
 کد شناسه  عنوان خدمات

 00110616011 صدور پروانه بهره برداری از تاسیسات گردشگری

 00110616010 تمدید پروانه بهره برداری از تاسیسات گردشگری

 00110616011 اصالح و تغییر در پروانه بهره برداری تآسیسات گردشگری

 00110616000 اصالح و تغییر مجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری)بند ب(

 00110616006 نظارت بر عملکرد دفتر خدمات مسافرتی گردشگری

 00110611011 ثبت میراث طبیعی در فهرست آثار ملی

 00110611010 تعیین حریم حفاظتی و آزادسازی میراث طبیعی و تاریخی

پیشنهاد مصادیق میراث طبیعی و ناملموس به یونسکو برای ثبت در فهرست های میراث 
 جهانی

00110611011 

 00110611010 حفظ و احیاء میراث طبیعی

تاریخی به موزه های سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و  -نظارت بر ورود اشیاء فرهنگی 
 صنایع دستی

00110601011 

 00110601011 تاریخی به کشور -استرداد اشیاء فرهنگی 

 00110601010 تاریخی -تعیین جایگاه ثبتی اموال فرهنگی 

 00110606016 برپایی نمایشگاه های داخلی و بین المللی گردشگری

 00110606011 برگزاری جشنواره ها، نشست ها و همایش های گردشگری

 00110606011 صدور مجوز برگزاری نمایشگاه داخلی صنایع دستی

 00110606010 صدور مجوز برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی صنایع دستی

 06160606016 نظارت بر کارگاه های تولید صنایع دستی

 06160606011 حمایت مالی و مشاوره ای تجهیز کارگاه های صنایع دستی

 06100600011 اعطای تسهیالت و یارانه مشارکت در مرمت ابنیه های تایخی به بخش خصوصی

 06100600011 اعطای تسهیالت و یارانه برای حفاظت و مرمت پایگاه های ملی و جهانی

 06100600010 تاریخی -اعطاء کمک های فنی و اعتباری به مالکین و بهره برداران آثار فرهنگی 

 06100600011 اعطای تسهیالت مشارکتی در مرمت ابنیه تاریخی به بخش خصوصی

 06100600011 اعطای اعتبارات زیرساختی به تأسیسات گردشگری

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

00110601011 

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

00110601011 

 00110611011 صدور موافقتنامه تأسیس مناطق نمونه گردشگری

 00110611016 حمایت و نظارت بر ایجاد زیرساخت های تأسیسات گردشگری

 00111000011 حفاظت، مرمت و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی

 00111000011 مراقبت)حفاظت فیزیکی( از بناها، محوطه ها و بافت های فرهنگی و تاریخی

 00111010011 نظارت بر اقدامات عمرانی در انواع موزه ها)کاخ موزه ها، سایت موزه ها و اکو موزه ها(

 00111010010 مرمت اموال منقول فرهنگی، تاریخی)بخش دولتی و خصوصی(



 00111010011 تاریخی )بخش دولتی و خصوصی( -و نگهداری اموال منقول فرهنگی حفاظت

 00111010016 حمایت از آزمایشگاه ها و کارگاه های حفاظت و مرمت اموال فرهنگی، تاریخی

 00111011011 صدور مجوز تأسیس موزه های تخصصی دستگاه های اجرایی

 00111011010 صدور مجوز تأسیس موزه خصوصی

 13042186000 ــ

 17022187000 ــ

 18082189103 صدور مجوز برگزاری دوره های آموزش تخصصی ویژه شاغلین صنایع دستی

 18082189104 صدور کارت مربی گری صنایع دستی

 18082189105 صدور گواهی نامه آموزش تخصصی برای شاغلین صنایع دستی

 18082189106 برگزاری دوره های آموزشی تخصصی موزه و موزه داری

 00111011011 پاسخ به استعالمات درخصوص ثبت و حریم میراث فرهنگی و طبیعی

 06101011011 حمایت از بسته بندی محصوالت صنایع دستی

 06101011010 صدور مجوز برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش صنایع دستی

 06101011011 صدور مجوز ایجاد، اصالح و یا تجهیز بازارچه های دائمی صنایع دستی

 06101011016 صدور مجوز برگزاری حراجی صنایع دستی

 06101011016 صدور جواز تأسیس و پروانه فعالیت فروشگاه های صنایع دستی

 00111016111 ــ

 00111016011 شناسایی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح ملی 

 00111011011 راه اندازی خانه های سنتی صنایع دستی

 00111011010 راه اندازی خانه های خالق صنایع دستی

 00111011011 استانداردسازی رشته های صنایع دستی

 00111011010 استانداردسازی فضاهای کارگاهی صنایع دستی

 00111010011 صدور مجوز مرمت و احیاء بناهای تاریخی

 00111010010 صدور مجوز تغییر کاربری و واگذاری ابنیه تاریخی هم شأن اثر

 00111010011 صدور مجوز مطالعات باستان شناسی

 00111010016 صدور مجوز بهره برداری ابنیه واگذاری شده

 00111010016 صدور مجوز فعالیت مؤسسات مدیریتی محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی

 00111010011 صدور مجوز فعالیت کارگاه ها و مؤسسات مرمت محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی

 00111010011 مات مشاوره در حوزه مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخیصدور مجوز فعالیت مؤسسات خد

 06101011011 انعقاد یادداشت تفاهم همکاری های مشترک گردشگری

 06101011010 انعقاد برنامه اجرایی همکاری های مشترک گردشگری

 06101011011 توسعه و تمایل با سازمان های تخصصی منطقه

 00111011110 درجه بندی و صدور گواهینامه تأسیسات گردشگری

 00111011010 صدور مجوز ارزیابان و مدیران فنی طرح تطبیق تأسیسات گردشگری

 00111011011 صدور مجوز فعالیت شرکت های طرح تطبیق تأسیسات گردشگری

 00111011016 نظارت بر عملکرد شرکت ها و عوامل ارزیابی طرح تطبیق تأسیسات گردشگری

 00111011016 نظارت بر تأسیسات گردشگری

 00111111011 صدور مجوز فعالیت تشکل های حرفه ای گردشگری

 00111111010 نظارت بر فعالیت تشکل های حرفه ای گردشگری

   


