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)تعاريف( - فصل اول   
  :در معاني زير بكار مي روداصطالحات مندرج در اين دستورالعمل  -۱ماده

  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور.    سازمان: -۱-۱
مالكـان و دارنـدگان امـوال    آيين نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از  آيين نامه مديريت: -۱-۲

  هيأت وزيران. ۱۰/۵/۱۳۸۴فرهنگي ـ تاريخي منقول مجاز مصوب 
آيين نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهـاد هـاي عمـومي و دولتـي مصـوب       آيين نامه اموال: -۱-۳
  هيأت وزيران. ۷/۱۲/۱۳۸۱
  ستان.اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ا اداره كل استان: -۱-۴
  .سازمان اداره كل موزه ها و اموال منقول فرهنگي ـ تاريخي اداره كل موزه ها: -۵ -۱
بدون قصد  آيين نامه مديريت، ۴مطابق با ماده كه  استي ـص حقيقي يا حقوقـشخ ر:امجموعه د  -۱-۶

  فرهنگي از طريق مجاز اقدام كند.ـ  تجارت نسبت به گردآوري و نگهداري اموال تاريخي
آيين نامـه   ۱به اشياء تاريخي ـ فرهنگي و هنري موضوع ماده   اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري:  -۱-۷

اموال اطالق مي شود، كه ماهيت فرهنگي، تاريخي و هنري بودن آنها به تشخيص مراجـع ذيصـالح رسـيده    
  باشد.

 آيين نامه ۲۰ده سندي است كه با امضاي مقام مجاز در سازمان بر طبق ما پروانه مجموعه داري: -۱-۸
 صادر مي گردد. مديريت

و  پروانهبا اخذ كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بخش خصوصي  استموزه اي  موزه خصوصي: -۱-۹
   .اداره مي شود ايجاد وتحت نظارت علمي و فني سازمان 

ـ  ـه با امضاي مقام مجـدي است كـسن پروانه موزه خصوصي: -۱-۱۰  ۲۴ق مـاده  ـر طبـ ـاز در سـازمان ب
 صادر مي گردد.مديريت آيين نامه 

ود كه با توجه به عالقـه شخصـي نسـبت بـه     ـي يا حقوقي گفته مي شـبه اشخاص حقيقمتقاضي:  -۱-۱۱
يـا موضـوعات   گرد آوري مجموعه آثار فرهنگي ـ تاريخي و هنري به منظور نمايش و معرفي آثـار مـذكور و    

  ايند.دريافت پروانه موزه خصوصي اقدام مي نممفهومي جهت 
 
  

 متقاضياناحراز صالحيت  شرايط  -فصل دوم
  متقاضيان: -۲ماده 

؛ زير به اداره  پيوست)،به درخواست تأسيس موزه(متقاضي، درخواست خود را در فرم  -۲-۱ تكميل و به همراه مدار
 كل استان ارايه مي نمايد:

    گواهي عدم سوء پيشينه -الف
 تصويركارت ملي -ب

  تصوير شناسنامه -ج
  ن ذكور)يا(متقاضيا معافيت دائمگواهي پايان خدمت  -د
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  قطعه عكس ۲ -هـ 
  ي يا ساير رشته هاي مرتبطموزه داررشته حداقل يك نفر كارشناس معرفي  -و
  پروانه مجموعه داري   -ز

 ،آيين نامه امـوال مـي باشـند    ۱متقاضيان موزه خصوصي كه اشياء تحت اختيار ايشان مشمول ماده : تبصره
 پروانه مجموعه داري / دارندگي دريافت نمايند. ،از سازمانيين نامه مديريت آ ۲۰ماده  مطابقبايد 

   
  بررسي و تأييد: -۳ماده 

درخواست هاي واصله ابتدا در اداره كل استان بررسي و پس از احراز صالحيت مراتب بـه درخواسـت    -۳-۱
  كننده اعالم مي گردد.

يز جهت بررسي و اعالم نظر به ادارات كل استان ذيربط ارسـال  درخواست هاي ارسالي به سازمان ن :۱تبصره
  خواهد شد.

  آيين نامه مديريت باشد. ۳موضوع درخواست ارايه شده بايد منطبق با ماده  -۳-۲
و طـرح  مـوزه  ( فـرم تأسـيس   ادارات كل استان در صورت تأييد درخواست راه اندازي موزه خصوصـي  -۳-۳

؛توجيهي راه اندازي موزه)،    زير را جهت بررسي به اداره كل موزه ها ارسال مي نمايند. مدار
  موزه  تأسيس درخواست تكميل شده فرم  �الف 

   طبق شرح خدمات مصوب راه اندازي موزه توجيهيطرح  -ب
؛ شناسايي فرد حقيقي / حقوقي( -ج   )۲موضوع ماده مدار

  گواهي عدم سوء پيشينه   -هـ 
؛ ارسالي در صورت لـزوم، كارشناسـان خـود را جهـت بازديـد و      تأييد  پس ازاداره كل موزه ها،  -۳-۴ مدار

  كارشناسي و اعالم نظر نهايي به استان اعزام مي نمايد.
اداره كل موزه ها موظف است پـس از تكميـل پرونـده بـه تمـامي درخواسـت هـاي واصـله از سـوي           -۳-۵

  روز كاري، پاسخ ارايه نمايد. ۳۰متقاضيان، ظرف مدت 
مراتـب كتبـاً بـه     ،پس از انجـام بازديـد توسـط كارشناسـان    متقاضي، دم تأييد درخواست در صورت ع -۳-۶

  درخواست كننده اعالم خواهد شد.
درصورت رد درخواست پروانه موزه خصوصي، درخواست كننده مي تواند مراتب اعتراض خـود را از   :۲تبصره

ا موظف اسـت نسـبت بـه بررسـي اعتـراض      طريق استان به اداره كل موزه ها اعالم نمايد و اداره كل موزه ه
در صـورت رد درخواسـت،    اقدام نموده و نتيجه را از طريق اداره كل استان به درخواست كننده اعالم نمايد.

متقاضي مي تواند پس از رفع نواقص و احراز شرايط مقرر در اين دستورالعمل، درخواست خود را مجـدداً بـه   
  سازمان ارايه نمايد.

درخواست كننـده مكلـف اسـت طـرح هـاي محتـوايي و معمـاري         ،تأييد اداره كل موزه هادر صورت  -۳-۷
  .و به تصويب اداره كل موزه ها برساندتهيه و تكميل  ،براساس شرح خدمات مصوبداخلي موزه را 
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    :م ـ  تكاليف سازمان و موزهسوفصل 
  

  :سازمان تكاليف � ۴ماده 

 بـه منظـور  ايت از موزه هاي خصوصي نسبت به ارايه معرفي نامـه  سازمان مكلف است در راستاي حم -۴-۱
معرفـي   :شـامل  از ظرفيتهاي حمايتي ساير دستگاه هـاي اجرايـي و مـديريت شـهري     متقاضيانبهره مندي 

مديريت شهري جهت بهره بـرداري از زمـين، بناهـاي تـاريخي يـا غيـر        اجرايي و دستگاه هايمتقاضيان به 
  اقدام نمايد. به اين نهاد ها جهت راه اندازي موزهامكانات متعلق  تاريخي و

اماكن و بناهاي تاريخي متعلق به خود را كه جزء نفايس ملي محسوب نمـي شـوند،    سازمان مي تواند -۴-۲
 جهت ايجاد موزه خصوصي به مدت معين و در قالب انعقاد قرارداد در اختيار متقاضي قرار دهد.

تملـك دارايـي هـاي سـرمايه اي     از رديـف   موزه هاي فعـال خصوصـي  به  اعطاي تسهيالت بال عوض  -۴-۳
در قبال اخذ تعهـد نامـه   بـه منظور تأمين بخشـي از هزينه هاي تجهيز و راه اندازي موزه سازمان  موجود در

  صورت مي پذيرد. مبني بر حسن اجراي طرح،
استان و تأييد نهـايي  ارات كل ادميزان اعطاي تسهيالت موضوع اين بند پس از بازديد كارشناسان  :۱تبصره

توسط كارشناسان ستادي از موزه خصوصي و تأييـد فعاليـت و ارايـه گـزارش و مسـتندات الزم مربـوط بـه        
  عملكرد موزه خصوصي تعيين خواهد گرديد.

خدمات كارشناسي، فني و علمي الزم را براي مرمت و حفاظت از آثار متعلـق بـه اشـخاص حقيقـي و      -۴-۴
  د.مي گردارايه  ي و اداره كل موزه هاياز و با تأييد كارشناسان استان، برحسب نحقوقي

اموال فرهنگي، تاريخي و هنري بين مجموعه داران و مـوزه هـاي خصوصـي    ، امانت و جابجايي مبادله -۴-۵
بدون اشكال است و در موارد خاص مجموعه داران و موزه داران خصوصي مي توانند نسبت به فروش بعضـي  

از سـازمان بـه منظـور تجهيـز و تكميـل       صبا كسـب اجـازه خـا   به خود، فرهنگي ـ تاريخي متعلق  از اموال 
  مجموعه در اختيار خود اقدام نمايند.

از در صورت وجود اعتبار، سازمان ضروري تشخيص داده شود،  از سوياقدامات مرمتي و حفاظتي كه  -۴-۶
  انجام خواهد شد. محل اعتبارات سازمان

سازمان، تمهيدات الزم براي حضور و مشاركت مالكـان و متصـرفان و مجموعـه داران آثـار فرهنگـي،       -۴-۷
رعايت قـوانين و مقـررات   با بين المللي را هاي داخلي و تاريخي و هنري و موزه هاي خصوصي در نمايشگاه 

  فراهم خواهد كرد.آيين نامه اموال، 
؛ موزه ها :۲تبصره با سـازمان، چگـونگي انتفـاع طـرفين براسـاس      ي خصوصي در برگزاري نمايشگاه مشتر

   قرارداد في مابين محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ي تواننـد بـه   مـ سازمان و همچنين موزه هاي پژوهشي ـ تخصصي وابسته به ساير دستگاههاي دولتي   -۴-۸

با اخذ تضـمين  هاي خصوصي، به طور موقت و  منظور تكميل مجموعه اموال فرهنگي، تاريخي و هنري موزه
مناسب، اموال فرهنگي، تاريخي و هنري متعلق به خود را به موزه هاي خصوصي امانت دهند، در اينصـورت  

امانـت گيرنـده ابـالغ و بـر اجـراي آن از       زهضوابط حفاظتي امنيتي و معرفي آثار مذكور به طور كتبي به مو
  ستگاه امانت گزار نظارت خواهد شد.دسوي 
آيين نامـه امـوال، مشـمول ايـن بنــد      ۷ذكر شـده در مـاده حفاظتي باال و نفايس  ۱ هـآثار درج :۳تبصره

  نمي گردد.  
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اداره كل موزه ها در صورت اطالع از سرقت و يا مفقودي امـوال مـوزه داران خصوصـي، مراتـب را در      -۴-۹
  اسرع وقت به پليس اينترپل منعكس مي نمايد.

برحسـب  اعـالم و   وصي از سـوي مـدير يـا هيئـت مـديره مـوزه      پيشنهاد نرخ وروديه موزه هاي خص -۴-۱۰
  اهميت، موقعيت، محتوا و آثار موجود و خدمات ارايه شده در موزه، از سوي سازمان تعيين مي گردد.

ادارات كل استان مكلف هستند نسبت به بازرسي و بررسي وضع موجود موزه هاي خصوصي اقدام و  -۴-۱۱
  گزارش نمايند. نتيجه را به اداره كل موزه ها

اداره كل موزه ها مكلف است گزارش هاي ارسالي را بررسي و در صورت لزوم از موزه هاي خصوصي  -۴-۱۲
  بازديد نمايد.

  
  :تكاليف موزه ها -۵ماده 

كـه از   چـارچوب تعريـف مـوزه    متقاضي مي بايست نسبت به تهيه اساسنامه مناسـب بـراي مـوزه در    -۵-۱
اي مورد تأييد سازمان قـرار   نامه مديريت خارج نگردد و از نظر علمي و حرفه فصل اول آيين ۳موضوع ماده 

  گيرد اقدام نمايد.
ارايه طرح مديريتي شامل: پيش بيني تمامي امكانات و فضاها و ساختار متقاضي مي بايست نسبت به  -۵-۲

  ه اقدام نمايد.اداري، ملزومات كمي و كيفي مطابق با استانداردها براي ايجاد و راه اندازي موز
  د.نمي بايست نسبت به ارايه گزارش عملكرد به صورت ساليانه اقدام نماي موزه هاي خصوصي -۵-۳
مي بايست نسبت به ارايه تقويم نمايشگاهي ساليانه(نمايشـگاه هـاي موضـوعي و     موزه هاي خصوصي -۵-۴

  د.نفصلي) اقدام نماي
واي موزه، طرح مذكور را جهت باز بينـي و تأييـد   موزه هاي خصوصي موظف اند در صورت تغيير محت -۵-۵

  نهايي به سازمان ارايه نمايند.
موزه هاي خصوصي موظف اند در طول مدت زمان مـوزه داري، پـيش از كسـر يـا افـزايش موجـودي        -۵-۶

ي از طريق ادارات كل استان بـه  ـت به صورت كتبـ، موضوع را در اسرع وقبه هر دليلي ه خودـاموال مجموع
  ه كل موزه ها اعالم نمايند.ادار

مجموعـه را ندارنـد و در   و هنري موزه هاي خصوصي حق اشتغال به تجارت اموال فرهنگي ـ تاريخي   -۵-۷
  .  نمايندليست اموال فرهنگي، تاريخي و هنري خود را به اداره كل موزه ها ارايه مي بايست پايان هر سال 

هـاي  بـدون اخـذ مجـوز    از كشور مجاز و هنري ي ـ تاريخي  هرگونه اقدام به خارج كردن اموال فرهنگ -۵-۸
  ممنوع مي باشد.    الزم از سازمان

رعايت و اجراي صحيح و دقيق كليـه بنـدهاي منـدرج در طـرح هـاي      موزه هاي خصوصي موظف به   -۵-۹
  مصوب موزه اي مي باشند.محتوايي و معماري داخلي 

مرمتـي  اريخي ثبت شده رعايـت ضـوابط حفـاظتي و    در صورت راه اندازي موزه خصوصي در بناي ت -۵-۱۰
  الزامي مي باشد.ابنيه 

موزه داران خصوصي مكلفند هر گونه كسري اموال ناشي از سرقت و مفقودي را بـه همـراه اسـناد و     -۵-۱۱
؛ مربوطه در اسرع وقت به صورت كتبي از طريق ادارات كل استان به اداره كل موزه ها اعالم نمايند.   مدار
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  نحوه صدور، مدت اعتبار و شرايط تعليق و ابطال پروانه -چهارمفصل 
  

  صدور پروانه: -۶ماده 
صادر و جهت تحويـل بـه درخواسـت     ،پروانه موزه خصوصي پس از تأييد توسط مقام مجاز در سازمان -۶-۱

  كننده به اداره كل استان ارسال مي گردد.
  بلند مدت صادر مي گردد. و مدت اعتبار كوتاه مدت دوبا پروانه هاي صادره  -۶-۲
پـس از دريافـت موافقـت اصـولي از سـوي      فعاليـت مـوزه،    شروع به هنگام كوتاه مدت پروانه هاي -۶-۲-۱

يـد  أيبـا ت كوتاه مدت،  پروانهاز صدور  مذكورمي شود و پس از گذشت مدت  صادر يك سال به مدتسازمان 
 نـاظر، و مقـررات  با ضـوابط   عملكرد موزه عاليت ودر صورت انطباق فسازمان ادارات كل استان و كارشناسان 

 پروانـه  ،و در صورت تأييد عملكرد موزه از سـوي سـازمان   سال صادر مي گردد سهبلند مدت با اعتبار پروانه 
  مذكور قابل تمديد مي باشد.

  پروانه موزه هاي خصوصي حاوي اطالعات ذيل است: -۶-۳
  و مشخصات متقاضينام  -الف

  موزه  محتواي  نوع و -ب
  موزه   آدرس -ج
  تاريخ صدور پروانه -د

  مدت اعتبار -هـ 
  

  تمديد پروانه موزه خصوصي: -۷ماده 
موزه بايد يك ماه پيش از پايان مدت اعتبار پروانه، درخواست تمديد را از طريق دارنده پروانه تأسيس  -۷-۱

  اداره كل استان، به اداره كل موزه ها اعالم نمايد.
خواست تمديد، ضمن بازديـد از مـوزه، گزارشـي از    تان مكلف هستند پس از دريافت درت كل اساادار -۷-۲

  وضعيت موجود موزه به اداره كل موزه ها ارسال نمايند.
اداره كل موزه ها مكلف است گزارش هاي ارسالي را بررسي و در صورت نياز به بازديـد اقـدامات الزم    -۷-۳

  را انجام دهد.
سال صـادر   سهحداكثر بلند مدت با اعتبار  ه كل استان و اداره كل موزه ها، پروانهدر صورت تأييد ادار -۷-۴

    .  مي گردد
  
  

  :شرايط ابطال و تعليق پروانه موزه خصوصي� ۸ماده 
 در ضوابط مقررتعهدات اخذ شده و  ،مديريتدر صورت عدم رعايت مفاد مندرج در آيين نامه  - ۸-۱

نسبت به تعليق يا لغو مجوز وي اقدام اداره كل موزه ها ، خصوصي هاز سوي متوليان موزدستورالعمل حاضر 
  خواهد نمود.
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پس از  ،اين دستور العملضوابط مقرر و تعهدات موضوع به  موزه دار خصوصياحراز عدم پايبندي صره: بت
؛ و مستندات،رويت گزارش عملكرد    .ثابت مي شودنظارت و بازديد كارشناسان سازمان  ، بررسي مدار

در صورت هر گونه خريد و فروش و تجارت اموال فرهنگي ـ تاريخي غير مجاز از سوي موزه هاي  - ۸-۲
  خصوصي، پروانه به صورت دائم ابطال خواهد شد.

مراتب و ضوابط مقرر در اين دستور العمل،  در صورت عدم رعايت مفاد مندرج در آيين نامه مديريت - ۸-۳
در صورت  وموزه اعالم دارنده پروانه به  توسط اداره كل موزه ها اهم يككتبي به فاصله  اخطارطي دو مورد 

  .تعليق مي گرددشش ماه  پروانه موزه خصوصي به مدت ،رفع تخلفعدم و  عدم پاسخگويي
 ،بال فاصله پس از اتمام زمان تعليق رفع تخلف،صورت عدم  موزه هاي خصوصي در پروانه حكم لغو - ۸-۴

 قابل پيگيري مي باشد.از زمان وقوع تخلف موزه خصوصي  پرداختي بهجوه و استرداد كليه وقابل اجرا 

  
  وتدوين گرديده است.تهيه تبصره  ۷ماده و ۸، فصل  ۴اين دستورالعمل در 

  
  

   
 
 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl

