فرم درخواست عضویت در شبکه همیاران ژئوپارک ارس

به نام خدا
الف) مشخصات فردی
نام (فارسی):

نام (التین):

نام خانوادگي (فارسی):

نام خانوادگي (التین):

نام پدر (فارسی):

نام پدر (التین):

شماره شناسنامه:

شماره ملي:

تاريخ تولد (شمسی):

تاريخ تولد (میالدی):

تلفن تماس:

نشاني (فارسی):

پست الكترونيكي:
سايت اينترنتي:
شبكههای اجتماعي (مثل :)Instagram
ميزان آشنايي با زبان انگليسي:

ب) موضوع همیاری
عنوان فعاليت (فارسي):
عنوان فعاليت (التين):
شرح فعاليت:
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ج) مشخصات محل کار (کارگاه ،فروشگاه ،مرکز خدماتی و)...
نام كامل محل كار (فارسی):
نام كامل محل كار (التین):
تلفن همراه:

نام و نام خانوادگي مسئول:
نام و نام خانوادگي مسئول (التین):
نشاني محل كار (فارسی):

نشاني محل كار (التین):
نمابر محل كار:

تلفن محل كار :
وضعيت ملک (مالک-استیجاری):
نام و نام خانوادگي مالک:

تلفن همراه:

نام و نام خانوادگي نماينده:

د) اطالعات گواهینامهها
 -1كداميک از استانداردهای ذيل را برای محصول خود پيادهسازی نمودهايد؟






پروانه بهرهبرداری

نشان استاندارد





گواهي استاندارد ملي ايران

پروانه بهداشتي

گواهيهای ديگر (نام ببريد)

 -2در كداميک از برنامههای معرفي خدمات و اماكن گردشگری زير عضويت داريد؟




تريپ ادوايزر



ساير برنامهها (نام ببريد)

لونلي پلنت



گوگل مپ



فور اسكور



دانرو



همگردی
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ه) لطفاً نوع فعاليت خود را در جدول زير عالمت بزنيد.
نوع

نوع فعالیت

درجه

فعالیت اصلی

يک ستاره
هتل

دوستاره
سه ستاره
چهار ستاره

مراكز اقامتي

پنج ستاره
اقامتگاه بومگردی
مهمانپذير
كاشانه مهمان
رستوران
فست فود
كافيشاپ

رستورانها و مراكز عرضه غذا

صبحانه پزی
ارائه غذای سنتي
مراكز ارائه و فروش صنايعدستي و توليدات محلي
كارگاههای توليد صنايعدستي و توليدات محلي
بند الف
آژانس مسافرتي

بند ب
بند پ
فني حرفهای

مراكز علمي -آموزشي

دانشگاه
موسسه آموزشي
موزه

مراكز خدماتي گردشگری

مراكز تفريحي  -ورزشي

فضای باز
فضای بسته

ساير
راهنمای محلي
اشخاص حقيقي

تور ليدر
عكاس

ساير
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توجه:
 ارائه تأییدیه همیاری از سوی ژئوپارک ارس و صدور گواهینامه آن ،منوط به تکمیل دقیق فرم به
انضمام مدارک درخواستی و تأیید ژئوپارک است .تأییدیه همیاری به مدت یکک سکاا از تکاری
صدور اعتبار دارد و پس از انجام بازرسی در پایان این دوره قابل تمدیکد اسکت .در طکوا مکدت
داشتن تأییدیه از جانب ژئوپارک ارس پایش صورت میگیرد.
 تأییدیه همیاری ژئوپارک ارس تنها برای یک مرکز معتبر بوده و نمیتوان از اعتبار آن در معرفکی
سایر مراکز اداره شده توسط همان همیار استفاده کرد.
 اصل گواهی فیمابین مهر و امضاءشده و نشان همیاران ژئوپکارک ارس بایکد در محکل ککار و در
معرض دید عموم نصب شده باشد.
 جمع آوری و خرید و فروش سنگ ،کانی ،فسیل و جانوران کمیاب توسط کلیه همیکاران ممنکوع
است.
 شکار حیوانات در معرض انقراض و جمع آوری فسیل ها و گیاهان بومی کمیاب توسکط همیکاران
ممنوع است.
 ارائه درخواست همیاری ژئوپارک ارس بهمنزله پذیرش شرایط و ضوابط همیاری است و تخطی از
آنها سبب لغو همیاری ژئوپارک و عضویت در شبکه همیاران ژئوپارک خواهد شد.
 متقاضی تمدید موظف است حداکثر ده روز پیش از اتمام اعتبار گواهی و کارت همیکاری نسکبت
به تمدید آن اقدام نماید.

تاريخ تكميل پرسشنامه:
نام و نام خانوادگي فرد تكميلكننده:
امضاء:
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