« به نام خدا »

« وظایف و تکالیف مدیر فنی »

 .1مدیرفنی معرفی شده از سوی متقاضیان باید توجه داشته باشند که دفاتر قبل از اخذ ررااهذه بهذره بذردا ی
مجاز به فعالیت همی باشند.
 .2مدیرفنی موظف به حضو موثر ،مفید ا تمام اقت د محل فعالیت خود است.
 .3مدیرفنی موظف به هظا ت بر ثبت هام ا هحوه اجرای گشت ها می باشد.
 .4مدیرفنی موظف است بر سایر فعالیت های مربوط به گردشگری ،اعم از ز ا هتل ا اخ ایزا هظا ت هماید.
 .5مدیرفنی موظف است با هماهنگی صاحب امتیاز دفتر/مدیرعامل شرکت هسبت به تنظیم گذزا

عمکرذرد

به صو ت فصکی د فرمهای مخصوص اقدام ا آن ا به ادا ه کل استان تحویل هماید.
 .6د صو ت فوت صاحب امتیاز مجوز (د اشخاص حقیقی) تذا زمذان تعیذید شذده از طذر ایذد ادا ه کذل،
مدیرفنی مسئولیت های صاحب مجوز ا برعهده خواهد داشت.
 .7مدیرفنی موظف است د صو ت قطع همرا ی با دفتر/شرکت ،مراتب ا حذداکرر ظذر مذدت  10از بذه
صو ت مرتوب به ادا ه کل استان اعالم هماید .د غیر اید صو ت ککیه مسئولیت هذا بذر عهذده مذدیرفنی
خواهد بود.
 .8مدیرفنی موظف به ا تباط مستمر ا هزدیک با سازمان مرجع صدا مجوز ا اهجمد های صنفی مرتبط بذوده
ا باید آخرید دستو العمل ها ا تغییرات اهجام گرفته د مقر ات ا فرم های قرا داد ا اخ ا اجرا هماید.
 .9مدیرفنی موظف است د صو ت اجود هقص د ا ائه خدمات گردشذگری ،هسذبت بذه سذیدگی ا ریگیذری
شرایات مسافران ا حل ا فصل مشرل اقدام هماید.
 .10مدیرفنی موظف است د صو ت تخکف ا یا قصو احتمالی د هحوه فعالیت ا عمکررد دفتر /شرکت موضوع
ا جهت بر سی ا اتخاذ تصمیم به ادا ه کل استان گزا

هماید.

معاونت گردشگری اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان تهران

