
  خدمت زیر 125 و خدمت 38

  عنوان زیرخدمت    عنوان خدمت  ردیف

ارائه مجوزهاي بهره برداري از تآسیسات    1

 گردشگري
1307136300

0 

 صدور پروانه بهره برداري از تاسیسات گردشگري

 از تاسیسات گردشگريتمدید پروانه بهره برداري 

 اصالح و تغییر در پروانه بهره برداري تآسیسات گردشگري

2   

صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و 

 گردشگري(بند ب)
1301136400

0 

 صدور و تمدید مجوز شرکت هاي حمل و نقل گردشگري

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

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

 صدور معرفی نامه جهت دفتر خدمات مسافرتی گردشگري به سایر دستگاه ها

 نظارت بر عملکرد دفتر خدمات مسافرتی گردشگري

3   

اعتبار بخشی گشت هاي دفاتر خدمات 

 مسافرتی و گردشگري
1307136500

0 

 خدمات مسافرتی و گردشگريتأیید درخواست گشت دفاتر 

 صدور یا تمدید کارت راهنمایان گشت

 ابطال کارت راهنمایان گشت

 تغییر کارت راهنمایان گشت

 صدور گواهینامه حرفه اي گردشگري سالمت

4   

ثبت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار 

منقول و غیرمنقول تاریخی در فهرست آثار 

 ملی و بین المللی

 

پیشنهاد مصادیق میراث طبیعی و ناملموس به یونسکو براي ثبت در فهرست هاي میراث 

 جهانی

 ثبت میراث طبیعی در فهرست آثار ملی

 تعیین حریم حفاظتی و آزادسازي میراث طبیعی و تاریخی

 حفظ و احیاء میراث طبیعی

 ملیفرهنگی در فهرست آثار  - ثبت آثار غیرمنقول تاریخی 

 تعیین و آزادسازي حریم آثار ملی غیرمنقول

 ثبت میراث فرهنگی ناملموس در فهرست آثار ملی و پاسداري و احیاء آن

 فرهنگی در فهرست آثار ملی - ثبت آثار منقول تاریخی 

حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه هاي    5

 تاریخی
 

 محوطه هاي تاریخیحفاظت، مرمت و احیاء بناها، بافت ها و 

 راهبري حفاظت، مرمت و احیاء بناهاي مهم تاریخی

 مراقبت(حفاظت فیزیکی) از بناها، محوطه ها و بافت هاي فرهنگی و تاریخی

6   

  نظارت و کنترل ورود اموال فرهنگی تاریخی

 تعیین جایگاه ثبتی اموال فرهنگی تاریخی

به موزه هاي سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی نظارت بر ورود اشیاء فرهنگی تاریخی 

 و گردشگري

 خرید اموال منقول فرهنگی تاریخی مجاز در دست مردم

 مستندنگاري و ساماندهی اطالعاتی عمومی و تخصصی

 استرداد اشیاء فرهنگی تاریخی به کشور

7   
ارائه مجوزها و نظارت بر نقل و انتقال اشیاء 

 فرهنگی تاریخی
1702137200

0 

 صدور مجوز و نظارت بر نقل و انتقال قطعی درون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی

 صدور مجوز و نظارت بر نقل و انتقال قطعی برون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی

 صدور مجوز و نظارت بر نقل و انتقال امانی درون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی

 نظارت بر نقل و انتقال امانی برون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخیصدور مجوز و 

8   
بررسی کسري اموال امناي اموال و سرقت 

  اموال فرهنگی تاریخی
 

 بررسی کسري اموال امناي اموال و سرقت اموال فرهنگی تاریخی

نظارت بر اموال مجموعه داران و دستگاه هاي    9

 اجرایی
1706137100

0 

 داري صدور پروانه مجموعه

 مستندنگاري اشیاء مجموعه داران و در اختیار دستگاه ها

 تأیید اثر فرهنگی تاریخی دستگاه ها و مجموعه داران



  عنوان زیرخدمت    عنوان خدمت  ردیف

 حفاظت و مرمت اشیاء مجموعه داران

10   
صدور پروانه تجارت اموار فرهنگی تاریخی 

 منقول مجاز و نظارت بر برگزاري حراج ها
 

 بر نحوه برگزاري حراج هاصدور پروانه تجارت و نظارت 

11   
حفظ، احیاء و نگهداري موزه ها و اشیاء 

 تاریخی و فرهنگی

 
 
 
 

 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 وخصوصی)

 فرهنگی، تاریخی(بخش دولتی و خصوصی)حفاظت و نگهداري اموال منقول 

 حمایت از آزمایشگاه ها و کارگاه هاي حفاظت و مرمت اموال فرهنگی، تاریخی

12   
 ارائه نمایش آثار تاریخی و فرهنگی

1706137000
0 
 
 

 نمایش مجازي موزه ها و اماکن فرهنگی، تاریخی کشور

 فروش بلیط اماکن فرهنگی، تاریخی

 صوتی موزه ها و اماکن فرهنگی، تاریخی ارائه راهنماي

ارائه مجوز تأسیس موزه هاي دولتی و    13

 خصوصی

 
 
 

 صدور مجوز تأسیسی موزه هاي تخصصی دستگاه هاي اجرایی

 صدور مجوز تأسیس موزه خصوصی

 صدور مجوز برگزاري نمایشگاه هاي داخلی صنایع دستی

14   
 نظارت و برگزاري نمایشگاه هاف جشنواره ها

و همایش هاي سازمان میراث فرهنگی، 

 صنایع دستی و گردشگري

 
 
 

 صدور مجوز برگزاري و مشارکت در نمایشگاه هاي خارجی صنایع دستی

 برپایی نمایشگاه هاي داخلی و بین المللی گردشگري

 برگزاري جشنواره ها، نشست ها و همایش هاي گردشگري

15   

صنایع  حمایت و نظارت بر کارگاه هاي تولید

 دستی

1304137400
0 
 
 
 
 
 

 صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی

 درجه بندي و ارائه گواهی کیفیت کارگاه هاي تولیدات صنایع دستی

 حمایت بیمه اي از کارگاه هاي صنایع دستی

 نظارت بر کارگاه هاي تولید صنایع دستی

 کارگاه هاي صنایع دستیحمایت مالی و مشاوره اي تجهیز 

 صدور و تمدید جواز تأسیس کارگاه صنایع دستی

حمایت و نظارت بر تولید انفرادي صنایع    16

 دستی
1304137600

0 

 صدور و تمدید پروانه تولید انفرادي هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی

 نظارت بر پروانه انفرادي صنایع دستی

 هنرمندان، استادکاران و فعاالن صنایع دستیحمایت بیمه اي از 

شناسایی و حمایت از فعالین و شاغلین صنایع    17

  دستی
 

 صدور و تمدید کارت شناسایی فعالین و شاغلین صنایع دستی

 تأیید مشاغل خانگی صنعتگران صنایع دستی

  ارائه معرفی نامه جهت صنعتگران صنایع دستی به بیمه

18   

میراث فرهنگی، صنایع اعطاي تسهیالت 

 دستی و گردشگري به متقاضیان

1307137000 
 
 
 
 
 
 

 اعطاي تسهیالت و یارانه به پروژه هاي گردشگري

 اعطاي تسهیالت به کارگاه هاي تولید صنایع دستی

 اعطاي تسهیالت و یارانه مشارکت در مرمت ابنیه هاي تایخی به بخش خصوصی

 براي حفاظت و مرمت پایگاه هاي ملی و جهانیاعطاي تسهیالت و یارانه 

 اعظاء کمک هاي فنی و اعتباري به مالکین و بهره برداران آثار فرهنگی تاریخی

 اعطاي تسهیالت مشارکتی در مرمت ابنیه تاریخی به بخش خصوصی

 اعطاي اعتبارات زیرساختی به تأسیسات گردشگري

19   
مجوز درخواست و صدور موافقت اصولی و 

 ایجاد اصالح و یا تکمیل تأسیسات گردشگري

1307137800
0 
 

 صدور موافقت اصولی تأسیسات گردشگري

 صدور مجوز و نظارت بر ایجاد، اصالح و یا تکمیل تأسیسات گردشگري

20   
حمایت از تشکل هاي مردم نهاد در حوزه 

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

1702137900
0 
 

مجامع و تشکل هاي مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و رتبه بندي 

 گردشگري

آموزش و توانمندسازي تشکل هاي مردم نهاد در زمینه گردشگري، میراث فرهنگی و 

 صنایع دستی



  عنوان زیرخدمت    عنوان خدمت  ردیف

21   
صدور موافقتنامه تأسیس مناطق نمونه 

 گردشگري

 

1307138000
0 
 

 صدور موافقتنامه تأسیس مناطق نمونه گردشگري

 حمایت و نظارت بر ایجاد زیرساخت هاي تأسیسات گردشگري

22   
اعطاي نشان مرغوبیت محصوالت صنایع 

 دستی
 

 اعطاي نشان مرغوبیت محصوالت صنایع دستی

23   
اطالع رسانی و معرفی جاذبه ها و ظرفیت 

هاي میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگري

 

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگرياطالع رسانی و معرفی جاذبه ها و ظرفیت هاي 

 طراحی و نمونه سازي محصوالت برحسب رشته هاي صنایع دستی  طراحی و نمونه سازي صنایع دستی   24

25   
ترویج و فرهنگ سازي میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و توسعه گردشگري(تبلیغ و ترویج)
 

 گردشگري(تبلیغ و ترویج)ترویج و فرهنگ سازي میراث فرهنگی، صنایع دستی و توسعه 

26   
 ارائه آمار تحلیلی حوزه گردشگري  ارائه آمار تحلیلی حوزه گردشگري

27   

آموزش هاي تخصصی میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگري
 

 صدور و تمدید مجوز اجراي دوره هاي آموزشی تخصصی گردشگري

 ارائه مدرك جامع دوره هاي تخصصی گردشگري

 مجوز آموزشگاه هاي تخصصی گردشگري اصالح و تغییر

 صدور مجوز برگزاري دوره هاي آموزش تخصصی ویژه شاغلین صنایع دستی

 صدور کارت مربی گري صنایع دستی

 صدور گواهی نامه آموزش تخصصی براي شاغلین صنایع دستی

 برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی موزه و موزه داري

28   

  استعالمات دستگاه هاپاسخ به 

 پاسخ به استعالمات درخصوص ثبت و حریم میراث فرهنگی و طبیعی

 پاسخ به استعالمات در محدوده  عرصه و حریم پایگاه هاي ملی و جهانی

عرصه ها و حرائم آثار  - پاسخ به استعالمات قانونی درخصوص ضوابط حفاظتی و احیایی 

 تاریخی، محوطه باستانیتاریخی، فرهنگی و بافت هاي 

پاسخ به استعالمات درخصوص تأسیسات و مؤسسات گردشگري(مجوز ماهواره، اماکن، 

 وزارت خارجه، ناجا، تعزیرات، ثبت شرکت ها براي تغییر نام)

پاسخ به استعالم هاي تخصصی تشکل هاي مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگري

29   
شکایات حوزه میراث فرهنگی،  رسیدگی به

 صنایع دستی و گردشگري
 

 رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

30   

حمایت از عرضه و فروش محصوالت صنایع 

 دستی
 

 حمایت از بسته بندي محوصالت صنایع دستی

 صدور مجوز برگزاري بازارچه هاي موقت عرضه و فروش صنایع دستی

 صدور مجوز ایجاد، اصالح و یا تجهیز بازارچه هاي دائمی صنایع دستی

 صدور مجوز برگزاري حراجی صنایع دستی

 صدور جواز تأسیس و پروانه فعالیت فروشگاه هاي صنایع دستی

31   
حفظ و نگهداري رشته هاي صنایع دستی 

 درحال منسوخ شدن یا منسوخ شده
 

 دستی درحال منسوخ شدن یا منسوخ شدهحفظ و نگهداري رشته هاي صنایع 

شناسایی و حفاظت پایگاه هاي میراث    32

 فرهنگی ملی و جهانی
 

 شناسایی و ساماندهی پایگاه هاي میراث فرهنگی در سطح جهانی

 حفاظت و مرمت پایگاه هاي میراث فرهنگی ملی و جهانی

 شناسایی و ساماندهی پایگاه هاي میراث فرهنگی در سطح ملی 

33   
 راه اندازي خانه هاي سنتی صنایع دستی  راه اندازي خانه هاي صنایع دستی



  عنوان زیرخدمت    عنوان خدمت  ردیف

 راه اندازي خانه هاي خالق صنایع دستی

34   
استانداردسازي رشته ها و فضاهاي کارگاهی 

 صنایع دستی
 

 استانداردسازي رشته هاي صنایع دستی

 استانداردسازي فضاهاي کارگاهی صنایع دستی

35   

مجوزهاي مطالعات باستان شناسی و ارائه 

فعالیت مؤسسات مدیریت، مرمت و احیاء آثار 

 فرهنگی و تاریخی

 

 صدور مجوز مرمت و احیاء بناهاي تاریخی

 صدور مجوز تغییر کاربري و واگذاري ابنیه تاریخی هم شأن اثر

 صدور مجوز مطالعات باستان شناسی

 واگذاري شدهصدور مجوز بهره برداري ابنیه 

 صدور مجوز فعالیت مؤسسات مدیریتی محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی

 صدور مجوز فعالیت کارگاه ها و مؤسسات مرمت محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی

 صدور مجوز فعالیت مؤسسات خدمات مشاوره

36   
انعقاد و اجراي تعهدات مشترك بین المللی 

 ایرانجمهوري اسالمی 

 

 

 انعقاد یادداشت تفاهم همکاري هاي مشترك گردشگري

 انعقاد برنامه اجرایی همکاري هاي مشترك گردشگري

 توسعه و تمایل با سازمان هاي تخصصی منطقه

37   

نظارت و ارزیابی تأسیسات گردشگري و صدور 

 مجوزهاي مربوطه
 

 درجه بندي و صدور گواهینامه تأسیسات گردشگري

 مجوز ارزیابان و مدیران فنی طرح تطبیق تأسیسات گردشگري صدور

 صدور مجوز فعالیت شرکت هاي طرح تطبیق تأسیسات گردشگري

 نظارت بر عملکرد شرکت ها و عوامل ارزیابی طرح تطبیق تأسیسات گردشگري

 نظارت بر تأسیسات گردشگري

38   
نظارت بر تأسیس و فعالیت هاي تشکل هاي 

 گردشگريحرفه اي 
 

 صدور مجوز فعالیت تشکل هاي حرفه اي گردشگري

 نظارت بر فعالیت تشکل هاي حرفه اي گردشگري

  


