مانند اسالمی-ایرانی استفاده از هنرهای تزئینی

در طراحی نمای بنا، نگاری، نقاشی و غیره بهکتیکاری، منبتی، کارکاری، معرقسازی، مقرنسگره

  وره و منطبق با اقلیم مدنظر است.هماهنگ با سبک معماری هر د ها، درها و پنجرهسقف و دیوارها

 

X X X 5 X  92 بکارگیری هنرهای اصیل  

و در صورتی که با ماهیت و نوع خدمات اقامتگاه در آرامش و راحتی بیشتر میهمانان تأمین برای 

استفاده شود  هوشمند و تجهیزات IPTVهای تلویزیونمانند های نوین از فناوریتعارض نیست 

 .سیب وارد نشودآبر کالبد و هویت بنا  کهاین مشروط بر

، هویت اقامتگاهکه از نظر بصری با  باشدای های جدید بهتر است به گونهاستفاده از فناوری شکل

  اقامتگاه تضاد نداشته باشند.معماری سبک طراحی داخلی و 

O O O 9 O 22 نوینهای بکارگیری فناوری  
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 هااتاق -1-2

 91به ازای هر امتیاز تعلق گیرد.  5ها باشند ها دارای این ویژگیاتاقدر صورتی که بیش از نیمی از 

ها دارای چنین ویژگی هستند یک امتیاز درصد اتاق 91درصد یک امتیاز تعلق گیرد، یعنی چنانچه 

 تعلق گیرد. 
O O O 5 O 

اختصاصی یا  اندرونی، ایوان هایحیاط

 هااتاق برای هشتی اختصاصی
92  

پیش ورودی )نشیمن اتاق( الزم است دارای نور طبیعی بوده که می تواند از پنجره  اتاق ها یا فضای

 تامین شود.مشرف به فضای آزاد باالی در  یها

 
X X X 9 X ها نور گیر بودن اتاق  42  

 ثابت، سرویس فرنگی  فرنگی بهداشتی های سرویس می تواند بجای   2و  9های درجه اقامتگاه

 .نماید ارائه میهمان درخواست به بنا بهداشتی و متحرک ایمن
X X O 5 X/O 52 سرویس بهداشتی اختصاصی  

62 اختصاصیسرویس استحمام  X X O 5 X/O مناسب و بهداشتی داشته باشند. حمام اختصاصیاستهای یسسرو باید   2و  9های درجه اقامتگاه  

 قلیمیا شرایط باو تا حد امکان متناسب  استفاده قابل و سالمو تهویه  سرمایش، گرمایش هایسیستم

  .شود ظرگرفتهن درو معماری اقامتگاه  منطقه

های بنا سازگاری داشته و قوانین حفظ و نگهداری از بنا را نقض ها باید با شرایط و ویژگیاین سیستم

 نکرده باشند. 

 نتوسط میهما قابل تنظیمعملکرد مناسب داشته و باید  و تهویه سرمایش ،های گرمایشسیستم

 باشند.

X X X 5 X 27 و تهویه سرمایش ،های گرمایشسیستم 

 آشپزخانه -3-1
  و با رعایت الزامات، تجهیزات و شرایط نصب آنها در آشپزخانه باید مطابق با طرح مرمت

 باشد. موزاین بهداشتی و ایمنی 

  ،ه تصب و تجهیز آشپزخان ای است که امکانچنانچه ساختار بنا به گونهدر بناهای تبدیلی

 وجود ندارد، آشپزخانه باید بیرون از بنا قرار گیرد.

  اولویت قرار دارد.صورت کاربردی و کافی بودن در نور و تهویه طبیعی در استفاده از 

  قابل قبول وسایل تهویه مانند دودکش یا هود در آشپزخانه باید سالم و دارای کارکرد

 باشد.

 شیر و شستشو برای مناسب ظرفشویی سینک بندی،قفسه به مجهز باید ظرفشویی محل 

 د.نوش انتخاب بهداشتی استانداردهای رعایت با شستشو لوازم و مواد. باشد گرم و سرد آب

 رنگ شده و دارای شکستگی قایل سایده و بیظروف  باشند. دارو لک فیکث نباید ظروف

 پذیرش نیستند.

X X O 5 X 28 آشپزخانه 
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های سنتی انتخاب شده و کار کرد ایمنی داشته یزات باید متناسب با منو و خوراک هتج

 باشند.

 رایب فریزر صنعتی یا یخچال به مجهز باید ولی باشد آشپزخانه داخل نباید الزاما غذایی مواد انبار

 .باشد مناسب شرایط در غذایی مواد نگهداری
X X NA 5 X/NA 21 انبار موادغذایی 

بزرگ و دارای سفره خانه با توجه به نوع سرویس در خوراک و تنوع آن باید سردخانه در اقامتگاه های 

 های مجهز )در ظرفیت الزم( و با قابلیت کنترل برودت وجود داشته باشد.
X o o 5 X/o 91 سردخانه 

 عمومی های بهداشتیها و سرویسحمام -1-4
 ده بینی شفضاهای عمومی پیشآقایان برای میهمانان در -سرویس بهداشتی عمومی بانوان

 شوی مستقل باشد. های بهداشتی دارای فضای تیباشد. الزم است سرویس

  الزامی است مادر و کودک اتاقتعبیه  9درجه  های سنتیاقامتگاهدر. 

 های سنتی الزامی است. تعداد بهداشتی در اقامتگاه سرویس چشمه دو حداقل وجود

 ها باشد.پذیرش و تعداد اتاقها باید با توجه به ظرفیت سرویس

 .عمومی بهداشتی هایسرویس از یک هر در فرنگی توالت وجود حداقل ، یک چشمه 

 .است الزامی آقایان و بانوان

 .درب سرویس ها باید مناسب بوده و دارای قفل داخلی باشد 

  جنس درب ها الزاما باید چوبی ضدآب باشد9در اقامتگاه درجه ، 

 

X X X 9 X  آقایان و بانوانسرویس بهداشتی عمومی  99 

 و خوردگیترک شکستگی، بدون و سالم باید  بهداشتی هایسرویس  و هاحمام کف و سقف دیوارها،

 باید وحسط کلیه و باشد شستشو قابل باید کاشی، سنگ یا سرامیک و دیوارها. باشد ....  غیرلغزنده

 هواکش و آزاد هوای با پنجره دارای پاکیزگی قابل پوشش یا و مصالح با سقف و کف دیوار،. باشد تمیز

برای نگهداری و نظافت )شستشو/ گندزدایی( در اقامتگاه های درجه   .باشد بومی معماری با سازگار و

 یک باید طرح نظافت مکتوب و قابل کنترل تهیه شده باشد.

XONC XONC XONC 9 XONC 92 وضعیت نگهداری دیوارها، سقف و کف 

 رد مستقل روشنایییک  ترجیحا و مرکزی روشنایی به مجهز باید بهداشتی هایسرویس و هاحمام

 باشند. آینه باالی قسمت
X X X 2 X 99 وضعیت روشنایی 

 94 وضعیت تهویه X X X 9 X منطقه الزامی است. اقلیمی شرایط نظرگرفتن در با مناسب تهویه سیستم وجود

 95 های بهداشتیفاضالب سرویس X X X 2 X  .باشد سیفون نظر از مناسب وضعیت در هافاضالب

هایی سنتی که با هویت، دوره تاریخی و سبک از المانهای بهداشتی ها و سرویسحمام در تزئین

 .خوانی دارد استفاده شودمعماری بنا هم
O O O 2 O 96 های بهداشتیها و سرویستزئینات حمام 



 توضیحات
ضوابط  امتیاز درجه

 معیار
 معیارهای درجه بندی

# 

 سه دو یک

 

 فضای پذیرایی -5-1

 فضاهای در...  و خانهقهوه خانه،شربت چایخانه، عنوان تحت مناسب فضایی تخصیص 

 اقامتگاه  عمومی

  فضای مورد نظر در صورت وجود باید با سبک معماری، هویت بنا و دوره مطابقت داشته

 باشد. 

 چندمنظوره از یک فضا مجاز است استفاده. 

X X O 9 
 

X/O 
 

 97  خانهشربت فضای

 به لمتص یا و اقامتگاه داخل در مهمانان پذیرایی برای مناسب محلی دارای باید صرف صبحانه فضای

 باشد. یا در مجاورت آن اصلی ساختمان

 فضای پذیرایی باید متناسب با ظرفیت پذیرش میهمان اقامتگاه باشد. 

 تواند برای میهمانان بیرونی هم قابل استفاده و در دسترس باشد.این فضا می

 باشد.سبک معماری آن  و باید متناسب با هویت بنا این فضا الزاما

عنوان فضای تواند به، میخدماتی و سایر استانداردهابا رعایت استانداردهای خوری، فضای صبحانه

 .خانه نیز استفاده شود.شربت

X X X 4 X 98 صبحانه صرف فضای 

 لمتص یا و اقامتگاه داخل در مهمانان پذیرایی برای مناسب محلی دارای باید صرف نهار و شام فضای

 باشد. یا در مجاورت آن اصلی ساختمان به

 فضای پذیرایی باید متناسب با ظرفیت پذیرش میهمان اقامتگاه باشد. 

 تواند برای میهمانان بیرونی هم قابل استفاده و در دسترس باشد.این فضا می

 ری آن باشد.این فضا الزاما باید متناسب با هویت بنا و سبک معما

X X O 5 X/O 91 نهار و شام صرف فضای 

مشاهده و بررسی وجود سامانه تهویه مطبوع و قابل استفاده در سالن)های( غذاخوری به هرشیوه 

وی یک تعمیرکار اثباتی ممکن از قبیل مشاهده دفترچه تعمیر و نگهداری یا گواهی صادره از س

 .غذاخوری غیرقابل تطبیق استای. این معیار درصورت نبود سالن حرفه

  منطقه و معماری متناسب با شرایط اقلیمی تهویهاستفاده از تجهیزات 

X X NA/X 9 NA/X  
 سیستم گرمایشی، سرمایشی وتامین 

 فضاهای پذیراییدر  مناسبتهویه 
41 

 :گیرد قرار توجه مورد باید زیر موارد

 .باشد دیده آسیب و مخدوش پوشش و لکه، هرگونه فاقد باید دیوارها و سقف کف،(9 

 پاکیزه باشند. باید دیوارها و سقف کف،(2

تبصره: قسمت هایی که به بر پایه ی اصول مرمت، تحت عنوان *شاهد و صداقت در معماری، مشروط 

 فوق مستثنی است. 9به رعایت اصول بهداشتی و پاکیزگی، از بند 

الیه های تاریخی و معماری بنا با فریز کردن قسمت حفظ ،  « شاهدو صداقت در معماری»* :منظور از 

 کوچکی از سطح دیوار یا سقف بنا می باشد.

XONC XONC XONC 9 XONC 49 کف و سقف دیوارها، نگهداری وضعیت 

 42 داخلی  طراحی، تزیینات و آمیزیرنگ X X O 4 X/O طراحی باید متناسب با هویت و سبک معماری بنا باشد.، تزیینات و آمیزیرنگ



 توضیحات
ضوابط  امتیاز درجه

 معیار
 معیارهای درجه بندی

# 

 سه دو یک

 

 تجهیزات و ملزومات -2

 هاتجهیزات و ملزومات اتاق -2-1
ه عه وسیلهای مشدمول بازدید. چراغ مطال گیری اتاقرقی مورد نظر در نمونهبررسدی عملکرد وسدیله ب  

دهد بدون آنکه دیگر قسدددمت از اتاق میامکان مطالعه را در یک  که اسدددتروشدددنایی قابل تنظیمی 

در با رعایت اصددول ایمنی قابل تنظیم  را روشددن کند. تامین دو عدد چراغ مطالعه های اتاققسددمت

درصددورت وجود بایسددتی با  معیار الزامی اسددت.قسددمت باالی یک تختخواب دو نفره برای تائید این 

 .معماری داخلی اتاق و فضای سنتی آن هماهنگی داشته باشد

O O O 9 O 
 باالیچراغ مطالعه قابل تنظیم در قسمت 

 خوابتخت
49 

کلید مربوط به روشددن یا خاموش کردن روشددنایی مرکزی باید قابل دسددترس نسددبت به تخت خواب 

 باشد.
X X O 9 X/O 

در نزدیکی  مرکزی اییکلید روشن

 خوابتخت
44 

حداقل یک عدد  9های درجه اقامتگاهدر  .باشدا ظرفیت پذیرش اتاق مطابقت داشتهب حوله تعداد کافی

یک + بدنحداقل یک عدد حوله   2و  9های درجه اقامتگاهبه ازای هر میهمان ساکن و در  بدنحوله 

وجود روشنایی اتوماتیک  شود.هر میهمان ساکن اتاق درنظر گرفتهبه ازای  صورتدست و عدد حوله 

 شود. داخل کمدها توصیه می

X X X 9 X  54 حوله  

درجه  هایاقامتگاه در متناسب با ظرفیت اتاق، الزامی است.وجود آویز لباس همراه با گیره مربوطه 

طرح کمد یا آویز با معماری  .است مدنظر معیار این توکار ارزیابی گنجه یا آویز 9کمد، در درجه 2و9

 داخلی همگون باشد.

X X X 2 X 46 آویزها و کمدها 

 استفاده باشد.آینه در داخل اتاق و در محل ایمن و قابل

 باشد.و ترجیحا قدی و سبک بنا  دمانی، هماهنگ با چدر صورت وجود نهیقاب آ
X X X 2 X 74 آینه  

84 در اتاق زباله سطل X X X 9 X  خشک زباله سطل وجود  

تی، بهداش یکبار مصرف و لوازم مناسب خواب نظیر پدبوده سرتختی متناسب با معماری داخلی اتاق 

 ملزومات خواب X X X 9 X مورد استفاده باید با معیارهای بهداشتی و سالمت منطبق باشند. ملحفه و روی بالشتی و لحاف
 

14  

 

 51 مبلمان اتاق X X O 9 X/O تاریخی بنا سازگار باشد. دورهمبلمان اتاق باید با هویت، سبک معماری، طراحی، و 

یا فرهنگ و اقلیم متناسددب با قدمت و اصدددالت بنا  ونگارهای های طبیعی و نقشرنگ از اه پارچه در

  استفاده شود.منطقه 
O O O 9 O 95 سنتی هایطرح با لحاف و روانداز تزئینات  

 .رددگ سنتی( استفاده هایسرپرده نظیر)اقلیم و سنت منطقه  با متناسب سنتی منسوجات و لوازم از

 ،باشند. پردهباشند و درست آویزان شده مناسب از نظر جنس و طرح و کیفیت بایدها ی پردههمه

 باشد.بلندی و پهنای مناسبی داشته
X  X X 2 X 25 ها و پوشش پنجره پرده  



 توضیحات
ضوابط  امتیاز درجه

 معیار
 معیارهای درجه بندی

# 

 سه دو یک

 
شو .پرده ها قابلیت شست گردد. فراهم پرده میله تعبیه با میهمانان برای پرده از آسان یاستفاده امکان

منظور از حد قابل قبول، شرایطی است که  .و نظافت داشته و در ضمن نور را تا حد قابل قبول بگیرد

 میهمان در روز بتواند در تاریکی و بدون مزاحمت نور استراحت نماید.

 O O O 9 O باید سالم باشد های رنگی سنتی شیشهدر صورت استفاده، 
در سنتی های رنگی استفاده از شیشه

 هاپنجره
95  

 باشند و درست باز و بسته شوند. طرح سنتی داشته و سالمباید  هاپنجره

 
X X X 9 X 45 در اتاق سنتیهای پنجره بکارگیری  

55 ایرانی کفپوش سنتی  استفاده از X O O 9 X/O داردمطابقت آن منطقه  یسنتفرش، گلیم، جاجیم یا هرآنچه که با صنایع دستی استفاده از   

 لوازم جانبی شامل:

  تسبیح و ... مهر، جانماز، سجاده، نما، قرآن،نماز: قبلهپکیج 

 در اقامتگاه درجه یک( الزم است.ساده التحریر وجود لوازم( 

 وسیله تمیز کردن کفش 

  های اقامتگاه حداقل به دو زبان کل خدمات و تعرفهکه  اقامتگاهدفتر راهنمای خدمات

 باشد. شده فارسی و انگلیسی ذکر

  الزم است. در اتاق اقامتگاهتلفن برای دسترسی به خدمات 

X X X 5 X اتاق درون جانبی لوازم  65  

 س بهداشتیحمام و سرویتجهیزات و ملزومات  -2-2
 وجود لوازم زیر الزامیست:

 )دستمال رول )توالت(، شامپو و صابون )ترجیحا مایع 

 یر دندان )به تعداد میهمانان(مسواک و خم 

 دمپایی پالستیکی 

  بنا به درخواست میهمانوسایل اصالح آقایان و  نرم کننده مو 9و  2در اقامتگاه درجه 

  آینه، سشوارشامپو بدن، کاله حمام و گوش پاک کن 9در اقامتگاه درجه ، 

X X X 9 X 75 شوینده  و بهداشتی لوازم  

85 داردرب و بهداشتی زباله سطل X X X 9 X و پالستیکی باشد. دار،  پدالداردرب بهداشتی زباله سطل  

 51 لباس آویز X X X 2 X باشد. آویز لباس متناسب با ظرفیت اتاقتعداد 

 ضدآب پالستیکی پردهاستفاده از   9و  2از کابین دوش و در درجات  استفاده  9های درجهدر اقامتگاه

 .باشد جداسازی مصداق تواندمی...  و هالباس ها،حوله شدنخیس از اجتناب برای آن و مانند
X X O 9 X/O 16 توالت از حمام فضای تفکیک  

 ساعات تمام در سرد و آبگرم شیر روشویی، توالت، اختصاصی، دوش به مجهز ، دوش اتاقک یا حمام

 تانک باشد. فالش و استفاده قابل و سالم روشنایی سرد، و آبگرم مخلوط شیر روز، شبانه
X X X/NA 2 X/NA 96 الزم تجهیزات و وسایل سایر وجود  

  تجهیزات و ملزومات فضای پذیرایی -3-2



 توضیحات
ضوابط  امتیاز درجه

 معیار
 معیارهای درجه بندی

# 

 سه دو یک

 
-فرهنگی و یا مربوط به طبیعت پیرامون باشد. استفاده از تابلوییخیتاریها ترجیحا مضمون )تِم( نقاشی

 شود. هایی که راوی تاریخ و سرگذشت بناست توصیه می

 خط نیز استفاده کرد.توان از تابلوهای نقاشیمی

 خوانی داشته باشد.نیز باید با هویت بنا، دوره تاریخی و سبک معماری آن هم هنری آثارسایر 

 .باشد شمندارز و فاخر آثارترجیحا 

X X O 2 X/O 26  آثار هنری سایر و یا نقاشیی تابلوها  

برای قراردادن عناصر تزئینی مانند اشیای سنتی و قدیمی  یا  صمخصو یهایترینو )رف( وطاقچه 

 .اشیای دارای طراحی سنتی
X X O 9 X/O 

های ها و طاقچهاستفاده از ویترین

 مخصوص اشیای قدیمی و سنتی
96  

46 آب نما/ حوض  O O O 9 O وجود حوض یا آب نما متناسب با معماری و ایمن اقامتگاه حسب   

ر د دیده نشود. آنهاباید تمیز و پاکیزه بوده و اثری از خرابی بر روی  هاو صندلی متکاها، هاکفپوش

 وجود داشته باشد. پشتی و مخدهباید  9های درجه اقامتگاه
X X O 2 X/O 

یا  هاها و تختمفروش کردن صندلی

های سنتی و ها با کفپوشنیمکت

 متکاهای سنتی

56  

تمیز و پاکیزه بوده و بعد از ترک میز توسط دارای طرح سنتی، سفره، رومیزی، دستمال سفره باید 

 مهمانان، تعویض شود. 
X X X 2 X/O 

های استفاده از سفره یا رومیزی با طرح

 سنتی
66  

 قبیل از) استفاده از ظروف پذیرایی سنتی ترجیحا متناسب با دوره تاریخی بنا در اولویت باشد

رح ط های گلی، ظروف سفالی باتواند شامل ظروف مسی، کوزهمیاین ظروف . ...(و بشقاب دستی،پیش

 و نقش سنتی باشد.

 شود. تیدر ظروف  الزم است رعا یبهداشت یاستانداردها

X X X 2 X 
پذیرایی با طراحی  ظروف از استفاده

  سنتی
76  

یوه دوره تاریخی ش هویت و نوع معماری بنا و صندلی/ نیمکت و تخت متناسب با ترکیبی متناسدب از 

 پذیرایی آن انتخاب شود.
X X/NA X/NA 9 X/NA 86 تخت، نیمکت یا صندلی  

 61 سفره آرایی سنتی X X/NA X/NA 2 X /NA یرعایت اصول بهداشت معماری بنا باسبک  هویت بنا، دوره تاریخی و باسفره آرائی سنتی متناسب 

 خدمات به میهمان -3

 رسانیاطالع -3-1
 دید معرض در شکایات به نحوه رسیدگی خصوص در رسانیاطالع شیوه و نامهنرخ برداری، بهره پروانه

  .گیرد قرار میهمان

 مانند بروشور، مناسب نحو به(  به شرح ذیل میهمان نیاز مورد اطالعات اطالعات ) ارائه برای ایشیوه

 .باشد داشته وجود اطالعات مدیریت محتوای امکان با غیره و سایتوب اجتماعی، هایشبکه

 قسمت پذیرش اعالم شود. کاری ساعات

در اختصاصی و حمام  یبهداشت سیسرو ، فقدانشرایط در تغییر و خدمات ارائه محدودیت هرگونه

 ، اهتا اقامتگ نگیاز پارک همانیحمل بار م یچگونگ ، نگیپارکوضعیت  ، آسانسورفقدان  ،داخل اتاق

X X X 4 X 71 اقامتگاه مورد در دقیق رسانی اطالع 



 توضیحات
ضوابط  امتیاز درجه

 معیار
 معیارهای درجه بندی

# 

 سه دو یک

 
مشکل کند مانند عدم  جادیا یناتوان یدارا همانانیم یکه ممکن است برا یدسترس یهاتیمحدود

الع داده اط همانیاز قبل به م دیبا ینوع کمبود امکانات دسترس هر ای ،یفرنگ یبهداشت سیوجود سرو

 شود.

 دسترسی، مسیرهای منطقه، و فرهنگی طبیعی هایمحیط با میهمانان آشناسازی و الزم اطالعات ارائه

گردشگری،  بروشورهای مانند گوناگون طرق از نیز از جمله مواردی است که  محلی و غیره های گشت

 قابل ارائه است. های مجازی رسانه و نمایشگاه عکس، راهنما، تابلوی محلی، اطالعات نقشه،

روز کافی و به با طراحی مناسب و اطالعات مربوط، سایتیباید دارای وب 2و  9درجه اقامتگاه سنتی 

نسخه زبان انگلیسی نیز داشته زبان فارسی، نسخه باید عالوه بر  9درجه  هایاقامتگاهسایت وبباشد. 

 :باشد موارد زیرحداقل  شامل باید اقامتگاه  سایتوبد. باش

 های اقامتگاه بوط به امکانات، خدمات و محدودیتکلیه اطالعات مر 

 ابطال رزرو( اطالعات کامل مربوط به ذخیره جا و شرایط کنسلی(. 

 های دسترسیموقعیت مکانی اقامتگاه و راه 

 های اتا جزییات و مشخصات شامل سایر اطالعات ضروری مربوط به اقامتگاه 

 هاآن تعرفه و رفاهی، پذیرایی و غیره خدمات معرفی ها،تعرفه موجود،

 رسانی شود.روزطالعات مربوط به اقامتگاه بهسایت باید همزمان با تغییر در اوب اطالعات 

 

X X O 9 X/O 97 سایتوب  

 ذخیره جا -2-3
 .است قبول مورد پیامگیر سامانه تلفن، ایمیل، مانند گوناگون های روش به پاسخگویی

 ، امکانات اضافه خردساالن ،)ابطال( کنسلی و شامل مقررات مربوط بهرزر شفاف و مشخص قوانین

 .شود ارائه میهمان به رسمی صورت به میهمان درخواست به بنا

 یا اینترنتی و حضوری تلفنی، مانند گوناگون هایشیوه به کنسلی شرایط و جا ذخیره است بهتر

 .باشد میسر گیر پیام سامانه

 ارتباطی ابزارهای طریق از میهمان برای ارسال و رزرو کامل جزئیات ذکر با رزرواسیون تأییدیه ارائه

 .است الزامی (آن مانند و پیامک فکس ایمیل،)

 داده اطالع وی به میهمان ورود از پیش باید جا ذخیره هنگام شده اعالم شرایط در تغییر هرگونه

 .شود

در صورت پاسخگویی تلفنی مسئول رزرواسیون باید به زبان انگلیسی مسلط باشد. )حداقل در اقامتگاه 

 .(9و  2درجه 

XONC XONC XONC 9 XONC ( رزرواسیونذخیره جا)  27  

 پذیرش -3-3



 توضیحات
ضوابط  امتیاز درجه

 معیار
 معیارهای درجه بندی

# 

 سه دو یک

 
 حداقل ساعت حضور کارکنان در پذیرش حسب درجه اقامتگاه به شرح ذیل است:

  ساعت در روز 98:  9درجه  

  ساعت   24:  2درجه 

  ساعت   24: 9درجه 

ر ذکر جزییات آن د نهاد ارزیاب در طی بازدید نظارتی خود شیفت کاری کارکنان قسمت پذیرش را با

 نماید.های گذشته بررسی میطی هفته

XONC XONC XONC 9 XONC 
رعایت حداقل ساعت حضور کارکنان در 

  برای پاسخگویی و ارائه خدمات پذیرش
97  

و سلسله مراتبی برای  آداب و بدرقه آنها های سنتی  هنگام ورود افراد به ویژه میهماناندر اقامتگاه

 شدگی میهمان وجود داشته باشد. دسترسی و دعوت

فرد مشخصی و همچنینی   ن آداب و شکل اجرای آن آگاه شودالزامیست که میهمان از دالیل ای

 باشد. مسئولیت حمل چمدان میهمانان را برعهده داشته

X O O 9 X/O  47 هاستقبال و بدرقرعایت آداب  

 و یهتجز و ثبت و ایدوره و تخصصی موضوعی، بصورت میهمانان از نظرسنجی فرآیند تدوین و تهیه

ه دریافت شکایات و رسیدگی ب حاصله و بکارگیری آن در تصمیمات یا بهسازی خدمات. نتایج تحلیل

  -آن 

 ها در اختیار نهاد ارزیاب قرار گیرد.سازوکار، ابزارها و نتایج تحلیل

X X X 2 X 

از میهمان و   وجود مکانیزم نظرسنجی

رسیدگی به شکایات و اعتراض های 

 میهمانان

57  

67 امکان حفظ امانات در محل امن X O O 2 X/O رسید. ارائه با و مشخص مسئول با تعیین صندوق گاومانند  متعارف هایروش از استفاده  

77 های پرداختشیوه X X X 2 X . باشدداشته وجود الکترونیکی و نقدی پرداخت امکان  

 خدمات عمومی -4-3

. شود در اقامتگاه تعیینهای اولیه پزشکی و کمک آشنا به خدمات مسدئولی برای تائید این معیار باید 

   گذراندن دوره کمک های اولیه  از سوی یکی ار کارکنان قابل قبول است.

فراهم  همانانیجهت ارائه خدمات درمانی به م ترین زمان ممکندر سریع پزشکامکان دسدترسی به  -

  گردد.

X O O 9 X/O 87 های پزشکیفوریت خدمات  

سیم بصورت برای در اختیار گذاشتن یک شبکه اینترنتی بی اقامتگاه سنتیمشاهده و بررسی ظرفیت 

 . اقامتگاهروزی در فضاهای عمومی شبانه

بینی امکان اتصال به اینترنت به طریق سیمی یا طریق پیش Wi-Fiدر صورت مشکل فنی در سیستم 

 دیگر الزامی است.

X X X 5 X 
به  و پرسرعت به اینترنت رایگان دسترسی

  در فضاهای عمومی Wi-Fi صورت
71 

برای تایید این  متناسب با ظرفیت اقامتگاهسالم ی اتو مین میز اتو وتأدر صورت درخواست میهمان، 

  معیار الزم است. 
X X O 2 X/O 18 تامین لوازم اتو بر حسب تقاضای میهمان  

سروصدای  هرگونه حذف، کاهش یا کنترل برای پنجره دوجداره روش های مختلف مانند استفاده از 

 مخل آرامش، قابل قبول است.
O O O 4 O 

فقدان هرگونه سروصدای مخل آرامش 

 میهمان
98  



 توضیحات
ضوابط  امتیاز درجه

 معیار
 معیارهای درجه بندی

# 

 سه دو یک

 

28 خدمات تاکسی سرویس X X X 9 X امکان رزرو یا اعالم درخواست خدمات تاکسی برای میهمانان توسط پذیرش برقرار باشد.   

  .داری ارائه شودخدمات خانهن یهماحداقل یکبار در روز یا بنا به درخواست م

 .باید ارائه شود یا خروج میهمان check out هنگام خانه داری در خدمات

 

X X X 4 X  98 داریخانهخدمات  

48 خدمات روم سرویس X O O 4 X/O .شود سرو اتاق در خوراک و نوشیدنی درخواست میهمان، صورت در  

شوئی، هایی از قبیل آباین محل باید مجهز به ماشین9درجه برای تایید معیار حاضر در اقامتگاه های 

  و پرس اتوکشی متناسب با ظرفیت اقامتگاه باشد. کنخشک ، آبگیر

های لباسشوئی متناسب با ظرفیت اقامتگاه و لوازم ، مجهزبودن به ماشین9و  2های درجه در اقامتگاه

 کند.اتو کفایت می

، می تواند به  میهمان بهمجاور اقامتگاه  خدمات خشکشویی، ارائه 9و  2همچنین در اقامتگاه های 

 عنوان جایگزین مورد قبول واقع شود.

 

 

 

X O O 4 X/O 58 خانه )الندری( رختشوی  

 خوراک و نوشیدنی -5-3
68 پذیراییه خدمات نصب اعالن ساعات ارائ  X X O 9 X/O اعالن باید متناسب با درجه اقامتگاه و خوانا باشد.طراحی و اندازه ی تابلو یا استند   

 در منو آورده شده خوراکو محتویات  باید حداقل به دو زبان نوشته شدهها نوشیدنیو  خوراکمنوی 

 باشد.
X X O 2 X/O 78 تهیه منوی دو زبانه  

 استانداردهای کامل واد باکیفیت، تازه، و سالم و با رعایتشده باید از مهای عرضهو نوشیدنی خوراک

 تهیه شوند. بهداشتی
XONC XONC XONC 4 XONC 88 کیفیت خوراک و نوشیدنی 

برای اقامتگاه غذایی  در هر وعدهسنتی یا و محلی  نوع غذای 9حداقل برای کسب این امتیاز، سرو

  الزامی است. 9برای اقامتگاه درجه  نوع غذا 7و  2برای اقامتگاه درجه  نوع غذا 5، 9درجه 
X X X/NA 5 X/NA 81 ارائه غذاهای سنتی 

چنین، هم .است الزامی بهداشتی هایویژگی رعایت با بومی و محلی سرد و گرم هاینوشیدنی ارائه

 سنتی گرم و سرد هاینوشیدنی و گیاهی هایدمنوش و چای محلی، تنقالت به دسترسی امکان

، مانانمیه برای استفاده قابل مصرف منع موارد و فواید و خواص توضیحات ارائه با فصل هر با متناسب

 ینیسو  (پیاله و نخل طارونه کوزه،) هانوشیدنی داشتننگه گرم یا سرد سنتی هایشیوه از استفاده

 .یسالمت و بهداشتی استانداردهای کامل رعایت با همراه بومی هاینوشیدنی شامل سنتی

X X X 4 X 11 گرم و سرد سنتی یهانوشیدنی ارائه 

 X/NA X/NA X/NA 9 X/NA .مدنظرمحوطه مشاهده در محل و بررسی وسایل حمل صبحانه به 
 یا ایوان، حیاط و درصبحانه ت خدما ارائه

 باغ
19 



 توضیحات
ضوابط  امتیاز درجه

 معیار
 معیارهای درجه بندی

# 

 سه دو یک

 
  قلم 7= 9های درجه اقامتگاهحداقل تعداد مواد غذایی سرو شده در صبحانه در 

  قلم 99= 2های درجه اقامتگاهحداقل تعداد مواد غذایی سرو شده در صبحانه در 

  قلم 97ستاره =  9های درجه اقامتگاهحداقل تعداد مواد غذایی سرو شده در صبحانه در 

آب میوه،  و سرد، (قهوه، چای، چاکلت) های گرمی صبحانه شامل انواع نوشیدنیدهندهاقالم تشکیل

نان، میوه های لبنی، غالت، پنیر، کره و مربا، کرواسان، هایی از غذای گرم، فراوردهمیوه تازه، فراورده

       امهخ و دمنوش، سرشیراقالم سنتی مانند  ،غذایی سبک، محصوالت ارگانیکخشک یا کمپوت، مواد 

در صورت نبود سالن صبحانه خوری و یا فضای الزم، سرو صبحانه در اتاق باید  9در اقامتگاه درجه 

  .صورت گیرد

 .رعایت اصول بهداشت مواد غذایی الزامی است

X X X 5 X 

ه یا سفارش بصبحانه به صورت بوفه  ارائه

خاب میهمان با رعایت حداقل تعداد انت

 مواد غذایی

12 

 غذایی منوی در...(  و گیاهخواران) ویژه نیازهای با میهمانان غذایی ترجیحات مطابق غذا  حداقل وجود

 .اقامتگاه

 نوع 9: حداقل 9برای درجه 

 نوع 2: حداقل 2برای درجه 

 نوع 9حداقل  ؛ 9برای درجه 

O O O 2 O 19 های خاصتنوع غذایی برای افراد با رژیم 

المللی الزامی ، تهیه و سرو غذاهای بین9های درجه عالوه بر سرو غذاهای محلی و ایرانی، در اقامتگاه

 تواند باشد.نوع و برای وعده شام می 2ها حداقل این خوراک است.
X O O 2 X/O 14  المللیارائه غذاهای بین 

 در اقامتگاه اجرای موسیقی زنده

 سِن یا محل مخصوص برای اجرای زنده موسیقی، تعبیه شود. 
O O O 9 O 15 موسیقی سنتی در فضاهای پذیرایی 

 دمات فرهنگیخ -3-6

 16 ترویج استفاده از صنایع دستی ایرانی X X O 2 X/O تعبیه ویترین صنایع دستی اقداماتی از قبیل

 ایاه محل اقامتگدر  و فروش یدست عیصدنا تولید کارگاه  جادیاغرفه صدنایع دسدتی میتواند به شدکل    

 باشد. آن همجوار

تواند شدددامل فضدددایی برای فروش عطریات و جواهرات و غیره همراه با برچسدددب بهای میچنین، هم

 فروش محصوالت باشد.

X X O 9 X/O 17 فروشگاه و یا غرفه صنایع دستی 

 18 خانهخدمات عکاس O O O 2 O برای عکاسیوجود فضا برای ارائه پوشاک سنتی مطابق با سنت هر منطقه 

 ی وفرهنگ هایبرای برگزاری نمایشگاه قسمتی در فضاهای روباز یا سالنیبرای تایید معیار حاضر، 

دیدن  مشکلی از نمایشگاه شود که بازدیدکنندگان بتوانند به راحتی و بدون هیچنظر گرفته هنری در

 نمایند.

O O O 9 O هنریفرهنگی و های برگزاری نمایشگاه  11 



 توضیحات
ضوابط  امتیاز درجه

 معیار
 معیارهای درجه بندی

# 

 سه دو یک

 
های سنتی با قدمت تاریخی، تور معرفی اقامتگاه روزانه یکبار و در ساعت که در اقامتگاه الزامیست

مشخصی برگزار شود و ساعت برگزاری تور برای میهمانان مشخص شده باشد و به شیوه مناسبی 

تواند یکی از کارمندان رزرواسیون یا هر فرد دیگری با اطالعات رسانی شود. راهنمای تور میاطالع

 کافی و دقیق باشد. 

X X X 2 X  119 اقامتگاه  معرفی  

919 اقامتگاهموزه  O O O 9 O موزه دارای اشیایی باشد که بیانگر تاریخ، قدمت، اصالت و روایات مربوط به اقامتگاه باشد.   

 .رکان یک حمام سنتی )ایرانی( باشدوجود این فضا می تواند شامل تمامی اجزاء و ا

وجود داشته  فضای حمام خشک و رختکن، خدمات دالکی به همراهو دوش  سکو برای تأیید این معیار

 این حمام  کامالً مستقل و مجزا از حمام اختصاصی اقامتگاه است. . باشد
O O O 9 O 291 مربوطه خدمات حمام سنتی و ارائه  

 منابع انسانی و آموزش -4
قدیمی، تاریخی و  یبناهاو نگهداری حفظ  دانش کافی در مورد دیبا بردار و یا مدیر اقامتگاهبهره

 داشته باشد. باارزش

مربوط به حفظ، نگهداری و اداره این بناها، مدیر و یا  رسمی های آموزشی در صورت وجود دوره

 ها را داشته باشد.آمیز در این دورهموفق مدارک شرکت یاها گواهینامهبردار باید بهره

هایی است که به وسیله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع های رسمی، دورهمنظور از دوره

 شوند.دستی برگزار می

X X X 9 X 919 بردار و یا مدیر اقامتگاهصالحیت بهره  

ها و استانداردهای اخذشده توسط اقامتگاه که از سوی باید گواهینامهبرای تائید این معیار ارزیاب 

 . کندبررسی  اند راصادر شدهوزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

فایل مکتوب  الزامی است. شرح خدمات و وظایف و استانداردهای مهارت شغلی وجود چارت سازمانی، 

 یا دیجیتال مربوط به این موارد بررسی شود. 

X X X 5 X 419 کارکنان  آموزش  

 XONC XONC XONC 5 XONC و بهداشت فردی الزامی است. کارکنان کلیه پاکیزگی و آراستگی لباس رعایت
و پاکیزگی ظاهری آراستگی  و وضعیت

 کارکنان
519  

با الزامات ایمنی نگهداری شود. کلیه کارکنان باید دارای  لباس باید در شرایط خوب و تمیز و مطابق

 .باشند  و سمت  های نامبرچسب
X X X 9 X 619 نوع و ظاهر لباس کارکنان  

 و اصول  رعایت بادر طراحی پوشاک کارکنان اقامتگاه  اقلیمی و فرهنگیسنتی،  از عناصر و مواد

 .شود استفاده بهداشتی استانداردهای

 کاربردی بوده و مانع از انجام وظایف نباشد.پوشاک باید 

های مختلف بهتر است از پوشاک متمایز ولی منسجم از حیث طرح برای تفکیک وظایف و بخش

 استفاده کرد.

X X O 9 X/O 
 سنتی،استفاده کارکنان از پوشاک 

 متحدالشکل و کاربردی
719  

 918 نحوه برخورد و حسن رفتار کارکنان X X X 5 X کلیه کارکنان صمیمیتحسن برخورد و رفتار توام با لزوم 



 توضیحات
ضوابط  امتیاز درجه

 معیار
 معیارهای درجه بندی

# 

 سه دو یک

 
از سوی وزارت و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی سالمت  کارت دارای بایدمربوطه  کارکنان کلیه

 .باشند ، درمان و آموزش پزشکیبهداشت
XONC XONC XONC 5 XONC 911 کارت سالمت کارکنان 

 ارزیابی شود. و شناسایی به اقامتگاه بایدمربوط  بهداشتی و امنیتی کلیه مخاطرات ایمنی،

 شود. ارزیابی مخاطرات شامل همه فضاها و همه خدمات می

های مربوط به واکنش به مخاطرات شناسایی شده و وظایف هر یک از کارکنان در زمان دستورالعمل

 حادثه باید مشخص شده باشد. 

 بروشورها به اطالع میهمانان برسد. مانندباید از طریق سازوکارهای  نواع مخاطراتااحتمال بروز 

 ها توسط ارزیاب بررسی شود.فایل مکتوب یا دیجیتال دستورالعمل

X X O 5 X/O 
شناسایی و ارزیابی مخاطرات و تدوین 

 واکنش  یهادستورالعمل
991 

 برای مقابله با مخاطرات باید آموزش دیده باشند. باید اقامتگاه کارکنان

شنا آ امنیتی و بهداشتی، اطفای حریق و سایر مخاطرات امداد و اولیه هایکمک اصول کارکنان باید با

 . باشند

 امداد و اولیه هایکمک معتبر گواهینامه دارای که کارکنان از نفر یک حداقلهای اولیه در مورد کمک

 .باشد دسترس در روزشبانه طول در بایداست  ذیصالح مراجع از

 . بررسی شود های مربوط به حضور کارکنان در دوره آموزشیبرگه های آموزش یاگواهینامه

 معتبر و مربوط اخذ شده باشد.و مراجع  های آموزشی باید از سوی نهادهاگواهینامه

X X X 9.  X 
 دربرای واکنش  آموزش دیده کارکنان

 شرایط اضطراری
999 

های میهمانان حوزه منحصر به اتاقباید در محل مناسب و خارج از  نکنارکا ری خصوصیخواغذاتاق 

 بینی شود.و غذاخوری ایشان پیش
X X O 2 X/O 992 امکانات غذایی کارکنان 

فضای شامل رختکن، توالت، دستشویی، حمام، کمد لباس،  اختصاص 2و  9درجه  هایاقامتگاهدر 

محل غذاخوری و محل استراحت موقت کارکنان الزامی است. رعایت کلیه موازین بهداشتی 

 )بهداشت شخصی، یهداشت غذایی و بهداشت محیط( الزامی است.
X X O 9 X/O 999 الکر کارکنان 

التحصیالن یا فارغ دانشجویانبین  اقامتگاه از کارکنان از درصد 91 از بیش باید برای تائید این معیار

 . شوند انتخاب گردشگری و هتلداریهای رشتهبا تحصیالت مرتبط با  دانشگاهی

 ست.ا پذیرفتهراهنمای تور و تأسیسات گردشگری نیز مدت های کوتاهالتحصیالن دورهفارغاستخدام 

 اخذشده کارکنان را بررسی نماید. مدارکها و اید مدارک تحصیلی و گواهینامهارزیاب ب

O O O 9 O 
ا الت مرتبط بتحصیاستخدام کارکنان با 

  گردشگری و هتلداریهای رشته
994 

گیرد که در تماس مستقیم با میهمان هستند نظیر کارکنان پذیرش، این معیار کارکنانی را در بر می

  .های غذاخوری و  ... سالن(، room serviceمیز اطالعات، خدمات اتاق میهمان )

که در تماس با میهمانان هستند باید  اقامتگاهدر نزد کارکنان ه خدمات بصورت سیستم چرخشی ارائ

ای تواند  با مراجعه به سوابق حرفههای زبانی کارکنان میدد. بررسی میزان توانایی و مهارتلحاظ گر

پرسیدن سوال از کارکنان مربوطه از سوی ارزیاب و یا هر نوع اطالعات مناسب دیگر مانند ایشان 

 صورت گیرد.

X X O 9 X/O  995 زبان انگلیسیتسلط کارکنان به 
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 معیار
 معیارهای درجه بندی
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 سه دو یک

 
خانه هر کدام حداقل داری و سفرهپذیرش، خانههای بخشدر در هر شیفت  2و  9برای اقامتگاه درجه 

 باشد. زبان انگلیسیمسلط به  یک نفر

 یزبان انگلیسمسلط به  هم یک نفر )خدمات اتاق( در اقامتگاه درجه یک عالوه بر این در روم سرویس 

 باشد.

 کند.کفایت می مسلط به زبان انگلیسی نفر در هر شیفت )در کل( یک 9در اقامتگاه درجه 

  باشد. زبان میهمانان غالب اقامتگاهزبان خارجی دوم بهتر است 

تماس مستقیم با میهمان هستند نظیر کارکنان پذیرش، گیرد که در این معیار کارکنانی را در بر می

ه خدمات ارائ .های غذاخوری و  ... (، سالنroom serviceمیز اطالعات، خدمات اتاق میهمان )

د. دکه در تماس با میهمانان هستند باید لحاظ گر اقامتگاهدر نزد کارکنان بصورت سیستم چرخشی 

یا هر  وای ایشان تواند  با مراجعه به سوابق حرفهی کارکنان میهای زبانبررسی میزان توانایی و مهارت

 نوع اطالعات مناسب دیگر مانند پرسیدن سوال از کارکنان مربوطه از سوی نهاد ارزیاب صورت گیرد.
O O O 9 O 

 
 
 

زبان خارجی یک تسلط کارکنان به 

  زبان انگلیسی برعالوه
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 ایمنی و بهداشت -5
، پذیرشهای بخشدر لیست کنترلی چک به همراهآماده به کار  اولیه هایکمک جعبه 9حداقل 

 اقامتگاه باید وجود داشته باشد. داری و رستورانخانه

 سمان،پان کننده، ضدعفونی مایع مانند اولیه هایکمک امکانات حداقل حاوی های اولیه بایدجعبه کمک

 .باشد... و گرد دوسر قیچی باندکشی، زخم، چسب

XONC XONC XONC 9 XONC 997  اولیه هایکمک جعبه وجود 

 X X X 9 X اقامتگاه الزامی است. فضاهای عمومیدر و  ورودی به مشرف بسته مدار دوربین نصب
 یتامن تأمیننصب دوربین تصویری برای 

 اقامتگاهمیهمانان در 
998 

 بسته. مدار دوربین نصب

 الزامی است. 9های سنتی درجه اقامتگاهوجود نگهبان در پارکینگ در 
X X X/NA 9 X/NA 

میهمانان در  امنیت و ایمنی تأمین

 پارکینگ
991 

های ایمن با قفل مناسب باشند. برای تأمین ها باید دارای دربهای بهداشتی و حمامها، سرویساتاق

 ها باید راهکارهای مناسب با در نظر گرفتن شرایط بنا در نظر گرفته شود. ایمنی پنجره
XONC XONC XONC 2 XONC 921 هاها و پنجرهایمنی درب 

 است.ها الزامی سیستم اعالم حریق در فضاهای عمومی و اتاقوجود 

 تواند دستی یا اتوماتیک باشد.سیستم اطفا حریق می 

 یترعا با و نشانی و خدمات ایمنیسازمان آتش تأیید و ضوابط طبق های مذکورتجهیزات و سیستم

 باشد. موجود استانداردهایکامل 

XONC XONC XONC 5 XONC 929 حریق و اطفای تجهیزات اعالم 



 توضیحات
ضوابط  امتیاز درجه

 معیار
 معیارهای درجه بندی

# 

 سه دو یک

 
 922 مسئولیت مدنی اقامتگاهبیمه  XONC XONC XONC 2 XONC باشد.  ای کاملمعتبر با پوشش بیمه اقامتگاه باید دارای بیمه مسئولیت مدنی

ها و فضاهای عمومی موجود باشد و در دسترس میهمانان و کارکنان خروج اضطراری باید برای اتاق

 باشد.

  الزامی است. اریضطرخروج ا ایبر نمادوزبانه و شب عالئم و هنمارا اغچر نصب

 د.شو اریگذنشانه مناسب عالئم با اریضطرا قعامو در وجخر مسیر

X X X 9 X 929 ایجاد فضای مناسب برای خروج اضطراری 

 لوسای و تجهیزات ها،پوشکف دیوارها، کامل بررسی شامل اقامتگاه عمومی فضاهای بررسی و مشاهده

 بلمانم و اثاثیه و شودمی نگهداری و حفظ صحیح بطور بوده، پاکیزه موجود فضای اینکه از اطمینان و

 ،کاغذپوسته پوسته نقاشی دیوارها، برروی آلودگی هرگونه. هستند استفاده قابل و غیرمخدوش موجود

 قبول لغیرقاب...   و شکسته مبلمان و وسایل کپک، آثار لکدار، موکت شکسته، هایکاشی پاره، دیواری

 با دهش بندیزمان فرآیندی طی و مدون برنامه یک براساس اقامتگاه مناسب وضعیت و پاکیزگی. است

 گیرد. صورت مناسب مواد بردن بکار

شکستگی  .آسانی قابل نظافت باشدبهباید های یا سطوح صیقلی مانند کاشیها پوشسطح دیوارها و کف

 . پریدگی، دوغاب ضعیف، جاگذاری غلط برطرف شود و لب

های چوبی، یا هرنوع تخریب روی دیوارها در ارزیابی نهایی رنگ نامناسب روی دیوارها، سقف و قسمت

 درنظر گرفته خواهدشد.

 .باشندها و درها باید شرایط خوبی داشتهپنجره 

 .زدگی باشندها بدون زنگکشیو لوازم روشنایی و لوله 

XONC XONC XONC 5 XONC 924 اهکلی اقامتگ مناسب وضعیت و پاکیزگی 

 مبلمان و وسایل موکت، کاشی،، دیواری کاغذ دیوارها، رنگی پوشش ها،پوشکف دیوارها، پاکیزگی

 به .هاشیشه کف، پوشش دیوارها، ها،اتاق کامل بررسی و مشاهده. باشدمی قبول غیرقابل...  و شکسته

 باید اندگرفته قرار نگهداری و حفظ و رسیدگی مورد صحیح بطور و هاآن پاکیزگی از اطمینان منظور

  و ستهشک وسایل کپک، آثار شکسته، هایکاشی دیوار، پوشش دیوارها، روی بر آلودگی هرگونه فقدان

 بندیزمان فرآیندی طی و مدون برنامه یک براساس باید نظافت و پاکیزگی. گیرد قرار توجه مورد... 

 دون،م برنامه از خارج نظافت، و پاکیزگی براین، عالوه. گیرد صورت مناسب، مواد بردن کار به با شده

 .پذیرد می صورت مهمانان تقاضای یا ضرورت برحسب

 ههای مشمول بازدید. کنترل وضعیت تمیزی شامل ارزیابی کلیبررسی در محل در نمونه گیری اتاق

گردد. مشاهده کلی باید با اتکا به عناصر واقعی موجود باشد. شیوه وسایل و ملزومات خواب موجود می

ها، ها، روکشها، ارزیابی رو بالشیباز کردن و کنترل کردن کل ملحفه ارزیابی مورد اتخاذ چنین است:

.  وجود هرگونه لکه، سوراخ و پارگی و تغییر رنگ هاها و کوسنها، پتوها و رواندازها، رو تختیملحفه

 ها برای تایید معیار حاضر قابل قبول نیسترچهدر پا

XONC XONC XONC 5 XONC 
 در پاکیزگی و بهداشتی اصول رعایت

 ملزومات خوابو  هااتاق
925 



 توضیحات
ضوابط  امتیاز درجه

 معیار
 معیارهای درجه بندی

# 

 سه دو یک

 
 ونههرگ فاقد و پاکیزه باید شده نصب هایپرده وجود، صورت در و دوش هایکابین دیوارها، ،سقف کف،

 ، وسته،پ پوسته نقاشی دیوارها، برروی آلودگی هرگونه.  باشند غیره و مو کثیفی، لکه، نظیر آلودگی

 برنامه کی براساس باید نظافت و پاکیزگی. است قبول غیرقابل...  و آلودگی آثار شکسته، هایکاشی

 زگیپاکی این، بر عالوه. گیرد صورت مناسب مواد بردن کار به با شده بندیزمان فرآیندی طی و مدون

 .پذیرد می صورت مهمانان تقاضای یا ضرورت برحسب مدون، برنامه از خارج نظافت، و

XONC XONC XONC 5 XONC 
 در پاکیزگی و بهداشتی اصول رعایت

 های بهداشتی سرویس و ها حمام
926 

 شود نگهداری مهمانان اقامت محل از بافاصله مناسب محل در و داردرب هایمحفظه در باید هازباله

 ایدب تر هایزباله نگهداری محل نظافت. شود دفع بهداشتی هایشیوه به مشخص زمانی فواصل در و

 یبرا الزم تدابیر. شود انجام موذی جانوران و حشرات وجود درمقابل الزم هایپیشگیری و شود رعایت

  شود. اندیشیده باید زباله از ناشی نامناسب بوی از پیشگیری

اقامتگاه درجه و   9در خصوص پسماند )زباله( تر باید اتاقک مخصوص و مناسب )اقامتگاه های درجه 

 که فضای پذیرایی دارد،  وجود مخزن الزامی است.  9و  2

XONC XONC XONC 9 XONC 927 پساب و پسماندها دفع بهداشتی وضعیت 

و الزامات  دو قابل استفاده برخوردار باشضمن آراستگی و پاکیزگی، بایستی از تجهیزات و وسایل سالم 

 ایمنی غذا را رعایت نماید.
XONC XONC XONC 4 XONC 

فضای  پاکیزگی و وضعیت مناسب

 پذیرایی
928 

. باشدتهنداش وجود  نامطبوع ویو ب باشد مناسب تهویه وضعیت.  باشد پاکیزه باید سقف و کف دیوارها،

 وجود( غیره و سیمی توری مانند) موذی حیوانات و حشرات ورود از جلوگیری برای مناسب راهکار

 ذایی،غ مواد ذخیره و نگهداری آشپزخانه وسایل وسایر پز و پخت لوازم بهداشتی وضعیت. باشدداشته

 طتوس شدهتعیین مقررات و قوانین رعایت با بهداشتی کامال شرایط در باید هاآن ارائه سازی وآماده

 (.باشد آشپزخانه درون نباید الزاماً) شود انجام صالح ذی مراجع

XONC XONC XONC 5 XONC 921 آشپزخانه پاکیزگی و وضعیت مناسب 

 نظافت و بهداشت الزامی است.های لیستهای اجرایی و چکدستورالعملتدوین 

هر ظایف وو فرایندهای عملیاتی مربوط به نظافت و بهداشت، ها در این دستورالعمل باید کلیه فعالیت

 ، مواد مورد استفاده و شیوه مصرف و غیره باید ذکر شده باشد. فرد یا بخش
X X X 9 X 991 بهداشت نظافت و طرح وجود 

امتگاه اخذ شده توسط اق المللیملی و بین ها و استانداردهایاین معیار ارزیاب باید گواهینامهبرای تائید 

 امتیاز. 9امتیاز تا سقف  9بررسی نماید. به ازای هر گواهینامه  را

 .و تاریخ آنها معتبر باشد. ها و استانداردها باید از مراجع معتبر اخذ شده باشندگواهینامه
O O O 9 O 

 نامه انطباق باگواهی دارا بودن

 المللی مرتبط ملی و بین هایاستاندارد
999  

 توسعه پایدار و دسترسی -6

 محیطی، فرهنگی و اقتصادیپایداری زیست -1-6

رسددانی در خصددوص کارکنان. بررسددی وجود منابع اطالعهای حضددور نصددب تابلوی مربوطه در مکان

ها، نصددب تابلو، برگه مربوط به حضددور  یت کارکنان ) از قبیل دسددتورالعملافزایش توجه و حسدداسدد 
X X X 2 X 

توجه و تعهد کارکنان اقامتگاه نسبت به 

، اب و مدیریت انرژی بهینه  مصرف

 پسماند

299  



 توضیحات
ضوابط  امتیاز درجه

 معیار
 معیارهای درجه بندی

# 

 سه دو یک

 
شددامل این معیار می  اقامتگاه...(. کلیه کارکنان  اقامتگاهکارکنان در دوره آموزشددی مرتبط در داخل 

 باشند.

 X X X 2 X ارایه گردد.آموزش های گواهینامه

کارکنان هتل در  و آموزش آگاهی

خصوص مدیریت مصرف انرژی، آب، 

 پسماند و پساب

999  

 O O O 2 O مشاهده و بررسی  در محل

رسانی به میهمان در اطالعوجود سازوکار 

خصوص اقدامات اقامتگاه در راستای 

 توسعه پایدار

499  

گذاری مشاهده و بررسی در محل. اقدامات معمول از قبیل:  کنترل شوفاژ به صورت خودکار، سرمایه

های نو و تامین بخشی از انرژی موردنیاز از استفاده از انرژی در تجهیزات و لوازم اقتصادی و باصرفه و

 LEDو ترجیحا از نوع  مصرفهای کماستفاده از المپ، طریق منابع تجدیدپذیر
X O O 2 X/O 

و  کاهش مصرف انرژی هایاتخاذ راهکار

 آب 
599  

ها، کمپوست زبالهمکانی برای کمپوست، مشاهده و بررسی در محل. اقدامات معمول از قبیل: اختصاص 

 بار مصرف، رعایت میزان الزم مواد غذاییالت بازیافتی نسبت به محصوالت یکاولویت استفاده از محصو

بار ی یکپالستیکهای تولید شده، استفاده محدود از کیسه کاهش حجم زباله یک زباله،در صبحانه، تفک

 مصرف و ...........

X O O 2 X/O 
در خصوص مدیریت  هاییاتخاذ راهکار

 پسماند
699  

حداقل وجود دو نمونه کاالی مصدرفی سازگار با محیط زیست مورد تایید معیار حاضر است. کاالهای  

عدم استفاده از ظروف و وسایل یکبار ب سازگاری باشند و سدازگار با محیط زیسدت باید دارای برچس  

بهداشدتی سازگار با محیط زیست مورد تایید  نوع لوازم حداقل وجود دو  موردتوجه قرار گیرد. مصدرف 

 معیار حاضر است. کاالهای سازگار با محیط زیست باید دارای برچسب سازگاری باشند.

O O O 2 O 

استفاده از کاالهای مصرفی سازگار با 

و تامین لوازم بهداشتی  زیست محیط

 سازگار با محیط زیست در حمام والندری

979  

های پذیر مانند انرژیژی موردنیاز از طریق منابع تجدیدنو و تامین بخشی از انرهای استفاده از انرژی

 .های منطقهگیبادی، آبی، زمین گرمایی، خورشیدی و ... با لحاظ کردن ویژ
O O O 9 O 989 استفاده از انرژی نو و تجدیدپذیر  

معلول توان، ناتوان وافراد کم یدسترس -2-6  
خصوص امکانات  را در معلول توان، ناتوان وکمبردار موظف است به شیوه مناسب میهمانان بهره

 نظر گرفته شده برای ایشان مطلع نماید. دسترسی در
X X X 9 X 

منابع اطالع رسانی مناسب در خصوص 

 امکانات، تسهیالت و دسترسی
919  

ها، حسداسدیت کارکنان )دستورالعمل  جه و رسدانی در خصدوص افزایش تو  بررسدی وجود منابع اطالع 

 های راهنما، تابلو ...(.چهکتاب
X X X 2 X 

توجه و حساسیت کارکنان هتل به 

 معلول توان، ناتوان وکمپذیرش 
419  

مول ار کارکنان مشباشد. برای تائید این معیاین موضوع فقط شامل کارکنان دایمی بخش پذیرش می

های مربوط به حضور کارکنان در دوره آموزشی مربوطه را ارائه برگههای آموزشی یا باید گواهینامه

 نمایند. 
X X O 2 X/O 

آموزش کارکنان هتل درخصوص پذیرش 

 معلول توان، ناتوان وکمافراد 
994  
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 معیارهای درجه بندی

# 

 سه دو یک

 
برای تایید این معیار حداقل دو  های چرخدار. ر محل و بررسی محل نگهداری صندلیمشاهده د

 .الزم است 2و حداقل  یک دستگاه برای اقامتگاه درجه 9برای اقامتگاه درجهدستگاه 
X X O 2 X/O 

تامین صندلی چرخدار برای افراد سالمند 

 معلول توان، ناتوان وکمو 
294  

 امات ذیل:داق

   تامین کنترل تلویزیون با دکمه برجسته و رنگ متفاوت

 نصب دستگیره در تمامی راهروها

 آسان به کمد لباسامکان دسترسی 

 کلید کارتی با عالیم لمسی ویژه

 گیرهای برجستهتامین تلفن با شماره

 تامین ساعت بیداری صبح مجهز به چراغ یا لرزاننده

X X O 5 O 
در  توانکمتجهیزات مناسب برای افراد 

 فضاهای عمومی و اطاق ها
994  

نگهدارنده حوله و قالب لباس در ارتفاع وجود دوش متحرک، صندلی تاشو و میله کمکی و تعبیه میله 

  مناسب.

 کنند.قرار گرفتن آینه با قابلیت تنظیم زاویه دید برای افرادی که از ویلچر استفاده می

هم باید طوری نصب شوند که به راحتی در دسترس فرد در   )نظیر ارتفاع روشویی( تاسایر امکان

  .باشندحالت نشسته قرار داشته

ر فالشینگ ددکمه یا دستگیره ی کن دست، دستمال توالت، مایع صابون، خشک گرفتن ظرفرقرا

 پایین و در دسترس معلولین و ناتوانارتفاعی 

X X O 9 X/O 

توان، کمتجهیزات مناسب برای افراد 

 های بهداشتیدر سرویس معلول ناتوان و

 سایر تجهیزاتو  آینه

494  

اییدیه های رچوب امکان و تدر چا و زیشهرسا و ریمعما بطاضو با مطابق معلولین رگذ ضعر قلاحد

 باشد. بناقانونی 
X X O 2 X/O 

 توان، ناتوان وکمافراد ر گذض قل عراحد

 معلول
594  

 کف سرویس بهداشتی باید کامال ضد لغزش باشد.

در تواند های ضدلغزش و یا نوارهای ضدلغزش میپوشهای عاج دار، کفاستفاده از مصالح و سرامیک

 جلوگیری از لیز خوردن و افتادن سالمندان و معلولین در سرویس بهداشتی موثر باشد .
X X O 9 X/O 

مخصوص افراد  کفپوش سرویس بهداشتی

 کم توان
694  
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 محاسبه نمرات ارزیابیبخش سوم: نحوه 

 

 

 

 ضوابط  اختصاری عالئم راهنمای جدول

   

 توضیح اختصاری عالمت دیفر

9 O (انتخابی) غیرالزامی معیار 

2 X (جبران قابل) الزامی معیار 

9 NA تطبیق غیرقابل معیار 

4 XONC جبران غیرقابل الزامی معیار 

 

( *NA در برخی موارد، معیار :) چنانچه هتل از یک مورد خدمات یا تجهیزات مصرح در معیار غیرقابل تطبیق

مورد نظر برخوردار نبود، جریمه ای صورت نمی گیرد و امتیازات معیارمورد نظر از مجموع امتیازات الزامی کسر 

 .می گردد

که در تیاری چنانتواند با توجه به برخی معیارهای غیرقابل تطبیق و معیارهای اجباری و اخجمع امتیازات می

 آمده است، متغیر باشند.« ضوابط معیار»ستون مربوط به 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جدول محاسبه امتیازات

 3درجه 2درجه  1درجه (                                            Xامتیازات الزامی )

 51 85 11 جمع کل اعالم شده

 امتیازات می بایست مورد تایید قرار گیرند.  911% ←

 ذیر می باشد.بر اساس جدول ذیل امکان پ غیرالزامیامتیازات برابر کردن  2با  ، امتیازات %91جبران تبصره: 
 امتیاز الزامی غیرقابل جبران در تمامی درجه ها بوده و نمی توانند در لیست جبرانی ها قرار گیرند. 91 ←

، 9 ،4  ،92 ،49  ،72 ،79 ،88 ،915 ،911 ،997 ،921(: XONCمعیارهای الزامی غیرقابل جبران) ←

 921و 928، 927، 926، 925، 924، 922، 929

 

 

 3درجه 2درجه 1درجه (Oامتیازات غیر الزامی )

 67 97 26 جمع کل موجود

 5 8 1 امتیازات  91%

 91 96 98 حداکثر نمره قابل جبران با استفاده از امتیازات غیرالزامی 
 

 

 

 

حداقل شرایط الزم برای درجه بندی یک  اقامتگاه سنتی در یکی از سطوح درجات، دارا بودن سطحی از خدمات *

و تسهیالت است که باید ضمن سازگاری با معماری ایرانی و رعایت اصول زیست محیطی، امکان اقامتی ایمن را 

 برای گردشگران فراهم نماید. 

 فرایند در مکتسبه امتیازات مبنای بر درجه. شوند می بندی درجه 9 و 2 ،9 درجه سه به سنتی اقامتگاه های* 

 زمضوابط ال حد از بیش خدماتی و تجهیزات که سنتی های اقامتگاه   از دسته آن به. یابد می تخصیص ارزیابی

در همان درجه   ممتاز طبقه توان حسب تشخیص کمیسیون درجه بندی می ،کنندمی ارائه مصوب درجه برای

  .نمود اعطا
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم

سنتی بوتیک هتل ضوابط  

 

 

 

 

 

 

 

 



 توضیحات
 1الزامی در کلیه درجه ها، از 

ستاره 5تا   

ضوابط 

 معیار
 معیارهای درجه بندی

# 

 

 فضاهای عمومی

 های زیر را دارا باشند:باید حداقل یکی از ویژگیبوتیک سنتی  یبنا

  باشند.قدمت تاریخی داشته  ف(ال

ان یا در دوردر گذشته ای( مهم )ملی یا منطقهتاریخی  یا شخصیت واقعه با یک یعنی .باشند داشته ارزش تاریخی (ب

 یا یادگاری برجسته از یک دوره تاریخی باشند.  ارتباط داشته باشندمعاصر 

 ارزشمند باشند.  شناختیهای زیباییمعماری، هنری، فرهنگی یا سایر ویژگی از نظر (پ

 

 XONC  9 بناوضعیت 

 تابلوی سردر باید با سبک معماری بنا و اقلیم همخوانی داشته باشد.

باید از بیرون مشخص و خوانا باشد )مگر آنکه از سوی   های موجود در تابلومعیار دارای اعتبار باشد، نوشته که اینبرای آن

اقامتگاه باید در وضعیت مناسب و با باشد.( تابلوی نشده و یا مغایر با مقررات محلی مقامات ذیصالح مجوز این کار صادر 

شن باشد. روغیر مخدوش باشند(. کل تابلو باید و  یتؤکلیه کلمات باید قابل رمثال:  ) برای آن، کامالً خوانا باشدهای نوشته

یکسان و حروف درشت و به دو زبان انگلیسی و فارسی باشد. واژه تابلو در  قلم، درجه با اقامتگاهتابلو بایستی نام  یدر نوشته

 .گرددنام تجاری واحد اقامتی اطالق می یتؤمعنای کلی آن به اعالن قابل ر

XONC 
 

 2 تابلوی سر در اصلی با وضعیت مناسب

 طقهو اقلیم منمعماری  و سبک ،متناسب با هویت بنا بایدطراحی فضاهای داخلی و بکارگیری عناصر بصری و یا تجهیزات 

 باشد.

XONC 
 9 مجموعه  داخلی و دکوراسیون طراحی 

 وانا،خ باید تابلو هاینوشته شود، نصب رویت قابل و مناسب مکان در باید تابلو باشد، اعتبار دارای معیار این آنکه برای

 ومد زبان وجود و  تفسیری تابلوهای از استفادهبنا باشد.  معماری طراحی تابلوها متناسب با هویت و سبکو  غیرمخدوش

 .است ضروری( انگلیسی)

 المللی در تابلوهای راهنما ارجح است.استفاده از عالئم گرافیکی گویا و منطبق با استانداردهای بین

 نما و در ارتفاع مناسب باشند.تابلوهای هشداردهنده باید از جنس مناسب، شب

XONC 
 

در محیط و هشداردهنده تابلوهای راهنما 

 اقامتگاه
4 

های در این فضا بهتر است از میز و صندلی یا نیمکت؛ بناانداز ها برای استراحت و استفاده از چشمتخصیص فضایی در ایوان

 سنتی یا سایر وسائل متناسب با سبک معماری، هویت بنا و دوره استفاده کرد.

 ایوان باید ایمن باشد.

XONC 
 5 یا حیاط در ایوان فضای استراحت 

 متناسب با هویت و شخصیت بنا و سبک معماری و طراحی استفاده از وسایل روشنایی با طرح سنتی
XONC 

 
شیوه به هاداخل و محوطه نورپردازی

 سنتی
6 

اری، درختکاری، کنظیر گل) استفاده از عناصر تزئینی سنتی یا دارای طراحی سنتی و/یا گیاهان طبیعی متناسب با اقلیم منطقه

 (، هویت، سبک معماری و طراحی بنا سبزی کاری، تعبیه گلدان های طبیعی

XONC 
 

 نتیس هنرهایو عناصر تزئینی  بکارگیری

 ایرانی
7 



 توضیحات
 1الزامی در کلیه درجه ها، از 

ستاره 5تا   

ضوابط 

 معیار
 معیارهای درجه بندی

# 

 

 هااتاق

اتاق ها یا فضای پیش ورودی )نشیمن اتاق( الزم است دارای نور طبیعی بوده که می تواند از پنجره ها، باالی در مشرف به 

 فضای آزاد یا سقف تامین شود.

 

XONC 
 
 

ها نور گیر بودن اتاق  1 

 های سنتی ایرانی ارائه شود.در صورت درخواست مهمان، روش کف خواب شامل تشک

  .سرتختی متناسب با معماری داخلی اتاق و تخت

 .  لوازم مناسب خواب نظیر پد بهداشتی، ملحفه و روی بالشتی و لحاف

 منطبق باشند.و کیفیت  منسوجات مورد استفاده در ملزومات خواب باید با معیارهای بهداشتی و سالمت در هر دو حالت 

XONC 
 

 91 ملزومات خواب

 XONC بنا سازگار باشد.د با هویت، سبک معماری، طراحی مبلمان اتاق بای
 

 99 مبلمان اتاق

متناسدب با قدمت و اصدالت بنا یا فرهنگ و اقلیم منطقه استفاده   ونگارهای های طبیعی و نقشرنگ از اه پارچه در اسدت  بهتر

  شود.

XONC 
 

 هایطرح با لحاف و روانداز تزئینات

 سنتی
92 

 .گردد سنتی( استفاده هایسرپرده نظیر)اقلیم و سنت منطقه  با متناسب سنتی منسوجات و لوازم از

، بلندی و پهنای مناسبی باشند. پردهباشند و درست آویزان شده باید از نظر جنس و طرح و کیفیت مناسبها ی پردههمه

 باشد.داشته

پرده ها قابلیت شستشو و نظافت داشته و در ضمن  گردد. فراهم پرده میله تعبیه با میهمانان برای پرده از آسان استفاده امکان

 .نور را تا حد قابل قبول بگیرد

XONC 
 

 99 ها و پوشش پنجره پرده

 XONC باشند و درست باز و بسته شوند.  سنتی داشته و سالماصیل و طرح باید  هاپنجره
 

 94 در اتاق سنتیهای پنجره بکارگیری

 XONC داشته باشد.، گلیم، جاجیم یا هرآنچه که با صنایع دستی مطابقت استفاده از فرش
 

 95 ایرانی کفپوش سنتیاستفاده از 

 فضای پذیرایی

 XONC تزیینات و طراحی باید متناسب با هویت و سبک معماری بنا باشد.آمیزی، رنگ
 

 96 آمیزی، تزیینات و طراحی داخلی رنگ

برای قراردادن عناصر تزئینی مانند اشیای سنتی و قدیمی  یا اشیای دارای طراحی  ایبر صمخصو یهایترینو )رف( وطاقچه 

 .سنتی

XONC 
 

 هایها و طاقچهاستفاده از ویترین

 مخصوص اشیای قدیمی و سنتی
97 

  ها باید تمیز و پاکیزه بوده و اثری از خرابی بر روی آنها دیده نشود.ها، متکاها و صندلیکفپوش

XONC یا  هاها و تختمفروش کردن صندلی

های سنتی و ها با کفپوشنیمکت

 متکاهای سنتی

98 

 XONC سنتی، تمیز و پاکیزه بوده و بعد از ترک میز توسط مهمانان، تعویض شود. اصیل و  رومیزی، دستمال سفره باید دارای طرح 
 

 91 های سنتیاستفاده از رومیزی با طرح



 توضیحات
 1الزامی در کلیه درجه ها، از 

ستاره 5تا   

ضوابط 

 معیار
 معیارهای درجه بندی

# 

 
این . ...(و بشقاب دستی،پیش قبیل از) استفاده از ظروف پذیرایی سنتی ترجیحا متناسب با دوره تاریخی بنا در اولویت باشد

ر د یبهداشت یاستانداردها طرح و نقش سنتی باشد. های گلی، ظروف سفالی باکوزهتواند شامل ظروف مسی، ظروف می

 شود. تیظروف  الزم است رعا

XONC 
پذیرایی با طراحی  ظروف از استفاده 

  سنتی
21 

 XONC و شیوه پذیرایی آن انتخاب شود. هویت و نوع معماری ترکیبی متناسب از صندلی/ نیمکت و تخت متناسب با
 

 29 نیمکت یا صندلیتخت، 

 XONC رعایت اصول بهداشتی معماری بنا باسبک و هویت بنا  باسنتی متناسب اصیل و سفره آرائی 
 

 22 سفره آرایی سنتی

 پذیرش
ممکن است هنگام ورود افراد به ویژه میهمانان و بدرقه آنها آدابی رعایت با هویت و شخصیت منحصربفرد  مختلف هایهتلدر 

شدگی میهمان وجود داشته باشد. رعایت این آداب و سلسله مراتب بر سلسله مراتبی برای دسترسی و دعوتشده باشد و 

 کند. الزامیست که میهمان از دالیل این آداب و شکل اجرای آن آگاه شود. بازسازی فضای اصیل کمک می

  XONC 
 
 

 29 هاستقبال و بدرقرعایت آداب 

 خوراک و نوشیدنی

 XONC  غذاهای سنتی ایرانی الزامی است.وجود منوی 
 

 29 ارائه غذاهای سنتی

 نقالتت به دسترسی امکانچنین، است. هم الزامی بهداشتی هایویژگی رعایت با بومی و محلی سرد و گرم هاینوشیدنی ارائه

 و فواید و خواص توضیحات ارائه با فصل هر با متناسب سنتی گرم و سرد هاینوشیدنی و گیاهی هایدمنوش و چای محلی،

 ارونهط کوزه،) هانوشیدنی داشتننگه گرم یا سرد سنتی هایشیوه از استفاده، میهمانان برای استفاده قابل مصرف منع موارد

 ی.سالمت و بهداشتی استانداردهای کامل رعایت با همراه بومی هاینوشیدنی شامل سنتی سینیو  (پیاله و نخل

XONC 
 

 24 گرم و سرد سنتیهای نوشیدنی ارائه

 محوطه مدنظر.مشاهده در محل و بررسی وسایل حمل صبحانه به 
XONC 

 
 یا ایوان، حیاط و درصبحانه ت خدما ارائه

 باغ
25 

 ، سِن یا محل مخصوص برای اجرای زنده موسیقی، تعبیه شود.ستاره 5 هایهتلشود. در می 5و  4در   اجرای موسیقی زنده
XONC 

 
 26 موسیقی سنتی در فضاهای پذیرایی

 دمات فرهنگیخ

دستی ایرانی نظیر تعبیه ویترین صنایع دستی، اهداء سازی و ترویج استفاده از صنایعهرگونه اقدام مستند درخصوص فرهنگ

ز و یا بازدید ا غیره... و یا تهیه بروشور، فیلمهای مختلف مانند اعیاد و ه میهمانان یا کارکنان در مناسبتصنایع دستی ب

 های صنایع دستیکارگاه

XONC 

 27 ترویج استفاده از صنایع دستی ایرانی 

   آن همجوار ای هتلمحل فروش در  و  یدست عیصناتولید کارگاه  جادیا

 تواند شامل فضایی برای فروش عطریات و جواهرات و غیره همراه با برچسب بهای فروش محصوالت باشد.میچنین، هم

XONC 
 28 فروشگاه و یا غرفه صنایع دستی 



 

 


