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Ta.ichto.PG
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سوابق نگارش و مرور
اقدام کننده

توضيحات

تاریخ

نگارش

مریم سلطانی

1901/92/91

1.1

شيوه استفاده از فرايندهای سامانه به تفضيل توصيف شده است.

مریم سلطانی

1901/90/21

1.2

شيوه استفاده از فرايند ثبت تور(گشت) اضافه گرديد.

واحد مستند ساز شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد
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مستندات سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتي
Ta.ichto.PG

سند راهنمای فرآيندها ()Process Guide
 -1فرآیند درخواست صدور مجوز بند ب

متقاضي (مدير عامل) با ورود به سامانه امكا ن ثبت درخواست صدور مجوز بند ب را برای دفتر يا شرکت خود دارد ،اين درخواست به کارتابل کارشناس استان و معاونت گردشگری ارسال ميگردد تا
با وارد شدن به درخواست های باز خود در منوی کارتابل امكان اقدام بر روی درخواست را داشته باشند .در زير تصوير فرآيند صدور مجوز بند ب را مشاهده ميکنيد.

پايان
ثبت ج وابيه مدار
مربو به شرکت

دريافت مجوز بند ب

معرفي متقاضي به بان

اعالم به ا داره کل نظارت و
ارزيابي خدمات گردشگری

ا معرفي نامه و
معرفي به اداره ثبت
شرکت ها

به

خير

بازديد از مكان و تكميل
فرم بازديد

يكي از اسامي مورد
تاييد است

متقاضي قيقي
است

بررسي مدار و تعيين
زمان بازديد

معرفي مكان فعا يت و
ارا ه مدار مربو به
آن

اعالم موافقت او يه به
متقاضي جهت معرفي
نام و مكان در بازه زماني
سه ماهه

شروع

استعالم صال يت های
فردی

خير

به

استعالم مورد تاييد
است

خير

ثبت ج وابيه استعالم ها

بررسي اسامي معرفي
شده در سامانه اسامي
شرکت ها

تهيه صورت ج سه
کميته فني و ثبت در
سامانه

به

مدار مورد تاييد
است

بررسي مدار و تشكيل
کميسون

دريافت درخواست صدور
مجوز بند ب

معاونت گردشگری/استان

مكان مورد تاييد
است

ارسال برای مجوز
( اتمام تاييد نام و مكان)

جمع بندی نهايي ک يه
مدار ( تاييد نهايي)
و صدور مجوز بند ب

خير

به

ثبت

تاييد ضمانت نامه بان

دريافت پيام مبني بر
بازديد از مكان

پايان

فرآيند صدور مجوز بند ب

تاييد مدار
شرکت

ثبت ضمانت نامه بانكي
و ساير مدار بانكي

درخواست معرفي به
بان ) ضمانت نامه(

خير

دريافت پيام مبني بر
عدم تاييد استعالم ها

متقاضي

دريافت پيام مبني بر عدم تاييد مكان جهت
اصال مدار و يا معرفي مكان جديد

ارا ه ده نام پيشنهادی به
اداره کل استان

دريافت پيام مبني بر
عدم تاييد مدار

ارسال درخواست صدور
مجوز بند ب

ورود به سامانه
و تكميل فرم اطالعات

به

(نمايي از فرآيند صدور مجوز بند ب)

واحد مستند ساز شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد

صفحه 3

مستندات سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتي
Ta.ichto.PG

سند راهنمای فرآيندها ()Process Guide
 -2فرآیند درخواست خوداظهاری

متقاضي (مدير عامل) با ورود به سامانه امكان ثبت درخواست خوداظهاری را برای دفتر يا شرکت خود دارد ،اين درخواست به کارتابل کارشناس استان و معاونت گردشگری ارسال ميگردد تا با وارد
شدن به درخواست های باز خود در منوی کارتابل امكان اقدام بر روی درخواست را داشته باشند .در زير تصوير فرآيند خوداظهاری را مشاهده ميکنيد.

دريافت پيام مبني بر
تاييد نهايي خوداظهاری

شروع

پايان

متقاضي

دريافت پيام جهت رفع
نواق

انجام ت ييرات زم

ارسال درخواست
خوداظهاری

ورود به سامانه
و تكميل فرم اطالعات

استان/معاونت گردشگری/کارشناس

اعالم به ا داره کل نظارت و ارزيابي خدمات
گردشگری جهت بررسي آمار و اطالعات

اضافه شدن اطالعات آ ان
در سامانه جامع دفاتر
خدمات مسافرتي و
گردشگری

به

مدار و اطالعات
مورد تاييد است

بررسي و ت بيق مدار
و اطالعات

دريافت درخ واست
خوداظهاری

فرآيند خوداظهاری

خير

(نمايي از فرآيند خوداظهاری)

واحد مستند ساز شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد
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مستندات سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتي
Ta.ichto.PG

سند راهنمای فرآيندها ()Process Guide
 -3فرآیند درخواست تمدید پروانه فعاليت

متقاضي (مدير عامل) با ورود به سامانه امكان ثبت درخواست تمديد پروانه را برای دفتر يا شرکت خود دارد ،اين درخواست به کارتابل کارشناس اداره کل استان و معاونت گردشگری ارسال ميگردد
تا با وارد شدن به درخواست های باز خود در منوی کارتابل امكان اقدام بر روی درخواست را داشته باشند .در زير تصوير فرآيند تمديد پروانه فعا يت را مشاهده ميکنيد.

درخواست خوداظهاری

دريافت پروانه بهره
برداری جديد

ج رضايت شاکي در صورت داشتن شاکي ،ارا ه
گ ار عم كرد درصورت نبود گ ار و انت اب
نام جديد در صورت عدم تاييد نام

دريافت پيام جهت رفع
نواق

درخواست تمديد مجوز
بند ب

به

اطالعات متقاضي در
خوداظهاری
ب
موجود است

ورود به سامانه جهت
درخواست تمديد پروانه
فعا يت دفتر/شرکت

شروع

پايان

اعالم به ا داره کل نظارت و
ارزيابي خدمات گردشگری

تمديد پروانه بهره
برداری و صدور مجوز
جديد

به

مدار و استعالم ها
مورد تاييد است

دريافت استعالم از وا د
رسيدگي به شكايات،
گ ار عم كرد و آمار

دريافت درخ واست
تمديد مجوز بند ب

اداره کل استان/معاونت گردشگری استان

خير

فرآيند تمديد پروانه فعا يت دفتر/شرکت

متقاضي

خير

(نمايي از فرآيند تمديد پروانه فعا يت)

واحد مستند ساز شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد
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مستندات سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتي
Ta.ichto.PG

سند راهنمای فرآيندها ()Process Guide
 -4فرآیند درخواست تغيير مدیر فنی

متقاضي (مدير عامل) با ورود به سامانه امكان ثبت درخواست ت يير مدير فني را برای دفتر يا شرکت خود دارد ،اين درخواست به کارتابل کارشناس استان و اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي
و گردشگری ارسال ميگردد تا با وارد شدن به درخواست های باز خود در منوی کارتابل امكان اقدام بر روی درخواست را داشته باشند .در زير تصوير فرآيند درخواست ت يير مدير فني را مشاهده
ميکنيد.

دريافت پيام مبني بر رفع نواق
معرفي مدير فني جديد

دريافت استعالم ها و
ارسال آن

دريافت پيام مبني بر
موافقت با مدير فني

يا

دريافت پيام مبني بر موافق
نبودن ت يير مدير فني

معرفي و ارا ه مدار
مدير فني جديد

متقاضي

پايان

ورود به سامانه و
درخواست ت يير مدير
فني
شروع

پايان

اعالم به ا داره کل نظارت و
ارزيابي خدمات گردشگری

تاييد و ثبت استعالمات

صدور استعالمات زم و
ارا ه به متقاضي

به

مدار و اطالعات
مدير فني مورد تاييد
است

کد م ي مدير فني
از کارتابل مدير عامل

به

پايان کار دادن به
مدير فني فع ي

با ت يير مدير فني
موافقت مي گردد

دريافت درخ واست ت يير
مدير فني

استان /اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشری

خير

فرآيند درخواست ت يير مدير فني

خير

(نمايي از فرآيند درخواست ت يير مدير فني)

واحد مستند ساز شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد
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مستندات سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتي
Ta.ichto.PG

سند راهنمای فرآيندها ()Process Guide
 -5فرآیند درخواست تغيير مدیر عامل

متقاضي (مدير عامل) با ورود به سامانه امكان ثبت درخواست ت يير مدير عامل را برای شرکت خود دارد ،اين درخواست به کارتابل کارشناس استان و معاونت گردشگری استان ارسال ميگردد تا با
وارد شدن به درخواست های باز خود در منوی کارتابل امكان اقدام بر روی درخواست را داشت ه باشند .در زير تصوير فرآيند درخواست ت يير مدير عامل را مشاهده ميکنيد.

معرفي مديرعامل واجد ش رايط با
توجه به ب شنامه های سازمان
دريافت پروانه بهره برداری
جديد

معرفي فرد جديد يا
ت يير و تصحي مدار

ارسال جوابيه استعالم ها

پايان

متقاضي

دريافت پيام جهت رفع
نق و انجام ت يي رات

ارسال مدار به ا داره
ثبت شرکت ها

دريافت پيام مبني بر معرفي فرد
واجدا ش رايط جديد يا ت يير و تصحي
مدار

ورود به سامانه و ارسال
درخواست ت يير مدير
عامل
شروع

خير

اعالم به ا داره کل نظارت و
ارزيابي خدمات گردشگری

صدور پروانه بهره برداری
به نام مديرعامل جديد

به

دريافت جوابيه استعالم
ها

درخواست استعالم های سه گانه
) راست ،بهداشت و تش ي هويت(

به

صال يت ت صصي
مديرعامل مورد
تاييد است

بررسي مدار و تشكيل
کميسون فني

به

مدار و اطالعات
مورد تاييد است

دريافت درخ واست ت يير
مديرعامل و بررسي
مدار مربوطه با استناد
به آيين نامه نظارت

اداره کل استان/معاونت گردشگری استان/کارشناس

مدار مورد تاييد
است

استعالم مورد تاييد
است

خير

فرآيند ت يير مديرعامل

خير

به

خير

(نمايي از فرآيند درخواست ت يير مدير عامل)

واحد مستند ساز شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد
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مستندات سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتي
Ta.ichto.PG

سند راهنمای فرآيندها ()Process Guide
 -6فرآیند درخواست تمدید/تغيير معرفی نامه به بانک
متقاضي (مدير عامل) با ورود به سامانه امكان ثبت درخواست تمديد/ت يير معرفي نامه به بان

را برای دفتر يا شرکت خود دارد ،اين درخواست به کارتابل کارشناس اداره کل استان و معاونت

گردشگری استان ارسال ميگردد تا با وارد شدن به درخواست های باز خود در منوی کارتابل امكان اقدام بر روی درخواست را داشته باشند .در زير تصوير فرآيند درخواست تمديد/ت يير معرفي نامه
به بان

را مشاهده ميکنيد.

متقاضي

دريافت پيام مبني بر
تمديد/ت يير ضمانت نامه
پايان

اعالم به ا داره کل نظارت و
ارزيابي خدمات گردشگری

تمديد ضمانت نامه

به

مدار و اطالعات
مورد تاييد است

صدور معرفي نامه متقاضي
به بان

اعالم به متقاضي ي ماه قبل از پايان
زمان ضمانت نامه و وم تمديد آن

دريافت اطالعات از
فرآيند مجوز بند ب
شروع

اداره کل استان/معاونت گردشگری استان

خير

فرآيند تمديد/ت يير معرفي نامه به بان

دريافت پيام جهت رفع
نواق

ثبت ضمانت نامه بانكي
و ساير مدار بانكي

ارسال درخواست تمديد/
ت يير معرفي نامه به
بان

(نمايي از فرآيند درخواست تمديد/ت يير معرفي نامه به بان )

واحد مستند ساز شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد
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مستندات سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتي
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سند راهنمای فرآيندها ()Process Guide
 -7فرآیند درخواست تغيير مکان دفتر/شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری

متقاضي با ورود به سامانه امكان ثبت درخواست ت يير مكان را برای دفتر/شرکت خود دارد ،اين درخواست به کارتابل کارشناس اداره کل استان و معاونت گردشگری استان ارسال ميگردد تا با وارد
شدن به درخواست های باز خود در منوی کارتابل امكان اقدام بر روی درخواست را داشته باشند .در زير تصوير فرآيند درخواست ت يير مكان دفتر/شرکت را مشاهده ميکنيد.

مكان دفتر با توجه به شرايط ت يير
مكان دفتر به استناد آيين نامه
مصوب سازمان

متقاضي

دريافت پيام مبني بر تعيين
زمان بازديد

ثبت ج وابيه مدار
مربو به شرکت

دريافت پروانه بهره برداری
با نشاني جديد

دريافت پيام مبني بر ارا ه مدار
يا معرفي مكان جديد

ثبت درخواست مكان
جديد يا ت يير و تصحي
مدار

ورود به سامانه و ارسال
درخواست ت يير مكان
دفتر/شرکت

پايان

ا معرفي نامه و
معرفي به اداره ثبت
شرکت ها

خير

خير

صدور پروانه بهره برداری
با نشاني جديد

به

متقاضي قيقي
است

به

مكان يا مدار مورد
تاييد است

انجام بازديد از مكان و ت بيق مدار
ارسا ي با اصل مدار

تعيين زمان بازديد و
اطالع به متقاضي
(متقاضي اصل مدار را
بايد هم راه داشته باشد)

به

مدار و اطالعات
مورد تاييد است

دريافت درخ واست ت يير
مكان

اداره کل استان/معاونت گردشگری استان

تاييد مدار
شرکت

ثبت

خير

فرآيند ت يير مكان دفتر/شرکت

شروع

(نمايي از فرآيند درخواست ت يير مكان دفتر/شرکت)

واحد مستند ساز شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد
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مستندات سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتي
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 -8فرآیند درخواست تغيير نام دفتر/شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری

متقاضي (مدير عامل) با ورود به سامانه امكان ثبت درخواست ت يير نام را برای دفتر/شرکت خود دارد ،اين درخواست به کارتابل کارشناس اداره کل استان و معاونت گردشگری استان ارسال ميگردد
تا با وارد شدن به درخواست های باز خود در منوی کارتابل امكان اقدام بر روی درخواست را داشته باشند .در زير تصوير فرآيند درخواست ت يير نام دفتر/شرکت را مشاهده ميکنيد.

دريافت پيام مبني بر
انت اب مجدد نام شرکت

دريافت پروانه بهره برداری
جديد

شروع

پايان
به

خير

نام انت ابي مورد
تاييد ثبت شرکت ها
بوده است

خير

خير

اعالم به ا داره کل نظارت و
ارزيابي خدمات گردشگری

صدور پروانه بهره برداری
دفتر/شرکت با نام جديد

به

اعالم موافقت با نام
جديد

به

متقاضي قيقي
است

به

مدار  ،نام و
استعالم ها مورد
تاييد است

دريافت استعالم از وا د
رسيدگي به شكايات،
گ ار عم كرد و آمار

دريافت درخ واست ت يير
نام دفتر/شرکت

اداره کل استان/معاونت گردشگری استان

ارا ه نامه جديد جهت
ثبت شرکت ها برای
يكي ديگر از نام های
پيشنهادی

برای ک يه نام های
انت ابي نامه صادر
شده است

ارا ه نامه جهت ثبت
شرکت ها برای يكي از
نام های پيشنهادی

خير

فرآيند ت يير نام دفتر/شرکت

دريافت جوابيه از ثبت
شرکت ها

ورود به سامانه جهت ثبت
درخواست ت يير نام و اعالم 19
نام پيشنهادی

دريافت پيام جهت رفع
نواق

ارسال مدار به ا داره
کل ثبت شرکت ها

متقاضي

ج رضايت شاکي در صورت داشتن شاکي ،ارا ه
گ ار عم كرد درصورت نبود گ ار و انت اب
نام جديد در صورت عدم تاييد نام

(نمايي از فرآيند درخواست ت يير نام دفتر/شرکت)

واحد مستند ساز شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد

صفحه 11

مستندات سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتي
Ta.ichto.PG

سند راهنمای فرآيندها ()Process Guide
 -9فرآیند درخواست ایجاد شعبه بند ب شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری

متقاضي (مدير عامل) با ورود به سامانه امكان ثبت درخواست ايجاد شعبه خود دارد ،اين درخواست به کارتابل کارشناس اداره کل استان و معاونت گردشگری استان ارسال ميگردد تا با وارد شدن
به درخواست های باز خود در منوی کارتابل امكان اقدام بر روی درخواست را داشته باشند .در زير تصوير فرآيند درخواست ايجاد شعبه بند ب شرکت را مشاهده ميکنيد.

ايجاد شعبه به استناد ماده  20آيين
نامه و ب شنامه مصوب سازمان

معرفي مكان جديد يا
ت يير و تصحي مدار

شروع

خير

خير

مورد

انجام بازديد و ت بيق
مدار

تعيين زمان بازديد مكان

به

مدير فني مورد تاييد
است

بررسي مدار مدير فني
م ابق فرآيند مجوز بند
ب

به

پايان

مدار و استعالمات
مورد تاييد است

دريافت استعالم از وا د
رسيدگي به شكايات،
گ ار عم كرد و آمار

دريافت درخ واست ايجاد
شعبه

اداره کل استان/معاونت گردشگری استان/کارشناس

صدور پروانه بهره برداری
شعبه

به

مكان و مدار
تاييد است

دريافت پيام مبني بر تكميل
اطالعات و مدار

فرآيند درخواست ايجاد شعبه

خير

متقاضي

دريافت پيام جهت معرفي مكان
جديد يا ت يير و تصحي مدار

دريافت پيام مبني بر تعيين
زمان بازديد

معرفي مدير فني جديد

ج رضايت شاکي در صورت داشتن
شاکي ،ارا ه گ ار عم كرد در صورت
نبود گ ار و انت اب نام جديد در
صورت عدم تاييد نام

ورود به سامانه و ارسال
درخواست ايجاد شعبه

(نمايي از فرآيند ايجاد شعبه بند ب شرکت)

واحد مستند ساز شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد

صفحه 11

مستندات سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتي
Ta.ichto.PG

سند راهنمای فرآيندها ()Process Guide
 -11فرآیند درخواست صدور معرفی نامه به راه آهن جمهوری اسالمی ایران

متقاضي (مدير عامل) با ورود به سامانه امكان ثبت درخواست صدور معرفي نامه به راه آهن را برای دفتر/شرکت خود دارد ،اين درخواست به کارتابل کارشناس اداره کل استان و معاونت گردشگری
استان ارسال ميگردد تا با وارد شدن به درخواست های باز خود در منوی کارتابل امكان اقدام بر روی درخواست را داشته باشند .در زير تصوير فرآيند درخواست صدور معرفي نامه به راه آهن را
مشاهده ميکنيد.

رفع نواق

اعالم به ا داره کل نظارت و
ارزيابي خدمات گردشگری

صدور معرفي نامه به راه
آهن

به

درخواست مورد
تاييد است

دريافت درخواست صدور
معرفي نامه به راه آهن

اداره کل استان/معاونت گردشگری استان

خير
خير

شروع

فرآيند صدور معرفي نامه به راه آهن

پايان

متقاضي

دريافت پيام مبني بر صدور
معرفي نامه

دريافت پيام جهت رفع
نواق

دريافت پيام رد نهايي
درخواست

ورود به سامانه جهت ارسال
درخواست صدور معرفي نامه به
راه آهن جمهوری اسالمي ايران

(نمايي از فرآيند صدور معرفي نامه به راه آهن)

واحد مستند ساز شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد

صفحه 12

مستندات سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتي
Ta.ichto.PG

سند راهنمای فرآيندها ()Process Guide
 -11فرآیند درخواست صدور معرفی نامه به وزارت امور خارجه

متقاضي (مدير عامل) با ورود به سامانه امكان درخواست صدور معرفي نامه به وزارت امور خارجه را برای دفتر/شرکت خود دارد ،اين د رخواست به کارتابل کارشناس اداره کل استان و معاونت
گردشگری استان ارسال ميگردد تا با وارد شدن به درخواست های باز خود در منوی کارتابل امكان اقدام بر روی درخواست را داشته باشند .در زير تصوير فرآيند درخواست صدور معرفي نامه به
وزارت امور خارجه را مشاهده ميکنيد.

پايان

اعالم به ا داره کل نظارت و
ارزيابي خدمات گردشگری

صدور معرفي نامه جهت
دريافت کد وي ا از وزارت
امور خارجه

به

استعالم و ضمانت
نامه مورد تاييد
است

دريافت استعالم از وا د
رسيدگي به شكايات ،گ ار
عم كرد و بررسي ضمانت نامه

دريافت درخواست صدور
معرفي نامه به وزارت
امورخارجه

شروع

اداره کل استان/معاونت گردشگری استان

خير
خير

متقاضي

رفع نواق

فرآيند صدور معرفي نامه به وزارت امور خارجه

دريافت پيام مبني بر صدور
معرفي نامه

دريافت پيام جهت رفع
نواق

دريافت پيام رد نهايي
درخواست

ورود به سامانه و ارسال
درخواست صدور معرفي نامه به
وزارت امور خارجه جهت صدور
کد وي ا

(نمايي از فرآيند صدور معرفي نامه به وزارت امور خارجه)

واحد مستند ساز شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد

صفحه 13

مستندات سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتي
Ta.ichto.PG

سند راهنمای فرآيندها ()Process Guide
 -12فرآیند درخواست صدور معرفی نامه به اداره برق منطقه

متقاضي (مدير عامل) با ورود به سامانه امكان ثبت درخواست صدور معرفي نامه به اداره برق من قه را برای دفتر/شرکت خود دارد ،اين درخواست به کارتابل کارشناس اداره کل استان و معاونت
گردشگری استان ارسال ميگردد تا با وارد شدن به درخواست های باز خود در منوی کارتابل امكان اقدام بر روی درخواست را داشته باشند .در زير تصوير فرآيند درخواست صدور معرفي نامه به
اداره برق من قه را مشاهده ميکنيد.

رفع نواق

پايان

اعالم به ا داره کل نظارت و
ارزيابي خدمات گردشگری

صدور معرفي نامه به
اداره برق من قه

به

استعالم و ضمانت
نامه مورد تاييد
است

دريافت استعالم از وا د
رسيدگي به شكايات،
گ ار عم كرد و بررسي
ضمانت نامه

دريافت درخواست صدور
معرفي نامه به اداره برق

شروع

اداره کل استان/معاونت گردشگری استان

خير
خير

متقاضي

دريافت پيام جهت رفع
نواق

فرآيند صدور معرفي نامه به اداره برق من قه

دريافت پيام مبني بر صدور
معرفي نامه

دريافت پيام رد نهايي
درخواست

ورود به سامانه و ارسال
درخواست صدور معرفي نامه به
داره برق من قه جهت استفاده
از تسهيالت تعرفه صنعتي برق

(نمايي از فرآيند صدور معرفي نامه به اداره برق من قه)

واحد مستند ساز شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد
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مستندات سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتي
Ta.ichto.PG

سند راهنمای فرآيندها ()Process Guide
 -13فرآیند درخواست تغيير تبدیل وضعيت دفتر از حقيقی به حقوقی

متقاضي با ورود به سامانه امكان ثبت درخواست ت يير وضعيت را برای دفتر خود دارد ،اين درخواست به کارتابل کارشناس اداره کل استان و معاونت گردشگری استان ارسال ميگردد تا با وارد شدن
به درخواست های باز خود در منوی کارتابل امكان اقدام بر روی درخواست را داشته باشند .در زير تصوير فرآيند درخواست ت يير تبديل وضعيت دفتر از قيقي به قوقي را مشاهده ميکنيد.

پايان

دريافت پيام جهت رفع نق
انجام ت ييرات زم

و

دريافت جوابيه از ثبت
شرکت ها

ارسال مدار به ا داره ثبت
شرکت ها

دريافت پيام جهت اصال موارد

انجام ت ييرات زم و
ارسال مدار

ورود به سامانه و ارسال
درخواست ت يير وضعيت
دفتر از قيقي به
قوقي

خير

به
اعالم به ا داره کل نظارت و
ارزيابي خدمات گردشگری

صدور پروانه بهره برداری
به نام شرکت

به

مدار دفتر مورد
تاييد است

مدار مورد تاييد
است

دريافت درخ واست ت يير
وضعيت

شروع

اداره کل استان/معاونت گردشگری استان

خير

متقاضي

دريافت پروانه بهره برداری
جديد

فرآيند درخواست ت يير تبديل وضعيت دفتر از قيقي به قوقي

با توجه به شرايط تبديل وضعيت به
استناد به ماده  99و ب شنامه مصوب
سازمان

(نمايي از فرآيند ت يير وضعيت دفتر)

واحد مستند ساز شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد
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مستندات سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتي
Ta.ichto.PG

سند راهنمای فرآيندها ()Process Guide
 -14فرآیند ثبت تور(گشت)

متقاضي با ورود به سامانه امكان ثبت تور(گشت) را دارد ،اين درخواست به کارتابل کارشناس اداره کل استان و معاونت گردشگری استان ارسال ميگردد تا با وارد شدن به درخواست های باز خود
در منوی کارتابل امكان اقدام بر روی درخواست را داشته باشند .در زير تصوير فرآيند ثبت تور(گشت) را مشاهده ميکنيد.

خير
خير

متقاضي

پايان

امكان اصال وجود
دارد

دريافت پيام جهت رفع
نواق

شروع

خير

ثبت و اعالم به دفتر/شرکت
خدمات گردشگری برای
اجرای گشت

ثبت کد ناجا

به

گشت مورد تاييد
است

معرفي به ناجا جهت اخ
کد گشت

به

مدار و استعالم ها
مورد تاييد است

دريافت استعالم از وا د
رسيدگي به شكايات،
گ ار عم كرد و آمار

دريافت درخ واست ثبت
گشت

اداره کل استان/معاونت گردشگری استان

خير

فرآیند ثبت تور (گشت)

دريافت پيام مبني بر
تاييد نهايي خوداظهاری

اصال يا رفع نواق

به

دريافت پيام جهت رفع
نواق

ج

رضايت شاکي در صورت داشتن شاکي ،ارا ه
گ ار عم كرد درصورت نبود گ ار

به

امكان اصال وجود
دارد

ثبت اطالعات گشت به
صورت وي اردی و ارسال

ورود به سامانه جهت
ثبت تور )گشت(

(نمايي از فرآيند ثبت تور (گشت))

واحد مستند ساز شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد

صفحه 16

