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 به نام خدا

 مشخصات فردي الف(

  :(التین)نام   :(فارسی)نام 

  :(التین) نام خانوادگي  :(فارسیخانوادگي )نام 

  (:التیننام پدر )  (:فارسینام پدر )

  شماره ملي:  شماره شناسنامه:

  (:میالديتاريخ تولد )  (:شمسیتاريخ تولد )

  تلفن تماس:

  :(فارسی) نشاني

  :يپست الكترونيك

  سايت اينترنتي:

  :(Instagramمثل اجتماعي ) هایشبكه

 ميزان آشنايي با زبان انگليسي:

 موضوع همیاري (ب

  :فعاليت )فارسي( عنوان

 

  :فعاليت )التين( عنوان

 

 :شرح فعاليت
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 (و... کار )کارگاه، فروشگاه، مرکز خدماتیمحل مشخصات  (ج

  :(فارسی) محل كارنام كامل 

  :(التین)محل كار نام كامل 

  :تلفن همراه  :مسئولنام و نام خانوادگي 

  :(التین) مسئولنام و نام خانوادگي 

  :(فارسی)محل كار  نشاني

  :(التین)محل كار  نشاني

  :محل كار نمابر  :محل كار  تلفن

  :(استیجاري-مالک) ملک وضعيت

  مالک: ينام خانوادگ و نام

  :تلفن همراه  نماينده:ي نام خانوادگ و نام

 

 

 هاگواهینامهاطالعات ( د

 ؟ديانمودهسازی پيادهخود  مركزاستانداردهای ذيل را برای  از يکكدام -1
  یبرداربهرهپروانه  نشان استاندارد   ملي ايرانگواهي استاندارد  پروانه بهداشتي 

 نام ببريد() گريدی هايگواه  

 معرفي خدمات و اماكن گردشگری زير عضويت داريد؟ هایبرنامهاز  کيكدامدر  -2
 تريپ ادوايزر  لونلي پلنت  گوگل مپ  فور اسكور  دانرو  همگردی 

 نام ببريد() هاساير برنامه  
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 توجه:
 ژئوپارک  ميو آموزش مفاه جيحفاظت، ترو ديخود با يو ضوابط الزم شغل طيعالوه بر شرا ان،يمتقاض هيكل

به  یاصدمه گونهچيه ديآنها نبا یهاتيفعال نيچنداشته باشند. همدر فعاليت های خود در نظر  زيرا ن

 .اشدداشته ب داريتوسعه پا ميبا مفاه يرتيمغا ايژئوپارک وارد كند و  يعيچشم انداز طب اي ستيزطيمح

 در معرر  انقررا  واناتيشكار حو  ابيكم يبوم اهانيگ، ليفس ،يو فروش سنگ، كان ديخر آوری، جمع 

  و همراهان ژئوپارک ممنوع است. ارانيهم هيتوسط كل

 ر مروارد الزم در مراكرز هميراران استفاده از ظروف پالستيكي يكبار مصرف و بسته بندی پالستيكي بجز د

 نيست.مجاز 

 یژئوپارک، در بسته بنرد ارانيمحصوالت ارائه شده خود را با نشان شبكه هم هيموظف هستند كل ارانهمي 

 .مراجعان قرار دهند اريدر اخت يمناسب و با درج اطالعات كاف

 منرو  بره تكميرل و صدور گواهينامه آن طبسژئوپارک از سوی شبكه همياران عضويت در  ارائه تأييديه ،

تأييديه بره مردت يرک سرال از تراريخ اين  است.ژئوپارک  دييتأو درخواستي فرم به انضمام مدارک دقيق 

صدور اعتبار دارد و پس از انجام بازرسي در پايان اين دوره قابل تمديد است. در طول مدت داشتن تأييديه 

 گيرد.صورت ميهای دوره ای پايش  طبساز جانب ژئوپارک 

 از اعتبرار آن  توانيمركز معتبر بوده و نم کي یتنها برا طبسژئوپارک شبكه همياران عضويت در  هيدييتأ

 استفاده كرد. اريمراكز اداره شده توسط همان هم ريسا يدر معرف

 بايرد در محرل كرار و در  طربسژئوپرارک  هميرارانشبكه مابين مهر و امضاءشده و نشان اصل گواهي في

 معر  ديد عموم نصب شده باشد.

  است و  یاريو ضوابط هم طيشرا رشيمنزله پذبه طبسژئوپارک شبكه همياران عضويت در ارائه درخواست

 ژئوپارک خواهد شد. ارانيدر شبكه هم تياز آنها سبب لغو عضو يتخط

 نسبت به تمديد آن  خودكارت  يا پيش از اتمام اعتبار گواهي و متقاضي تمديد موظف است حداكثر ده روز

 يفريدرجره ك رييرتغ ايردائرم، فروت مالرک و  ايرموقت  يلتعطي مجموعه، مجوز لغو درصورت اقدام نمايد.

 .ژئوپارک طبس اطالع دهد تيريماه مراتب را به مد کيموظف است ظرف مدت  اريمجموعه، هم

  فقط با رعايت ضروابط و همراهنگي سبط کراپوئژ وگول و ژئوپارک طبساستفاده از لوگو شبكه همياران ،

اسرتفاده از لوگرو يونسركو توسرط هميراران و همراهران و يرا درج آن برر روی ژئوپارک طبس مجاز است. 

 محصوالت مجاز نيست.

  :تاريخ تكميل پرسشنامه

  :كنندهليفرد تكمو نام خانوادگي نام 

 :امضاء


