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 عنوان خدمت حوزه معاونت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امور فرهنگی 
 

 صدور مجوز فیلمبرداری از خانه ها و اماکن فرهنگی تاریخی استان فارس

 

 صدور مجوز عکسبرداری از خانه ها و اماکن فرهنگی تاریخی استان فارس

 دانشجویی از خانه ها و اماکن فرهنگی تاریخی استان فارسصدور مجوز تحقیق 

 تاریخی تحت پوشش استان فارس -صدور مجوز بازدید از اماکن فرهنگی

 ارائه آمار تحلیلی از بازدیدکنندگان اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش استان فارس)به تفکیک داخلی و خارجی(

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

 چاپ، انتشار و توزیع اقالم فرهنگی اعم از کتابچه، نقشه بروشور، لوح فشرده و....

 نظارت و برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها، همایش ها، سمینارها، هفته های فرهنگی و دیگر برنامه و فعالیتهای فرهنگی 

 در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس  

 نظارت و حمایت از سازمان های مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی، صنایع ستی و گردشگری 

 همکاری و نظارت در ارائه مجوز تاسیس موزه های دولتی و خصوصی

 همکاری و نظارت در ارائه مجوز مجموعه داری 

 چگونگی عملکرد سرپرستان و مدیران اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش استان فارسنظارت بر  

 نظارت بر عملکرد بهره برداران اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش استان فارس

 تهیه عکس و فیلم از فعالیت ها، نمایشگاه ها، جشنواره ها، جلسات و برنامه های اداره کل 

 های تصویری از جاذبه های استانتهیه و تولید نماهنگ و گزارش 

 انجام امور تبلیغاتی جهت مناسبت های مختلف از جنله اعیاد، ایام سوگواری، مناسبت های خاص بر اساس تقویم فرهنگی 

 تهیه، تولید و ارسال اخبار فعالیت های اداره کل به رسانه های مجازی و مکتوب ملی، محلی و صدا و سیمای مرکز فارس

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 عنوان خدمت حوزه معاونت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 میراث فرهنگی

 صوصیخشرکت در نمایشگاه های گردشگری توسط مجموعه داران و موزه داران بخش 

 نظارت و تآیید بر تهیه طرح توجیهی و محتوائی موزه های دولتی

 نظارت و تآیید بر تهیه طرح توجیهی و محتوائی موزه های خصوصی

 ها و انجمن های تخصصی مجموعه داران و موزه داران خصوصینظارت بر تشکل 

 نظارت بر خروج اموال فرهنگی تاریخی مجاز از طریق فرودگاه 

 
 پاسخگویی به استعالمات اداری دولتی شامل منابع طبیعی صنع و معدن اداره کشاورزی و...    

 تعیین و تشخیص قدمت آثار و اشیاء تاریخی فرهنگی و هنری   

 انجام فعالیت های باستان شناسی   

 نظارت بر پروژه های مرمت واحیاء بناهای تاریخی 

 

 نظارت بر پروژه های مرمت آثار تاریخی منقول و اشیاء موزه ای 

 بررسی مطالعات طرح های مرمتی حوزه میراث فرهنگی

 پیگیری و وارد نمودن اطالعات در سامانه سجاد 

 نمودن اطالعات در سامانه رصدپیگیری و وارد  

 پیگیری و وارد نمودن اطالعات در سامانه ویستا 

 پیگیری و وارد نمودن اطالعات در سامانه نیپا 

 2پیگیری و وارد نمودن اطالعات در سامانه ویستا

 مطالعه و بررسی حریم آثار و بافت های موجود در استان  

 


