
 دستی لیست نھایی خدمات وزارت میراث فرھنگی، گردشگری و صنایع

 کد زیر خدمت عنوان زیرخدمت کد خدمت عنوان خدمت ردیف

ارائه مجوزھای بھره  ١
اماکن برداری از 

  گردشگری 

صدور پروانه بھره برداری  ١٧٠۶١٣۶٣٠٠٠
 از تاسیسات گردشگری

1706136100 

تمدید پروانه بھره     
برداری از تاسیسات 

 گردشگری

17061363101 

اصالح و تغییر در       
پروانه بھره برداری از 

 تاسیسات گردشگری  

17061363102 

صدور و تمدید مجوز    
شرکت ھای حمل و نقل 

 گردشگری

17061363103 

ارائه مجوزھای  ٢
مربوط به دفاتر 

خدمات مسافرتي و 
  گردشگري (بند ب)  

صدور یا تمدید مجوز دفاتر  ١٧٠۶١٣۶۴٠٠٠
خدمات مسافرتي و 
 گردشگري (بند ب)

17061364106 

اصالح و تغییر مجوز  دفاتر 
خدمات مسافرتي و 
 گردشگري (بند ب)

17061364111 

صدور معرفی نامه جھت 
دفتر خدمات مسافرتی 

گردشگری به سایر 
 دستگاه ھا

17061364112 

نظارت بر عملکرد  دفتر 
مسافرتی خدمات 

 گردشگری

17061364113 

اعتباربخشي گشت  ٣

ھای دفاتر خدمات 
مسافرتي و 
  گردشگري  

تأیید درخواست گشت  ١٧٠۶١٣۶۵٠٠

دفاتر خدمات مسافرتي و 
 گردشگري

17061365105 

صدور یا تمدید کارت 
 راھنمايان گشت   

17061365106 

ابطال کارت راھنمايان 
 گشت  

17061365107 

تغییر کارت راھنمايان 
 گشت 

17061365108 

صدور گواھینامه حرفه ای 
 گردشگری سالمت 

17061365109 

ثبت میراث طبیعی،   ۴
فرھنگی ناملموس و 

آثار منقول و غیر 
منقول تاریخی در 

فھرست آثار ملی و 

 بین المللی 

پیشنھاد مصادیق  ١٧٠٢١٣۶۶٠٠٠
میراث طبیعی و ناملموس 

به یونسکو برای ثبت در 
فھرست ھای میراث 

 جھانی

17021366106 

ثبت میراث طبیعی در 
 فھرست آثار ملی

17021366100 

تعیین حریم حفاظتی و 
آزاد سازی میراث طبیعی 

 و تاریخی

17021366101 

حفظ و احیا میراث 
 طبیعی

17021366107 

ثبت آثار غیر منقول 
 فرھنگی در -تاریخی 

17021366102 



 ملیفھرست آثار 

تعیین و آزاد سازی 
 حریم آثار ملی غیر منقول

17021366103 

ثبت میراث فرھنگی نا 
ملموس در فھرست آثار 

 پاسداری و احیا آنملی و 

17021366104 

-منقول تاریخیثبت آثار 
فرھنگی در فھرست آثار 

 ملي

17021366105 

حفظ و احیاء بناھا،  ۵
بافت ھا و محوطه 

 ھای تاریخی 

حفاظت، مرمت و احیاء  ١٧٠٢٢١٧٧٠٠٠
بناھا، بافت ھا و محوطه 

 ھاي تاريخي 

17022177100 

راھبری حفاظت، مرمت و 
 احیاء بناھای مھم تاریخی

17022177101 

(حفاظت فیزيكي) مراقبت 
از بناھا، محوطه ھا و 
بافت ھاي فرھنگي و 

 تاريخي

17022177102 

نظارت و کنترل ورود  ۶
اموال فرھنگی 

 تاریخی 

تعیین جایگاه ثبتی اموال  ١٧٠٢١٣٧٣٠٠٠
 فرھنگی تاریخی

17021372121 

نظارت بر ورود اشیاء  
فرھنگی تاریخی  به موزه 

ھای سازمان میراث 
صنایع دستی و  فرھنگی 

گردشگری                                                                                                                      

17021372100 

خرید اموال منقول 

فرھنگی تاریخی مجاز در 
 درست مردم

17021372116 

مستندنگاری و 
ساماندھی اطالعاتی 

 عمومی و تخصصی 

17021372100 

استرداد اشیاء فرھنگی 
 تاریخی به کشور

17021372102 

ارائه مجوزھا و  ٧
نظارت بر  نقل و 

انتقال اشیاء 
 فرھنگی تاریخی 

صدور مجوزو نظارت بر  ١٧٠۶٢١٧٨٠٠٠
نقل و انتقال قطعی درون 
سازمانی اشیاء فرھنگی 

 تاریخی

17062178100 

صدور مجوزو نظارت بر 
نقل و انتقال قطعی برون 
سازمانی اشیاء فرھنگی 

 تاریخی

17062178101 

نظارت بر صدور مجوزو 
نقل و انتقال امانی درون 
سازمانی اشیاء فرھنگی 

 تاریخی

17062178102 

صدور مجوزو نظارت بر 
نقل و انتقال امانی برون 

سازمانی اشیاء فرھنگی 
 تاریخی

17062178103 

بررسی و نظارت  ٨
برکسری اموال 
امنای اموال و 
سرقت اموال 

 فرھنگی تاریخی 

اموال بررسی کسری  ١٧٠٢٢١٧٩٠٠٠
امنای اموال و سرقت 
 اموال فرھنگی تاریخی

17022179000 

 17021371100صدور پروانه مجموعه  ١٧٠۶١٣٧١٠٠٠نظارت بر اموال  ٩



مجموعه داران و  
دستگاه ھای 

 اجرایی  

 یدار

مستندنگاری اشیاء  
مجموعه داران و در اختیار 

 دستگاه ھا  

17021371101 

تأیید اثر فرھنگی تاریخی 
دستگاه ھا و مجموعه 

 داران

17021371102 

حفاظت و مرمت اشیاء 
 مجموعه داران

17021371103 

صدور پروانه تجارت  ١٠
اموال فرھنگی 

تاریخی منقول مجاز  
و نظارت بر برگزاری 

 حراج ھا 

صدور پروانه تجارت و  ١٧٠٢٢١٨٠٠٠٠
نظارت بر نحوه برگزاری 

 حراج ھا 

17022180000 

حفظ ، احیا و  ١١
نگھداری موزه ھا و 

اشیا تاریخی و 
 فرھنگی 

نظارت بر اقدامات عمرانی  ١٧٠٢٢١٨١٠٠٠
در انواع موزه ھا (کاخ 

موزه ھا، سایت موزه ھا و 
 اکو موزه ھا) 

17022181100 

مرمت اموال منقول 
فرھنگی،تاریخی(بخش 

صی)  دولتی و خصو

17022181101 

حفاظت و نگھداری اموال 
منقول 

فرھنگی،تاریخی(بخش 
صی)  دولتی و خصو

17022181102 

حمایت از آزمایشگاه ھا و 
کارگاھھای حفاظت و 

مرمت اموال 
 فرھنگی،تاریخی 

17022181103 

نمایش آثار تاریخی   ١٢
 و فرھنگی 

نمایش مجازی موزه ھا و   ١٧٠۶١٣٧٠٠٠٠
اماکن فرھنگی،تاریخی 

 کشور

17061370100 

فروش بلیط اماكن 
 تاريخي -فرھنگي 

17061370101 

رائه راھنمای صوتی موزه 
ھا و اماکن 

 فرھنگی،تاریخی

17061370102 

ارائه مجوز تاسیس  ١٣
موزه ھای دولتی و 

 خصوصی 

صدور مجوز تاسیس موزه   ١٧٠۶٢١٨٢٠٠٠
صصی  ھای تخ

 دستگاھھای اجرایی 

17062182100 

صدور مجوز تاسیس   
 موزه خصوصي  

17062182101 

نظارت و برگزاری   ١۴
نمایشگاه ھا ، 
جشنواره ھا و 
ھمایش ھای 

سازمان میراث 
صنایع  فرھنگی، 

دستی و گردشگری  

صدور مجوز برگزاری  ١٧٠۶١٣٧٣٠٠٠
نمایشگاه ھای داخلی 

 صنایع دستی

17061373106 

صدور مجوز برگزاری و 
مشارکت در نمایشگاه 

صنایع  ھای خارجی 
 دستی

17061373107 

برپایی نمایشگاھھای  
داخلی و  بین المللی 

 گردشگری 

17061373104 

برگزاری جشنواره ھا، 
نشست ھا و ھمایش 

 ھای گردشگری

17051373105 



حمایت و نظارت بر    ١۵
کارگاه ھای تولید 

 صنایع دستی  

صدور و تمدید پروانه  ١٣٠۴١٣٧۴٠٠٠
صنایع  تولیدكارگاھي 

 دستی

13041374100 

بندی و ارائه گواھی درجه 
کیفیت کارگاه ھای 

صنایع دستی  تولیدات 

13041374102 

حمایت بیمه ای از کارگاه 
صنایع دستی  ھای 

13041374103 

نظارت بر کارگاه ھای 
صنایع دستی  تولیدی 

13041374104 

حمایت مالی و مشاوره  
ای تجھیز کارگاھھای 

 صنایع دستی 

13041374105 

تمدید جواز صدور و 
صنایع  تاسیس كارگاه 

 دستی

13041374106 

حمایت و نظارت بر   ١۶
صنایع  تولید انفرادي 

 دستی  

صدور و تمدید  پروانه  ١٣٠۴١٣٧۶٠٠٠
تولید انفرادی ھنرمندان و 
صنایع دستی  صنعتگران 

13041376100 

نظارت بر پروانه انفرادی 
 صنایع دستی

13041376102 

از حمایت بیمه ای 

ھنرمندان، استادکاران و 
صنایع دستی  فعاالن 

13041376103 

شناسایی و   ١٧
حمایت از فعالین و 

صنایع  شاغلین 
 دستی 

صدورو تمدید کارت  ١٣٠۴٢١٨٣٠٠٠
شناسایی فعالین و 

صنایع دستی  شاغلین 

13042183100 

تایید  مشاغل خانگی 
صنایع دستی  صنعتگران 

13042183101 

ارائه معرفی نامه جھت  
صنایع دستی  صنعتگران 

 به بیمه

13042183102 

اعطای تسھیالت  ١٨
میراث فرھنگی ، 

صنایع دستی 
وگردشگری به 

ضیان     متقا

١٧٠٢١٣٧٧٧٠٠
٠ 

اعطای تسھیالت و یارانه 
 به پروژه ھای گردشگری

13071377103 

اعطای تسھیالت به 
صنایع  کارگاه ھای تولیدی 

 دستی

13041377104 

اعطای تسھیالت و یارانه 
مشارکت در مرمت ابنیه 

ھای تاریخی به بخش 
 خصوصی

17021377105 

اعطای تسھیالت و یارانه  
برای حفاظت و مرمت 

 پایگاه ھا ملی و جھانی

17021377106 

اعطاء کمک ھای فنی و 
اعتباری به مالکین و بھره 

برداران آثار فرھنگی 
 تاریخی

17021377107 

اعطای تسھیالت  
مشارکتی در مرمت ابنیه 

تاریخی به بخش 
 خصوصی 

17021377108 

اعطای اعتبارات زیر  
ساختی به تاسیسات 

 گردشگری

13071377109 



صدور موافقت   ١٩
اصولی و مجوز ایجاد 

اصالح و یا تکمیل 
تاسیسات 
  گردشگری 

ور موافقت اصولی صد  ١٧٠۶١٣٧٨٠٠٠
 تاسیسات گردشگری

17061378101 

صدور مجوز و نظارت بر  
صالح و یا تکمیل  ایجاد، ا

 تاسیسات گردشگری

17061378102 

اعتباربخشی  ٢٠
ھای مردم  تشکل

نھاد وزارتخانه میراث 

فرھنگی،گردشگری 
صنایع دستی  و 

 

ارزیابی تشكلھای مردم    ١٧٠٢١٣٧٩٠٠٠
 نھاد

17021379100 

ثبت، تمدید تطبیق و رفع 

ابطال مجوزھای 
 تشكلھای مردم نھاد

17021379102 

صدور موافقتنامه   ٢١
تاسیس مناطق 

 نمونه گردشگری  

صدور موافقتنامه   ١٧٠۶١٣٨٠٠٠٠
تاسیس مناطق نمونه 

 گردشگری

17061380100 

حمایت و نظارت بر ایجاد  
زيرساخت ھاي 

 تاسیسات گردشگري

17061380103 

اعطای نشان   ٢٢
مرغوبیت محصوالت 

 صنایع دستی 

اعطای نشان مرغوبیت   ١٣٠۴٢١٨۴٠٠٠
صنایع دستی  محصوالت 

13042184000 

اطالع رسانی و  ٢٣
معرفی جاذبه ھا و 

ظرفیت ھای میراث 
صنایع  فرھنگی، 

 دستی و گردشگری 

اطالع رسانی و معرفی  ١٧٠۶٢١٨۵٠٠٠
جاذبه ھا و ظرفیت ھای 

صنایع  میراث فرھنگی، 
 دستی و گردشگری

17062185000 

طراحي و نمونه  24
صنايع  سازي 

 دستي 

طراحی و نمونه سازی   ١٣٠۴٢١٨۶٠٠٠
محصوالت بر حسب 

صنایع دستی  رشته ھای 

13042186000 

ترویج و فرھنگ   ٢۵
سازی میراث 

صنایع  فرھنگی، 
دستی و توسعه 

بلیغ و  گردشگری (ت
 ترویج) 

ترویج و فرھنگ سازی   ١٧٠٢٢١٨٧٠٠٠
صنایع  میراث فرھنگی، 

دستی و توسعه 
بلیغ و ترویج)  گردشگری (ت

17022187000 

ارائه آمار تحلیلی   ٢۶
 حوزه گردشگری 

ارائه آمار تحلیلی حوزه   ١٣٠٧٢١٨٨٠٠٠
 گردشگری

13072188000 

آموزش ھای   ٢٧
تخصصی میراث 
صنایع  فرھنگی، 

  دستی و گردشگری

صدور و تمدید مجوز  ١٨٠٨٢١٨٩٠٠٠
اجرای دوره ھای 

آموزشی تخصصی 
 گردشگری

18082189100 

ارائه مدرک جامع دوره 
صصی گردشگری   ھای تخ

18082189101 

اصالح و تغییر مجوز 
آموزشگاه ھای تخصصی 

 گردشگری 

18082189102 

صدور مجوز برگزاری دوره  
ھای آموزش تخصصی 

صنایع  ویژه شاغلین 
 دستی 

18082189103 

صدور کارت مربیگری  

 صنایع دستی

18082189104 

صدور گواھی نامه   
آموزش تخصصی برای 
صنایع دستی  شاغلین 

18082189105 

برگزاری دوره ھای 
آموزشی تخصصی موزه و 

18082189106 



 موزه داری 

پاسخ به   ٢٨
استعالمات دستگاه 

ھا در حوزه میراث 
صنایع  فرھنگی، 

 دستی و گردشگری 

پاسخ به استعالمات در  ١٧٠٢٢١٩٠٠٠٠
خصوص ثبت و حریم 

 میراث فرھنگی و طبیعی

17022190100 

پاسخ به استعالمات در 
صه و حریم  محدوده عر

 پایگاه ھا ملی و جھانی 

17022190101 

استعالمات پاسخ به 
ضوابط  قانونی در خصوص 

 -حفاظتی و احیایی 
صه ھا و حرائم آثار  عر

تاریخی، فرھنگی و بافت 
ھای تاریخی،  محوطه 

 باستانی

17022190102 

پاسخ به استعالمات در 
خصوص تاسیسات و 

موسسات گردشگری 
-اماکن-(مجوز ماھواره
-ناجا-وزارت خارجه

ثبت شرکت ھا  -تعزیرات
 نام)برای تغییر 

17022190103 

پاسخ به استعالم ھای 
تخصصی تشكل ھاي 

مردم نھاد در حوزه میراث 
صنایع دستی  فرھنگی ، 

 و گردشگری

17022190104 

رسیدگی به  ٢٩
شکایات حوزه میراث 

صنایع  فرھنگی، 
 دستی و گردشگری 

رسیدگی به شکایات  ١٧٠۶٢١٩١٠٠٠
حوزه میراث فرھنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

17062191000 

ضه و  ٣٠ حمايت از عر
فروش محصوالت 

 صنايع دستي 

حمايت از بسته بندي  ١٣٠٧٢١٩٢٠٠٠
صنايع دستي   محصوالت 

13072192100 

صدور مجوز برگزاری 
ضه  بازارچه ھای موقت عر

صنایع دستی  و فروش 

13072192101 

صور مجوز ایجاد، اصالح و 
یا تجھیز بازارچه ھای 

صنایع   دستیدائمی 

13072192102 

صور مجوز برگزاری 
صنایع دستی  حراجی 

13072192103 

صدور جواز تاسیس، و  
پروانه فعالیت فروشگاه 

صنایع دستی  ھای 

13072192104 

حفظ و نگھداری  ٣١
صنایع  رشته ھای 

دستی در حال 
منسوخ شدن یا 

 منسوخ شده 

حفظ و نگھداری رشته  ١٧٠٢٢١٩٣٠٠٠
صنایع دستی  در ھای 

حال منسوخ شدن یا 
 منسوخ شده

17022193000 

شناسایی و   32
حفاظت پایگاھھای 

میراث فرھنگی 

 ملی و جھانی 

شناسایی و ساماندھی  ١٧٠٢٢١٩۴٠٠٠
پایگاه ھای میراث 

 فرھنگی در سطح جھانی

17022194100 

حفاظت و مرمت 
پایگاھھای میراث 

 فرھنگی ملی و جھانی

17022194101 

 17022194102شناسایی و ساماندھی   



پایگاه ھای میراث 
 فرھنگی در سطح ملی

راه اندازی خانه  33
صنایع دستی   ھای 

راه اندازی خانه ھای  ١٧٠٢٢١٩۵٠٠٠
صنایع دستی  سنتی 

17022195100 

راه اندازی خانه ھای 
صنایع دستی  خالق 

17022195101 

استاندارد سازی  34
رشته ھای و 

فضاھای کارگاھی 
 صنایع دستی 

استاندارد سازی رشته  ١٧٠٢٢١٩۶٠٠٠
صنایع دستی   ھای 

17022196100 

استاندارد سازی فضاھای 
صنایع دستی  کارگاھی 

17022196101 

ارائه مجوزھای   35
مطالعات  باستان 

شناسی و فعالیت 
موسسات   

مدیریت، مرمت و 
احیاء آثار فرھنگی و 

 تاریخی 

صدور مجوز مرمت و   ١٧٠۶٢١٩٧٠٠٠
 احیاء بناھای تاریخی

17062197100 

صدور مجوز تغییر کاربری  
و واگذاری ابنیه تاریخی 

 ھم شان اثر

17062197101 

  صدور مجوز  مطالعات
 باستان شناسی

17062197102 

صدور مجوز بھره برداری 
 ابنیه واگذاری شده 

17062197103 

صدور مجوز فعالیت  
موسسات مدیریتی 

محوطه ھا و ابنیه 

 فرھنگی و تاریخی

17062197104 

صدور مجوز فعالیت کارگاه 
ھا و موسسات مرمت 

محوطه ھا و ابنیه 
 فرھنگی و تاریخی

17062197105 

صدور مجوز فعالیت  
موسسات خدمات 

مشاوره در حوزه مرمت و 
احیا آثار فرھنگی و 

 تاریخی

17062197106 

انعقاد و اجرای   36
تعھدات مشترک 

بین المللی 
جمھوری اسالمی 

ایران در حوزه 
 گردشگری 

انعقاد یادداشت تفاھم  ١٣٠٧٢١٩٨٠٠٠
ھمکاری ھای مشترک 

 گردشگری

13072198100 

برنامه اجرایی  انعقاد

ھمکاری ھای مشترک 
 گردشگری

13072198101 

توسعه و تعامل با 
سازمان ھای تخصصی 

 منطقه

13072198102 

ارائه مجوزھای بھره  37
برداری از تاسیسات 

 گردشگری
 

درجه بندی و صدور   ١٧٠۶٢١٩٩٠٠٠
گواھینامه تاسیسات 

 گردشگری 

1706199100 

صدور مجوز ارزیابان و 
مدیران فنی طرح تطبیق 

 تاسیسات گردشگری

1706199101 

صدور مجوز فعالیت 
شرکت ھای طرح تطبیق 

 تاسیسات گردشگری

1706199102 

نظارت بر عملکرد شرکت 
ھا و عوامل ارزیابی طرح 

تطبیق تاسیسات 
 گردشگری

1706199103 

نظارت بر تاسیسات 
 گردشگری

1706199104 



نظارت بر تاسیس و  38
فعالیت تشکل ھای 

 ای گردشگری  حرفه

صدور مجوز فعالیت  ١٧٠۶٢٢٠٠٠٠٠
تشکل ھای حرفه ای 

 گردشگری

17062200100 

نظارت بر فعالیت تشکل 
 ھای حرفه ای گردشگری

17062200101 

 


