
       

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 آثار ملی   ثبت میراث طبیعی در فهرست 

17021366100  

 فرهنگی ناملموس در   ثبت میراث

17021366104 آثار ملی   فهرست

  

  

  فرهنگی در  -ثبت آثار منقول تاریخی

 آثار ملی   فهرست

17021366105  

  

  فرهنگی در  -ثبت آثار غیرمنقول تاریخی

 آثار ملی   فهرست

17021366102  

  صدور پروانه بهره برداري

از تاسیسات 

گردشگري

17061363100 

  تمدید پروانه بهره برداري

از تاسیسات 

گردشگري

17061363101 

  اصالح و تغییر در پروانه

بهره برداري تاسیسات 

گردشگري

17061363102 

 ز شرکت صدور و تمدید مجو

هاي حمل و نقل 

گردشگري

17061363103 

  

  رتبه بندي مجامع و تشکل هاي

مردم نهاد در حوزه میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگري

  آموزش و توانمندسازي تشکل

هاي مردم نهاد در زمینه 

گردشگري، میراث فرهنگی 

 دستیوصنایع 

 

  صدور مجوز برگزاري نمایشگاه هاي

 17061373106داخلی صنایع دستی

  صدور مجوز برگزاري و مشارکت در

نمایشگاه هاي خارجی صنایع 

 17061373107دستی

 



 

( 

    فروش، نقل و انتقال امانی، ورود و  

 فرهنگی -اشیا ي تاریخی  هدیه  

 مجاز به سازمان  

 صدور مجوز و نظارت بر نقل و انتقال 

– قطعی درون سازمانی اشیاء فرهنگی

 17062178100اریخیت

 صدور مجوز و نظارت بر نقل و انتقال 

 قطعی برون سازمانی اشیاء فرهنگی

  17062178101تاریخی

 مجوز و نظارت بر نقل و انتقال  صدور

 امانی درون سازمانی اشیاء فرهنگی

  17062178102اریخیت

 

 

 یتفعال تمدیدمجوز یا صدور 

 و مسافرتی خدمات دفاتر

 گردشگري(بند

 17061364106ب

  اصالح و تغییر مجوز دفاتر

خدمات مسافرتی و 

گردشگري(بند 

 17061364111ب)

  صدور معرفی نامه جهت

دفتر خدمات مسافرتی 

گردشگري به سایر دستگاه 

 17061364112ها

  نظارت بر عملکرد دفتر

خدمات مسافرتی 

گردشگري

17061364113 

 

 ساتیتأس یاصول موافقت صدور 

 17061378101يگردشگر

 جاد،یا بر نظارت و مجوز صدور 

 ساتیتأس لیتکم ای و اصالح

 17061378102 يگردشگر

 

 

  

  ترویج و فرهنگ سازي میراث

فرهنگی، صنایع دستی و توسعه 

 )گردشگري(تبلیغ و ترویج

  

 
  تاریخی - فرهنگی اماکن بلیت فروش 

 

  

  



10117021370 

  ،نمایش مجازي موزه ها و اماکن فرهنگی

 17021370100تاریخی کشور

  ارائه راهنماي صوتی موزه ها و اماکن

 17021370102فرهنگی، تاریخی

 

 گشت درخواست تأیید 

 و مسافرتی خدمات دفاتر

گردشگري

17061365105 

 کارت تمدید یا صدور 

 اهنمایانر

 17061365106گشت

 راهنمایان کارت ابطال 

 17061365107گشت

 راهنمایان کارت تغییر 

 17061365108شتگ

 اي حرفه واهینامهگ صدور 

 گردشگري

 17061365109سالمت

   

  

 عطاي اعتبارات زیرساختی به ا

 تأسیسات گردشگري

13071377109 

  اعطاي تسهیالت و یارانه به پروژه

 هاي گردشگري

13071377103 

  

  صدور مجوز برگزاري دوره هاي

آموزش تخصصی ویژه شاغلین صنایع 

 18082189103 دستی

  مربی گري صنایع دستیصدور کارت 

18082189104 

  صدور گواهی نامه آموزش تخصصی

 براي شاغلین صنایع دستی

18082189105 

 

  مجموعه پروانه صدور 

  70213711001داري

  مستندنگاري اشیاء مجموعه داران و در

 17021371101اختیار دستگاه ها

  تأیید اثر فرهنگی تاریخی دستگاه ها و

 17021371102مجموعه داران

  حفاظت و مرمت اشیاء مجموعه

 17021371103داران

 

  

  ترویج و فرهنگ سازي

میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و توسعه 

 )گردشگري(تبلیغ و ترویج

 

  

 دور موافقتنامه تأسیس مناطق ص

 نمونه گردشگري

17061380100 

  حمایت و نظارت بر ایجاد

زیرساخت هاي تأسیسات 

 17061380103 گردشگري

 

 

  

  رسیدگی به شکایات حوزه میراث

فرهنگی،گردشگري وصنایع 

  17062191000دستی

 



 

  تعیین جایگاه ثبتی اموال فرهنگی تاریخی 

  نظارت بر ورود اشیاء فرهنگی تاریخی به

موزه هاي سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگري

  فرهنگی تاریخی مجاز خرید اموال منقول

 در دست مردم

  مستندنگاري و ساماندهی اطالعاتی عمومی

 و تخصصی

 استرداد اشیاء فرهنگی تاریخی به کشور 

 

 

 

  رسیدگی به شکایات حوزه

میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگري

   

 عیصنا يها رشته ياستانداردساز 

 17022196100یدست

 یکارگاه يفضاها ياستانداردساز 

 17022196101یدست عیصنا

  

  بررسی کسري اموال امناي اموال و

انعقاد یادداشت تفاهم   موال فرهنگی تاریخیسرقت ا

همکاري هاي مشترك 

گردشگري

13072198100 

  انعقاد برنامه اجرایی

همکاري هاي مشترك 

گردشگري

13072198101 

   

  

  عیصناسنتی   يها خانه يانداز راه 

 17022195100 یدست

 عیصناخالق   يها خانه يانداز راه 

 17022195101 یدست

 



  توسعه و تمایل با سازمان

هاي تخصصی 

 13072198102منطقه

  

   حفاظت، مرمت و احیاء بناها، بافت ها و

 محوطه هاي تاریخی

  راهبري حفاظت، مرمت و احیاء بناهاي مهم

 تاریخی

  مراقبت(حفاظت فیزیکی) از بناها، محوطه

 ها و بافت هاي فرهنگی و تاریخی

  

  صدور موافقتنامه تأسیس

 مناطق نمونه گردشگري

  حمایت و نظارت بر ایجاد

زیرساخت هاي تأسیسات 

 گردشگري

  

  

 یدست عیصنا يساز نمونه و یطراح 

13042186000  

  

  صدور پروانه تجارت و نظارت بر نحوه

  برگزاري حراج ها
 اجراي مجوز تمدید و صدور 

 خصصیت آموزشی هاي دوره

ردشگريگ

18082189100 

 هاي دوره جامع مدرك ارائه 

 تخصصی

گردشگري

  

 دیتول يها کارگاه به التیتسه ياعطا 

  13071377104 یدست عیصنا



18082189101 

 مجوز تغییر و اصالح 

 تخصصی هاي آموزشگاه

گردشگري

18082189102 

  

 

  صدور مجوز برگزاري و مشارکت در نمایشگاه

 هاي خارجی صنایع دستی

  بین المللی برپایی نمایشگاه هاي داخلی و

 گردشگري

  برگزاري جشنواره ها، نشست ها و همایش

 هاي گردشگري

  

  صدور مجوز فعالیت تشکل

هاي حرفه اي 

گردشگري

17062200100 

  نظارت بر فعالیت تشکل

هاي حرفه اي 

گردشگري

17062200101 

  

  

  اعطاي نشان مرغوبیت محصوالت

  13042184000 صنایع دستی

  

 
  نظارت بر اقدامات عمرانی در انواع موزه

ها(کاخ موزه ها، سایت موزه ها و اکو موزه 

 ها

  ارائه آمار تحلیلی حوزه

 گردشگري

13072188000  

  

 عیصنا محوصالت بندي بسته از تیحما 

 13072192100 یدست

 هاي بازارچه برگزاري مجوز صدور 

 یدست عیصنا فروش و عرضه موقت



  مرمت اموال منقول فرهنگی، تاریخی(بخش

 (دولتی وخصوصی

  ،حفاظت و نگهداري اموال منقول فرهنگی

 (تاریخی(بخش دولتی و خصوصی

  حمایت از آزمایشگاه ها و کارگاه هاي حفاظت و

 مرمت اموال فرهنگی، تاریخی

  

13072192101 

 زیتجه ای و اصالح جاد،یا مجوز صدور 

 یدست عیصنا یدائم هاي بازارچه

13072192102 

 عیصنا یحراج برگزاري مجوز صدور 

 13072192103 یدست

 تیفعال پروانه و سیتأس جواز صدور 

 یدست عیصنا هاي فروشگاه

13072192104 

  

 
  رسیدگی به شکایات حوزه میراث

  فرهنگی،گردشگري وصنایع دستی

  برپایی نمایشگاه هاي داخلی

و بین المللی 

گردشگري

17061373104 

  ،برگزاري جشنواره ها

ایش هاي نشست ها و هم

گردشگري

17061373105 

  

  

 انفرادي دیتول پروانه دیتمد و صدور 

 یدست عیصنا صنعتگران و هنرمندان

13041376100  

 یدست عیصنا انفرادي پروانه بر نظارت 

13041376102 

 هنرمندان، از يا مهیب تیحما 

 یدست عیصنا فعاالن و استادکاران

13041376103  

  



  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

  

  درجه بندي و صدور

گواهینامه تأسیسات 

گردشگري

17062199100 

  صدور مجوز ارزیابان و

مدیران فنی طرح تطبیق 

تأسیسات 

گردشگري

17062199101 

 ز فعالیت شرکت صدور مجو

هاي طرح تطبیق تأسیسات 

گردشگري

17062199102 

  نظارت بر عملکرد شرکت ها

و عوامل ارزیابی طرح تطبیق 

تأسیسات 

گردشگري

17062199103 

  نظارت بر تأسیسات

گردشگري

17062199104 

  

  حفظ و نگهداري رشته هاي صنایع

دستی درحال منسوخ شدن یا منسوخ 

  17022193000 شده

  

    



 

 صدور مجوز مرمت و احیاء بناهاي تاریخی 

  صدور مجوز تغییر کاربري و واگذاري ابنیه

 ثرتاریخی هم شأن ا

 صدور مجوز مطالعات باستان شناسی 

 صدور مجوز بهره برداري ابنیه واگذاري شده 

  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 

  

  اطالع رسانی و معرفی جاذبه ها و

هنگی، صنایع ظرفیت هاي میراث فر

  17062185000 دستی و گردشگري

  

 

  پاسخ به استعالمات درخصوص ثبت و حریم

 میراث فرهنگی و طبیعی

  پاسخ به استعالمات در محدوده عرصه و حریم

 پایگاه هاي ملی و جهانی

  ضوابط پاسخ به استعالمات قانونی درخصوص

عرصه ها و حرائم  -حفاظتی و احیایی 

آثارتاریخی، فرهنگی و بافت هاي تاریخی، 

    

  لین صدور و تمدید کارت شناسایی فعا

 و شاغلین صنایع دستی

17022194100 

 نگی صنعتگران صنایع تأیید مشاغل خا

 17022194101 دستی

 جهت صنعتگران  ارائه معرفی نامه

صنایع دستی به 



 محوطه باستانی

  

 17022194102هبیم

  

 

  اعطاي تسهیالت و یارانه مشارکت در مرمت

 ابنیه هاي تایخی به بخش خصوصی

  اعطاي تسهیالت و یارانه براي حفاظت و مرمت

 و جهانی پایگاه هاي ملی

  اعظاء کمک هاي فنی و اعتباري به مالکین و

 بهره برداران آثار فرهنگی تاریخی

  اعطاي تسهیالت مشارکتی در مرمت ابنیه

 تاریخی به بخش خصوصی

  

    

  صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی

 13041374100صنایع دستی

  درجه بندي و ارائه گواهی کیفیت کارگاه

هاي تولیدات صنایع 

 13041374102دستی

  حمایت بیمه اي از کارگاه هاي صنایع

 13041374103دستی

 تولید صنایع  نظارت بر کارگاه هاي

 13041374104دستی

  حمایت مالی و مشاوره اي تجهیز کارگاه

 13041374105هاي صنایع دستی

  صدور و تمدید جواز تأسیس کارگاه صنایع

 13041374106دستی

  

  برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی موزه

  و موزه داري

      

        

  


