فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
1

درجه ( ستاره )

شرح مشخصات

يك

دو

سه

چهار

مالحظات

پنج

رعايت اين ونوابا ات رناريب ابنالا بنراي راحن و
احداث كلينه مهمانخاننه هنا (هتلهنا) در سراسنر كشنور



التماالجرا ميباشد.
2









رعايت اي ووابا باستثناي ماده  3براي سناتتمانهاي
موجوديكه بعد ات راريب ابالا اي ووابا با ربديل آنها
به مهمانخانه(هتل) نهايتاً را سه سنتاره موافتنت تواهند



شد التماالجرا م باشد.
3

حداقل رعداد ا اق براي مهمانخانههناي احندا




در منننوارد اسنننتثناي و وجنننود موقعينننت و

برابنر
11

است با:

21

31

01

111

شرايا تاص كه مرارب روسنا كارشننا
فن بصورت گزارش مستدل ارائنه و منورد
قبول كميته فن جهانگردي واقع شود ميتوان
اعننداد ركننر شننده را رننا حنند قابننل قبننول
رتليلداد.

4

در موارد استثنائ و وجود موقعيت وشرايا

حداقل رعداد ا اق(مسافر)براي مهمانخانه هاي ربنديل
11

برابر است با:

10

21

تنناك كننه مرارننب روسننا كارشنننا

فن ن

بصورت گزارش مستدل ارائه و مورد قبول
كميتننه فنن جهننانگردي واقننع شننود ميتننوان
اعننداد ركننر شننده را رننا حنند قابننل قبننول
رتليلداد.
0

رح ساتتمانهاي احندا

اسام اي مننا ق ات نرس سناتمان مينراث

و سناتتمانهاي ربنديل در

منا ق حفاظت شده ات نظر معماري و شهرسناتي بايند
به رأييد ساتمان ميراث فرهنگ كشور نيز برسد.
6

فرهنگ كشور اعالم تواهدشد.











نتشههاي معماري ،محاسنبار و رأسيسنار كنه روسنا
متتاو ارائه م شود بايد به رررينب روسنا مهندسنان
آرشيتكت،محاسننب و رأسيسننار كننه داراي پروانننه
اشتغال بكار ات وتارت مسك و شهرساتي هستند رهيه
و بنا در رنناريب،امضنا شننوند (ارائنه فتننوكا پروانننه
اشتغال بكار الزام است).







ربصره :نرح مهمانخاننههناي 4و 0سنتاره بايند روسنا
مهندسننان مشنناور درجننهبننندي شننده سنناتمان برنامننه و



بودجه رهيه شود.

صفحه  1از 62



فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف

شرح مشخصات

درجه ( ستاره )
يك

دو

سه

چهار

پنج

1
2000

7

نتشههائيكه روسا متتاو جهت رأييد و صدور مجوت
بايد ارائه شوند عباررند ات:
الف :يك برگ نتشه

(رهيه شده در ساتمان

نتشهبرداري كل كشور) كه محل تمي يا ساتتمان بنر
روي آن مشخص شده و به رأييند شنهرداري محنل ينا
دفتر فن استان و يا اداره كل فرهنگ و ارشاد اسنالم
استان مربوط رسيده باشد.











ب :كروك موقعيت تمي و يا سناتتمان ربنديل كنه
تيابانها،ساتتمانها،رأسيسننات و مننناظر ا ننراس آن رننا
شعاع حداقل  211متري بايد مشخص شده و بنه رأييند
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسنالم اسنتان مربو نه نينز
رسيده باشد.











 :نتشه هناي معمناري شنامل نتشنه هناي :مجموعنه و
محو هساتي ،كليه بتنات ،متنا ع نول و عرون ،
نماها (بايد مناسب مهمانخانه راح شده و بنا متينا
بزرگتننري نشننان داده شننود)،پاركينگ(مانورارومبيلها
مشخص شده باشد) ،نتشنههناي جزئينات ات قسنمتهاي
مخصوصنن كننه ننرح داده شننده ،نتشننه معمنناري
داتل (نحوه قرارگيري مبلمنان و رجهينزات) ا اقهنا و
نتشه جزئيات سرويسهاي بهداشنت ا اقهنا (بنا متينا
بزرگتنر) ،وننمناً نرح حتن المتنندور بايند بننا رعايننت
شرايا اقليم و معماري محل رهيه شود.











ربصره :در مهمانخانه هاي سه ،چهار و پنج سنتاره نتشنه
معماري داتل نشيم (الب ) ،سالنها و قسمتهاي مورد



















لزوم نيز وروري است.
د :نتشههاي محاسبار شامل كليه نتشههاي التم
ه :نتشه هاي رأسيسار شامل كليه نتشههاي الكتريكن



و مكانيك
ربصره  : 1براي هتلهاي3و4و 0ستاره و در منوارد لنزوم
براي هتلهاي  1و  2ستاره سيستم دفع فاوالب و تبالنه
بايند مشنخص و بنه رأيينند سناتمان حفاظنت ات محننيا
تيست و يا اداره بهداشت محيا منطته برسد.
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مالحظات

فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
7

درجه ( ستاره )

شرح مشخصات

يك

پنج

ربصره : 2نتشههاي محاسبار و رأسيسنار بايند روسنا
متتاو پس ات رأييد نتشههاي معماري ارائه شود.

8

دو

سه

چهار

مالحظات











مناسننب بننودن تمنني پيشنننهادي و يننا محننل سنناتتمان
ربديل بايد پس ات باتديد و رأييد كارشنا

معماري و

يا ساتتمان به رأييد كميته فن جهانگردي نيز برسد.











ربصننره :تمنني يننا سنناتتمان باينند دسترسن مسننتتيم بننه
تيابان بنا حنداقل عنرن منندر در سنتونهاي متابنل
داشننته و باينند ات مكانهننائ ات قبيننل رعميننرگاههنناي
بزرگ،پمپ بنزي ،مراكنز نظام ،بيمارسنتانها و… كنه
ات نظر بهرهبرداري همسنات و متناسنب بنا مهمانخاننههنا
نيستند بدور باشد.

9

8

11

12

14

10

حداقل مساحت تمي التم جهت مهمانخانه بر حسنب
درجه به مترمربع برابر است با:

در مننوارد اسننتثنائ  ،نيننات مبننرم و موقعيننت
411

611

1111

2111

2011

تنناك كننه مرارننب روسننا كارشنننا

فن ن

بصننورت گننزارش مسننتدل ارائننه و مننورد
موافتت كميته فنن جهنانگردي واقنع شنود
ميتوان مساحت تمني را رنا حند قابنل قبنول
رتليل داد.
11

حداكثر نسبت تيربناي هر بته (به استثناي تيرتمي و
پاركينگ)به مساحت تمي برابر است با:

در موارد استثنائ ،نيات مبرم و موقعيت تاك
%81

%70

%71

%60

%61

كه دالئل بصورت گزارش مسنتدل ارائنه و
مورد موافتت كميته فنن جهنانگردي واقنع

ربصره:نسبتهاي ركر شده تمان قابل اعمنال اسنت كنه

شود ميتوان نسبتهاي ركر شده را را حد قابل

مغاير ووابا شهرداري محل يا دستگاه رينربا محلن

قبول افزايش داد.

نباشد.
11











نصف مساحت محو ه (فضاي بات)بايد به فضناي سنبز
اتتصاك داده شود.
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فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
12

شرح مشخصات

درجه ( ستاره )
يك

دو

سه

چهار

پنج

پاركينگ :در صورريكه شهر يا محل رأسيس داراي
رح جنامع و رفصنيل باشند رعنداد پاركيننگ جهنت
ارومبيل سواري بايند برابنر رعنداد معني شنده در نرح
جامعيارفصيل باشددرغيراي صورت باتا رعداد ا اق
مهمان ركر شده در ستونهاي متابل يك واحد پنار
6

در نظر گرفته شود:

0

0

0

0

ربصره : 1در هر صورت رعداد پاركينگ پيشبين شده
نبايد ات اعداد مندر در ستونهاي متابل كمتر باشد:
4

مشخصات پاركينگ:

8

12

21

31

الف :ات هر تيابنان ينا كوچنه فتنا ينك راه ورودي
براي پاركينگ مجات تواهد بود مگر آنكه ول تمي
بيش ات  21متر باشد كه در اي صورت م رنوان ات دو
در ورودي براي پاركينگ استفاده نمود.
ب :حداقل اررفاع ورودي پاركينگ  2متر م باشد.
 :تير تمني بمنظنور اسنتفاده پاركيننگ بايند داراي
















دسترس مستتيم به بتات باشد(پله و آسانسور).
د :حداقل عرن رامپ جهت دسترسن بنه پاركيننگ
براي حداكثر  21واحد  3.0متنر وات  21واحند بنه بناال











حنننداقل 0متنننر است.ونننمناً ميتنننوان دوراه ورودي
وتروج هر يك به عرن  3.0متر پيشبين نمود(بنا
در نظر گرفت بند الف).
و :فضاي التم براي هنر پنار
چنانچه پار

 3× 0متنر من باشند و

دو ارومبيل در كنار يكديگر پنيشبينن











شودفضائ معادل  0×0مترمربع(محور به محور ستون)
مورد نيات بوده ومناً عرن مسير مانور ارومبينل بايند 0
متر (محور به محور) پنيش بينن گردد(ارومبيلهنا نبايند
هنگام ورود و ترو مزاحم يكديگر باشند).
ت :در مواقعيكننه پاركينننگ در فضنناي بننات پننيشبين ن
ميشود سطح التم بنراي هرارومبينل  10مترمربنع يعنن











 3×0متر بايددر نظر گرفته شود.
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مالحظات

فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف

شرح مشخصات

درجه ( ستاره )
يك

دو

سه

چهار

پنج

ربصره  : 2چنانچه هتل داراي سنالنهاي متعندد ات قبينل
جشننننننننها،كنفرانس،برگزاري مراسم،سنننننننمينارهاو
يارستوران ورريا درارربناط بنا تنار مهمانخاننه باشند
عالوه بر رعداد پاركيننگ ركنر شنده بايند متناسنب بنا
ظرفيت سالنها واحد پاركينگ اوافه شنود و ينا اينكنه
پاركينگ يا پاركينگ هاي اتتصاص ديگري درمحل
يامحلهاي مناسنب ومجناور مهمانخاننه بنه رعنداد التم
پيشبين شود.
13











ورودي مهمانخانه
در ورودي مهمانخانه بايند عنريو و كنامالً مشنخص
باشد و به تيابان بنات شنود.در صنورت وجنود شنرايا
تنناكاقليم ن باينندات دو در متابننل يكديگر(بافاصننله
مناسب)اسننننتفاده گردد.وننننمناً متابننننل در ورودي
مهمانخانه حتن المتندور بايند محلن جهنت روقنف و
انتظار وسائا نتليه بمنظور پياده ياسنواركردن مهماننان
مهمانخانه در نظرگرفتنه شنود بطوريكنه وسنائا نتلينه
بوسنيله آن بتواننند تنود را ات كوچننه ينا تيابنان كنننار
كشننننيده ودر داتننننلمحو ننننهمهمانخانننننه ومتابننننل



درورودي،مهمانان راپياده ياسوار نمايند.

14

سرسرايوروديشاام ::پنيشتنوان پنريرش
مجهننز بننه سيسننتمرايانه،صننندوقامانات،قسننمت نشنني
واستراحت(الب )باسرويسهاي بهداشت مجزاي تنانه و
مردانه(در محل مناسب).مسناحت سنال نشنيم (الب )
مهمانخانه يك ستاره بنه نسنبت هنر ا ناق حنداقل 1.9
مترمربع ودو ستاره حداقل 1.1مترمربع مشروط برآنكه
حداقل به ررريب ات  10و  21مترمربع كمتر نباشند.
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مالحظات

فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
10

شرح مشخصات

درجه ( ستاره )
يك

دو

سه

چهار

پنج

سرسرايوروديشام ::پنيشتوان(پنريرش و
ا العات مجهنز بنه سيسنتم راياننه)،محل انتظار،سنال
نشننننيم (الب ) بننننا امكننننان پريرائ (نوشننننيدنيهاي
سردوگرم)باپيشبين محلن بنراي رماشنايرلويزينون،
اداريو حسابداري،رلف تاننه صنندوقامانات،ا اقنك
نگهننداري موقننت چمنندانهاي مهمانننان وسرويسننهاي
بهداشننت مجننزاي تنانننه ومردانننه(در مح نل مناسننب).
حداقل مساحت سال نشيم (الب ) براي مهمانخانه سه
ستاره به نسبت هر ا اق  1.3مترمربع م باشند مشنروط
برآنكننه مسنناحت نشننيم (الب )ات  61مترمربننع كمتننر



نباشد.
16

سرسرايوروديشام::پيشتنوان (ا العنات،
پنننننريرشمجهنننننزبنننننه سيسنننننتم راياننننننه،رتيره
ا اق،صندوق دار)،صنندوق امانات،ا اقنك نگهنداري
موقننننت چمنننندانهايمهمانان،محننننل انتظار،سننننال
نشننننننيم (الب )با امكننننننان پريرائ (نوشننننننيدنيهاي
سردوگرم)باپيش بين محل براي رماشاي رلويزينون و
سرويسهاي مجزاي تنانه ومردانه درمحل مناسب.
حداقل مساحت سال نشيم (الب ) به نسبت هر ا ناق
براي هتل چهارستاره 1.70مترمربع وبراي پنج سنتاره 2
مترمربننع م ن باشنند مشننروط برآنكننه مسنناحت سننال
نشنننيم (الب ) بنننراي مهمانخاننننه چهارسنننتاره ات 101
مترمربع و براي مهمانخانه پننج سنتاره ات  211مترمربنع



كمترنباشد.
17



امننننننننننننننوراداري شننننننننننننننامل ا نننننننننننننناق
مدير،معاون،حسابداري،كارگزين و غيره در همكنف
ياحداكثر با يك بته اتتالس سنطح ات همكنف و ينا



در محل مناسب بايد پيشبين شود.
18

رلفنن عمننوم باكننابي مخصننوك در محننلمناسننب
سرسراي ورودي حداقل به رعداد:

19



1

1

2

3

3

رلفننننننننننن مخصنننننننننننوك رماسنننننننننننهاي راه
دورحداقليككابي درمحل مناسب سرسراي ورودي.
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مالحظات

فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
21

درجه ( ستاره )

شرح مشخصات

يك

دو

سه

چهار

پنج

سال رستوران بايد متناسب با ووع مهمانخاننه در نظنر

رسننتورانيكه پنجننره بننه فضنناي آتاد

گرفتننه شننودو بنناتا هرا نناق حننداقل سننطح التم بننه

داشته باشد مناسبتر است.

مترمربع برابر است با :

1.2

1.0

1.8

ربصره : 1وجود رستوران در مهمانخانههناي ينك و دو
ستاره اجباري نيست و در صورت وجود،باتا هر ا اق
حداقل سطح التم به مترمربع برابر است با:

1

1.2

ربصره :2در هر صورت مساحت سنال رسنتوران نبايند
در مهمانخانه يك ستارهات 41مترمربع و در دو ستاره ات



01مترمربع كمتر باشد.



ربصره :3وجود صبحانهتوري در مهمانخانههاي يك و
دو ستارهمتناسب با ظرفيت آنها اجباري است.
ربصننره :4رسننتوران مهمانخانننه بخصننوك رسننتورانيكه





درآن عالوه برمهمان متيم هتل،ات افراد غيرنيز پريرائ
ميشود گرشنته ات اينكنه مسناحت آن بايند متناسنب و
بزرگتر در نظنر گرفتنه شنود التم اسنت ونم ارربناط
مستتيم با داتل مهمانخانه داراي درورودي مستتل بنه
تيابان بنوده و يااينكنه راه ارربنا

آن(مخصوصناً در

مننورد رسننتورانهائيكه در بتننات بنناال ويننا تيننرتمي
قراردارند) وري درنظرگرفته شودكه مزاحم فضناهاي
داتل مهمانخانه بخصوك سنال نشيم (الب )نشنده و
محل آسايش مسافري نشود.
21











حداقل نسبت مساحت آشازتانه بنهمسناحت رسنتوران
برابراست با:

23



ساير رستورانها شامل رستورانهاي سنت و رسنتورانهاي
اتتصاص .

22

%41

%40

%01

%00

%61

آشنننننازتانه بايننننند مجهنننننز و شنننننامل قسنننننمتهاي
آمننادهسنناتي،رهيه غننراهاي سننردوگرم و شستشننوي
ظروس مطابق با متررات و آئي نامههايبهداشنت بنوده
وداراي پنجره با سطح مناسببه فضاي آتادباشد.

24

مالحظات

آبدارتانه متناسب با ظرفيت سال رستوران.
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فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف

شرح مشخصات

02

فضاي التم(فيلتر)بي رستوران و آشازتانه متناسنب بنا

درجه ( ستاره )
يك

دو

سه

چهار

پنج

سننننطح آشننننازتانه جهننننت جلننننوگيري ات پخننننش



بو،سروصداوديد با پيشبين رهويه هوا.
26





سرويسننهاي بهداشننت مجننزايتنانننه ومردانننه بننهرعننداد
مناسنننب جهنننت مهماننننان بنننا پنننيشورودي (فيلتنننر)
درمجنننننننننننناورت سننننننننننننال رسننننننننننننتوران.











ربصره:پيش ورودي(فيلتر)جهنت سرويسنهاي بهداشنت
مهمانخانه هاي1و2ستاره درصورت عدم امكان الزامن
نميباشد.
27





سال چايخانه(كاف شنا))وآبدارتانه مخصنوك آن
متناسب با موقعيت وظرفيت آشنازتانه.اي سنال بايند
در مجنننناورت فضنننناهاي عمننننوم اتقبيننننل سننننال
نشيم (الب )مش نرس بننه تيابننان ويننا بننه مننناظر تيبنناي
ا راس پيشبين شود.

28

كافه رريا در مجاورت سال نشيم
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مالحظات

فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
29

شرح مشخصات

درجه ( ستاره )
يك

دو

سه

چهار

پنج

مغنناتههنناي مختلفنن ات قبيننل گلفروشنن ،عطريات،
جواهرات ،غرفه صنايع دست  ،عتيتهفروشن  ،نمايشنگاه
وساير مغاته هناي مناسنب مهمانخاننه را ميتنوان درنظنر
گرفت مشروط برآنكه ورودي به تيابان يامعابر نداشته
باشند.











ربصره:1پيشبين مغاته هاي مركور و يا رعدادي ات آنها



درمهمانخانههاي 4و 0ستاره الزام است.
ربصنره:2پنيشبينن مراكننز ومجموعنههناي رجنناري در



مجنناورت مهمانخانننه بالمننانع اسننت مشننروط برآنكننه
ارربنناط مسننتتيم بننهمهمانخانننه نداشننته وداراي ورودي
مستتل ات معبر ياتيابان باشد.
ربصره:3احداث مهمانخانه برروي پاساژ مجات نم باشد











مگر آنكه موقعيت تمي بنحوي باشند كنه بتنوان بنراي
پاسنناژورودي مسننتتل بننه فاصننله مناسننب اتورودي
مهمانخانه درنظرگرفت دراينصورت سرسنراي ورودي
و سال نشيم (الب )بايد در بتنه همكنف و ا اقهناي
مهماننننننان حنننننداكثر در بتنننننه دوم پنننننيشبينننن ن
شود.ومناًستف پاساژ نبايد به حياط تلنوت ا اقهناي
مهمانان اررباط داشته باشد.
31

آرايشگاه مردانه و تنانه مجزا.

31

واكس

32

غرفه فروش كتب،مجالت،روتنامه،فيلم واساليد.

33

دفتر تدمات راكس براي مهمانان مهمانخانه.

34

باجه رتيره بليا مسافرت و تدمات فرهنگ .

30

باجه اموربانك وارتي.

36

باجه دورنويس،رلكس،پست و رلگراس.

37

غرفه عروه شيرين ،شكالت و امثال آن.

38

محل برگزاري نمايشگاههاي هنري.
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مالحظات

فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
39

شرح مشخصات

درجه ( ستاره )
يك

دو

سه

چهار

پنج

حنننداقل مسننناحت ا ننناق يكنفنننره بارخنننت تنننواب
بابعنناد1×2متروبنندوناحتسنناب فضنناي حمننام وراهننرو
ورودي به مترمربع برابراست با:

9

11

12

13

14

ربصره:حداقل %10اترعداد كنل ا اقهناي مهماننان بايند
يك نفره باشد.
41









11

12

14

16

17

ربصره:حداقل %31اترعداد كل ا اقهاي مهمانان بايد دو
نفره يك رخته باشد.











حداقل مساحت ا اق دو نفره دورخته بابعاد هنر رخنت
1×2متروبدون احتساب فضاي حمنام وراهنرو ورودي
به مترمربع برابر است با:

12

14

10

17

18

كليه ا اقها بايدداراي نور بيع باشنندو اررفناع كنف
پنجره نبايد ات 1متر بيشتر باشد و سطح پنجرهها نيز بايد
متناسب با اقليممنطته در نظرگرفته شود.

43











ا اقهننا باينند داراي گنجننه روكننار بننا حننداقل عمننق
61سنانتيمتر و اررفناع 2متنر در محنل مناسنب باشننند و
ول آنها حداقل برابر اعداد مندر در متابل باشد:

44

فن جهانگردي قابل رغييراست.

حداقل مساحت ا اق دو نفره يك رخته بارخت تواب
و ورودي به مترمربع برابر است با:

42

در موارد تاك اي درصد با موافتنت كميتنه



بابعاد1.0×2مترو بدون احتساب فضاي حمنام و راهنرو

41

مالحظات

1

1.2

1.4

1.6

1.6

پيش بين محل براي بنالش و پتنوي اوناف درداتنل
گنجننه و يننا درمكننان مناسننب ا اق(جاسنناتي)ومحل
مناسب براي تير چمدان .
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درموارد تاك اي درصد باموافتنت كميتنه
فن جهانگردي قابل رغيير است.

فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
40

درجه ( ستاره )

شرح مشخصات

يك

دو

سه

سنننننرويس بهداشنننننت دركلينننننه ا اقهنننننا شنننننامل
دستشننننوئ ،روالت و تيردوشنن ن مجهننننز بننننه دوش



ديواريبه مساحت حداقل 3مترمربع.



ربصننره:1درمننوارد تنناك بننا موافتننت كميتننه فننن
جهنننانگردي ميتنننوان بنننراي درصننندي اتا اقهنننافتا
دستشوئ مجهز به شيرمخلوط(آب سردوگرم)درمحل
مناسب ا اق پيشبين نمود.
ربصره:2درمنا ق تيلن گنرم يناتيل مر نوب داشنت
دوش براي كليه ا اقهااجبارياست.
ربصنننره:3در بتنننات بنننراي ا اقهننناي فاقدسنننرويس
بهداشننت ،بايد سرويسننهايبهداشننت عمننوم







بننق

مشخصات تير در نظرگرفت:
الننف:فضنناي سرويسننهاي بهداشننت عمننوم تنانننه و





مردانننه باينندبطننور مجننزاات يكننديگر درمحننل مناسننب
بگونهاي پيشبين شود كه هر يك داراي دو فضا بوده
بطوريكننه بتننوان فضنناي اول را بعنننوان وروديو بننراي
اسنننتترار دستشنننوئيها وفضننناي دوم را بنننراي روالتهنننا
درنظرگرفت.رعداددستشنننوئ وروالنننت در هرينننك
اتسرويسنننهاي بهداشنننت بايديكدسنننتگاه باتا رعنننداد
ا اقهاي بدون سرويس مندر در ستون متابل باشد.
ب:چنانچه رعداد ا اقهاي بدون سرويس بهداشنت در
هنننر بتنننه كمتنننر اتاعنننداد ركنننر شنننده دربننناال

6

4

باشدووجوديكدستگاه روالنت ايران ،يكدسنتگاه روالنت
فرنگننن و يكدسنننتگاه دستشنننوئ در هنننر ينننك ات
سرويسننهاي بهداشننت عمننوم مردانننه وتنانننه الزام ن
است.
:حمامهاي عموم تنانه و مردانه بايد بطورجداگاننه
در محننل مناسننب پننيشبين ن وهرواحنندآن باينندداراي





فضاي رتتك و فضناي دوش مجزااترتتك (بوسنيله
ديوار)باشد.رعدادآن بايديكدستگاه تناننه ويكدسنتگاه
مردانه باتا رعنداد ا اقهناي بندون سنرويس بهداشنت
مندر درستون متابل باشد.
8

6
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چهار

پنج

مالحظات

فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
40

شرح مشخصات

درجه ( ستاره )
يك

دو

سه

چهار

پنج

مالحظات

چنانچننه رعننداد ا اقهنناي بنندون سننرويس هننر بتننه
كمتراتاعنندادركر شننده درباالباشنندوجود يكدسننتگاه
حمام تنانه ويكدسنتگاهمرداننه مجنزا بنا رتنتك الزامن
است.
ربصننره:4درصنندي اتسننرويسهنناي بهداشننت ا اقهننا و

درصد پيش بين شده بايد به رأييدكميته فن

سرويسهاي بهداشت عموم ،باروجه به موقعيت و نينات

جهانگردي برسد.

مهمانان(بيمار،اقليتهنناي مننرهب و اربنناع تارج )باينند
داراي روالت فرنگ باشند.











ربصره:0در صورت رعبيه روالت فرنگ در ا اقها،نصب



بيده وروري است.
ربصره:6فضاي روالت،دستشنوئ هاوحمامهناي عمنوم





مردانننه و تنانننه باينند درعنني مسننتتل بودن،درمحننل
مناسننب(انتهايراهروهننا)و دوراتيكننديگر پننيشبين ن
شوند.
ربصره:7فضاي سرويس هاي بهداشنت عمنوم بايند بنه





فضنناي باتياحينناط تلننوت كننه ا اقهننااتآن رهويننه
نم شوند پنجره داشته باشد
ربصره:8فضايسرويسهايبهداشنت عمنوم بايند نوري











راح شودكهبا باتكردن دروروديآنها داتل فضناي
دستشوئ ها ديده نشود..
ربصره:9محل شستشوي تمي شنوي هاي،سنطل آشنغال











ووسننننننننائل نظافننننننننت مهمانخانننننننننه شننننننننامل
حووچهئ با آبسردوگرمومحل براينگهداري منواد
پا

كنندهوودعفون كننده بايددرقسمت جداگانهاي

اتفضاي سرويسهايبهداشت عموم پيشبين شود.
46







درمهمانخانننههنناي سننه سننتاره كننه كليننه ا اقهنناداراي
سننرويس بهداشننت اتتصاصنن ميباشننددرهر بتننه
ودرانتهناي راهننرو بتننات باينند يننك دسننتگاه روالننت
ايران با دستشوئ پيشبين شود.

47



سنننننرويس بهداشنننننت دركلينننننه ا اقهنننننا شنننننامل
دستشننوئ ،روالتو تيردوش ن ينناوان مجهننز بننه دوش
ديواري(متحر )به مساحت حداقل(مترمربع):

3.0
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فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
48

درجه ( ستاره )

شرح مشخصات

يك

دو

سه

چهار

مالحظات

پنج

سنننننرويس بهداشنننننت دركلينننننه ا اقهنننننا شنننننامل
دستشننوئ ،روالت ووان يننا تيردوشن مجهننز بننه دوش
ديواري(متحر )به مساحت حداقل (مترمربع)

49

4

4

در صنننننننورريكه درينننننننك مهمانخاننننننننه،ا اقهاي
مرربا(كانكت)درنظر گرفته شود هر كدام ات ا اقهاي
مرربا بايد به رنهائ كلينه ونوابا وشنرايا موردنينات
يك ا اق مستتل راداشته و دروم درارربا

بي دو

ا اق بايد مضاعف (دودر)باشد.
01











سوئيت بايد شامل ا اق تواب،فضناي نشنيم بنا ننور

ا اق تواب ونشنيم بايند نوري راحن

بيع براي هر دو فضا باشندو نشنيم بايند مجهنز بنه

شوندكه هر دو داراي پنجره به فضاي تار

رلويزيون و ميز رحرير،آبدارتانه كوچك باكابينت در

بوده و دروم ارربناط معمناري مناسنب بنا

محننل مناسننب بصننورت بننات يننا بسننته و مجهننز بننه

هم داشته باشد.

هود،فربرق ،يخچنننننننننننننننال،و سنننننننننننننننرويس
بهداشت (روالت،دستشوئ و وان يا تيردوش مجهزبنه
دوش ديننننننواري ويننننننا متحر )بننننننه نسننننننبت



حداقل%11ا اقهاي مهمانان باشد.



ربصره:درصورت پيش بين سنوئيت بنراي هتلهناي سنه
ستاره و پايي رر،رعايت مفاد ماده فوق الزام است.

01







آپاررمنننان بنننه رعنننداد منننورد نينننات شنننامل ا اقهننناي

ا اقهاي تواب و سالنها بايد وري راح

تواب،سنننال پنننريرائ و نهنننارتوري مجهنننز بنننه

شنوندكه هننر كنندام داراي پنجننرهبننه فضنناي

رلويزيون،ميز رحرير،آشازتانه كوچك مجهز بنه هنود

آتادباشند.

و فنننننننر برق ،يخچنننننننال و كابينت،سرويسنننننننهاي
بهداشت (روالت،دستشوئ و وان يا تيردوش مجهز بنه
دوش ديواري و يامتحر )انبناري و در صنورت نينات



ا اق همراه.
ربصننره:1حننداقل دودسننتگاه سننرويس بهداشننت كامننل




وروري است.
ربصره :2حداقل يك واحد آپاررمان الزام است.
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فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
02

شرح مشخصات

درجه ( ستاره )
يك

دو

سه

چهار

پنج

واحننند مسنننكون مدير:درصنننورت پنننيشبين ،بايننند
حت المتدورمستتل ات سناتتمانمهمانخاننه و بصنورت
مجنننزا در محو نننه،دور ات ديننند مسنننتتيم مهماننننان و
كاركننننان در نظنننر گرفتنننه شنننود.در صنننورت عننندم
امكان،ميتوان بصورت سوئيت يا آپاررمنان مسنتتل در
سنناتتمان مهمانخانننه و بننا ورودي جداگانننه در نظننر



گرفت.
03

پيش بينن بنالك (ررا )در صنورت وجنودچشنم انندات
تيبانظير دريا،جنگل،پار

04









و غيره.











در صننورت پننيشبيننن بننالك (ررا )براي ا اقهنناي
مهمانننان باينند عننالوه بننر مجننزا بننودن وعنندم امكننان
دسترس به يكديگر،مشرس بهم نيز نباشند.

00











اررفاع ا اق مهمان نبايددر ستفهاي افتن ات2.61متنرو
درسننتفهايشننيبدار بطننورمتوسنناات2.41متننركمتننر
باشد.ونمناً حننداقل اررفنناع پننائي رنري قسننمتسننتف
شيبدار در داتل ا اق نبايد ات 2.21متركمتر باشد.

06

ديوارهاي مشتر







بي دو ا ناق جهنت جلنوگيري ات

انتتال صوت بايد با آجر سفال ريغنه(مجوس)يا مشنابه
بننه وننخامت حننداقل برابننراعننداد مننندر در متابننل
اجرا شننننودبديه اسننننت در صننننورت اسننننتفاده ات
سايرمصالح ساتتمان ،عملكردآن بايد حنداقل مطنابق
عملكرد آجرهاي مركور باشد.

9

9

19
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مالحظات

فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
07

شرح مشخصات
ديوارهاي مشتر

درجه ( ستاره )
يك

دو

سه

چهار

پنج

بي دو ا ناق جهنت جلنوگيري ات

انتتننال صننوت باينند بصننورت دو جننداره(با فاصننله
استاندارد)با آجر سفال ريغه(مجوس)يا مشابه هر كدام
بننه وننخامت حننداقل براب نر اعننداد مننندر در متابننل
اجرا شننود.بديه اسننت در صننورت اسننتفاده ات سنناير
مصننالح سنناتتمان ،عملكرد آن باينند حننداقل مطننابق
عملكرد ديوار دو جداره مركور باشد.
08

9

9

پيش بين محل مناسب در بتات براي ارائه تدمت به
ا اقهننا كننه اينن محننل باينند فتننا بننا يننك در بننه
راهرو بتات ارربناط داشنته و شنامل سنهفضناي مجنزا
بشرح ريل باشد:فضااي او بعننوان آبدارتاننه كنه
بوسيله در منركور بنه راهنرو بتنات ارربناط داشنته و
محنننل اسنننتترار ماشننني ينننبسنننات و آب سنننردكن ن
ميباشد.فضاي دوم بعنوان تانه داري كه بوسيله ينك
در بنننه آبدارتاننننه منننرربا شننندهو بنننراي نگهنننداري
پتو،ملحفه و … در نظرگرفته ميشنود.فضاي سوم نينز
پلنه تنندمار و محنل اسننتترار آسانسنور حمننل بار(بننه
رعداد مورد نيات)اسنت كنه اين پلنه و آسانسنور(ها)به
آشازتانه منته گرديده ودر بتات بوسيله يك در به



تانهداري مرربا ميشود.
ربصننره:1در هتلهنناي يننك و دو سننتاره نيننز در صننورت
لزوم در هر بته بايد محل مركور پيشبين شود.









ربصره:2در صورت پنيشبينن كاننال جهنت اننداتت
ملحفه،اي كانال بايد ات تانه داري بتنات بنه قسنمت
رتتشويخانه(الندري)منته گردد.
ربصره:3قفسه پلنه تندمات بايند بطنور غيرمسنتتيم و ات











ريق روم سرويس و يا آبدارتانه به آشازتانه منتهن
شده را ات پخش بوي پختو پنز آشنازتانه بنه بتنات
جلوگيري شود.
09











در مهمانخانههاي بيش ات دو بته برروي همكف بايد
آسانسننورهاي نفننربننر بننه رعننداد مننورد نيننات و بظرفيننت
مناسب پيشبين شود.







صفحه  15از 62





مالحظات

فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
61

درجه ( ستاره )

شرح مشخصات

يك

فضاي ورودي به پله و آسانسورهاي نفربر بايد متناسب



ووسيع در نظرگرفته شود.

61

دو

سه

چهار

پنج









پيش بينن پلنه فنرار در محنل مناسنب و مطنابق اصنول
ايمن (مورد رأييند دسنتگاه ريربا)بنراي سناتتمانهاي



بيش ات دو بته برروي همكف.









ربصره:1پله فرار بايد بصنورت بنات(در فضناي بنات)و ينا
بصورت بسته با دو در ايمن پيشبين شود.
ربصنره:2حداكثر فاصله پله فرار ات دوررري ا اق نبايند











بيش ات 31متربوده وبايد در بته همكف به محو ه بات
و يا معبر عموم منته شود.
62











پيش بين سيستم اعالم و ا فا حرينق بنق ونوابا و
رأيينند سنناتمان ايمن ن و آرننشنشننان و يننا سنناتمانهاي
ريربا محل و رعايت استانداردهاي بي الملل الزام



است.
63









ا اق هاي مهمانان عموماًدر بته اول(باالي همكف)و
باالرر پيش بينن شنده و حتن المتندور نبايند در بتنه
همكف،ا اق مهمان در نظرگرفتنه شنود.بديه اسنت
در صنننورت پنننيشبينن ن در بتنننه همكنننف جهنننت
جلوگيري ات اشراس عابري بداتل ا اقها اررفاع كف
پنجره نسبت به كف محو ه ا راس ساتتمان نبايند ات
2متركمتننننننننننننننر باشنننننننننننننند(در اينننننننننننن ن
صننورتاررفنناعكننف بتننههمكننفنسننبتبننه محو ننه



نبايدات1.21متركمتر باشد).
64

ا اق مهمانان معلول(جنگ )بايد در اولي









بته ايكه به

ا اقهاي مهمانان اتتصاك داده ميشود پيشبين شنود
و ساير رسهيالت نيز بايد براسنا

ونوابا و متنررات

شهرساتي و معماري براي معلولي جسنم و حركتن
مصوبه مورخ 68/3/8شورايعال شهرساتي و معمناري
ايران رأمي شود.







صفحه  16از 62





مالحظات

فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
60

شرح مشخصات

درجه ( ستاره )
يك

دو

سه

چهار

پنج

عرن راهرو بتات بايد متناسب با ول آن بوده ول
در هننر صننورت رننا 18متننر ننول نباينند داراي عرو ن
كمترات اعداد متابل باشد:

1.21

1.41

1.01

1.71

2.11

ربصره:براي رنأمي ننور بيعن و رهوينه راهروهنا بايند
حتنن االمكننان در انتهنناي راهروهننا و يننا ديوارهنناي
جانب ،پنجره به فضاي تار پيشبين شود.

66











در صنورت در نظرگنرفت ا ناق مهمنان در دو نرس
راهنرودرورودي ا اقهنا حتن االمكنان نبايند روبننروي
يكديگر قرارگيرند.

67











در صورريكه ا اق هاي مهماننان بناچنار ات ننور حيناط
تلوت استفاده نمايند حداكثر راچهار بته نبايد عرن
حياط تلوت ات 3متر و مساحت آن ات12مترمربعكمتنر
باشد و باتا هر بته بيشترات  4بته 20سانت متر به عمق
فضاي متابل پنجرهها بايد اوافه شود.











ربصره:1در منا ق گرمسير نظينر اسنتانهاي توتسنتان و
سيسننتان وبلوچسننتان و…ابعنناد حينناط تلننوت ميتواننند
نيممتر كمترات انداتههاي مركور باشد.
ربصره:2در هر صورت ابعاد و مسناحت حيناط تلورهنا











نبايد ات ابعاد رعيي شده روسا شنهرداري محنل كمتنر
باشد.
ربصننننننره:3راهننننننرو بتات،انبننننننار ملحفننننننه،ا اق











تانننهداري،نماتتانننه و سنناير فضنناهائيكه ايجادكننننده
بو(مورورتانه،سرويسننهاي بهداشننت و…)نم ن باشننند
جهننت مشننرس نشنندن با اقهنناي مهمانننان ميتوانننند ات
اررفنناع حننداقل1.8مترببنناال داراي پنجننره بننه حينناط
تلوتا اقهاي مركورباشند.
ربصره:4حياط تلوت مربوطبنه ا اقهناي مهماننان بايند











بدون ستف حت شيشه اي و يا ورقه هاي پالسنتيك ينا
فايبرگال

بوده و مرربا به هواي بات باشد.







صفحه  17از 62





مالحظات

فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
68

شرح مشخصات

درجه ( ستاره )
يك

دو

سه

چهار

پنج

حياط تلورها بايد وري راح شوندكه در صنورت
داشت جبهه بات،مشرس به تاننه هناي مسنكون متابنل
نشنننوند،در غينننر اينصنننورتات حيننناط تلنننوت و ينننا
عتب نشين قسنمت ات سناتتمان در محو نه بنات بايند
صننرفنظر نمننوده و يننا آنننرا بگونننهاي مسنندود نمودكننه
مشرس بخانههاي مسكون نشوند.

69











ا اقهاي مهماننان نبايند داراي پنجنره هناي مشنرس بنه
يكديگرودرورودي كتيبه دار باشند.در صنورت رعبينه
كتيبه بايد ات شيشه مشجر رحدار،رنگ وياجنس كدر
ديگري نظير چوب و…استفاده شود.

71











كليه سرويسهاي بهداشت ا اقهابايدبه فضاي بات ويابنه
حياط تلوريكه ا اقها ات آن نور نم گيرندپنجره داشته
و يا بايد ات ريق هواكشنهاي برقن بوسنيله كانالهنائ
باسطح متطع مناسب بههواي بات پشتبام مرربا باشند.

71











حداقل اررفاع كف راتير ستف سرويسنهاي بهداشنت
ا اقهنننا و سرويسنننهاي بهداشنننت عمنننوم نبايننند ات
2.21متركمتر باشد.

72

حداقل ابعادتيردوش بايد81×81سنانت متنر و حنداقل
عرنوآن 71سانت مترو ول آن 161سانت مترباشد.

73





















كلينننه روالتهننناي ايرانن ن و فرنگن ن رعبينننه شنننده در
سرويسهاي بهداشنت عمنوم وتصوصن (ا اقها)بايد
مجهز به فالش رانك و يا فالش ولو باشند.

74











بنننننراي كلينننننه لولنننننههننننناي اصنننننل عمنننننودي
فاوالب،آبسردوگرم و رأسيساتگرمايشوسرمايش
باينننند كانالهنننناي قابننننل دسترسنننن پننننيشبيننننن
شود.در بتات،كليه لوله هاي افتن رأسيسنات منركور
بايد در ستف كارب اجرا شوند.







صفحه  18از 62





مالحظات

فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
70

شرح مشخصات

درجه ( ستاره )
يك

دو

سه

چهار

پنج

در صورت اجراي لولهكش آبسردوگرم سرويسهاي
بهداشننت عمننوم وتصوص ن بصننورت روكار،باينند
موارد تير رعايت شود:











الف:در ساتتمانهاي ربديل ،لوله كش بايد در داتنل
حفره ديوار با روكش آلومينيوم ينا مشنابه(باپيا)اجرا
شود را لولهها ديده نشوند.
ب:در ساتتمانهاي جديد االحداث بايد حفره مناسنب











در ديوار پيشبين شده و پس ات اجنراي لولنهكشن ،با
روكش آلومينيوم يا مشابه پوشيده شود را لوله ها ديده
نشده و قابل دسترس نيز باشند.
ربصنره:اجراي لولهكش سردوگرم در كنف حمامهنا و











سرويسننهايبهداشننت عمننوم مجننات نبننوده و باينند در
داتل ستف كارب اجرا شوند.براي لوله هاي عمودي
بايداتكانالياحفره(داتلديوار)استفادهشود.ومناًستف
كارب محلهاي مركور بايد باتشو باشند.
76











نماتتانه مردانه وتناننه مجنزا بنا پنيش ورودي(كفنش
ك )بايد در محل مناسب مهمانخانه(سناكت وآرام)در
نظر گرفته شود.











ربصره:1نماتتانه بايد در محل مناسب ماننند ننيم بتنه
اول وينننا در محلننن دور ات سروصنننداورفت وآمننند
پيشبين شود.
ربصننره:2پننيش ورودي يننا كفننشك ن باينند ننوري در











نظرگرفته شود كه در موقنع بنات كنردن در آن،فضناي
داتل نماتتانه در معرن ديد مستتيم قرار نگيرد.
ربصره:3نماتتانه بايد داراي مكان جهت ووو گرفت











باشد اي محل بايد در تار ات فضناي نماتتاننه و در
مجنناورت آن پننيشبين ن شننده و داراي دستشننوئ بننا
كنننننفشنننننوي فاونننننالب باشننننند.در صنننننورريكه
سننرويسبهداشننت مردانننه وتنانننه عمننوم در فاصننله
نزديك نماتتانه پيش بين شده باشد نياتبه محل براي
وووگرفت نخواهدبود.







صفحه  19از 62





مالحظات

فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
77

درجه ( ستاره )

شرح مشخصات

يك

دو

سه

چهار

پنج

سال اجتماعات وجشنهاي مجزاي مردانه وتنانه بايد با
ورودي مسننتتل(ات تيابننان يامحو ننه مهمانخانننه)وبا
سرويسهاي بهداشت جداگانه مردانه وتناننه بنه رعنداد
التم در محننننل مناسننننب(مجاور سننننال )پيشبيننن ن
شود.مساحت سال بايد متناسنب بنا نينات در نظرگرفتنه



شود.



ربصننره:1در صننورت پننيش بيننن برگننزاري جشنننها و
اجتماعات متعدد بطور همزمان بايد چندي سال مجزا
با سرويسهاي بهداشت مجزاي مردانه وتنانه بنه رعنداد



التم در نظرگرفته شود.
ربصره:2مهمانخاننههناي 1و2و 3سنتاره نينز در صنورت
لزوم ميتوانند سالنهاي متناسب با نيات تود بنق شنرايا
مركور در فوق براي اي منظور پيشبين نمايند.
78







سال كنفرانس باظرفيت مناسب وبه رعنداد منورد نينات



باسرويسهاي مجزاي مردانه و تنانه به رعداد التم
79

ا اق مطالعه و كتابخانه(بندون سنرو نوشنابه وغنرا)در



محل مناسب و آرام حداقل به مساحت 31مترمربع.
81

پننيشبين ن محننل مناسننب بننراي فوريتهنناي پزشننك و
كمكهنناي اوليننه باپزشننك در دسننتر

جهننت ارائننه



تدمات درمان به مهمانان.
81



پيشبين محل مناسب جهت ايجاد امكانات رفريح و
سننرگرم سننالم بننراي كودكننان ونوجوانان(بصننورت
سرپوشيده و يا روبات)ات قبيل سال رماشناي فيلم،بناتي



و يامشابه.

صفحه  21از 62



مالحظات

فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
82

شرح مشخصات

درجه ( ستاره )
يك

دو

سه

چهار

پنج

ورودي اتتصاص براي كارگران با پنيشبينن محلن
براي رتتك آنان مجهز بنه كمندهاي انفنرادي لبنا
وداراي سرويسنننننننهاي بهداشنننننننت (دوش،رتتك
مجزا،دستشوئ و روالت)به رعداد التم در محل مركور
بطوريكه رتنتك و سرويسنهاي بهداشنت در بتنات



منحصر به ا اقهاي مهمانان قرار نگيرند.





ربصره:مهمانخانه هاي يك و دو ستاره نيز حت االمكنان
بايد داراي چني ورودي و رتتك باشند.
83

ا اق استراحت كارگران بايد در محل مناسب و تار
ات بتات منحصر به ا اقهاي مهمانان پيشبين شود.

84















ا نناق غننراتوري تصوصن بننراي كننارگران باينند در
محل مناسب و تار ات بتنات منحصنر بنه ا اقهناي



مهمانان پيشبين شود.
80





پيشبين ورودي مجزا با محل بنراي بنارانندات جهنت
رحويننننل و رننننوتي موادغننننراي و نياتمنننننديهاي
مهمانخانه،بطوريكننننه ورودي مننننركور دور ات دينننند



مهمانان مهمانخانه قرار داشته باشد.





ربصره:1بنراي مهمانخاننههناي ينك و دو سنتاره داراي
رسننتوران در صننورت نيننات ميتننوان ورودي مننركور را
پيشبين نمود.





ربصنننره:2در صنننورت عننندم امكنننان رنننأمي ورودي
مركور،ميتوان ات ورودي كارگران(ماده )82براي اين
منظور استفاده نمود.
ربصره:3پيشبين ورودي براي ورودوترو كنارگران











و همچننني حمننل موادغننرائ ات محو ننه پاركينننگ
باالمانع است مشروط بر آنكه در معرن ديند مسنتتيم
مهمانان استفاده كننده ات پاركينگ نباشد.
86





پيش بين ا اق رحويلداري در محل باراندات.




ربصننره:بننراي مهمانخانننههنناي يننك و دو سننتاره داراي
رسننتوران در صننورت نيننات ميتننوان ا نناق مننركور را
پيشبين نمود.





صفحه  21از 62







مالحظات

فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف

درجه ( ستاره )

شرح مشخصات

يك

87

ا اق مسئول رداركات و انبار.

88

انبننار مركننزي نگهننداري موادغننرائ متناسننب بننا نيننات

دو










مهمانخانه.
89

سه

چهار

پنج

انبار روتانه موادغرائ متناسب با نيات مهمانخانه.







ربصننره:در مهمانخانننههنناي يننك و دو سننتاره داراي



رستوران،پيشبين انبار مركور الزام است.
91



انبار ظروس ولواتم مخصنوك آشنازتانه و رسنتوران



متناسب با ظرفيت رستوران.
91





انبار مركنزي تاننه داري جهنت نگهنداري پتو،ملحفنه
وغينننره متناسنننب بنننا رعنننداد ا اقهنننا در مجننناورت



رتتشويخانه.
92







انبننار وسننائل فننن و رأسيسننار متناسننب بننا ظرفيننت



مهمانخانه.





ربصره:در مهمانخانههاي دو ستاره بيش ات 41ا ناق نينز



انبار مركور الزام است.
93

پيش بين روم سرويس مجهز به رلف ،ميز و صندل در
محل مناسب واقع درآبدارتانه و يا آشازتانه.

94



سردتانه نگهداري انواع گوشتها(تيرصفر).







ربصننره:بننراي مهمانخانننههنناي يننك و دوسننتاره داراي
رسننتوران در صننورت نيننات ميتننوان سننردتانه تيرصننفر



پيشبين نمود.
90




سردتانه نگهداري انواع سبزيجات(بااليصفر)





ربصننره:بننراي مهمانخانننههنناي يننك ودوسننتاره داراي
رستوران،در صورت نيات ميتوان سردتانه بناالي صنفر



پيشبين نمود.
96

پيش بين رتتشويخانهمجهزبنهماشني هنايلباسشنوئ



متناسب با ظرفيت مهمانخانه.
97






پيشبين رتتشويخانه(الندري)مجهز به ماشني هناي
آبشوئ ،تشننكشننوئ ،غلطك و پننر

ا وكشنن



متناسب با ظرفيت مهمانخانه و محل بعنوان تيا خانه.

صفحه  22از 62



مالحظات

فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
98

شرح مشخصات

درجه ( ستاره )
يك

دو

سه

چهار

پنج

بخش فنن جهنت نگهنداري و رعمينرات سناتتمان و
رأسيسات شامل نتاش ،نجاري،الكتريك ،رأسيسار بنائ



وغيره.
99



محل مورورتانه حرارت مركزي و رهويه مطبنوع بايند
در بته تيري ساتتمان دورات راههاي رنردد مهماننان
پيش بين شنده وحتن المتندورداراي پنجنره بنه فضناي
باتباشد.

111

پيش بين محل مناسب جهنت اسنتترار رابلوهناي بنرق
اصل ساتتمان و كنتورهاي مربو ه.

111





















پيشبين محل مناسب جهت استترار دستگاه مولد برق
اوطراري(ژنرارور)بطوريكه دورات ديد مهماننان بنوده
وات نظر صدا ايجاد مزاحمت براي مهمانان ننمايد.











ربصنننره:1مولننند بنننرق اونننطراري منننورد اسنننتفاده در
مهمانخانه هناي1و2سنتاره بايند قنادر بنه روليند اننرژي
الكتريك جهت رأمي روشنائ ا اقها و ساير محلهاي
وروري باشد.
ربصنننره:2مولننند بنننرق اونننطراري منننورد اسنننتفاده در





مهمانخانههاي 3و4و0ستاره بايد عالوه بر روليد اننرژي
مركور در ربصنره 1قنادر بنه رنأمي اننرژي الكتريكن
مورد نيات دستگاههاي رأمي كننده آب مصنرف ،رهويه
مطبوع،سردتانه و آسانسورها نيز باشد.



صفحه  23از 62





مالحظات

فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف

شرح مشخصات

112

پننيشبين ن ا نناق جمننعآوري تبالننه بننا امكننان رخليننه

درجه ( ستاره )
يك

دو

سه

چهار

پنج

سننريع،بديه اسننت محننل مننركور باينند دور ات دينند



مهمانان و رهگرران باشد.





ربصره:1براي مهمانخانه هاي1و2ستاره در صنورت نينات
ميتوان محل مركور را پيشبين نمود.





ربصننره:2در صننورت وننرورت و رأيينند دسننتگاههاي
ريننربا ميتننوان ات دسننتگاههاي تبالننهسننوت بننا ظرفيننت
مناسب استفاده نمود.

113











گرمايش ا اقهاوفضاهاي موردنيات بايد بوسيله راديارور
وات ريق سيستم حرارت مركزي ينا مشنابه آن رنأمي
شود.

114







براي رأمي گرمايش وسرمايش ا اقها وفضاهاي مورد



نيات بايد ات سيستم رهويه مطبوع استفاده شود.



ربصره:1در منا ق با ر وبت نسب بيش ات حد متعنارس
و نيزدرمنا ق تشك با درجه حرارت تيناد،پيشبينن
سيستم رهويه مطبوع بنراي مهمانخاننه هناي سنه سنتاره



الزام است.
ربصره:2درمهمانخانه هاي يك ودوونيزسنه سنتاره واقنع
درمنا ق مركور ميتوان ات كولرگاتي استفاده نمود.
ربصننره:3پننيشبينن محننل مناسننب بننه منظننور اسننتترار







دستگاههاي هواسات يا مشابه جهنت فضناهاي عمنوم



مهمانخانه.

صفحه  24از 62



مالحظات

فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
110

شرح مشخصات

درجه ( ستاره )
يك

دو

سه

چهار

پنج

جهنننت رنننأمي سنننرمايش ا اقهاوفضننناهاي عمنننوم
درمنا ق معتدل ميتوان ات كولر آبن بنا دريچنه رنظنيم
استفاده نمود.







ربصره:1محل استتراركولرهاي آب بايد در پشتبام ينا
محل مناسب ديگري پيش بين شنود بطوريكنه عنالوه
براينكه كولرها در معرن ديد نباشند صداي آنهنا نينز
براي مهمانان ايجاد مزاحمت ننمايد.
ربصره:2كانال هاي مربوط به كولرهناي آبن كنالً بايند
بصورت روكار پيشبين شوند.
ربصره:3كولرهناي گناتي پنيش بينن شنده در نماهناي










ساتتمان بايد جاساتي شنده و نوري رعبينه شنوندكه
بانماي ساتتمان هماهنگ التم را داشته باشند.

116







آب رصفيه شده شبكه شهري در سيستم لولهكش آب
كليه قسمتهاي مهمانخانه بايند بطنور شنبانه روتي و بنا
فشننار اسننتاندارد جريننان داشننته و در نتنناط فاقنند آب
رصفيه شده بايد دسنتگاه رصنفيه منورد رأييند سناتمان
ريربا پيشبين شود.











ربصره:1احداث منابع رتيره آب براي مواقع اوطراري
بنننا گنجنننايش مناسنننب جهنننت رنننأمي آب مصنننرف
مهمانخانننه بافشننار مناسننب بننراي منندت تمننان حننداقل
24ساعت الزام است.
ربصره:2در صورت غير قابل شرب بنودن آب مصنرف











مهمانخانه،ميتوان با پيشبين سيستم لولهكش مجزا در
ا اقهننا و سنناير قسننمتهاي وننروري،آب آشنناميدن
موردنيات را جداگانه رأمي نمود.







صفحه  25از 62





مالحظات

فرم درجهبندي مهمانخانههاي كشور
رديف
117

درجه ( ستاره )

شرح مشخصات
پيشبين

يك

دو

سه

استخر سرپوشيده،سونا،جكوتي و…

چهار

پنج





ربصره:چنانچه استخر بگوننهاي پنيشبينن شنود كنه ات
ا اقهاي مهمانان وسالنها ديد نداشته باشد ميتنوان آننرا



بصورت روبات در نظرگرفت.
118









محننل رصننفيهتانننه اسننتخر باينند در محننل مناسننب و



دوراتديدمهمانان پيشبين شود.



119

پيشبين تمي رنيس،بدمينتون و امثال آن.

111

مهمانخانههائيكه بعند ات رناريب رصنويب اين ونوابا
بااحننداث آنهننا موافتننت تواهنند شنند براسننا









همنني

ووابا درجهبندي تواهند شد.











ربصره:مهمانخانه هائيكه قبل ات رصويب اي ونوابا بنر
مبنننننناي ونننننوابا قبل (بشنننننماره 26772منننننورخ
)1346/9/16احداث يا ربديل شدهاند را تمانيكه بننا بنه
رشخيص كميسيوندرجهبندي مهمانخانهها متناسنب بنا
ووعيت تمان ومكان بوده و داراي كيفيت مطلنوب ات
نتطه نظنر سناتتمان ومعمناري باشنندبر مبنناي همنان
ووابا قبل درجهبندي تواهند شد.







صفحه  26از 62





مالحظات

