خدمات سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
ردیف

عنوان خدمت (شناسه خدمت)

1

صدور مجوز بهرهبرداری از
اماکن گردشگری
()17131717111

2

صدور مجوز ارائه خدمات
مسافرتی و گردشگری (بند ب)
()17111711111

7

اعتبار بخشی تورهای دفاتر
خدمات مسافرتی و گردشگری)
()17131715111

1

ثبت آثار طبیعی در فهرست
آثار ملی و تعیین حریم آن
()13121711111

5

ثبت آثار غیرمنقول در فهرست
آثار ملی و تعیین حریم آن
()13121713111

1

ثبت آثار منقول تاریخی-
فرهنگی در فهرست آثار ملی
()13121718111

3

ثبت میراث ناملموس در
فهرست آثار ملی
()13121719111

عنوان زیر خدمتها

شناسه زیرخدمت

 .1درخواست تغییر مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی
گردشگری

13011364100

 .2درخواست تغییر تبدیل وضعیت دفتر از حقیقی به
حقوقی

13011364101

.7درخواست تغییر مدیرعامل شرکت خدمات مسافرتی و
گردشگری

13011364102

 .1درخواست تغییر مكان شرکت خدمات مسافرتی و
گردشگری

13011364103

 .5درخواست ایجاد شعبه بند (ب) شرکت خدمات مسافرتی
و گردشگری

13011364104

 .1درخواست ثبت تور دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

13071364105

 .3تمدید فعالیت دفتر /شرکت خدمات مسافرتی و
گردشگری

13011364106

 .8درخواست تغییر نام شرکت خدمات مسافرتی و
گردشگری

13011364107

 .9درخواست تغییر نام دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری

13011364108

 .11درخواست تغییر مكان دفتر مسافرتی و گردشگری

13011364109

 .11خود اظهاری دفتر /شرکت خدمات مسافرتی گردشگری

13011364110

 .1ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی
17021366100
 .2تعیین حریم آثار تاریخی طبیعی

17021366101

 .1ثبت آثار غیرمنقول تاریخی  -فرهنگی در فهرست آثار
ملی

17021367100

 .2تعیین حریم آثار تاریخی غیرمنقول

17021367101

ردیف

عنوان خدمت (شناسه خدمت)

8

صدور و فروش بلیط اماکن
فرهنگی – تاریخی
()17131731111

9

صدور مجوز ثبت اطالعات
مجموعهداران اشیاء مجاز در
سیستم میراث فرهنگی
()13111731111

11

عنوان زیر خدمتها

شناسه زیرخدمت

 .1ورود اشیا حاصل از کشف اتفاقی به سازمان

17021372100

 .2ورود اشیاء حاصل از پژوهشهای باستانشناسی به
سازمان

17021372101

 .7استرداد خارجی اشیاء تاریخی فرهنگی اعالم شده از
طریق مراجع قانونی

17021372102

 .1هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی به سازمان

17021372103

 .5بررسی اشیاء توقیفی

17021372104

 .1نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت
نمایشگاههای داخلی (درون سازمان)

17021372105

 .3نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت
نمایشگاههای خارجی

10011372106

 .8نقل و انتقال قطعی اشیاء تاریخی فرهنگی

17021372107

فروش ،نقل و انتقال امانی ،ورود  .9نقل و انتقال امانی نمونههای مطالعاتی جهت انجام
و هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی پژوهش
 .11نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت غنی-
مجاز به سازمان
سازی موزهها
()13121732111
 .11نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی (کمتر از یك
روز) جهت انجام مطالعات

17051372108
17021372109
17051372110

 .12نقل وانتقال قطعی نمونههای آزمایشگاهی به خارج از
کشور

17051372111

 .17تبدیل وضعیت اموال منقول تاریخی فرهنگی از جایگاه
موزهای به غیر موزهای

17021372112

 .11نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی به خارج از
کشور جهت انجام مطالعات یا مرمت

17051372113

 .15نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت انجام
مرمت

17021372114

 .11پیگیری اشیاء سرقتی

17021372115

 .13فروش اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان

17021372116

 .18اموال تملیكی

17021372117

ردیف

عنوان خدمت (شناسه خدمت)

11

توسعه بازار صنایع دستی و
برگزاری نمایشگاهها و بازارچه-
های صنایع دستی
()17111737111

12

صدور پروانه تولید کارگاهی
()17111731111

17

صدور مجوز تأسیس کارگاه
صنایع دستی
()17111735111

عنوان زیر خدمتها
 .19بررسی حوادث رخ داده برای اشیاء تاریخی فرهنگی

17021372118

 .21رسیدگی به کسری اشیاء تاریخی فرهنگی

17021372119

 .21امحاء اشیاء تقلبی

17021372120

 .1ارائه تسهیالت به سرمایهگذارها در حوزه صنایع دستی

13041373100

 .2تهیه گزارش تحلیلی بازارچههای نوروزی و تابستانی

13041373101

 .7تهیه گزارشات آمار و مشخصات صادرکنندگان صنایع
دستی

13041373102

 .1جمعآوری آمار و مشخصات فروشگاهها

13041373103

 .5برگزاری نمایشگاه

17021373104

 .1صدور پروانه تولید کارگاهی

11

15

11

درخواست و صدور موافقت
اصولی و مجوز ایجاد ،اصالح و
یا تكمیل تأسیسات گردشگری
()17131738111

13

اعتبار بخشی تشكل های مردم
نهاد میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری
()13121739111

13041374100

 .2تمدید پروانه تولید کارگاهی

13041374101

.1صدور جواز تاسیس کارگاهی (اعالمیه تأسیس)

13011375100

 .2تمدید اعالمیه تأسیس

13011375101

صدور مجوز فعالیت هنرمندان و .1صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی
صنعتگران انفرادی
 .2تمدید پروانه تولید انفرادی
()17111731111
اعطای تسهیالت میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری به متقاضیان
()17131733111

شناسه زیرخدمت

13041376100
13011376101

 .1اعتبارات و تملك داراییهای سرمایهگذاری

13071377100

 .2نظارت بر پیشرفت فیزیكی تأسیسات گردشگری

13071377101

 .7نظارت بر نحوه استفاده از تسهیالت بانكی

13071377102

.1صدور موافقت اولیه ایجاد ،اصالح و یا تكمیل تأسیسات
گردشگری

13071378100

.2صدور موافقت اصولی ایجاد ،اصالح و یا تكمیل تأسیسات
گردشگری

13071378101

.7صدور مجوز ایجاد ،اصالح و یا تكمیل تأسیسات
گردشگری

13071378102

 .1ارزیابی تشكلهای مردم نهاد

17021379100

 .2ثبت ،تمدید تطبیق و رفع ابطال مجوزهای تشكلهای
مردمنهاد

17021379101

ردیف

عنوان خدمت (شناسه خدمت)

18

صدور موافقتنامه تأسیس تا
اجرای مناطق نمونه گردشگری
()17131781111

عنوان زیر خدمتها
 .1صدور موافقتنامه تأسیس تا اجرای مناطق نمونه
گردشگری

شناسه زیرخدمت
13071380100

.2بازبینی مجدد مدارک

13071380101

 .7ساماندهی مناطق نمونه گردشگری

13071380102

