
 

 گردشگری عامل تطبیق استانداردسازی تاسیسات 

 نام واحد گردشگریفرم ثبت  

 اطالعات واحد گردشگری: -1

 :واحد گردشگری نوع واحد گردشگری: نام

 نام شهر:                    نام استان:                            

 شماره پروانه بهره برداری:      :تلفن

 :کد اقتصادی واحد شناسه ملی واحد:

 کدپستی:                                                                                                                 آدرس:

 ستاره /درجه فعلی: 

 ☐ستاره 5          ☐ستاره 4         ☐ستاره 3            ☐ ستاره2        ☐ستاره1         ☐فاقد ستاره  -

          ☐ 3درجه           ☐ 2درجه           ☐ 1درجه          ☐فاقد درجه  -

 :کیفیت فعلی

 ☐ممتاز                     ☐عادی -

 نوع مالکیت:

       ☐استیجاری                ☐میراثی                 ☐دولتی             ☐خصوصی             ☐نامشخص

 

 اطالعات مدیریت واحد: -2 

 : شماره ملی نام خانوادگی:  نام:

 تاریخ تولد: نام پدر: شماره شناسنامه:

 )به سال(:سابقه کار رشته تحصیلی: میزان تحصیالت:

 )درصورت وجود(:شماره کارت مدیریت  :شماره همراه

 

 مدیریت: کارت صدور تاریخ

 

 شرکت سپهر گردشگری هفتواد کویر

 



 :طالعات ساختاری واحداقامتیا - 3

 

 استاندارداتاق 

 مالحظات تعداد  نوع اتاق

   یک تخته
   تخته دو

   سه تخته
   سایر

 سوئیت 

 مالحظات تعداد  نوع سوئیت

   معمولی
   یک خوابه
   دو خوابه

   سایر

 آپارتمان

 مالحظات تعداد  نوع آپارتمان

   یک خوابه
   دو خوابه

   سایر

 ویال

 مالحظات تعداد  نوع ویال

   ویال

 سایر

 مالحظات تعداد  نوع

   

   

  مجموع تعداد تخت ها 

  مجموع تعداد اتاق ها

 



 :امکانات و تسهیالت رفاهی واحد -4

وجود  شرح

 دارد

وجود 

 ندارد

متراژ تقریبی برحسب مترمربع 

 )اختیاری(

 ظرفیت تعداد

      سالن همایش و کنفرانس
      و پذیرایی تاالرهای جشن

      امکانات ورزشی
      پارکینگ

      اتاق کودک
      سالن سرگرمی

      رستوران
      سفره خانه سنتی

      و تریا کافی شاپ
      فست فود

      صبحانه خوری )مستقل(
      آسانسور

      -و فروشگاهی غرفه تجاری
      اتاق معلولین

      خدمات سالمت
      کودک مسقف/روباززمین بازی 

      خدمات روم سرویس
      Wifi  اینترنت پرسرعت و

      تاکسی سرویس
      سالن بیلیارد و بولینگ

      استخر و فضاهای جانبی)سونا و جکوزی(
      اسپا و سالن ماساژ

      سالن بدنسازی
      دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری

 :تسهیالت اضافهسایر امکانات و 

 



وزهای قانونی و سیستم های مدیریمج -5

 ندارد دارد شرح

   اعالن حریق

   اطفاء حریق

   پله اضطراری

نقطه تجمع در 

 شرایط اضطراری

  

 مجوزها و تاییدیه های اخذ شده از سازمان ها و ادارات دولتی را در صورت وجود نام ببرید.الف( 

 

 

 ( مجوزهای ایمنی را در صورت وجود ذکر نمایید.ب

 

 

 ( مجوزهای بهداشتی را در صورت وجود ذکر نماییدج

 

 

 

 



 

 ساختار و ترکیب منابع انسانی  -6

 جمع پرسنل  مدیران 

    تعداد )نفر(
 

  ☐خیر       ☐بله       آیا واحد خدمات برون سپاری دارد؟   

 

 منابع انسانی تعداد -7

 تعداد نفر پرسنل تعداد نفر پرسنل
 

 پذیرایی و رستوران

 

  آشپزخانه 

  خانه داری  فرانت آفیس

  تدارکات و پشتیبانی  بازاریابی و فروش

  انتظامات  امور اداری

  امور مالی  فنی و مهندسی

 

  10پالک  ،7غربی  ،10، کوچه استقاللخیابان  شرکت: کرمان، آدرس                 

     09215890997همراه:  تلفن                             034-32513666: ثابت تلفن          

   info@haftvadkavir.com         آدرس ایمیل:            www.haftvadkavir.com  سایت:آدرس وب

http://www.7vadkavir.com/

