راهنمای ثبت انم رد ساماهن جامع نظارت  ،آمار و اطالعات (جاان)
چند نکته قبل از ثبت نام الزم به توجه است :
 -1مجموعه شما قبال در سامانه ثبت نام نشده باشد.
 -2حتمااا م مرگرهریااا

 choromیااا  firefoxجهاات رااار بااا سااامانه جانااا سااتداده نما ااد.

(در پا ن صدحه گرگد سامانه جانا  ،فایل یا

نصبی مرگرهر بر

شما قر ر د ده شده ست)

مرحله  : 1شروع ثبت نام

نکات ین مرحله :

 -نوع تاسیسات هردشگر

ر بر ساس پرگ نه فعالیت یا برهه مو فقت صولی گ یا مجوم یجاد خود

نتخاب رنید .
 -آدرس یمیل به معنا

آدرس راربر

شماست گ طالعات م یمین طریق یمین یمیل خدمتتان

رسال خو ید شد  .پس یمیلی ر گ رد رنید ره موجود گ در دسترس شما باشد.
 در رلیه مر حل طالعات ر درست گ رامل درج نما ااد در غیاار ینصااورت مساااولیت شااکا ت درقد مات بعد

به عهده خود شما خو ید بود .

 -بررسی وضعیت پروانه  /مجوز بهره برداری

نکته ین مرحله :

در صورتی ره مجموعه شما د ر

پرگ نه فعالیت بوده  ،گضعیت آخرین پرگ نه خود ر در لیست مشخص

رنید گ در صورتی ره تا رنون بر

ن درصاادد دریافاات آن یسااتید

هزینه خیر ر نتخاب رنید .

شما پرگ نه یی صادر نشده ست گ

مرحله  : 2اطالعات تاسیسات گردشگری

نکات ین مرحله :

بسیار مهم – آیتم یا

ین قسمت بر ساس نوع تاسیسات هردشگر

گ ینکه آیا پرگ نه د رد گ یا خیر ،

تغییر می رند – پس حتما طالعات مر حل قبل درست نتخاب شده باشد .
 در صورتی ره مجموعه شما قامتی نباشد گ یا ینکه در مرحله صدگر پرگ نااه یسااتید برخاای آیااتمیا

تصویر با (مرحله دگم) ر مشایده نخو یید ررد .

 -رلیه آیتم یا

ستاره د ر ر حتما با مقد ر صحیح درج نما د .

 -حتما جهت دریافت طول گ عرض جغر فیایی رگ

هزینه " جهت در یافت طول گ عرض جغر فیاایی

مکان گ حد خود ینجا رلیک رنید  ".رلیک رنید گ بر ساس نقشه یی ره بر

شما بام ماای شااود

مکان دقیق مجموعه خود ر نتخاب ( رلیک) نما د .
-

عد د مربوط به مساحت گ میر بنا ر به صورت عدد صحیح گ رد رنید .

 -در صورتی ره مجموعه شما د ر

پرگ نه فعالیت بوده – آیتم مشخصات پرگ نه بر

شااما در یاان

قسمت نمایش د ده می شود گ شما باید تاریخ گ شماره آخر ین پرگ نه خود ر گ رد نما د .

مم به توجه ست بر

تاسیسات قامتی :

در قسمت نرم افزار هتل داری  :نام شرکت نرم افزاری خود را از داخل لیست انتخاب نمایید و در صورت نبود
مشخصات آن  ،با انتخاب گزینه سایـــر  ،در کادری که برای شما نمایان می شود نام شرکت نرم افزاری و
شماره تماس آن را برای ما درج نمایید .

 -درمه یا

قرمز رنار آیتم یا نشان دینده ین ست ره یا مقد ر ر گ رد نکرده ید گ یا فرمت مقد ر

گ رد شده صحیح نمی باشد ( شکال در تعد د گ نوع رار رتر ) – مطابق تصویر میر

مرحله  : 3اطالعات بهره بردار /مدیرعامل

نکات ین مرحله :
-

در صورتی ره مالکیت مجموعه حقوقی ست  ،حتما گضعیت نوع مالکیت ر به حقوقی تغییر دیید .
طالعات باید درست  ،رامل گ دقیق گ منطبق با رارت ملی (بر

تاسیسات حقوقی بر ساس ساسنامه گ

مجوم شررت گ آخرین رگمنامه ثبتی) باشد .
-

قسمت رمز عبور  ،باید حد قل  6رار رتر بر

آن تعیین رنید .

(در نتخاب پسورد خود دقت رنید ره ساده نباشد)

پس از ثبت موفقیت اطالعات در مدت  48ساعت کاری تاییدیه کاربری شما توسط کارشناسان گردشگری
انجام خواهد گرفت و پیامک و ایمیل آن برای شماره موبایل بهره بردار ارسال می گردد .
پس م دریافت تا دیه شما می بایست گ رد پنل خود شده گ بر
به قسمت ر ینما
جهت پیگیر

یا

بعد

مر حل بعد

د خل سامانه مر جعه رنید .

می تو نید با حومه هردشگر

شهرستان  /ستان خود تماس حاصل فرما د .

وزارت میراث فرهنگی  ،گردشگری و صنایع دستی

