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ــــــ17061363100G2C-G2Bصدور پروانه بهره برداری از تاسیسات گردشگری
ــــــ17061363101G2C-G2Bتمدید پروانه بهره برداری از تاسیسات گردشگری

ــــــ17061363102G2C-G2Bاصالح و تغییر در پروانه بهره برداری تآسیسات گردشگری
ــــــ17061364111G2C-G2B(بند ب)اصالح و تغییر مجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

ــــــ17061364113G2Bنظارت بر عملکرد دفتر خدمات مسافرتی گردشگری
ــــــ17021366100G2C-G2B-G2Gثبت میراث طبیعی در فهرست آثار ملی

ــــــ17021366101G2C-G2B-G2Gتعیین حریم حفاظتی و آزادسازی میراث طبیعی و تاریخی

ــــــ17021366106G2C-G2B-G2Gپیشنهاد مصادیق میراث طبیعی و ناملموس به یونسکو برای ثبت در فهرست های میراث جهانی

ــــــ17021366107G2C-G2B-G2Gحفظ و احیاء میراث طبیعی
تاریخی به موزه های سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و - نظارت بر ورود اشیاء فرهنگی 

صنایع دستی
17021372100G2Gــــــ

ــــــ17021372102G2Gتاریخی به کشور- استرداد اشیاء فرهنگی 
ــــــ17021372121G2Gتاریخی- تعیین جایگاه ثبتی اموال فرهنگی 

ــــــ17061373104G2C-G2Bبرپایی نمایشگاه های داخلی و بین المللی گردشگری
ــــــ17061373105G2C-G2Bبرگزاری جشنواره ها، نشست ها و همایش های گردشگری

ــــــ17061373106G2C-G2B-G2Gصدور مجوز برگزاری نمایشگاه داخلی صنایع دستی
ــــــ17061373107G2C-G2B-G2Gصدور مجوز برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی صنایع دستی

ــــــ13041374104G2C-G2Bنظارت بر کارگاه های تولید صنایع دستی
ــــــ13041374105G2C-G2Bحمایت مالی و مشاوره ای تجهیز کارگاه های صنایع دستی

ــــــ13071377105G2Cاعطای تسهیالت و یارانه مشارکت در مرمت ابنیه های تایخی به بخش خصوصی
ــــــ13071377106G2Gاعطای تسهیالت و یارانه برای حفاظت و مرمت پایگاه های ملی و جهانی

ــــــ13071377107G2Cتاریخی- اعطاء کمک های فنی و اعتباری به مالکین و بهره برداران آثار فرهنگی 
ــــــ13071377108G2C-G2Bاعطای تسهیالت مشارکتی در مرمت ابنیه تاریخی به بخش خصوصی

ــــــ13071377109G2C-G2Bاعطای اعتبارات زیرساختی به تأسیسات گردشگری

ــــــ17021379100G2Bرتبه بندی مجامع و تشکل های مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

میزخدمت حضوری



آموزش و توانمندسازی تشکل های مردم نهاد در زمینه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع 
دستی

17021379102G2Bــــــ

ــــــ17061380100G2C-G2Bصدور موافقتنامه تأسیس مناطق نمونه گردشگری
ــــــ17061380103G2C-G2Bحمایت و نظارت بر ایجاد زیرساخت های تأسیسات گردشگری

ــــــ17022177100G2C-G2Bحفاظت، مرمت و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی
ــــــــ17022177102از بناها، محوطه ها و بافت های فرهنگی و تاریخی (حفاظت فیزیکی)مراقبت

ــــــ17022181100G2G(کاخ موزه ها، سایت موزه ها و اکو موزه ها)نظارت بر اقدامات عمرانی در انواع موزه ها

ــــــ17022181101G2C(بخش دولتی و خصوصی)مرمت اموال منقول فرهنگی، تاریخی
ــــــ17022181102G2C(بخش دولتی و خصوصی)تاریخی - حفاظت و نگهداری اموال منقول فرهنگی

ــــــ17022181103G2Cحمایت از آزمایشگاه ها و کارگاه های حفاظت و مرمت اموال فرهنگی، تاریخی
ــــــ17062182100G2C-G2Gصدور مجوز تأسیس موزه های تخصصی دستگاه های اجرایی

ــــــ17062182101G2Cصدور مجوز تأسیس موزه خصوصی
ــــــ13042186000G2Cــ
ــــــ17022187000G2Cــ

ــــــ18082189103G2Cصدور مجوز برگزاری دوره های آموزش تخصصی ویژه شاغلین صنایع دستی
ــــــ18082189104G2Cصدور کارت مربی گری صنایع دستی

ــــــ18082189105G2Cصدور گواهی نامه آموزش تخصصی برای شاغلین صنایع دستی
ــــــ18082189106G2Cبرگزاری دوره های آموزشی تخصصی موزه و موزه داری

ــــــ17022190100G2Gپاسخ به استعالمات درخصوص ثبت و حریم میراث فرهنگی و طبیعی
ــــــ13072192100G2C-G2Bحمایت از بسته بندی محصوالت صنایع دستی

ــــــ13072192101G2C-G2Bصدور مجوز برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش صنایع دستی
ــــــ13072192102G2C-G2Gصدور مجوز ایجاد، اصالح و یا تجهیز بازارچه های دائمی صنایع دستی

ــــــ13072192103G2Cصدور مجوز برگزاری حراجی صنایع دستی
ــــــ13072192104G2Cصدور جواز تأسیس و پروانه فعالیت فروشگاه های صنایع دستی

ــــــ17022193000G2Cــ
ــــــ17022194102G2Gشناسایی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح ملی

ــــــ17022195100G2Cراه اندازی خانه های سنتی صنایع دستی
ــــــ17022195101G2Cراه اندازی خانه های خالق صنایع دستی

ــــــ17022196100G2Gاستانداردسازی رشته های صنایع دستی
ــــــ17022196101G2Cاستانداردسازی فضاهای کارگاهی صنایع دستی

ــــــ17062197100G2C-G2Gصدور مجوز مرمت و احیاء بناهای تاریخی
ــــــ17062197101G2Cصدور مجوز تغییر کاربری و واگذاری ابنیه تاریخی هم شأن اثر

ــــــ17062197102G2B-G2Gصدور مجوز مطالعات باستان شناسی
ــــــ17062197103G2Cصدور مجوز بهره برداری ابنیه واگذاری شده

ــــــ17062197104G2C-G2Bصدور مجوز فعالیت مؤسسات مدیریتی محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی

ــــــ17062197105G2B-G2Gصدور مجوز فعالیت کارگاه ها و مؤسسات مرمت محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی



ــــــ17062197106G2Bصدور مجوز فعالیت مؤسسات خدمات مشاوره در حوزه مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی

ــــــ13072198100G2C-G2B-G2Gانعقاد یادداشت تفاهم همکاری های مشترک گردشگری
ــــــ13072198101G2C-G2B-G2Gانعقاد برنامه اجرایی همکاری های مشترک گردشگری

ــــــ13072198102G2Gتوسعه و تمایل با سازمان های تخصصی منطقه
ــــــ17062199001G2Bدرجه بندی و صدور گواهینامه تأسیسات گردشگری

ــــــ17062199101G2Bصدور مجوز ارزیابان و مدیران فنی طرح تطبیق تأسیسات گردشگری
ــــــ17062199102G2Bصدور مجوز فعالیت شرکت های طرح تطبیق تأسیسات گردشگری

ــــــ17062199103G2Bنظارت بر عملکرد شرکت ها و عوامل ارزیابی طرح تطبیق تأسیسات گردشگری
ــــــ17062199104G2C-G2Bنظارت بر تأسیسات گردشگری

ــــــ17062200100G2Gصدور مجوز فعالیت تشکل های حرفه ای گردشگری

ــــــ17062200101G2Gنظارت بر فعالیت تشکل های حرفه ای گردشگری


