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 -آیین نامه مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی  6دستورالعمل فصل 

 هیئت وزیران 01/5/48تاریخی منقول مجاز مصوب 

ان حقیقی کارشناس ات و شرکت های کارشناسی وموسس و رتبه بندیدستورالعمل اعطای مجوز فعالیت  "

 "نقول مجازاموال فرهنگی تاریخی و هنری م

  فصل اول:

 :روندزیر در معانی مشروح مربوط به کار می تورالعمل، اصطالحاتدر این دس: 0ماده 

 صنایع دستی کشورگردشگری و ،میراث فرهنگی وزارت:  وزارت –الف 

و   منقول مجاز تاریخی –آیین نامه: آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی  –ب 

 اصالحات بعدی

تاریخی و هنری غیرمجاز: اموال حاصل از کاوش غیرمجاز، امووال تقبیوی یوا امووال  عبوی ا ول از تبایقوی یوا          -اموال فرهنگی  -ج

 های بناهای تاریخی و  ناصر حاصل از تجزیه و تاکیک بناهای تاریخی و هنری و محوطهغیرتبایقی، کبیه  ناصر تزیینی وابسته به

 .های داخبی و خار یها و مجمو هشده از موزهشناسی، آثار سرقتباستان

منظور از اشیای تقبیی یا  عبی، اشیایی است که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل،  نس، اندازه، حجول  

تاریخی اصیل  -باشد، به  نوان اثر فرهنگی  تاریخی اصیل باشد یا بدون آن که نمونه اصبی و ود داشته -و وزن شییه آثار فرهنگی 

 .معرفی شود و  المتی از سوی سازنده یا وزارت برای تشخیص از اصل بر روی آن حک نشده باشد

 و  های زیور سواخته شوده   تبایقی، اشیایی است که از تبایق و ترکیب شیء اصل و تقبیی به یکی از شکل -منظور از اشیای تقبیی 

 : باشد هشد مخدوش شیء اصالت

 .های متااوت باشدشیء تبایقی از دو یا چند  زء اشیای اصیل مربوط به یک دوره یا دوره - 1

 .نیت بازسازی شده باشد های دیگر آن با سوءبخشی از شیء اصل بوده و بخش - 2

 .ه باشدشیء اصل بوده، تزیینات یا الحاقاتی از روی  مد به آن اضافه شده و اصالت شیء را مخدوش کرد - 3

 43به موسساتی گاته می شود که حداقل با حضور سه نار کارشناس وا د صوالحیت هوای موضووا مواده     :ارشناسیکموسسات  -د

 )ایین نامه مدیریت( که در موضوا واحدی دارای تحصیالت و تجارب مرتیط هستند، تشکیل می شوند. 

به اشخاص حقیقی یا حقوقی گاته می شود که بدون قصد تجارت  مجمو ه دار یا گرد آورنده اموال فرهنگی تاریخی و هنری: – ه

پروانه مجمو ه داری دریافت نموده  وزارتنسیت به گردآوری و نگهداری اموال فرهنگی تاریخی و هنری از طریق مجاز اقدام و از 

 است.

امور مشاوره و کارشناسی امووال  انجام ورالعمل به منظور تمجوزی که طیق ضوابط این دس: کارشناسی اموالفعالیت مجوز  -و

با امضای وزیر میراث فرهنگی، گردشوگری   تاریخی و هنری منقول مجاز ) شناسایی، تشخیص قدمت، اصالت و ارزشیابی( -فرهنگی

 می گردد.برای شخص وا د شرایط صادر  سال 3 تی یا نماینده مجاز وی، برای مدتو صنایع دس

خاص حقیقی و حقوقی شاغل در بخش خصوصی با اخذ پروانه تاسیس و گشوایش مووزه   موزه خصوصی: موزه هایی که توسط اش -ز

 ایجاد و اداره می شوند موزه خصوصی گاته می شوند. وزارتاز 

Commented [nj1]: ن پیش از این مجوز تایس بود مطابق با آیی
 نامه
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 آثار هنری معاصر و مدرن که دارای قدمت کمتر از صد سال می باشند از شمول این دستور العمل مستثنی می باشند. – 2ماده 

فرهنگی تواریخی   می توانند اموال دارای مجوز فعالیت موضوا این دستورالعمل ها و کارشناسان حقیقیت شرک ،موسسات -3ماده  

 و قیمت نمایند. اصالتگروه های زیر را بر اساس ضوابط این دستورالعمل کارشناسی و تعیین در اختیار  مجاز و هنری

 وزارتاز مالکان و مجمو ه داران دارای پروانه مجمو ه داری  .1

 از وزارتموزه تاسیس  های خصوصی دارای پروانه  موزه .2 

 دولتی و غیر دولتی نهادهاو سازمان ها،  ،وزارت خانه ها.  3

مشاوره و  و شرکت موسسه فعالیتهر شخص حقیقی یا حقوقی با دارا بودن شرایط زیر می تواند متقاضی دریافت پروانه : 4ماده 

 باشد: وزارتمنقول مجاز از تاریخی و هنری  -کارشناسی اموال فرهنگی

 اشخاص حقیقی: -الف 

 داشتن تابعیت ایرانی  .1

 التزام به ر ایت قوانین و مقررات  مهوری اسالمی ایران  .2

 نداشتن سوء پیشینه کیاری موثر .3

اشخاصی که به اتهام ارتکاب  رم  بیه میراث فرهنگی تحت تعقیب قضایی هستند، تا صدور قرار منع تعقیب  -تیصره  -

 موضوا این ماده باشند مجوزتوانند متقاضی کل برائت نمییا ح

 برگه پایان خدمت یا معافیت دائل برای متقاضیان ذکور .4

سال تجربه کاری ماید مرتیط به  7یا با حداقل دوسال کارماید مرتیط  ارشد دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی .5

 وزارتتشخیص 

 از مراکز هماهنگ شده با مراکز بهداشت و اخذ تاییدیه برخورداری از سالمت روانی کامل .6

 اشخاص حقوقی : -ب

 داشتن تابعیت ایرانی  .1

و احراز آن از طریق ارائه مدارک و مستندات مربوطه  )خدماتی(دارا بودن اهبیت و شرایط قانونی الزم  هت انجام فعالیت  .2

 وزارتنامه به از  مبه اصل آگهی تاسیس یا ثیت شرکت یا موسسه در روزنامه رسمی کشور و اساس

  دم ورشکستگی به تقبب و تقصیر .3

 شرکت یا موسسه متقاضیو ا ضاء هیأت مدیره  دارا بودن شرایط مذکور در بند الف همین ماده برای مدیر  امل  .4

موضووا ایون    بورای انجوام خودمات    مودیره و مودیر امل   هیوات  ا ضوای  کارشناسان،ممنو یت قانونی  یا  دم محرومیت .5

  دستورالعمل

 خار ی از مشاور استااده شرایط، وا د ایرانی مشاور فقدان یا و کار ماهیت یا و ویژه شرایط  بت به خاصی که موارد در – 5ماده 

 مهندسوی،  فنوی،  از تووان  اسوتااده  حداکثر قانون )با ر ایت خار ی مؤسسات حقوقی یا حقیقی اشخاص از باشد، داشته ضرورت

تحت شرایط زیور    (1375 مصوب خدمات صدور منظور به تسهیالت ایجاد و پروژه ها ا رای در کشور ا رایی و صنعتی و تولیدی

 ا ازه فعالیت در حدود این دستورالعمل ا طا خواهد شد.
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 شخص حقیقی و حقوقی .نموده احراز حقوقی شخصیت رسمی طور که به کشور از خارج حقوقی غیر ایرانی در شخص .1

 نمایندگی طرف از مربوط کار سوابق و مدارک و باشد متیوا کشور در مشابه خدمت ارائه به و مجاز اشتهار حسن دارای

 .باشد شده کشورگواهی آن در اسالمی ایران  مهوری

 .نیاشد ای حرفه تخبف سابقه کشورمربوطه،دارای رسمی مر ع تشخیص به .2

 .باشد داده انجام را موردنظر کار نظیر کار یک حداقل گذشته سال 5 در ،وزارت تشخیص به   .3

 ، برسد امضا به شرکت ایرانی شعیه با قراردادی چنانچه .باشد رسانده ثیت به ایران در را خود شعیه شخص حقوقی  .4

 .نماید تضمین را کار انجام حسن اصبی، یا مؤسسه شرکت

 مجوزهای موضوا این دستورالعمل داده نخواهد شد: زیره اشخاص حقیقی و حقوقی مشروحه ب -6ماده

 موضوا این دستورالعمل منع شده اند. به بر اساس حکل صادره از محاکل قضایی به محرومیت از اشتغال اشخاصی که –الف 

 اشخاصی که به  بت ارتکاب  رائل  بیه میراث فرهنگی در محاکل قضایی محکوم قطعی شده اند. -ب

 صدور قرار منع تعقیب یا حکل برائتاشخاصی که به اتهام ارتکاب  رائل  بیه میراث فرهنگی تحت تعقیب قضایی هستند تا  -ج

 تاریخی دارای سابقه تخبف و یا پرونده باز در دستگاه باشند. -اشخاصی که به هر شکل در ارتیاط با اموال فرهنگی -د

برای امنای اموالو چاپ و انتشارات اطال ات اموال بدون هماهنگی مرا ع ذیربط سوشوهرت قبموداد موی    کسری اموال تیصره: 

 گردد.

 

 دارای مجوز فعالیت باشد. و هیأت موسس در چند شرکت و موسسه یا بصورت شخص حقیقی مدیر امل ضویت همزمان - هو

بوده و ارایه  مشمول این دستورالعمل باید دارای دفاتر قانونی مورد تایید وزارت امور اقتصاد و داراییو موسسات  شرکت ها -7ماده 

 صالحیت شرکت های فعال الزامی است.ای از سازمان تامین ا تما ی برای تایید  مااصا حساب مالیاتی و مااصا حساب بیمه

اهداف، مصادیق فعالیت، مدت فعالیت، ارکان و تشوکیالت و چگوونگی   »حاوی اطال ات باید  موسسه و یا شرکتاساسنامه  -8ماده  

 باشد و به تایید کارگروه موضوا این دستورالعمل برسد.« اداره و  ضو پذیری

باید در دو نسخه تنظیل و به همراه صورت  بسات پوس از   8اساسنامه پیشنهادی متضمن موارد یاد شده در ماده -9دهما

 .برسدوزارت تایید  امضا به 

پس از تایید صالحیت موسس و مدیر مسئول و تصویب اساسنامه و صدور مجوز باید نسیت به ثیت  موسسات و شرکت ها -11ماده

رسیده اقدام و نسخه ای از اساسنامه ممهور به مهر اداره کل ثیت شرکت ها و موسسات  وزارتای که به تایید آن بر طیق اساسنامه 

 وزارت میراث فرهنگی، گردشوگری و تایید  پس ازسازمان ثیت  .تسبیل کنند کارگروه ذکر شماره ثیت به دبیرخانه  اغیر تجاری را ب

 نماید.می اقدام  دستورالعملضوا این مو موسسات و شرکت هانسیت به ثیت صنایع دستی 

 اقدامی نشود مجوز بی ا تیار شرکت و موسسهماه نسیت به ثیت  6در مدت  ،تاییدیه موضوا فعالیت: هر گاه پس از صدور 1تیصره 

 شده و در صورت تقاضای مجدد متقاضی فرایند از ابتدا آغاز خواهد شد.
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العمل ، پس از اخذ پروانه تاسیس و فعالیوت موفانود نوام و نشوانی کامول،      موضوا این دستور و شرکت های  موسسات  –11ماده

را در سوربر  هوا و مکاتیوات خوود درج      وزارتو نمابر ، آدرس اینترنتی و نوا فعالیت و شماره مجوز صادره از سوی  تماسشماره 

 نمایند.  

حوداقل  و  نموابر ثابوت و  قل یک خط شماره تبان باید دارای محل مناسب اداری و قابل دسترس با حدا و موسسه : شرکت12ماده  

مشخصات مزبوور را در فورم    دستگاهاخذ صالحیت از بوده و به هنگام کارشناس متخصص دارای تحصیالت و تجارب مرتیط سه نار 

 دهد. و هرگونه تغییرات بعدی را اطالاتقاضا نامه درج 

در دفاتر بازرسی ثیت ذیل مجوز خود راگرفته  صورت فعالیتهایتمامی  مکبف هستند ،مجوز فعالیتکبیه اشخاص دارنده  -13ماده 

 .نمایند ارایه وزارت به سالهیک هایدوره در را خود  مبکرد گزارش  و

 

 .تسبیل خواهد کرد ادارات کل استانی و مدارک الزم را به فعالیتمتقاضیان موضوا این دستورالعمل تقاضای   -14ماده 

استانی مسئول دریافت تقاضا و مدارک متقاضی در استان ها می باشند و پس از بررسی و تایید مدارک ،  ادارات کل  -15ماده

 ارسال خواهند نمود. 16کارگروه ماده وا د شرایط را  هت اقدام به ی پرونده متقاض

ی مدت دو سال منصوب می شوند ا ضای کارگروه این دستور العمل با پیشنهاد معاون میراث فرهنگی و با حکل وزیر برا – 16ماده 

 که  یارتند از :

 معاون میراث فرهنگی  به  نوان رییس کارگروه .1

 مدیرکل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .2

 پنج نار کارشناس خیره در حوزه اموال فرهنگی تاریخی و هنری به پیشنهاد معاون میراث فرهنگی و تایید وزیر .3

 دیر کل موزه ها و اموال منقول به  نوان دبیر کارگروهم .4

یابد و تصمیمات آن با رأی نصف به  الوه یک ا ضای حاضر قابل ا را  بسات کارگروه با حضور دوسوم ا ضا رسمیت می–تیصره  

 نماید.د وت است. رییس کارگروه مجاز است بر حسب نیاز، کارشناسانی را بدون حق رأی برای شرکت در  بسات کارگروه 

را برابر اسناد و مدارک ارایه شده توسط آنها و بوا  و موسسات  و اشخاص حقیقی  کارگروه موفف است صالحیت شرکتها  -17ماده 

فهرست شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی تایید صالحیت شوده و لغوو   ر ایت مااد این دستورالعمل بررسی و در صورت تایید، 

 قتضی به منظور بهره برداری دستگاههای دولتی و بخش خصوصی اطالا رسانی نمایند.صالحیت شده را به طریق م

در ا رای رسیدگی و نظارت بر مااد این دستور العمل ، کارگروه فنی با وفایف و اختیارات زیر در وزارت تشکیل می   - 18ماده 

 شود: 

 ا موضوا این دستورالعملتصویب یا تغییر در شرح خدمات و تخصصهای مربوط به موسسات، شرکت ه .1

 تصویب احراز صالحیت متقاضیان برای صدور مجوز فعالیت .2

 نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز فعالیت و ارزیابی ساالنه .3

کارگروه فنی در صورت  دم ر ایت ضوابط فنی،  بمی، اداری و حقوقی نافر به موضوا فعالیت موسسات و شرکت ها و 

مل می تواند لزوم اصالح  مبکرد آنها را بطور کتیی و با ذکر مورد تذکر دهد و در کارشناسان موضوا این دستورالع

صورتی که مهبت مقرر که حداکثر یکماه خواهد بود، اصالحات مورد نظر انجام نگیرد، کارگروه فنی می تواند مجوز 
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موسسه  و شرکت و حقوقی را به مدت شش ماه تعبیق نماید. در صورت تکرار تخبف مجوز  -فعالیت شخص حقیقی

 شخص حقیقی ابطال و صدور مجوزهای موضوا این دستورالعمل برای دارندگان مجوز فوق ممنوا خواهد بود.

و یا نماینده مجاز ایشان  صنایع دستی گزارش و با امضای نامیرده گردشگری و میراث فرهنگی،  وزیرمصوبات کارگروه به  -19ماده

 ابالغ و رسمیت می یابد

 تقاضای تمدیددوماه قیل از اتمام مدت زمان پروانه، کتیا  موفف هستند تقاضیان تمدید مجوز موضوا این دستورالعملم -21ماده 

 تحویل دهند اداره کل استانیبه  راگزارش  مبکرد و گواهی حسن انجام کار برای تمامی قراردادهای منعقده  انضمام به خود را

ا و مدارک متقاضی در استان ها می باشند و پوس از بررسوی و تاییود مودارک ، پرونوده      د: ادارات کل استانی مسئول دریافت تقاض

 .ارسال خواهند نمود 16متقاضی وا د شرایط را  هت اقدام به کارگروه ماده 

به  این دستورالعمل منوطشرکتها و موسسات موضوا هرگونه تغییر در نام و نشان ، محل فعالیت ، نوا و حدود فعالیت   – 21ماده 

؛در صورت  دم اطالا و کسب مجوزهای  دید ، مجوزهای قیبی ابطال است کارگروهدبیرخانه اطالا رسانی قیبی و اخذ تاییدیه از 

 خواهد شد.

دستورالعمل ، در مرحبه اول منجر به اخطار کتیی به خاطی از  اینانجام هرگونه فعالیت مغایر با مجوز دریافتی موضوا  – 22ماده 

ماه به حالت تعبیق درخواهد آمد. چنان چه مجدداً خطایی صورت  ششو در مرحبه بعد پروانه صادره به مدت  هکارگرو انب 

 باطل خواهد شد.   مجوز با پیشنهاد کارگروهبگیرد، 

( این 4یا مدیر امل شخص حقوقی در هر زمان شرایط مذکور در ماده ) مجوز تاسیس موسسه یا شرکتچنانچه دارنده  – 23ماده 

شود. همچنین در زمانی که دارنده پروانه مذکور فوت کنود  ستورالعمل را از دست بدهد، پروانه صادرشده از در ه ا تیار ساقط مید

ناعان موفاند فرف سه ماه فرد وا د شرایط دیگری را تعیین و معرفی کنند؛ در غیراین صورت پروانه از در ه یا محجور شود، ذی

 .ا تیار ساقط خواهد شد

ای و تخصصی موضوا این دستورالعمل را از دسوت بدهنود، هریوک از ا ضوای     در صورتی که اشخاص حقوقی، اهبیت حرفه -رهتیص

حسوب موورد تصومیل مقتضوی را اتخواذ       کارگروها الم کند.  کارگروههیأت مدیره موفف است فرف حداکثر یک ماه موضوا را به 

 .خواهد کرد

 .ابطال می شودمجوز فعالیت  ،حرومیت اشخاص حقیقیدر صورت فوت ، محجوریت یا م  -24ماده

دارندگان ،اثیات  دم اهبیت اشخاص حقوقی ، فوت ، محجوریت یا محرومیت مدیر امل یا هریک از ا ضاء هیات مدیره با  -25ماده 

 خواهد شد. باطل صادره مجوزا الم نمایند در غیر این صورت  کارگروهموفف هستند فرف مدت یک ماه مراتب را به  مجوز،

و اشخاص  مجوز تاسیس شرکت ها و موسسات کارشناسیدارنده ی  حقوقی حراز  رائل و تخباات زیر توسط اشخاصا  – 26ماده 

 موصوف خواهد بود: مجوزابطال دائل  مو ب،  حقیقی

 موارد تخبف:

 و  دم ارائه مدارک قابل قیول به کارگروه ترک قرارداد از سوی پیمانکار- 

 دیگر تا زمان رفع آن. و موسسات در شرکت ها یا موسسه شرکتا ضاء موسس و هیأت مدیره یک ان  ضویت هل زم -

  دم ر ایت قانون منع مداخبه کارکنان دولت  -

 ارایه مدارک غیر واقعی و  عبی -
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 واگذاری موضوا پیمان به پیمانکار دیگر بدون توافق کارفرما -

 اخذ پروانه و درطول قرارداددر زمان تیانی، تهدید، پرداخت رشوه و نظایر آن  -

 حضور صوری هیات مدیره و کارکنان امتیاز آور در شرکت های پیمانکاری از طریق واگذاری مدرک تحصیبی و سوابق -

 در مواقعی که تخبف پیمانکار سیب خسارت به پروژه ها گردد و پیمانکار نسیت به  یران آن اقدام موثری ننماید. -

  میت یا تعبیقانعقاد قرارداد در زمان محرو -

قابل قیول به کوارگروه  مجووز بورای یکسوال      مدارکدر صورت  دم ارائه  قرارداد از سوی پیمانکارفسخ در صورت   -27 هماد

  ، در صورت تکرار  مجوز بصورت دائل باطل می شود. تعبیق

بر ابطال دائل مجوز موصوف، مو ب احراز  رائل و تخباات زیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده ی مجوز،  الوه  -28ماده 

 :شدتعقیب کیاری ایشان  خواهد 

 موارد تخبف:

 

 خرید و فروش و تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری غیر مجاز –الف 

 ساخت ، خرید و فروش اموال تقبیی یا  عبی ا ل از تبایقی یا غیر تبایقی –ب 

 قاچاق اموال فرهنگی تاریخی و هنری –ج 

 وش اموال فرهنگی تاریخی و هنری که به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده اند.خرید و فر -د 

 خرید و فروش اموال فرهنگی تاریخی و هنری مسروقه  –ه 

 به وزارت دم ا الم معامالت مربوط به آثار ثیت شده در فهرست آثار مبی ایران  –و 

 نگهداری و اختااء اموال فرهنگی تاریخی و هنری غیرمجاز –ز 

 وزارتتاریخی منقول مجاز بدون کسب پروانه از  -اشتغال به تجارت اموال فرهنگی -ح

 

ایون   16ذکور نشوده ، در کوارگروه موضووا مواده       28و 27،26مواده  سایر تخباات دارندگان مجووز فعالیوت کوه در      – 92ماده 

 دستورالعمل مطرح و رسیدگی و حسب تشخیص کارگروه تصمیل گیری خواهد شد

ماه پس از ابالغ دستورالعمل فعالیت  6موضوا این دستورالعمل موفاند فرف مدت اشخاص حقیقی و حقوقی تمامی   – 31ماده 

 منطیق نمایند.این دستورالعمل خود را با ضوابط و شرایط مندرج در 

 شرایط دریافت گرید و ارتقاء رتیه

 2ریزی در زمان دریافت مجوز فعالیت از وزارت؛ گرید سازمان مدیریت و برنامه 5و4و3اشخاص حقوقی دارای گرید و -31ماده 

 1سال می توانندمتقاضی ارتقا رتیه به گرید  5 در طول مدتقبل شی  11111محسوب می شوندو پس از انجام ساماندهی حداقل 

 .شوند

می تواند  سال 3مدت  طولقبل شی  6111سازمان مدیریت پس از انجام ساماندهی  2گرید ایدار اشخاص حقوقی -32ماده

  باشد. 1متقاضی ارتقا رتیه به گرید

سال می تواند پس از  3قبل شی طی مدت  6111دارای سابقه ساماندهی سازمان مدیریت  1دارای گریداشخاص حقوقی -33ماده

 از وزارت باشد. 1متقاضی دریافت گرید  2مدت یکسال از دریافت گرید

Commented [nj2]: تفاوت فسخ و ترک قرارداد 
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پس از انجام ساماندهی وزارت محسوب می شوند  2یریت برابر با گرید سازمان مد 3و2اشخاص حقیقی دارای گرید  -34ماده

 بشو. 1متقاضی گریدسال می توانند 5 قبل شی  در طول مدت 11111حداقل 

سال باشد می تواند پس از مدت یکسال از  5قبل شی طی مدت  11111سابقه ساماندهی دارای  1تیصره: درصورتی که دارنده گرید

 از وزارت باشد. 1دریافت گرید  متقاضی 2دریافت گرید

پس از محسوب می شوند و  2گرید  ،اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کارشناسی از وزارت دادگستری و قوه قضائیه -35ماده

 پرونده مرتیط می توانند  15 حداقل سال سابقه همکاری با مراکز صادره کننده پروانه و کارشناسی 5ارائه مدارک و مستندات 

  باشند. 1قاضی دریافت گریدمت


