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 : تعاريففصل اول

 تعاريف( 1) ماده 

جاز میخی منقول تار -نگیآیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فره: آئین نامه مديريت 1-1

 وزیران هیأت 10/5/84مصوب

 یأت وزیرانه 7/12/81آیین نامه اموال فرهنگی، هنري و تاریخی نهادهاي عمومی و دولتی مصوب  اموال:آئین نامه  -1-2 

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري کشورسازمان: -1-3

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان مربوطه می باشد. اداره کلمنظور  :اداره کل استانی-1-4

 می باشد. سازمان منظور اداره کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی موزه ها: اداره کل-1-5

ده دریافت نمو سازمان ا از رآیین نامه مدیریت پروانه مجموعه داري  4ماده  مطابق باحقیقی یا حقوقی است که  شخص :مجموعه دار-1-6

 است.
ه دریافت نمود سازمان ا از آیین نامه مدیریت پروانه مجموعه داري ر 4اده م مطابق باحقیقی یا حقوقی است که  شخص :گردآورنده-1-7

نسجام و اغرافیا از برد و جو لزوما اموال گردآوري شده توسط ایشان ارتباط موضوعی، وحدت محتوایی و از نظر جنسیت، قدمت، کاراست 
 .دباشپیوستگی برخوردار ن

که  .الق می شودموال اطموضوع ماده یک آئین نامه اـاریخـی، فرهـنگـی و هـنري ت :به  اشیاءاموال فرهنگی، تاريخی و هنری-1-8

 ماهیت فرهنگی، تاریخی و هنري بودن آنها به تشخیص مراجع ذیصالح رسیده باشد.

 شوه بر ارزکه عال تاریخی و  هنري اطالق می شود -به تعدادي از اموال فرهنگی مجموعه اموال فرهنگی، تاريخی و هنری:-1-9

 .آورد بوجود می تاریخی و هنري هریک از آنها، اجتماع آنها هویتی مستقل ایجاد و ارزش و هویتی مضاعف -فرهنگی

آئین نامه  20ق ماده طبسندي است که با امضاء مدیر کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی،  :پروانه مجموعه داری-1-10

 گرددبراي مجموعه داران مجاز صادر می  مدیریت

، کنار من بعد آن و روانه،پصدور تا  درخواست مجموعه داريبه مجموع اسناد و مدارکی که از آغاز روند   پرونده مجموعه داری:-1-11

 گفته می شود مجموعه داريگیرند، پرونده  هم قرار می

 کشور است. منقول جامع اموال فرهنگی تاریخی سامانه: منظور سامانه جام-1-12

سامانه جام  هت ورود بهموال جبه مجموعه دار و گردآورنده ا کل موزه ها : منظور کد و شناسه اي است که از سوي ادارهیریکد رهگ-1-13

 داده می شود.اختصاص 

وثی در ه صورت موروده و بآن دسته از اموالی هستند که حاصل کند و کاو و کاوش نب :اموال فرهنگی، تاريخی و هنری منقول مجاز  -1-14

 .خانواده از نسلی به نسل دیگر منتقل می گرددیک 
و ا کند و کاري آن هآن دسته از اموالی هستند که منشا حصول و به دست آو :اموال فرهنگی، تاريخی و هنری منقول غیر مجاز -1-15

روقه از موزه ها و و آثار مس اریخیي تبوده و اصطالحا به عنوان اشیاي زیرخاکی شناخته می شوند. همچنین کلیه عناصر تزئیناتی وابسته به بناها
 گالري هاي داخلی و خارجی نیز در حکم اموال غیر مجاز می باشند. 

 

 فصل دوم:نحوه احراز صالحیت متقاضیان

 احراز صالحیت متقاضیاننحوه  (2) ماده
توانند  میی ایشان گان قانونا نمایندو ی، اشیاء موضوع این دستورالعمل هستند قانونی تصرف یا مالککه ماشخاص حقیقی یا حقوقی  -2-1

 درخواست کننده پروانه مجموعه داري باشند.متقاضی و 
 نماید.ی مرائه ا اداره کل استانی به و به همراه مدارک زیر ،خود را در فرم مربوطه تکمیل درخواست ،متقاضی -2-2

 الف: گواهی عدم سوء پیشینه
 ب: تصویر کارت ملی

 ج: تصویر صفحات شناسنامه
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 د: گواهی پایان خدمت/ معافیت دائم
 هـ : دو قطعه عکس

 

 احراز صالحیت مجموعه اشیاءنحوه ( 3ماده )
 ارائه شده باید منطبق با ماده اول آئین نامه اموال باشد. درخواست موضوع -3-1
هت بررسی جازمان نیز سسالی به اي اردرخواسته استانی جهت طی مراحل بعدي تحویل گردد. اداره کل باید مستقیما به درخواستهاکلیه  -3-2

 ارسال خواهند شد. ی ذیربط و اعالم نظر به اداره کل استان
کی از یه آثار باید حداقل واجد مجموعمحتواي د. نرا بررسی و اعالم نظر نمایکاري  روز 10استانی موظفند حداکثر طی مدت کل  اتادار-3-3

 د.نمعیارهاي زیر باش
 .یک فن، صنعت و هنر در یک دوره زمانی خاص باشند بیانگر سیر تحول -3-3-1
 د.ندر یک دوره زمانی خاص باش و یا نادر جزء آثار معدود -3-3-2
 د.نباش یبا توجه به منابع موجود بیانگر رخدادهاي مهم تاریخ -3-3-3
 د.نداراي عمر باالي یکصد سال باش -3-3-4
 از نظر هنري داراي ویژگی خاص باشد. -3-3-5
 د.نفرهنگی یا متعلق به آنها باش -نام شخصیتهاي برجسته تاریخی معرف -3-3-6
 د.نمربوط به باورها و نگرشهاي دینی، آیینی و اساطیري باش -3-3-7
 د.نو مدرک مکتوب و مصور فرهنگی تاریخی و هنري باشبه صورت سند  -3-3-8
 د.ننزد عامه مردم وعرف جامعه مورد احترام و توجه باش -3-3-9
 د.نبیانگر تحول تکنولوژي و علمی در دوره خود باش -3-3-10
 د.نداراي یک سبک و شیوه نوین در میان آثار همدوره خود باش -3-3-11
 د.ناطالعات مهم در خصوص مکان و یا منطقه ویژه اي باش معرف و حاوي -3-3-12
 .دنمهمی از تاریخ یا فرهنگ را مستند سازبخش  -3-3-13
 

 لیت و مديريت مجموعه هافصل سوم: نحوه فعا

  تأيید( بررسی و 4 ) ماده 
 ردد. گمی به درخواست کننده اعالم  اولیهو پاسخ  بررسی  اداره کل استانیدر ابتدا  واصله  درخواست هاي -4-1
 د.ننمای میلتکرا  «موال افرم فهرست مصور » ،کل استانی اداره تأییدمورد  درخواست هايموظفند براي کلیه  درخواست کنندگان -4-2
کل داره اري مصوب افیلمبرد وضوابط و دستورالعمل هاي عکاسی دیجیتال اشیاء خود را با رعایت  تصاویر درخواست کننده مکلف است -4-3

 نماید.ضمیمه فرم فهرست مصور اموال تهیه و  موزه ها
 د.نیسال می نمازه ها ارت بررسی به اداره کل مومدارک زیر را جه ،ادارات کل استانی در صورت تایید درخواست مجموعه دار  -4-4

 مجموعه داريپروانه فرم درخواست الف: 
 فرم فهرست مصور اموال ب:
 تصاویر اموال دیجیتال فایل ج:
 (عافیت دائممیا  دمت)کپی شناسنامه، دوقطعه عکس، کپی کارت ملی و گواهینامه پایان خ فرد حقیقی/ حقوقی شناسایی، مدارک د:

 نامه محضريهـ: تعهد
 و: گواهی عدم سوء پیشینه

نهایی به  اعالم نظر ارشناسی وککارشناسان خود را جهت بازدید و  ،در صورت لزوم در صورت تایید مدارک ارسالی موزه ها، اداره کل -4-5
 استان اعزام می نماید.

ء موجود در یک از اشیاا براي هررتاریخی  -موال فرهنگیا مکلف است فرم شناسنامه درخواست کننده،، موزه ها در صورت تأیید اداره کل -4-6
 مجموعه تکمیل نماید.
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اشد در غیر ناسان می بزدید کارشمکلف به تکمیل و رفع نواقص پرونده مجموعه داري خود حداکثر تا دو ماه پس از با درخواست کننده  -4-7
 این صورت موضوع کان لم یکن تلقی می شود.

 د شد.عالم خواهابه درخواست کننده  مراتب کتبا ،درخواست پس از انجام بازدید توسط کارشناسان در صورت عدم تایید -4-8

 

 د نظريتجد (5) ماده 
از ا رعتراض خود اند مراتب اتو یم درخواست کننده ،دییا مرحله تأی یدر مراحل مقدمات مجموعه داريپروانه درخواست در صورت رد  -5-1

 .دیاعالم نما زه هااداره کل موبه طریق استان 
  .دیعالم نماا واست کنندهدرخبه تانی از طریق اداره کل اسجه را یاعتراض اقدام نموده و نت یاست نسبت به بررسموظف  کل موزه هااداره  -5-2

 ( نظارت و بازرسی 6ماده ) 
 هاراي پرواندهاي  جموعهماموال ع موجود در دوره هاي زمانی مشخص نسبت به بازرسی و بررسی وضمکلف هستند  ادارات کل استانی -6-1

 ندنمایاداره کل موزه ها ارسال  به و نتیجه را در قالب فرمهاي مربوطه  اقدام
 ه روز نماید.ب امرتبکیل و تشرا وانه هاي داراي پرت موجود اموال مجموعه اطالعاتی رایانه اي وضعی پایگاهاست  اداره کل موزه ها مکلف -6-2

 

 در سامانه جامثبت (  7ماده )
 صادر نماید. انه جام راواژه سام شناسه کاربري و گذر اداره کل موزه ها مکلف است پس از صدور پروانه براي مجموعه دار کد رهگیري، -7-1
مانه جام د ساامه را وارات شناسنتاریخی توسط اداره کل استانی، اطالع -مجموعه دار مکلف است پس از تأیید شناسنامه اموال فرهنگی -7-2

 نماید.

 

 ويرايش اطالعات( 8ماده )
تانی اعالم داره کل اسابوطه به مجموعه دار می تواند درخواست ویرایش اطالعات را پس از ورود به سامانه جام، طی فرم درخواست مر -8-1

 نماید.
 است.. ویرایش اطالعات صرفا با مجوز اداره کل استانی و توسط کارشناس اداره کل استانی مجاز -8-2

 تکالیف  سازمان و مجموعه داران(  9ماده )
 تکالیف سازمان نسبت به مجموعه داران -9-1

ت ذکر مشخصا ی را باتاریخی و هنري منقول متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوق -سازمان بانک اطالعات اموال فرهنگی-9-1-1
تی مذکور انک اطالعابصی به وعه داران و موزه داران خصومالک اثر، ایجاد  نموده و امکان دسترسی مالکان آثار، محققان، مجم

 ،فراهم خواهد کرد.
ائه ا حقوقی اریاص حقیقی و حفاظت از آثار متعلق به اشخ مرمتسازمان ،خدمات کارشناسی، فنی و علمی الزم را براي  -9-1-2

 خواهد کرد.
ري و اریخی و هنت -فرهنگی و  مجموعه داران آثار رفانمتصسازمان ، تمهیدات الزم را براي حضور و مشارکت مالکان و  -9-1-3

 موزه هاي خصوصی در نمایشگاههاي بین المللی را فراهم خواهد کرد.
حاسبه و مفی مابین  راردادتبصره: در برگزاري نمایشگاههاي مشترک مجموعه داران با سازمان، چگونگی انتفاع طرفین براساس ق 

 پرداخت خواهد شد.
روش اموال رید و فتاریخی و هنري بین مجموعه داران و  موزه هاي خصوصی و  همچنین، خ -موال فرهنگیمبادله ا-9-1-4

 با کسب اجازه خاص از سازمان مجاز می باشد.ثبت شده در فهرست آثار ملی،  تاریخی  -فرهنگی
یراث . سازمان مواهد شدانجام خ سازمان ضروري تشخیص داده شود، به هزینه دولت نظراقدامات مرمتی و حفاظتی که به -9-1-5

ستورالعمل دی فراهم و ثار ملفرهنگی و گردشگري تمهیدات الزم را براي ایجاد حسن استفاده دارندگان آثار ثبت شده در فهرست آ
 هاي الزم را تدوین و ابالغ خواهد کرد.

نی ات کل استاند، ادارار ملی ثبت شده هنري مجموعه داران که در فهرست آثا ،تاریخی–در صورت سرقت اموال فرهنگی -9-1-6
 بعمل آورند.هت پیگردهاي قضائی الزم توسط مجموعه داران مساعدت هاي الزم را ج ،مکلف هستند
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 فرهنگی -آثار منقول تاریخی ین و متصرفین قانونیمالک تکالیف -9-2

ر بور و خطوط صسم کردن راندود یا نقوش و خراب کردن یا صدمه رساندن به آثار مجموعه و مستور داشتن روي آنها به -9-2-1
 ممنوع است آنها

وال ال لیست امسایان هر ندارند و در پ مجموعه را تاریخی و هنري -مجموعه داران حق اشتغال به تجارت اموال فرهنگی -9-2-2
 و هنري در اختیار خود را به اداره کل موزه ها ارایه خواهند کرد. فرهنگی تاریخی

اطالع  هبمراتب را  ده روز باید ظرف ثبت شده در فهرست آثار ملی در صورت نقل و انتقال آن به دیگري ر مال منقولمالک ه -9-2-3
 برساند. اداره کل استانی

ات و روز اطالع د در ظرف دهگردد بایکه در فهرست ملی ثبت شده به هر نحو از انحا مالک مال منقولی که  هر مجموعه داري  -9-2-4
 برساند. اداره کل استانیرا مطابق با مفاد این دستور العمل به اطالع  مشخصات شی

ف خود را کیت یا تصرد حق مالکه مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد می توانن مجموعه دارانی -9-2-5
دولت براي  که عملیات ر صورتیداند ممانعت نمایند دحفظ کنند لیکن نباید دولت را از اقداماتی که براي حفاظت آثار ملی الزم می 

 .خواهد کردنتزلزل مد نمود و اقدامات مزبور مالکیت مالک را د دولت از مالک مطالبه عوض نخواهحفاظت مستلزم مخارجی شو

ازمان سد باید به شري بفرواگر بخواهد آن را به دیگ ،که در فهرست آثار ملی ثبت شده است مالک منقولی مجموعه داري که -9-2-6
تقدم دارد. گر دی ریدارانخ ساوي برمشرایط  اگر بخواهد آن مال را جزء مجموعه هاي دولتی آثار ملی قرار دهد در سازمان کتبا اطالع دهد 

 شد.یگري بفرودرا به  آن صاحب مال می تواند  ،ندنکمالک اعالم  از خرید را به قصد خود  چنانچه ظرف ده روز لیکن 

عزیرات( اسالمی )ت مجازات بصورت غیرقانونی مطابق با قانون تاریخی از کشور -فرهنگی دن اموالرهرگونه اقدام به خارج ک-9-2-7
  ممنوع می باشد.

 

 

 (  امور حقوقی10ماده )
می وعه دار جانب مجمز انجام شده مکلف به انجام کلیه اقدامات و پیگیري هاي حقوقی و قضائی  مربوط به تخلفات ااستانی  اداره کل -10-1

 .باشد
قوقی الزم ساعدتهاي حاشد،  ماداره کل موزه ها  درخصوص دعاوي مربوط به مجموعه ها که مستلزم پیگیري در سطح اینترپول می ب  -10-2

 را خواهد داشت.
 

 

 فصل چهارم: نحوه صدور، مداعتبار، شرايط تعلیق و ابطال پروانه

  پروانه صدور ( 11) ماده
 یم لارسا ستانیه اداره کل ابه درخواست کننده ب تحویل صادر و جهت  مدیرکل موزه ها  توسطپس از تایید مجموعه داري  نهپروا -11-1

 گردد.
ور ذکور از صدمذشت مدت گپروانه هاي کوتاه مدت به هنگام شروع فعالیت مجموعه داري به مدت یکساله صادر می گرددو پس از  -11-2

 گردد. ه صادر میپروانه میان مدت سه سال ، کارشناسان سازماننحوه عملکرد مجموعه دار  توسط د پروانه اولیه و با تایی
 :استحاوي اطالعات ذیل پروانه  مجموعه داري  -11-3

  مجموعه دارنام الف ( 
 اموال يو محل نگهدار مجموعهمشخصات ب( 

 پروانه صدور خ یج ( تار
 پروانه د( مدت اعتبار 

  این دستورالعمل 11ضوابط مقرر در ماده  مالک مطابق با ات و تعهد( حقوق  هـ
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 تمديد پروانه  مجموعه داری(  12ماده ) 
 ید.موزه ها اعالم نما ه اداره کلستانی، بامجموعه دار باید یکماه پیش از پایان مدت اعتبار پروانه، درخواست تمدید را از طریق اداره کل  -12-1
م گزارش گهداري، فرشرایط ن وف هستند پس از دریافت درخواست مجموعه دار، ضمن انجام بازدید از مجموعه ادارات کل استانی مکل -12-2

 . دننمای بازدید را تکمیل و به همراه فرم درخواست به اداره کل موزه ها ارسال
 جام دهد.م را انامات الزاداره کل موزه ها مکلف است پرونده هاي ارسالی را بررسی و در صورت نیاز به بازدید اقد -12-3
 شد. مدید خواهدساله ت در صورت تأیید اداره کل استانی و اداره کل موزه ها پروانه  مجموعه داري براي مدت  حداکثر سه -12-4
ع اسر ضوع را درود ، موخمجموعه دار مکلف است در طول مدت زمان مجموعه داري پیش از کسر یا افزایش موجودي اموال مجموعه  -12-5

 وقت بصورت کتبی از طریق ادارات کل استانی به اداره کل موزه ها اعالم نماید.
 

 شرايط ابطال و تعلیق پروانه مجموعه داری( 13ماده )
لعمل حاضر دستورا 11 در ماده و تعهدات اخذ شده و ضوابط مقرر آیین نامه مدیریتدر صورتی که عدم رعایت مفاد مندرج در  -13-1

 اهد نمود.ي اقدام خووروانه پ ار،  از جانب کارشناسان احراز شود، اداره کل موزه ها  نسبت به تعلیق یا لغو از سوي مجموعه د
 بهاخطار کتبی مورد  دو این دستورالعمل توسط مجموعه دار،  مراتب طی  11در صورت عدم رعایت ضوابط مقرر در ماده  -13-2

روانه پ ز جانب وياتخلف  عه دار اعالم شده و در صورت عدم پاسخگویی و رفعفاصله یک ماه توسط اداره کل موزه ها  به مجمو
 می گردد. تعلیق به مدت شش ماهمجموعه داري 

م بصورت دائ ، پروانهتاریخی غیر مجاز از سوي مجموعه دار -در صورت هرگونه خرید و فروش و تجارت اموال فرهنگی -13-3
  ابطال خواهد شد.
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 ین و ايین نامه های  مرجعقوان

 

يين نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي ـ تاريخي منقول آ

 هيأت وزيران با اصالحات بعدي  10/5/1384مجاز مصوب 

 فصل اول ـ تعاريف:

ري اريخي و هنترهنگي ـ فـ كليه آثار فرهنگي ـ تاريخي و هنري غيردولتي كه ويژگيهاي علمي ـ فني آنها در آيين نامه اموال  1ماده 

 دولتي تعريف شده است، مشمول مقررات اين آيين نامه مي باشند. 

اد يا رنگ س يا ابعـ اموال بدلي به اموالي گفته مي شود كه بدون سوء نيت از روي يك اثر تاريخي فرهنگي و هنري در جن 2ماده 

ده ش ده آن حله سازنر محل قابل رؤيت از آن و همچنين نام كارگامتفاوت و به قصد معرفي تجاري ساخته شده است و بدلي بودن آن د

 باشد. 

هنري به  وتاريخي  ـ موزه يك نهاد دائمي با هدف ارائه خدمات فرهنگي، آموزشي و پژوهشي از طريق نمايش آثار فرهنگي ـ 3ماده 

  ر متعلق به خود مي باشند.گردآوري آثار، نگهداري، نمايش و مبادله آثا  عموم جامعه است. موزه ها مجاز به

 ود. شتبصره ـ به موزه هايي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي ايجاد و اداره مي شوند، موزه خصوصي گفته مي 

نگي ـ موال فرهاـ مجموعه دار به شخص حقيقي يا حقوقي گفته مي شود كه بدون قصد تجارت نسبت به گردآوري و نگهداري  4ماده 

 از طريق مجاز اقدام مي كند.  تاريخي و هنري

ش وه بر ارزود كه عالـ مجموعه اموال فرهنگي ـ تاريخي يا هنري به تعدادي از اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري اطالق مي ش 5ماده 

 . ي آوردفرهنگي ـ تاريخي و هنري هر يك از آنها، اجتماع آنها هويتي مستقل ايجاد و ارزش و هويتي مضاعف به وجود م

د، در يدا كرده انپنقول را شده و حكم مال غيرم  عللي از محل اصلي قلع ـ اجزاء و قطعات آثار و ابنيه تاريخي ـ فرهنگي كه به 6ده ما

 حكم اموال فرهنگي ـ تاريخي محسوب مي شوند. 

حقوقي  قيقي ياحاشخاص  موزه هاي تخصصي به موزه هايي گفته مي شوند كه توسط دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي يا  ـ 7ماده 

 بخش خصوصي در يك يا چند موضوع كه با هم ارتباط ماهوي دارند، تشكيل مي شوند. 

( كه 3)وع ماده ـ مؤسسات كارشناسي به مؤسساتي گفته مي شود كه حداقل با حضور سه نفر كارشناس واجد صالحيتهاي موض 8ماده 

 د، تشكيل مي شوند. در موضوع واحدي داراي تحصيالت و تجارب مرتبط هستن

 . دام نمايندقول اقمؤسسات كارشناسي مي توانند نسبت به بررسي، شناسايي، تشخيص قدمت، اصالت و ارزشيابي آثار منقول يا غيرمن

ين صورت اردد، در گـ مجوز كارشناسي آثار منقول و يا غيرمنقول به تشخيص سازمان مي تواند به شخص حقيقي نيز واگذار  1تبصره 

 استفاده كند. « دفتر كارشناسي» حقيقي مي تواند از عنوان شخص 

ر شناسي در هجازه كاراـ در صورت وجود كارشناسان واجد صالحيت در هر دو رشته آثار منقول و غيرمنقول، سازمان مي تواند  2تبصره 

 دو رشته ياد شده را به مؤسسه واحد اعطاء نمايد. 

اجد ورشناسان ـ تاريخي به مؤسساتي گفته مي شوند كه با حضور حداقل سه نفر از كا ـ كارگاههاي مرمت آثار فرهنگي 9ماده 

 صالحيتهاي موضوع اين آيين نامه تشكيل مي شوند.

http://pejvaklaw.com/fa/قوانین-و-مقررات/جزایی/122-قوانین-و-مقررات-کیفری/560-آيين-نامه-مديريت،-ساماندهي،-نظارت-و-حمايت-از-مالكان-و-دارندگان-اموال-فرهنگي-ـ-تاريخي-منقول-مجاز-مصوب-5-5-1384-هيأت-وزيران-با-اصلاحات-بعدي
http://pejvaklaw.com/fa/قوانین-و-مقررات/جزایی/122-قوانین-و-مقررات-کیفری/560-آيين-نامه-مديريت،-ساماندهي،-نظارت-و-حمايت-از-مالكان-و-دارندگان-اموال-فرهنگي-ـ-تاريخي-منقول-مجاز-مصوب-5-5-1384-هيأت-وزيران-با-اصلاحات-بعدي
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 ه نمايند. ي ارائمؤسسات مذكور مي توانند خدمات مشاوره اي و اجرائي در زمينه مرمت آثار منقول و غيرمنقول فرهنگي ـ تاريخ

فر از قل پنج نريت محوطه هاي فرهنگي ـ تاريخي و موزه ها به مؤسساتي گفته مي شوند كه با حضور حداـ مؤسسات مدي 10ماده 

 خصصي وتكارشناسان و پرسنل مشخص از جمله معماران، باستان شناسان، مردم شناسان و ساير تخصصهاي مرتبط با مديريت 

نساني، عه منابع اي، توسخدمات نگهداري، معرفي، برنامه ريزي آموزش پشتيباني محوطه ها و موزه ها تشكيل مي شوند و خدماتي از جمله

 مرمت، احياء، انتشارات، حفاظت فيزيكي و ساير خدمات جنبي ارائه مي دهند. 

آيين  قرر در اينرايط مشمؤسسات مذكور، عالوه بر رعايت   تبصره ـ واگذاري اداره محوطه هاي فرهنگي ـ تاريخي و موزه هاي دولتي به

 مه، تابع مقررات آيين نامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاوران مصوب هيأت وزيران خواهد بود. نا

 ل و فعاليتنتي تشكيـ كارگاههاي هنرهاي سنتي به كارگاههايي گفته مي شوند كه حداقل با حضور يك نفر هنرمند هنرهاي س 11ماده 

 مي كنند. 

 آثار ملي كشور ثبت آثار فرهنگي ـ تاريخي و هنري در فهرست فصل دوم ـ

رست آثار ت، در فهـ اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حائز اهميت ملي اس 12ماده 

سبت به نيير ايادي ن در تغكرد و نتايج آملي ايران ثبت خواهد شد. ثبت اثر در فهرست آثار ملي خدشه اي به مالكيت مالك وارد نخواهد 

 آن اثر ثابت و برقرار خواهد بود. 

مان هه و تحت ـ اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري كه متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي است، در فهرست جداگان 13ماده 

 عنوان ثبت خواهد شد.

 مالك داده يگر بهرشيو آثار ملي منقول كشور نگهداري و يك نسخه دپرونده كارشناسي ثبت اثر در دو نسخه تهيه و يك نسخه در آ

 خواهد شد. 

ا اص حقيقي يق به اشخـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خدمات كارشناسي، فني و علمي الزم را براي حفاظت از آثار متعل 14ماده 

 حقوقي خصوصي ارائه خواهد كرد. 

طالبه عوض ممالك  هزينه دولت انجام خواهد شد و از  ازمان ضروري تشخيص داده شود، بهاقدامات مرمتي و حفاظتي كه به تشخيص س

 نخواهد شد. 

 ويا عمومي  انفرادي ـ هرگونه استفاده پژوهشي، فرهنگي و معرفي از قبيل چاپ و نشر عكس، پوستر، ارائه در نمايشگاههاي 15ماده 

اين حقوق  ي اثر است.قانون ين ناظر به موضوع از جمله حقوق قانوني مالك يا دارندهموزه هاي خصوصي و دولتي و نظائر آن با رعايت قوان

 قابل انتقال به غير مي باشد. 

ده شن آثار ثبت دارندگا ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تمهيدات و تدابير الزم را براي ايجاد زمينه هاي ُحسن استفاده 16ماده 

 ورالعمل هاي الزم را تدوين و ابالغ خواهد كرد. در فهرست آثار ملي فراهم و دست

ع اين فصل ثار موضوآـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور دستورالعمل ساماندهي اطالعاتي، كالبدي و مرمت هر يك از  17ماده 

ارائه  وق به مالكهاي فرالعملمالك تسليم و خدمات كارشناسي، فني و مالي الزم را براي تحقق دستو  را در زمان ثبت اثر تدوين و به

 خواهد كرد. 

خاص حقيقي لق به اشو گردشگـري بـانك اطـالعـات امـوال فرهنگي ـ تاريخي و هنري منقول متع  ـ سازمان ميراث فرهنگـي 18ماده 

نك صوصي به باران خاديا حقوقي را با ذكر مشخصات مالك اثر، ايجاد و امكان دسترسي مالكان آثار، محققان، مجموعه داران و موزه 

 اطالعاتي مذكور را فراهم خواهد كرد.

ي و گي ـ تاريخثار فرهنـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تمهيدات الزم را براي حضور و مشاركت مالكان و مجموعه داران آ 19ماده 

ين احفاظت از  وديريت ماين امر و نيز  هنري و موزه هاي خصوصي در نمايشگاههاي بين المللي فراهم خواهد كرد. هزينه هاي مترتب بر

 قبيل آثار در مدت برگزاري نمايشگاه بر عهده سازمان خواهد بود. 

حاسبه و ما بين تبصره ـ در صورتي كه نمايشگاههاي موضوع اين ماده انتفاعي باشد، سهم مالكان خصوصي بر اساس قرارداد في م

 پرداخت خواهد شد. 
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 ه هاي خصوصيموزه ها و مجموع فصل سوم ـ

 

 اريخي وـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه نسبت به گردآوري و نگهداري اموال فرهنگي ـ ت 20ماده 

مخصوص  روانهپهنري ايراني يا خارجي اقدام مي نمايند، بايد از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 

  دريافت نمايند.

فرهنگي ـ  ست اموالـ تاريخي و هنري ندارند و در پايان هر سال لي ـ مجموعه داران حق اشتغال به تجارت اموال فرهنگي 21ماده 

 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ارائه خواهند كرد.  تاريخي و هنري در اختيار خود را به

چاپ و  مي ياد عمواي بازديـ مجموعه داران مي توانند نسبت به تشكيل نمايشگاههاي انفرادي يا گروهي يا ايجاد شرايط الزم بر 22ماده 

 نشر و معرفي آثار موجود در مجموعه ها اقدام نمايند. 

وارد مست و در اـ مبادله اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري بين مجموعه داران و همچنين موزه هاي خصوصي بدون اشكال  23ماده 

ه خاص از سب اجازكـ تاريخي متعلق با خاص مجموعه داران و موزه داران خصوصي مي توانند نسبت به فروش بعضي از اموال فرهنگي 

 ام كنند. ود اقدخسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به منظور تجهيز يا تكميل مجموعه اموال فرهنگي تاريخي و هنري در اختيار 

ر تأسيس مان مذكوـ موزه هاي خصوصي با اخذ پروانه از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و تحت نظارت علمي و فني ساز 24ماده 

 مي شوند و فعاليت خواهند كرد. 

ولتي دستگاههاي ـ سـازمـان ميـراث فـرهنگـي و گردشـگري و همچنين مـوزه هـاي پژوهشي ـ تخصصي وابسته به ساير د 25مـاده 

 سب، اموالامين منمي توانند به منظور تكميل مجموعه اموال فرهنگي تاريخي و هنري موزه هاي خصوصي، به طور موقت و با اخذ تض

كور في آثار مذو معر فرهنگي تاريخي و هنري متعلق به خود را به موزه هاي خصوصي امانت دهند، در اين صورت ضوابط حفاظتي امنيتي

 موزه امانت گيرنده ابالغ و بر اجراي آن از سوي دستگاه امانت گزار نظارت خواهد شد.   به طور كتبي به

 

حراز اگردشگري دستورالعمل هاي ناظر به شرايط و نحوه  ـ سازمان ميراث فرهنگي و 26ماده 

حوه ايط نصالحيت متقاضيان، نحوه فعاليت و مديريت موزه ها و مجموعه هاي خصوصي و همچنين شر

 صويب ايناز ت صدور، مدت اعتبار و شرايط تعليق يا ابطال پروانه هاي صادر شده را ظرف شش ماه پس

  رد.كشوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري ابالغ خواهد آيين نامه تدوين و پس از تصويب 

 از فعاليت يز حمايتنـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به منظور حمايت از مالكان و دارندگان قانوني اموال فرهنگي و  27ماده 

 مؤسسات، كارگاهها و موزه هاي خصوصي موضوع اين آيين نامه اقدامات زير را انجام خواهد داد: 

جاره به اد، به صورت ( ـ اماكن تاريخي قابل احياء متعلق به سازمان را كه جزء نفايس ملي محسوب نمي شون19/9/1385الف )اصالحي 

 شرط تمليك در اختيار مجموعه ها، موزه ها و كارگاههاي مرمت اموال فرهنگي ـ تاريخي قرار خواهد داد. 

ر ؤسسات مذكومو به  ودجه هاي سنواتي، تسهيالت الزم را به قيمت تمام شده دريافتب ـ از محل كمكهاي فني و اعتباري منظور در ب

 رد. تخصيص و تمام يا بخشي از مابه التفاوت كارمزد بانكي تسهيالت دريافتي اين قبيل مؤسسات را پرداخت خواهدك

نجام اتمام شده  ه قيمتباي متعلق به سازمان، ج ـ مرمت آثار فرهنگي ـ تاريخي متعلق به مؤسسـات موضـوع اين آيين نامه در كارگاهه

 خواهد شد. 

 د ـ از محل بودجه سنواتي سازمان متناسب با فعاليتهاي مؤسسات مذكور يارانه بليط ورودي پرداخت نمايد. 

 

 

 ـ تجارت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري فصل چهارم
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 ز و همچنينغيرمجـا صـل از حفـاريهـاي باستان شناسي يا حفاريهايـ اشتغـال به تجـارت امـوال فرهنگـي ـ تاريخـي حـا 28ماده 

 اجزاء و قطعـات آثار تاريخـي ـ فرهنگـي غيرمنقول ممنوع است. 

 ولت مي باشد.د( ـ اشتغال به تجارت ساير اموال فرهنگي ـ تاريخي، هنري منوط به اخذ مجوز از 19/9/1385)اصالحي  29ماده 

ه هيأت صويب باده ظرف سه ماه پس از ابالغ، توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جهت طرح و تضوابط اجرائي موضوع اين م

 وزيران ارائه خواهد شد.

 بور است. ايط مزتبصـره ـ تـأسيس نمـايشگاههـاي دائـم و مـوقت و مجمـوعـه داران امـوال فرهنگي ـ تاريخي و هنري تابع شر

ادر رالعمل هاي صر مجوز فعاليت براي اماكن موضوع ماده فوق منوط به رعايت ضوابط و دستو( ـ صدو19/9/1385)اصالحي  30ماده 

 شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و تصويب دولت است. 

ـي عملسـاس دستورالا( ـ ضوابط و شرايط صدور مجوز و نحوه نظارت سازمان بر فعاليت دارندگان آن بر 19/9/1385)اصالحي  31ماده 

 خواهـد بود كه به تأييد شـوراي عالـي ميراث فرهنگـي و گردشگري تصويب دولت خواهد رسيد.

 ( داده نخواهد شد: 29ـ به اشخاص مشروح زير مجوزهاي موضوع ماده ) 32ماده 

 الف ـ كساني كه بر اساس احكام صادر شده از محاكم قضائي به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده اند. 

 كساني كه به علت ارتكاب به جرائم عليه ميراث فرهنگي در محاكم قضائي محكوم شده اند. ب ـ 

 م برائت. يا حك ج ـ كساني كه به اتهام ارتكاب جرائم عليه ميراث فرهنگي تحت تعقيب قضائي هستند، تا صدور قرار منع تعقيب

 .الحيت علمي يا حرفه اي تشخيص داده شوندد ـ كساني كه بر اساس دستورالعمل صادر شده از سوي سازمان فاقد ص

ا ار خود را بر اساس فرمه(، صـورت آثـار فرهنگي ـ تاريخي و هنري در اختي1ـ متقـاضيـان صـدور مجـوزهـاي مـوضـوع مـاده ) 33ماده 

ه سازمان را ب ز آنو دستورالعمل صادر شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تنظيم و قبل از شروع فعاليت يك نسخه ا

 تسليم خواهند كرد. 

 در اختيار ومي شود  ـ دارندگان مجوز داراي دفاتر مخصوصي خواهند بود كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تهيه 34ماده 

 آنها قرار خواهد گرفت.

صات طرف خ و مشخهمراه با قيمت، تاريفهرست كليه آثار فرهنگي ـ تاريخي موجود و آثاري كه خريداري شده يا فروخته شده است 

واهد ري تسليم خگردشگ ومعامله در دفتر مذكور و فرمهاي مربوط درج و يك نسخه از فرمها در پايان هر ماه به سازمان ميراث فرهنگي 

 شد. 

شناساني هده كارعر ـ تعيين اصالت و قيمت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري كه خريد و فروش آنها در كشور مجاز است، ب 35ماده 

 خواهد بود كه صالحيت علمي و حرفه اي آنها توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعيين مي شود. 

 تبصره ـ سازمان اسامي كارشناسان يادشده را به نحو مقتضي به اطالع عموم خواهد رسانيد. 

رفاً در حدود فعاليت مجاز ص( را دريافت نمايند، 1موضوع ماده )ـ در صورتي كه كارشناسان اموال فرهنگي ـ تاريخي پروانه هاي  36ماده 

 خود مجاز به اظهارنظر كارشناسي بوده و از دخالت در موارد ديگر ممنوع مي باشند. 

ز، رندگان مجوز سوي داـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اماكن موضوع اين آيين نامه را بازرسي و در صورت احراز تخلف ا 37ماده 

 سبت به ابطال موقت يا دائم پروانه اشتغال اقدام خواهد كرد.ن

ن نامه ين آييادستورالعمل هاي ناظر به اجراي اين ماده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ظرف شش ماه پس از تصويب 

 تدوين و ابالغ خواهد شد. 

 ـ موزه هاي تخصصي و پژوهشي فصل پنجم

ه بمومي نسبت ععتبارات ااجرائي مشمول مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اجازه داده مي شود از محل  ـ به كليه دستگاههاي 38ماده 

 ايجاد موزه هاي پژوهشي و تخصصي در حوزه وظائف قانوني خود اقدام نمايند. 

اري و زه، موزه ديريت موط به مدـ موزه هاي مذكور به لحاظ اداري و مالي تابع دستگاه اجرائي ذي ربط و از نظر مقررات مربو 39ماده 

 موزه آرايي تابع ضوابط و دستورالعمل هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خواهند بود. 
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ـ  وال فرهنگينامه ام ـ نگهداري و مديريت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري موجود در اين قبيل موزه ها تابع مقررات آيين 40ماده 

 بود.  تاريخي و هنري دولتي خواهد

 ـ تأسيس مؤسسات مشاوره، كارشناسي و كارگاههاي مرمت فصل ششم

س ( بر اسا114ماده )« و» ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي صدور مجوز تأسيس و فعاليت مؤسسات موضوع بند  41ماده 

 مقررات زير اقدام خواهد كرد:

سي ي و كارشنالمي ـ فنعز فعاليت دريافت مي كنند عالوه بر ارائه خدمات ـ مؤسساتي كه به موجب مقررات اين آيين نامه مجو 42ماده 

 ذكور را دردمات مخدر داخل كشور، مي توانند با رعايت مقررات ناظر به موضوع و اخذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 

 خارج از كشور نيز ارائه نمايند. 

ت ا، مؤسساور مجوز فعاليت و رتبه بندي مشاوران حقيقي و حقوقي، كارگاههـ تشخيص صالحيت علمي و فني براي صد 43ماده 

وزه ها و ميخي و كارشناسي و كارشناسان حقيقي، كارگاههاي مرمت و مرمتگران حقيقي و مؤسسات مديريت محوطه هاي فرهنگي ـ تار

عالي  شوراي ساس دستورالعمل هاي مصوبهمچنين تعيين حق الزحمه آنها رده بندي و تعيين سقف وروديه موزه هاي خصوصي بر ا

 ميراث فرهنگي و گردشگري بر عهده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است. 

  مي شود: ـ به منظور انجام موارد فوق كارگروه فني با تركيب زير در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تشكيل 1تبصره 

 ي به عنوان رئيس كارگروه. ـ يكي از معاونان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگر1

 ـ مديركل دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. 2

 ـ پنج نفر كارشناس خبره به تعيين رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري. 3

 ـ مديركل ستادي ذي ربط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري. 4

 ابد. ميت مي يئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گزارش و با امضاء نامبرده ابالغ و رسـ مصوبات كارگروه به ر 2تبصره 

 ـ وظائف كارگروه فني به شرح زير است:  44ماده 

 . ـ تصويب يا تغيير در شرح خدمات و تخصصهاي مربوط به مؤسسات، كارگاهها و كارشناسان موضوع اين آيين نامه1

 يان براي صدور مجوز فعاليت. ـ تصويب احراز صالحيت متقاض2

 ـ نظارت بر فعاليت دارندگان مجوز فعاليت و ارزيابي ساالنه. 3

 كارشناسان اهها وموضوع فعاليت مؤسسات، كارگ  ـ كارگروه فني در صورت عدم رعايت ضوابط فني، علمي، اداري و حقوقي ناظر به4

قرر كه در مهلت م كه  تيبه طور كتبي و با ذكر مورد تذكر دهد و در صور موضوع اين آيين نامه مي تواند لزوم اصالح عملكرد آنها را

ق ش ماه تعليشه مدت حداكثر يك ماه خواهد بود، اصالحات مورد نظر انجام نگيرد، كارگروه فني مي تواند مجوز فعاليت مؤسسه را ب

 نمايد. 

 د بود. ع خواهن نامه براي دارندگان مجوز فوق ممنودر صورت تكرار تخلف مجوز مؤسسه ابطال و صدور مجوزهاي موضوع اين آيي

 ير است: زـ شرايط عمومي احراز صالحيت متقاضيان تأسيس مؤسسات مشاوره، كارشناسي و كارگاههاي مرمت به شرح  45ماده 

 الف ـ كارشناسان: 

 ـ تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران.1

 ي( مرتبط با تخصص مورد نظر و تجربه مفيد و مؤثر. ـ داراي تحصيالت دانشگاهي معتبر )حداقل كارشناس2

 ـ فاقد سوء پيشه كيفري يا ممنوعيتهاي قانوني مؤثر در ارائه خدمات موضوع اين آيين نامه. 3

 ـ داراي صالحيت اخالقي، امانت و تعهد حرفه اي باشند. 4

 ب ـ اشخاص حقوقي: 

 ـ تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران. 1

 اين آيين نامه در اساسنامه آنها قيد شده باشد.  ـ خدمات موضوع2

 ـ شرايط مقرر در اين آيين نامه را از حيث كارشناسان و متخصصان تمام وقت و مرتبط با شرح خدمات مورد نظر داشته باشند. 3

 ـ اعضاء هيأت مديره و مديرعامل بايد داراي تحصيالت و تجربه مفيد مرتبط با خدمات مورد نظر باشند. 4
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ـ مؤسسات مديريت محوطه هاي فرهنگي ـ تاريخي و موزه هاي خصوصي مي توانند يك نفر با تخصص امور اقتصـادي، برنامه ريزي و  5

 مديريت را در تركيب هيأت مديره داشته باشند. 

وع ارشناسي موضكدفاتر  و ـ دستورالعمل هاي مربوط به شرايط علمي و فني الزم براي هر يك از مؤسسـات و كارگاهها، موزه ها 46ماده 

 اين آيين نامه ظرف شش ماه از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تدوين و ابالغ خواهد شد. 

 مه، تقاضايآيين نا ـ متقاضيان بر اساس دستورالعمل هاي صادر شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و مفاد اين 47ماده 

 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تقديم خواهند كرد.   ظر بهخود را همراه با مدارك مورد ن

 سازمان مكلف است حداكثر ظرف چهل و پنج روز تصميم خود را به متقاضي ابالغ نمايد. 

 تصميم سازمان در خصوص صدور يا عدم صدور مجوز قطعي خواهد بود.

ناسان ت و كارشمي دادگستري الزامي است، نظريه مؤسساـ كليه دستگاههاي اجرائي در مواردي كه كسب نظر كارشناس رس 48ماده 

تال ر موارد مبدولتي، دموضوع اين آيين نامه كه داراي مجوز فعاليت از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي باشند براي دستگاههاي 

 كارشناسي رسمي دادگستري مي باشد.   به در حكم نظريه

ي شده از سو عمل صادرن موضوع آيين نامه بر اساس ظرفيتهاي علمي و تجربي كه در دستورالـ مؤسسات، كارگاهها و كارشناسا 49ماده 

 سازمان تعيين خواهد شد به درجه يك و درجه دو تقسيم مي شوند. 

اي نارگشناسان و ات، كارارائه خدمات موضوع اين آيين نامه در مورد آثاري كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند، صرفاً از سوي مؤسسا

 درجه يك انجام خواهد شد. 

جراي اسب براي اقوقي متنحـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور امكانات الزم را براي ايجاد ساختار اداري، نظام مديريت و  50ماده 

دشگري رهنگي و گريراث فمفاد اين آيين نامه فراهم و اعتبارات مورد نياز را براي اعمال حمايتهاي مقرر در بودجه سنواتي سازمان م

 تأمين خواهد كرد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور
 سازمان میراث فرهنگی تشکیل گردید. 10/11/64طبق قانون مصوب 

 به منظور:شود به وزارت فرهنگی و آموزش عالی اجازه داده می -ماده واحده
 .ان جهت معرفی ارزشهاي نهفته در آنهامطالعه و تحقیق در آثار باقی مانده از گذشتگ -بند الف
 انجام پژوهشهاي باستان شناسی و مردم شناسی و هنرهاي سنتی. -بند ب

 .ربررسی، شناسايی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی تاريخی کشو -بند ج
 خی.تاری -مجموعه هاي با ارزش فرهنگی تهیه و اجراي طرحهاي الزم به منظور تعمیر و احیاء آثار، بناها و -بند د

 دهد. د تشکیل)سازمان میراث فرهنگی کشور( به صورت سازمانی وابسته به خواز ادغام واحدهاي مشروحه زیر، سازمانی به نام 
 .مرکز باستان شناسی ایران تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی1
 .اداره کل هنرهاي سنتی تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی2

 .مرکز و موزه مردم شناسی تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی3
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 .دفتر آثار تاریخی تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی4

 .موزه ایران باستان تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی5

 .اداره حفظ میراث فرهنگی شهرستان ها تابع وزارت ارشاد اسالمی6

 ی.اداره کل موزه ها تابع وزارت ارشاد اسالم7

 .اداره کل بناهاي تاریخی تابع وزارت ارشاد اسالمی8

 .اداره کل کاخ ها تابع وزارت ارشاد اسالمی9

 .سازمان ملی حفاظت آثار باستانی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی11

 .اداره کل بیوتات )کاخ گلستان( وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی12
 

 

 

 (10/11/64رهنگی )بعد از تشکیل سازمان به استناد مصوباساسنامه سازمان میراث ف

ی آن زمینه باشد و با شناساییتعریف: میراث فرهنگی شامل آثار باقی مانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ م -1ماده 

 آید.انسان فراهم می هاي عبرت برايگردد و از این طریق زمینهشناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می

 به شرح ذیل است. بند آمده است که موارد مرتبط با میراث منقول 24وظایف سازمان در زمینه میراث فرهنگی در   -3بخشی از ماده

 

ملی و  آثار تاریخی کشور در فهرست -: ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی 6بند

 فهرستهاي ذیربط

 و توسط دستگاه  گرددیی محسوب متاریخی بوده و جز، میراث فرهنگ –تیار گرفتن کلیه اموالی که داراي ارزشهاي فرهنگی : شناسایی و در اخ9بند

 هاي مربوط ضبط شده است.

موظف به  نماینداقدام می ط اموالبهاي دولتی نظیر آنها که به نحوي نسبت به ضکلیه دادگاهها، گمرکات، نیروهاي انتظامی و دستگاه -9تبصره بند

 باشد به سازمان میراث فرهنگی کشور هستند.تاریخی می -در اختیار قرار دادن اموالی که داراي ارزش فرهنگی
 

جموعه م و ناهاثار، بتهیه و اجراي طرح هاي الزم به منظور حراست، حفاظت تعمیر و مرمت و احیاي آ :11بند

 تاریخی. -هاي با ارزش فرهنگی
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 ظت از میراث فرهنگی کشورآئین نامه حفا

 به تصويب شورای امنیت رسیده است 2/03/81اين آئین نامه در تاريخ 

 

وجود در منقول مفرهنگی  -سازمان میراث فرهنگی کشور موظف است، شناسایی کامل اموال تاریخی -22ماده 

 یش بینی نماید.هاي خود پمهناسطح کشور و ثبت آثار منقول ارزشمند در فهرست آثار ملی ایران را با اولویت در بر


