لیست نهایی خدمات وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
کد خدمت

عنوان زیرخدمت

کد زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت

1

ارائه مجوزهای
بهره برداری از
تاسیسات
گردشگری

10111616111

صدور پروانه بهره برداری از تاسیسات
گردشگری
تمدید پروانه بهره برداری از تاسیسات
گردشگری
اصالح و تغییر در پروانه بهره
برداری از تاسیسات گردشگری
صدور و تمدید مجوز شرکت های حمل
و نقل گردشگری

1706136100

2

ارائه مجوزهای
مربوط به دفاتر
خدمات مسافرتي و
گردشگري (بند ب)

10111613111

صدور یا تمدید مجوز دفاتر خدمات
مسافرتي و گردشگري (بند ب)
اصالح و تغییر مجوز دفاتر خدمات
مسافرتي و گردشگري (بند ب)
صدور معرفی نامه جهت دفتر خدمات
مسافرتی گردشگری به سایر دستگاه ها
نظارت بر عملکرد دفتر خدمات مسافرتی
گردشگری

6

اعتباربخشي گشت
های دفاتر خدمات
مسافرتي و
گردشگري

1011161011

تأیید درخواست گشت دفاتر خدمات
مسافرتي و گردشگري
صدور یا تمدید کارت راهنمایان گشت

17061365106

ابطال کارت راهنمایان گشت

17061365107

تغییر کارت راهنمایان گشت

17061365108

3

ثبت میراث
طبیعی ،فرهنگی
ناملموس و آثار
منقول و غیر
منقول تاریخی در
فهرست آثار ملی و
بین المللی

10121611111

صدور گواهینامه حرفه ای گردشگری
سالمت
پیشنهاد مصادیق میراث طبیعی و ناملموس
به یونسکو برای ثبت در فهرست های
میراث جهانی
ثبت میراث طبیعی در فهرست آثار ملی

17061365109

0

حفظ و احیاء بناها،
بافت ها و محوطه

10122100111

تعیین حریم حفاظتی و آزاد سازی میراث
طبیعی و تاریخی
حفظ و احیا میراث طبیعی
ثبت آثار غیر منقول تاریخی  -فرهنگی در
فهرست آثار ملی
تعیین و آزاد سازی حریم آثار ملی غیر
منقول
ثبت میراث فرهنگی نا ملموس در فهرست
آثار ملی و پاسداری و احیا آن
ثبت آثار منقول تاریخی-فرهنگی در
فهرست آثار ملي
حفاظت ،مرمت و احیاء بناها ،بافت ها و
محوطه هاي تاریخي

17061363101
17061363102
17061363103

17061364106
17061364111
17061364112
17061364113

17061365105

17021366106
17021366100
17021366101
17021366107
17021366102
17021366103
17021366104
17021366105
17022177100

بسترارائه
خدمت

های تاریخی

راهبری حفاظت ،مرمت و احیاء بناهای
مهم تاریخی
مراقبت (حفاظت فیزیكي) از بناها ،محوطه
ها و بافت هاي فرهنگي و تاریخي
تعیین جایگاه ثبتی اموال فرهنگی تاریخی

17022177101
17022177102

1

نظارت و کنترل
ورود اموال
فرهنگی تاریخی

10121606111

0

ارائه مجوزها و
نظارت بر نقل و
انتقال اشیاء
فرهنگی تاریخی

10112106111

6

بررسی و نظارت
برکسری اموال
امنای اموال و
سرقت اموال
فرهنگی تاریخی
نظارت بر اموال
مجموعه داران و
دستگاه های
اجرایی

10122102111

صدور مجوزو نظارت بر نقل و انتقال
قطعی درون سازمانی اشیاء فرهنگی
تاریخی
صدور مجوزو نظارت بر نقل و انتقال
قطعی برون سازمانی اشیاء فرهنگی
تاریخی
صدور مجوزو نظارت بر نقل و انتقال
امانی درون سازمانی اشیاء فرهنگی
تاریخی
صدور مجوزو نظارت بر نقل و انتقال
امانی برون سازمانی اشیاء فرهنگی
تاریخی
بررسی کسری اموال امنای اموال و سرقت
اموال فرهنگی تاریخی

10111601111

صدور پروانه مجموعه داری

17021371100

مستندنگاری اشیاء مجموعه داران و در
اختیار دستگاه ها
تأیید اثر فرهنگی تاریخی دستگاه ها و
مجموعه داران
حفاظت و مرمت اشیاء مجموعه داران

17021371101

11

صدور پروانه
تجارت اموال
فرهنگی تاریخی
منقول مجاز و
نظارت بر
برگزاری حراج ها
حفظ  ،احیا و
نگهداری موزه ها
و اشیا تاریخی و
فرهنگی

2

11

نظارت بر ورود اشیاء فرهنگی تاریخی
به موزه های سازمان میراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری
خرید اموال منقول فرهنگی تاریخی مجاز
در درست مردم
مستندنگاری و ساماندهی اطالعاتی عمومی
و تخصصی
استرداد اشیاء فرهنگی تاریخی به کشور

17021372121
17021372100
17021372116
17021372100
17021372102
17062178100
17062178101
17062178102
17062178103
17022179000

17021371102
17021371103

10122161111

صدور پروانه تجارت و نظارت بر نحوه
برگزاری حراج ها

17022180000

10122161111

نظارت بر اقدامات عمرانی در انواع موزه
ها (کاخ موزه ها ،سایت موزه ها و اکو
موزه ها)
مرمت اموال منقول فرهنگی،تاریخی(بخش
دولتی و خصوصی)
حفاظت و نگهداری اموال منقول
فرهنگی،تاریخی(بخش دولتی و خصوصی)

17022181100
17022181101
17022181102

12

نمایش آثار
تاریخی و فرهنگی

10111601111

16

ارائه مجوز تاسیس
موزه های دولتی و
خصوصی

10112162111

13

نظارت و
برگزاری نمایشگاه
ها  ،جشنواره ها و
همایش های
سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری

10111606111

10

حمایت و نظارت
بر کارگاه های
تولید صنایع دستی

16131603111

11

حمایت و نظارت
بر تولید انفرادي
صنایع دستی

16131601111

10

شناسایی و حمایت
از فعالین و شاغلین
صنایع دستی

16

اعطای تسهیالت
میراث فرهنگی ،
صنایع دستی
وگردشگری به
متقاضیان

حمایت از آزمایشگاه ها و کارگاههای
حفاظت و مرمت اموال فرهنگی،تاریخی

17022181103

نمایش مجازی موزه ها و اماکن
فرهنگی،تاریخی کشور
فروش بلیط اماكن فرهنگي  -تاریخي

17061370100

رائه راهنمای صوتی موزه ها و اماکن
فرهنگی،تاریخی
صدور مجوز تاسیس موزه های تخصصی
دستگاههای اجرایی
صدور مجوز تاسیس موزه خصوصي

صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های
داخلی صنایع دستی
صدور مجوز برگزاری و مشارکت در
نمایشگاه های خارجی صنایع دستی
برپایی نمایشگاههای داخلی و بین المللی
گردشگری
برگزاری جشنواره ها ،نشست ها و همایش
های گردشگری
صدور و تمدید پروانه تولیدكارگاهي صنایع
دستی
درجه بندی و ارائه گواهی کیفیت کارگاه
های تولیدات صنایع دستی
حمایت بیمه ای از کارگاه های صنایع
دستی
نظارت بر کارگاه های تولیدی صنایع دستی
حمایت مالی و مشاوره ای تجهیز
کارگاههای صنایع دستی
صدور و تمدید جواز تاسیس كارگاه صنایع
دستی
صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی
هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی
نظارت بر پروانه انفرادی صنایع دستی

حمایت بیمه ای از هنرمندان ،استادکاران و
فعاالن صنایع دستی
صدورو تمدید کارت شناسایی فعالین و
16132166111
شاغلین صنایع دستی
تایید مشاغل خانگی صنعتگران صنایع
دستی
ارائه معرفی نامه جهت صنعتگران صنایع
دستی به بیمه
 101216000111اعطای تسهیالت و یارانه به پروژه های
گردشگری
اعطای تسهیالت به کارگاه های تولیدی
صنایع دستی
اعطای تسهیالت و یارانه مشارکت در
مرمت ابنیه های تاریخی به بخش
خصوصی

17061370101
17061370102
17062182100
17062182101

17061373106
17061373107
17061373104
17051373105
13041374100
13041374102
13041374103
13041374104
13041374105
13041374106
13041376100
13041376102
13041376103
13042183100
13042183101
13042183102
13071377103
13041377104
17021377105

12

صدور موافقت
اصولی و مجوز
ایجاد اصالح و یا
تکمیل تاسیسات
گردشگری
حمایت از تشکل
های مردم نهاد در
حوزه میراث
فرهنگی  ،صنایع
دستی و گردشگری

21

صدور موافقتنامه
تاسیس مناطق
نمونه گردشگری

22

اعطای نشان
مرغوبیت
محصوالت صنایع
دستی
10112160111
اطالع رسانی و
معرفی جاذبه ها و
ظرفیت های
میراث فرهنگی،
صنایع دستی و
گردشگری
16132161111
طراحي و نمونه
سازي صنایع دستي

20

ترویج و فرهنگ
سازی میراث
فرهنگی ،صنایع
دستی و توسعه
گردشگری (تبلیغ و
ترویج)
ارائه آمار تحلیلی
حوزه گردشگری

20

آموزش های
تخصصی میراث
فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری

21

26

24

21

10111606111

10121602111

10111661111

16132163111

اعطای تسهیالت و یارانه برای حفاظت و
مرمت پایگاه ها ملی و جهانی
اعطاء کمک های فنی و اعتباری به مالکین
و بهره برداران آثار فرهنگی تاریخی
اعطای تسهیالت مشارکتی در مرمت ابنیه
تاریخی به بخش خصوصی
اعطای اعتبارات زیر ساختی به تاسیسات
گردشگری
صدور موافقت اصولی تاسیسات
گردشگری
صدور مجوز و نظارت بر ایجاد ،اصالح
و یا تکمیل تاسیسات گردشگری
رتبه بندی مجامع و تشكل هاي مردم نهاد
در حوزه میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و
گردشگری
آموزش و توانمند سازي تشكلهاي مردم نهاد
در زمینه گردشگری ،میراث فرهنگی و
صنایع دستی
صدور موافقتنامه تاسیس مناطق نمونه
گردشگری
حمایت و نظارت بر ایجاد زیرساخت هاي
تاسیسات گردشگري
اعطای نشان مرغوبیت محصوالت صنایع
دستی

17021377106
17021377107
17021377108
13071377109
17061378101
17061378102
17021379100
17021379102
17061380100
17061380103
13042184000

اطالع رسانی و معرفی جاذبه ها و ظرفیت
های میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری

17062185000

طراحی و نمونه سازی محصوالت بر
حسب رشته های صنایع دستی

13042186000

10122160111

ترویج و فرهنگ سازی میراث فرهنگی،
صنایع دستی و توسعه گردشگری (تبلیغ و
ترویج)

17022187000

16102166111

ارائه آمار تحلیلی حوزه گردشگری

13072188000

16162162111

صدور و تمدید مجوز اجرای دوره های
آموزشی تخصصی گردشگری
ارائه مدرک جامع دوره های تخصصی
گردشگری
اصالح و تغییر مجوز آموزشگاه های
تخصصی گردشگری
صدور مجوز برگزاری دوره های آموزش
تخصصی ویژه شاغلین صنایع دستی
صدور کارت مربیگری صنایع دستی

18082189100
18082189101
18082189102
18082189103
18082189104

26

پاسخ به
استعالمات دستگاه
ها در حوزه میراث
فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری

10122121111

22

رسیدگی به
شکایات حوزه
میراث فرهنگی،
صنایع دستی و
گردشگری
حمایت از عرضه
و فروش
محصوالت صنایع
دستي

10112121111

61

حفظ و نگهداری
رشته های صنایع
دستی در حال
منسوخ شدن یا
منسوخ شده
شناسایی و
حفاظت پایگاههای
میراث فرهنگی
ملی و جهانی

33

راه اندازی خانه
های صنایع دستی

10122120111

34

استاندارد سازی
رشته های و
فضاهای کارگاهی
صنایع دستی
ارائه مجوزهای
مطالعات باستان

10122121111

61

32

35

صدور گواهی نامه آموزش تخصصی
برای شاغلین صنایع دستی
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی
موزه و موزه داری
پاسخ به استعالمات در خصوص ثبت و
حریم میراث فرهنگی و طبیعی
پاسخ به استعالمات در محدوده عرصه و
حریم پایگاه ها ملی و جهانی
پاسخ به استعالمات قانونی در خصوص
ضوابط حفاظتی و احیایی  -عرصه ها و
حرائم آثار تاریخی ،فرهنگی و بافت های
تاریخی ،محوطه باستانی
پاسخ به استعالمات در خصوص تاسیسات
و موسسات گردشگری (مجوز ماهواره-
اماکن-وزارت خارجه-ناجا-تعزیرات -ثبت
شرکت ها برای تغییر نام)
پاسخ به استعالم های تخصصی تشكل هاي
مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی ،
صنایع دستی و گردشگری
رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

18082189105
18082189106
17022190100
17022190101
17022190102

17022190103

17022190104
17062191000

16102122111

حمایت از بسته بندي محصوالت صنایع
دستي
صدور مجوز برگزاری بازارچه های
موقت عرضه و فروش صنایع دستی
صور مجوز ایجاد ،اصالح و یا تجهیز
بازارچه های دائمی صنایع دستی
صور مجوز برگزاری حراجی صنایع
دستی
صدور جواز تاسیس ،و پروانه فعالیت
فروشگاه های صنایع دستی
حفظ و نگهداری رشته های صنایع دستی
در حال منسوخ شدن یا منسوخ شده

10122123111

شناسایی و ساماندهی پایگاه های میراث
فرهنگی در سطح جهانی
حفاظت و مرمت پایگاههای میراث
فرهنگی ملی و جهانی
شناسایی و ساماندهی پایگاه های میراث
فرهنگی در سطح ملی
راه اندازی خانه های سنتی صنایع دستی

17022195100

راه اندازی خانه های خالق صنایع دستی

17022195101

استاندارد سازی رشته های صنایع دستی

17022196100

استاندارد سازی فضاهای کارگاهی صنایع
دستی

17022196101

صدور مجوز مرمت و احیاء بناهای
تاریخی

17062197100

10122126111

10112120111

13072192100
13072192101
13072192102
13072192103
13072192104
17022193000

17022194100
17022194101
17022194102

شناسی و فعالیت
موسسات
مدیریت ،مرمت و
احیاء آثار فرهنگی
و تاریخی

36

انعقاد و اجرای
تعهدات مشترک
بین المللی
جمهوری اسالمی
ایران در حوزه
گردشگری
نظارت و ارزیابی
تاسیسات
گردشگری و
صدور مجوزهای
مربوطه

37

صدور مجوز تغییر کاربری و واگذاری
ابنیه تاریخی هم شان اثر
صدور مجوز مطالعات باستان شناسی

16102126111

10112122111

صدور مجوز بهره برداری ابنیه واگذاری
شده
صدور مجوز فعالیت موسسات مدیریتی
محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی
صدور مجوز فعالیت کارگاه ها و موسسات
مرمت محوطه ها و ابنیه فرهنگی و
تاریخی
صدور مجوز فعالیت موسسات خدمات
مشاوره در حوزه مرمت و احیا آثار
فرهنگی و تاریخی
انعقاد یادداشت تفاهم همکاری های مشترک
گردشگری
انعقاد برنامه اجرایی همکاری های مشترک
گردشگری
توسعه و تعامل با سازمان های تخصصی
منطقه
درجه بندی و صدور گواهینامه تاسیسات
گردشگری
صدور مجوز ارزیابان و مدیران فنی طرح
تطبیق تاسیسات گردشگری
صدور مجوز فعالیت شرکت های طرح
تطبیق تاسیسات گردشگری
نظارت بر عملکرد شرکت ها و عوامل
ارزیابی طرح تطبیق تاسیسات گردشگری
نظارت بر تاسیسات گردشگری

38

نظارت بر تاسیس
و فعالیت تشکل
های حرفهای
گردشگری

10112211111

صدور مجوز فعالیت تشکل های حرفه ای
گردشگری
نظارت بر فعالیت تشکل های حرفه ای
گردشگری

62

توسعه بازار
صنایع دستی داخلی
و برگزاری
نمایشگاهها و
بازارچه های
صنایع دستی

10121602111

ارائه تسهیالت به سرمایه گذارها در حوزه
صنایع دستی
تهیه گزارش تحلیلی بازارچه های نوروزی
و تابستانی
تهیه گزارشات آمار و مشخصات
صادرکنندگان صنایع دستی
جمع آوری آمار و مشخصات فروشگاهها
برگزاری نمایشگاه

17062197101
17062197102
17062197103
17062197104
17062197105
17062197106
13072198100
13072198101
13072198102
1706199100
1706199101
1706199102
1706199103
1706199104
17062200100
17062200101

10121602111
10121602112
10121602116
10121602113
10121602110

