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 -ی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، اجتماعاقتصادیقانون برنامه چهارم توسعه)114 (
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 تاریخی -فرهنگی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال، ساماندهیمدیریت

 :منقول مجاز را به شرح زیر تصویب نمود

 

 و دارندگان از مالکان و حمایت نظارت ،، ساماندهیمدیریت نامهآیین

 تاریخی منقول مجاز -اموال فرهنگی

 :تعاریف -اول فصل

 فنی آنها -تاریخی و هنری غیردولتی که ویژگیهای علمی -ـ کلیه آثار فرهنگی1 ماده

 ، مشمول مقرراتتاریخی و هنری دولتی تعریف شده است -فرهنگینامه اموالدر آیین

 .باشندنامه میناین آیی

 شود که بدون سوء نیت از روی یک اثر تاریخیـ اموال بدلی به اموالی گفته می2 ماده

 فرهنگی و هنری درجنس یا ابعاد یا رنگ متفاوت و به قصد معرفی تجاری ساخته شده است و

 .از آن و همچنین نام کارگاه سازنده آن حل شده باشدبدلی بودن آن در محل قابل رویت

 ، آموزشی و پژوهشی از طریقـ موزه یک نهاد دائمی با هدف ارایه خدمات فرهنگی3 ماده

 .تاریخی و هنری به عموم جامعه است -نمایش آثارفرهنگی

 ، نمایش و مبادله آثار متعلق به خودها مجاز به گردآوری آثار، نگهداریموزه

 .باشندمی

 شوند،یا حقوقی خصوصی ایجاد و اداره می هایی که توسط اشخاص حقیقیبه موزه -تبصره

 .شودخصوصی گفته میموزه



 شود که بدون قصد تجارت نسبت بهدار به شخص حقیقی یا حقوقی گفته میـ مجموعه4 ماده

 .کندتاریخی و هنری از طریق مجاز اقدام می -گردآوری ونگهداری اموال فرهنگی

 -هنری به تعدادی از اموال فرهنگی تاریخی یا -مجموعه اموال فرهنگی -5 ماده

 تاریخی و هنری هریک از -شود که عالوه بر ارزش فرهنگیمیتاریخی و هنری اطالق

 .آوردو هویتی مضاعف به وجود میآنها، اجتماع آنها هویتی مستقل ایجاد و ارزش

 قلع فرهنگی که به عللی از محل اصلی -ـ اجزا و قطعات آثار و ابنیه تاریخی6 ماده

 اند، در حکم اموال فرهنگی تاریخی محسوبغیرمنقول را پیدا کردهشده و حکم مال

 .شوندمی

 ،شوند که توسط دستگاههای دولتیهایی گفته میموزه های تخصصی به موزه -7 ماده

 نهادهای عمومی یااشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی در یک یا چند موضوع که با هم

 .شوندمید، تشکیلارتباط ماهوی دارن

 شود که حداقل با حضور سه نفر کارشناسمؤسسات کارشناسی به موسساتی گفته می -8 ماده

 ( که در موضوع واحدی دارای تحصیالت و تجارب مرتبط3واجدصالحیتهای موضوع ماده )

 .شوندمیهستند، تشکیل

 ، اصالت وت، تشخیص قدم، شناساییتوانند نسبت به بررسیمؤسسات کارشناسی می

 .ارزشیابی آثارمنقول یا غیرمنقول اقدام نمایند

 تواند بهـ مجوز کارشناسی آثار منقول و یا غیرمنقول به تشخیص سازمان می1 تبصره

 دفتر"تواند از عنوان شخص حقیقی نیزواگذار گردد، در این صورت شخص حقیقی می

 .استفاده کند "کارشناسی

 کارشناسان واجد صالحیت در هر دو رشته آثار منقول وـ در صورت وجود 2 تبصره

 تواند اجازه کارشناسی در هر دو رشته یادشده را به مؤسسه واحدمی، سازمانغیرمنقول

 .اعطا نماید

 شوند که با حضورتاریخی به موسساتی گفته می -ـ کارگاههای مرمت آثار فرهنگی9 ماده

 .شوندنامه تشکیل میتهای موضوع این آیینحداقل سه نفراز کارشناسان واجد صالحی

 ای و اجرایی در زمینه مرمت آثار منقول وتوانند خدمات مشاورهمؤسسات مذکور می

 .غیرمنقول فرهنگیتاریخی ارایه نمایند

 ها به موسساتی گفتههای فرهنگی تاریخی و موزهـ مؤسسات مدیریت محوطه10 ماده

 ،از کارشناسان و پرسنل مشخص از جمله معماران شوند که باحضور حداقل پنج نفرمی

 شناسان وسایر تخصصهای مرتبط با مدیریت تخصصی و پشتیبانی، مردمشناسانباستان

 ،، معرفیشوند و خدماتی ازجمله خدمات نگهداریها تشکیل میها و موزهمحوطه

 فیزیکی، حفاظت، احیا، انتشارات، مرمت، توسعه منابع انسانیریزی آموزشیبرنامه

 .دهندو سایر خدمات جنبی ارایه می

 های دولتی به مؤسساتتاریخی و موزه -های فرهنگی واگذاری اداره محوطه -تبصره



 نامه نحوه، تابع مقررات آییننامهمذکور، عالوه بررعایت شرایط مقرر در این آیین

 .ودهیأت وزیران خواهد بانتخاب و ارجاع کار به مشاوران مصوب

 شوند که حداقل با حضور یکـ کارگاههای هنرهای سنتی به کارگاههایی گفته می11 ماده

 .کنندنفر هنرمندهنرهای سنتی تشکیل و فعالیت می

 

 ثبت آثار فرهنگی تاریخی و هنری در فهرست آثار ملی کشور -فصل دوم

 رهنگی و گردشگریـ اموال فرهنگی تاریخی و هنری که به تشخیص سازمان میراث ف12 ماده

 .، در فهرست آثار ملی ایران ثبت خواهد شدحائزاهمیت ملی است

 ای به مالکیت مالک وارد نخواهد کرد و نتایج آن درثبت اثر در فهرست آثار ملی خدشه

 .نسبت به آن اثر ثابت و برقرار خواهد بودتغییر ایادی

 اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصیتاریخی و هنری که متعلق به  -ـ اموال فرهنگی13 ماده

 .، درفهرست جداگانه و تحت همان عنوان ثبت خواهد شداست

 پرونده کارشناسی ثبت اثر در دو نسخه تهیه و یک نسخه در آرشیو آثار ملی منقول کشور

 .نسخه دیگر به مالک داده خواهد شدنگهداری و یک

 ، فنی و علمی الزم راکارشناسیـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خدمات 14 ماده

 .برای حفاظت ازآثار متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی ارایه خواهد کرد

 اقدامات مرمتی و حفاظتی که به تشخیص سازمان ضروری تشخیص داده شود، به هزینه دولت

 .انجامخواهد شد و از مالک مطالبه عوض نخواهد شد

 ، پوستر،، فرهنگی و معرفی از قبیل چاپ و نشر عکسـ هرگونه استفاده پژوهشی15 ماده

 های خصوصی و دولتی و نظایر آن باارایه درنمایشگاههای انفرادی یا عمومی و موزه

 .رعایت قوانین ناظر به موضوع ازجمله حقوق قانونی مالک یا دارنده قانونی اثر است

 .باشداین حقوق قابل انتقال به غیر می

 میراث فرهنگی و گردشگری تمهیدات و تدابیر الزم را برای ایجاد ـ سازمان16 ماده

 استفاده دارندگان آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی فراهم وهای حسنزمینه

 .دستورالعملهای الزم را تدوین و ابالغ خواهدکرد

 ،ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور دستورالعمل ساماندهی اطالعاتی17 ماده

 هریک از آثار موضوع این فصل را در زمان ثبت اثر تدوین و به مالکدی و مرمتکالب

 ، فنی و مالیالزم را برای تحقق دستورالعملهای فوق به مالکتسلیم و خدمات کارشناسی

 .ارایه خواهد کرد

 تاریخی و -ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بانک اطالعات اموال فرهنگی18 ماده

 متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی را با ذکر مشخصات مالک اثر، ایجاد وهنری منقول

 داران خصوصی به بانکداران و موزه، مجموعهامکان دسترسی مالکان آثار،محققان

 .اطالعاتی مذکور را فراهم خواهد کرد

 ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تمهیدات الزم را برای حضور و مشارکت19 ماده



 های خصوصی درتاریخی و هنری و موزه -ومجموعه داران آثار فرهنگیمالکان 

 .خواهد کردالمللی فراهمنمایشگاههای بین

 های مترتب بر این امر و نیز مدیریت و حفاظت از این قبیل آثار در مدت برگزاریهزینه

 .سازمان خواهد بودنمایشگاه برعهده

 ن ماده انتفاعی باشد، سهم مالکان خصوصیدر صورتی که نمایشگاههای موضوع ای -تبصره

 .قرارداد فی مابین محاسبه و پرداخت خواهد شدبراساس

 

 خصوصی هایها و مجموعهموزه -سوم فصل

 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که نسبت به گردآوری و نگهداری اموال فرهنگی تاریخی20 ماده

 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نمایند، باید ازایرانی یا خارجی اقدام میو هنری

 .نمایندپروانه مخصوص دریافت

 تاریخی و هنری ندارند و -ـ مجموعه داران حق اشتغال به تجارت اموال فرهنگی21 ماده

 در پایان هرسال لیست اموال فرهنگی تاریخی و هنری در اختیار خود را به سازمان میراث

 .خواهند کردفرهنگی و گردشگری ارایه

 توانند نسبت به تشکیل نمایشگاههای انفرادی یا گروهی یاـ مجموعه داران می22 ماده

 هاالزم برای بازدید عمومی یا چاپ و نشر و معرفی آثار موجود در مجموعهایجاد شرایط

 .اقدام نمایند

 تاریخی و هنری بین مجموعه داران و همچنین -ـ مبادله اموال فرهنگی23 ماده

 بدون اشکال است و در موارد خاص مجموعه داران و موزه داران خصوصیوصیهای خصموزه

 از اموال فرهنگی تاریخی متعلق با کسب اجازه خاص ازتوانند نسبت به فروش بعضیمی

 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظورتجهیز یا تکمیل مجموعه اموال فرهنگی تاریخی

 .و هنری در اختیار خود اقدام کنند

 های خصوصی با اخذ پروانه از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تحتـ موزه24 ماده

 .شوند و فعالیت خواهند کردعلمی و فنی سازمان مذکور تاسیس مینظارت

 تخصصی وابسته -های پژوهشیـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین موزه25 ماده

 به منظور تکمیل مجموعه اموال فرهنگی تاریخی وتوانند به سایردستگاههای دولتی می

 ، اموال فرهنگی تاریخی وطور موقت و با اخذ تضمین مناسب، بههای خصوصیهنری موزه

 امانت دهند، در این صورت ضوابط حفاظتیهای خصوصیهنری متعلق به خود را به موزه

 ابالغ و بر اجرای آنهامنیتی و معرفی آثار مذکور به طور کتبی به موزه امانت گیرند

 .گزار نظارت خواهد شداز سوی دستگاه امانت

 ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دستورالعملهای ناظر به شرایط و نحوه26 ماده

 های خصوصی وها و مجموعه، نحوه فعالیت و مدیریت موزهمتقاضیاناحراز صالحیت

 های صادر شده رالیق یا ابطال پروانههمچنین شرایط نحوه صدور، مدتاعتبار و شرایط تع

 عالی میراث فرهنگینامه تدوین وپس از تصویب شورایظرف شش ماه پس از تصویب این آیین



 .و گردشگری ابالغ خواهد کرد

 ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور حمایت از مالکان و دارندگان27 ماده

 های خصوصی، کارگاهها و موزهلیت موسساتقانونی اموالفرهنگی و نیز حمایت از فعا

 :نامه اقدامات زیررا انجام خواهد دادموضوع این آیین

 طورشوند، بهاماکن تاریخی متعلق به سازمان را که جزء نفایس ملی محسوب نمی -الف

 ها وها، موزهرایگان به مدتمحدود و یا اجاره به شرط تملیک در اختیار مجموعه

 .اموال فرهنگی تاریخیقرار خواهد داد کارگاههای مرمت

 ، تسهیالت الزم را بههای سنواتیاز محل کمکهای فنی و اعتباری منظور در بودجه -ب

 التفاوتدریافت و به مؤسسات مذکور تخصیص و تمام یا بخشی از مابهقیمت تمام شده

 .قبیل مؤسسات را پرداخت خواهد کردکارمزد بانکی تسهیالت دریافتی این

 نامه در کارگاههایمرمت آثار فرهنگی تاریخی متعلق به مؤسسات موضوع این آیین -ج

 .،به قیمت تمام شده انجام خواهد شدمتعلق به سازمان

 دـ از محل بودجه سنواتی سازمان متناسب با فعالیتهای مؤسسات مذکور یارانه بلیط

 .نمایدورودی پرداخت

 

 و هنری تاریخی -یفرهنگ اموال تجارت -چهارم فصل

 شناسیتاریخی حاصل از حفاریهای باستان -ـ اشتغال به تجارت اموال فرهنگی28 ماده

 فرهنگی غیرمنقول ممنوع -غیرمجاز و همچنین اجزا و قطعات آثار تاریخییا حفاریهای

 .است

 وزهنری و تاریخی منوط به اخذ مج -ـ اشتغال به تجارت سایر اموال فرهنگی29 ماده

 .سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استتاسیس از رییس

 .رییس سازمان در صدور یا عدم صدور مجوز یادشده مختار است

 تاریخی و -تاسیس نمایشگاههای دائم و موقت و مجموعه داران اموال فرهنگی -تبصره

 .هنری تابعشرایط مزبور است

 ماده فوق منوط به رعایت ضوابط و ـ صدور مجوز فعالیت برای اماکن موضوع30 ماده

 .صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استدستورالعملهای

 ضوابط و شرایط صدور مجوز و نحوه نظارت سازمان بر فعالیت دارندگان آن -31 ماده

 دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگریبراساس

 .سیدخواهد ر

 :( داده نخواهد شد29ـ به اشخاص مشروح زیر مجوزهای موضوع ماده )32 ماده

 کسانی که براساس احکام صادر شده از محاکم قضایی به محرومیت از حقوق اجتماعی -الف

 .اندشدهمحکوم

 کسانی که به علت ارتکاب به جرایم علیه میراث فرهنگی در محاکم قضایی محکوم -ب

 .اندشده



 کسانی که به اتهام ارتکاب جرایم علیه میراث فرهنگی تحت تعقیب قضایی هستند، تا -ج

 .صدور قرارمنع تعقیب یا حکم برائت

 کسانی که براساس دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان فاقد صالحیت علمی یا -د

 .داده شوندای تشخیصحرفه

 تاریخی و -ورت آثار فرهنگی(، ص1ـ متقاضیان صدور مجوزهای موضوع ماده )33 ماده

 هنری دراختیار خود را براساس فرمها و دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان میراث

 فرهنگی و گردشگری تنظیم وقبل از شروع فعالیت یک نسخه از آن را به سازمان تسلیم

 .خواهند کرد

 ازمان میراثـ دارندگان مجوز دارای دفاتر مخصوصی خواهند بود که از سوی س34 ماده

 .شود و در اختیار آنها قرار خواهد گرفتفرهنگی وگردشگری تهیه می

 تاریخی موجود و آثاری که خریداری شده یا فروخته شده است -فهرست کلیه آثار فرهنگی

 ، تاریخ و مشخصات طرف معامله در دفتر مذکور و فرمهای مربوط درج و یکهمراه باقیمت

 .هر ماه به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تسلیم خواهد شدنسخه از فرمها در پایان

 تاریخی و هنری که خرید و فروش آنها -ـ تعیین اصالت و قیمت اموال فرهنگی35 ماده

 ای آنها، برعهده کارشناسانی خواهد بود که صالحیت علمی و حرفهدر کشور مجازاست

 .شودتوسط سازمان میراث فرهنگی وگردشگری تعیین می

 سازمان اسامی کارشناسان یادشده را به نحو مقتضی به اطالع عموم خواهد -تبصره

 .رسانید

 (1های موضوع ماده )تاریخی پروانه -که کارشناسان اموال فرهنگیـ در صورتی36 ماده

 نمایند، صرفا در حدود فعالیت مجاز خود مجاز به اظهارنظر کارشناسی بوده ورا دریافت

 .باشندموارد دیگرممنوع میاز دخالت در 

 نامه را بازرسی وـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اماکن موضوع این آیین37 ماده

 احراز تخلف از سوی دارندگان مجوز نسبت به ابطال موقت یا دائم پروانهدر صورت

 .اشتغال اقدام خواهد کرد

 اث فرهنگی و گردشگری ظرفدستورالعملهای ناظر به اجرای این ماده از سوی سازمان میر

 .نامه تدوین و ابالغ خواهد شداز تصویب این آیینشش ماه پس

 

 و پژوهشی تخصصی هایموزه -پنجم فصل

 ـ به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اجازه38 ماده

 پژوهشی و تخصصی در حوزههای شود ازمحل اعتبارات عمومی نسبت به ایجاد موزهداده می

 .نمایندوظایف قانونی خود اقدام

 ربط و ازهای مذکور به لحاظ اداری و مالی تابع دستگاه اجرایی ذیـ موزه39 ماده

 آرایی تابع ضوابط و، موزه داری و موزهمدیریت موزهنظر مقررات مربوط به

 .خواهند بوددستورالعملهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری



 تاریخی و هنری موجود در این قبیل -ـ نگهداری و مدیریت اموال فرهنگی40 ماده

 .تاریخی و هنری دولتی خواهد بود -نامه اموال فرهنگیها تابع مقرراتآیینموزه

 

 مرمت و کارگاههای ، کارشناسیمشاوره مؤسسات تاسیس -ششم فصل

 رای صدور مجوز تاسیس و فعالیت مؤسساتـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ب41 ماده

 :( براساس مقررات زیر اقدام خواهد کرد114ماده ) "و"بند موضوع

 کنندنامه مجوز فعالیت دریافت میـ موسساتی که به موجب مقررات این آیین42 ماده

 توانند با رعایتفنی و کارشناسی در داخل کشور، می -خدمات علمیعالوه بر ارایه

 ناظر به موضوع و اخذ مجوز ازسازمان میراث فرهنگی و گردشگری خدمات مذکور رامقررات 

 .در خارج از کشور نیز ارایه نمایند

 بندی مشاورانـ تشخیص صالحیت علمی و فنی برای صدور مجوز فعالیت و رتبه43 ماده

 ت و، کارگاههای مرم، کارگاهها، مؤسسات کارشناسی و کارشناسان حقیقیحقیقی وحقوقی

 ها و همچنینتاریخی و موزه -های فرهنگیمرمتگران حقیقی ومؤسسات مدیریت محوطه

 های خصوصی براساسبندی وتعیین سقف ورودیه موزهالزحمه آنها ردهتعیین حق

 عالی میراث فرهنگی وگردشگری برعهده سازمان میراث فرهنگیدستورالعملهای مصوب شورای

 .و گردشگری است

 منظور انجام موارد فوق کارگروه فنی با ترکیب زیر در سازمان میراث به -1 تبصره

 :شودتشکیل میفرهنگی و گردشگری

 .ـ یکی از معاونان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان رییس کارگروه1

 .ریزی کشورـ مدیرکل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه2

 .شناس خبره به تعیین رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگریـ پنج نفر کار3

 .ربط سازمان میراث فرهنگی و گردشگریـ مدیرکل ستادی ذی4

 ـ مصوبات کارگروه به رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گزارش و با امضای2 تبصره

 .یابدابالغ و رسمیت مینامبرده

 :زیر است ـ وظایف کارگروه فنی به شرح44 ماده

 ، کارگاهها و کارشناسانـ تصویب یا تغییر در شرح خدمات و تخصصهای مربوط به موسسات1

 .نامهموضوعاین آیین

 .ـ تصویب احراز صالحیت متقاضیان برای صدور مجوز فعالیت2

 .ـ نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز فعالیت و ارزیابی ساالنه3

 ، اداری و حقوقی ناظر به موضوع، علمییت ضوابط فنیـ کارگروه فنی در صورت عدم رعا4

 تواند لزوم اصالحنامه میفعالیتمؤسسات کارگاهها و کارشناسان موضوع این آیین

 که در مهلت مقرر کهعملکرد آنها را به طور کتبی و باذکر مورد تذکر دهد و در صورتی

 تواند مجوزکارگروه فنی می حداکثر یک ماه خواهد بود، اصالحات مورد نظر انجامنگیرد،

 .فعالیت مؤسسه را به مدت شش ماه تعلیق نماید



 نامه برایدر صورت تکرار تخلف مجوز مؤسسه ابطال و صدور مجوزهای موضوع این آیین

 .دارندگانمجوز فوق ممنوع خواهد بود

 ، کارشناسی وـ شرایط عمومی احراز صالحیت متقاضیان تاسیس مؤسسات مشاوره45 ماده

 :مرمت به شرح زیر استکارگاههای

 :کارشناسان -الف

 .ـ تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران1

 ( مرتبط با تخصص مورد نظر وـ دارای تحصیالت دانشگاهی معتبر )حداقل کارشناسی2

 .تجربه مفید وموثر

 ـ فاقد سوء پیشه کیفری یا ممنوعیتهای قانونی موثر در ارایه خدمات موضوع این3

 .نامهیینآ

 .ای باشند، امانت و تعهد حرفهـ دارای صالحیت اخالقی4

 :اشخاص حقوقی -ب

 نامه در اساسنامهـ خدمات موضوع این آیین2ـ تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران 1

 .باشدآنها قید شده

 نامه را از حیث کارشناسان و متخصصان تمام وقت و مرتبطـ شرایط مقرر در این آیین3

 .مورد نظر داشته باشندبا شرح خدمات

 ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باید دارای تحصیالت و تجربه مفید مرتبط با خدمات4

 .مورد نظرباشند

 توانند یک نفر باهای خصوصی میهای فرهنگی تاریخی و موزهـ مؤسسات مدیریت محوطه5

 .یب هیأت مدیره داشته باشندریزی و مدیریت را در ترک، برنامهامور اقتصادیتخصص

 ـ دستورالعملهای مربوط به شرایط علمی و فنی الزم برای هریک از مؤسسات و46 ماده

 نامه ظرف شش ماه از سوی سازمانهاو دفاتر کارشناسی موضوع این آیینکارگاهها، موزه

 .میراث فرهنگی و گردشگری تدوین وابالغ خواهد شد

 ستورالعملهای صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی وـ متقاضیان براساس د47 ماده

 ، تقاضای خود را همراه با مدارک مورد نظر به سازماننامهگردشگری ومفاد این آیین

 .خواهند کردمیراث فرهنگی و گردشگری تقدیم

 .سازمان مکلف است حداکثر ظرف چهل و پنج روز تصمیم خود را به متقاضی ابالغ نماید

 .مان درخصوص صدور یا عدم صدور مجوز قطعی خواهد بودتصمیم ساز

 ـ کلیه دستگاههای اجرایی در مواردی که کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری48 ماده

 نامه که دارای مجوز فعالیت،نظر به مؤسسات و کارشناسان موضوع این آیینالزامی است

 ، در مواردای دولتیباشند برای دستگاههاز سازمان میراث فرهنگی وگردشگری می

 .باشدمیمبتالبه در حکم نظر به کارشناسی رسمی دادگستری

 نامه براساس ظرفیتهای علمی و، کارگاهها و کارشناسان موضوع آیینـ موسسات49 ماده



 تجربی که دردستورالعمل صادر شده از سوی سازمان تعیین خواهد شد به درجه یک و درجه

 .شونددو تقسیم می

 اند،نامه در مورد آثاری که در فهرست آثار ملی ثبت شدهدمات موضوع این آیینارایه خ

 .، کارشناسان و کارگاههای درجه یک انجام خواهد شدموسساتصرفا از سوی

 ریزی کشور امکانات الزم را برای ایجاد ساختارسازمان مدیریت و برنامه -50 ماده

 نامه فراهم واجرای مفاد این آیین مدیریت و حقوقی متناسب برای، نظاماداری

 حمایتهای مقرر در بودجه سنواتی سازمان میراثاعتبارات مورد نیاز را برای اعمال

 .فرهنگی و گردشگری تامین خواهد کرد

 جمهوررییس اول معاون - محمدرضا عارف


