دستور العمل اجرایی شرایط احراز صالحیت ،نحوه صدور پروانه ،مدیریت و
حمایت از موزههای خصوصی
به استناد بندهای ( الف) و(و) ماده  114قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
مصووو

 84/5/5هیئت وزیران و ماده  17قانون راجع به حفظ آثار ملی مصووو

 1309/8/12و ماده  14آئین نامه اموال

فرهنگی وووووو تاریخی هنری نهادهای عمومی دولتی مصوووو  81/12/7هیئت وزیران و مواد  26 ،7،24و  27آئین نامه
مدیریت ،ساماندهی نظارت وحمایت از مالکان ودارندگان اموال فرهنگی وووو تاریخی منقول مجاز مصو

 84/ 5/10هیئت

وزیران و همچنین به ا ستناد بندهای (الف)و(ج) ماده  11قانون برنامه پنج م تو سعه جمهوری ا سالمی ایران ،د ستورالعمل
اجرایی ،احراز صالحیت ،صدور پروانه ،مدیریت وحمایت از موزههای خصوصی به شرح زیر ابالغ میگردد.
فصل اول( -تعاریف)
ماده -1اصطالحات مندرج در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف و توصیف میشود:
الف -موزه خصووصوی :به موزه ای گفته می شوود هه توسوا اشوخاق حقیقی یا حقوقی بخص خصووصوی با اخ پروانه از
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع د ستی وهرد شگری ایجاد واداره می شود ودارای م شخ صات مقرر در ف صل سوم آئین نامه
مدیریت ،ساماندهی ،نظارت و حمایت از مالکان ودارندگان اموال فرهنگی وووو تاریخی منقول مجاز مصو

 84/ 5/5هیئت

وزیران میباشد.
ب -مجموعه دار :به شخوص حقیقی یا حقوقوی گفته میشوود هه بدون قصد تجارت نسبت به گردآوری و نگهداری اموال
تاریخی و فرهنگی از طریق مجاز اقدام هند.
فصل دوم (-شرایط احراز صالحیت اخذ پروانه موزههای خصوصی)
ماده  -2پروانه فعالیت برای موزههای خصوصی با شرایا زیر برای متقاضیان حقیقی یا حقوقی صادر میگردد.
الف -شرایط و ضوابط مربوط به اشخاص حقیقی:

 -1ارایه مدارک تحصیلی ،علمی یا حرفه ای مرتبا با نوع موزه مورد در خواست
 -2ارایه سوابق پژوهشی و فرهنگی در قالب رزومه ،مقاالت ،هتا

یا ترجمه

 -3ارای ه خالصه ای از اهداف و چشم اندازهای مربوط با تاسیس موزه مورد در خواست
 -4ارایه مدارک و م ستندات الزم مبنی بر توانایی تامین منابع مالی یا هزینههای مربوط به مو ضوع ماده4از د ستورالعمل
حاضر (مربوط به مطالعات محتوایی و فنی پروژه)
 -5معرفی حداقل یک نفر هارشناس موزه داری

 -6ارایه گواهی عدم سوء پیشینه  ،تصویرهارت ملی ،تصویر شناسنامه ،گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم (برای متقاضی
وپرسنل ذهور) و  2قطعه عکس ،برای هلیه پرسنل موزه
ب -شرایط و ضوابط مربوط به اشخاص حقوقی:

 -1ارای ه مدارک مستند دال بر وجود سوابق فرهنگی و هنری
 -2ارا ی ه سووووابق هاری فرهنگی هنری ،م طال عاتی یا پژوهشوووی در قا لب رزو مه ،م قاالت ،ه تا

یا ترج مه (ب نام

موسسه،مدیرعامل ،سهامداران یا اعضاء اصلی هیئت مدیره)
 -3ارای ه م ستندات م شخ صات ثبتی همراه با م شخ صات فردی مدیر عامل ،مدیر فنی و اع ضای هیئت مدیره و نیز سایر
هارهنان
 -4ارایه خالصه ای از اهداف و چشم اندازهای مربوط به تاسیس موزه مورد درخواست
 -5ارای ه مدارک و مستندات الزم مبنی بر توانایی تامین منابع مالی یا هزینههای مربوط به موضوع ماده  4از دستورالعمل
حاضر(مربوط به مطالعات محتوایی و فنی پروژه)
 -6معرفی حداقل یک نفر هارشناس موزه داری.
 -7ارایه گواهی عدم سوء پیشینه  ،تصویرهارت ملی ،تصویر شناسنامه ،گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم (برای پرسنل
ذهور)و  2قطعه عکس از اعضاء هیئت مدیره ،مدیرعامل وهلیه پرسنل موزه ضروری است.
ماده  -3شرایا وضوابا مربوط به اشیاء:
الف  -ارایه مستندات قانونی ومعتبر مبنی براثبات وجود ومالکیت اشیاء و یا هر گونه آثار علمی ،فرهنگی ،هنری و تاریخی
هه در موزه به نمایص در خواهند آمد.
ب -قابلیت علمی وعملی شناسه دار شدن اشیاء ( مستند سازی وتهیه شناسنامه برای اشیاء) یا دیگر آثار موجود در موزه
ج -تهیه و ارایه فهرست و تصاویری از هلیه آثار فرهنگی ووو تاریخی موجود هه از نظر همیت وهیفیت از سوی هارشناسان
سازمان مورد تائید قرار گیرد و تعداد آنها براساس موضوع موزه ،دارای حداقل تعداد مناسب (  100شی) باشد.
د -تعیین اصالت و قیمت اموال فرهنگی وو تاریخی و هنری موجود در موزه توسا هارشناسانی هه صالحیت آنان از سوی
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری تعیین میشود.
ماده  -4متقاضوویان در صووورت تائید صووالحیت موضوووع ماده ( 2و )3از دسووتورالعمل حاضوورموهف به تهیه و ارایه موارد
مطروحه ماده  4از این فصل به شرح ذیل میباشند.
الف -تهیه و ارائ وه طرح محتوای موزه ب ور اساس سر فصلهای معرف و ی شده درشرح خدمات محتوای موزهها هه از سوی
سازمان میراث فرهنگی در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت
شامل :چشم انداز ،اهداف ،سیاستها ،طیف مخاطبین ،نوع فعالیت موزه ،حوزه جغرافیایی و....
ب-ارای ه طرح معماری داخلی ،سیستمهای حفاهت و پالن مجموعه .
ماده  -5معرفی مکان مناسب جهت تاسیس موزه متناسب با نوع موزه و استانداردهای موجود

الف -معرفی مکان مناسب تأسیس موزه با مالکیت شخصی
ب -معرفی مکان مناسب تأسیس موزه به صورت استیجاری
تبصره :1در صورت معرفی ملک استیجاری ،حداقل مدت زمان الزم جهت قرداد اجاره ملک م هور پنج سال میباشد.
تب صره  :2جهت آگاهی از شرایا وا ستانداردهای الزم درانتخا

ومعرفی مکان منا سب جهت تأ سیس یا راه اندازی موزه

رجوع شود به شرح خدمات مطالعات محتوایی موزهها (اداره هل موزهها)
تبصره  :3در صورت عدم معرفی مکان مناسب از سوی متقاضی مطابق با ماده 7و 8از دستورالعمل حاضر عمل خواهد شد.
(حمایتهای سازمان میراث فرهنگی از متقاضی تأ سیس موزه خصوصی)
الف -فضای مووووزه و متوووراژ آن می بایست متناسب با حجوووم و تعوووداد اشیاء و بازدیدهنندگان باشد هه تشخیص آن با
هارشناس اداره هل موزهها است و حداقل متراژ موزه نباید همتر از  200متر مربع باشد.
ب ـ اخ موافقت قبلی از اداره اماهن در مورد تاسیس موزه .
ماده -6نحوه ارایه مدارک
متقاضووی تاسوویس موزههای خصوووصووی تقاضووای خود و مدارک الزم را به واحد اداری ذیربا در اسووتانها تسوولیم
خواهدهرد .تمامی استانها پس از بررسی و تطبیق مدارک آنرا به اداره هل موزهها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی ارسال
خواهند هرد.
تب صره :1اداره هل موزهها مسووتقر درسووازمان مرهزی مختار اسووت در صووور ت لزوم نسووبت به دریافت مدارک بررسووی
وهارشناسیهای الزم وصدور پروانه رأسا اقدام نماید.
فصل سوم – (حمایت از تأسیس موزههای خصوصی)
ماده  – 7انجام اقدامات مدیریتی و حقوقی و هماهنگیهای الزم ،به منظور بهره مندی مو س سات موضوع این آیین نامه از
هرفیتهای حمایتی سایر د ستگاههای اجرایی و مدیریت شهری امکان پ یر می با شد( .اقدامات شامل معرفی متقاضیان به
سایر ارگان های اجرایی ومدیریت شهری جهت بهره برداری از زمین ،بناهای آماده تاریخی یا غیر تاریخی و امکانات متعلق
به این نهادها جهت راه اندازی موزه)
تبصـره  :1نحوه بهرهبرداری از زمین براسوواس مقررات سووازمان میراث فرهنگی ،صوونایع دسووتی و گردشووگری در قالب
دستورالعمل داخلی به متقاضی ابالغ خواهد شد.
تب صره :2تغییر هاربری ارا ضی واگ اری جهت تأ سیس موزه ممنوع می با شد .هر گونه تغییر هاربری عالوه بررعایت سایر
قوانین ومقررات مربوطه مستلزم پرداخوت مابوه التفاوت ارزش ملک با هاربوری جدیود و استرداد تسهیالت و حمایتهای
مالی میباشد.
ماده  – 8واگ اری بناهای مناسب تأسیس موزههای خصوصی:

الف -برا ساس بند " " از ماده  4ا سا سنامه صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماهن تاریخی ،فرهنگی م صو
 84/5/23هیئ ت محترم وزیران درخصووووق امکان تغییر هاربری بناهای تاریخی ثبت شوووده از سووووی سوووازمان میراث
فرهنگوی ،صنایع دستی و گردشگوری شرایوا واگ اری ایون بناها جهت تبدیل به موزههای خصوصی در قالب عقد تفاهم
نامه یا انعقاد قرارداد به مدت محدود با شرایا مقرر در سازمان میراث فرهنگی ،صنایع د ستی و گرد شگری امکان پ یر
میباشد.
ماده  –9اعطای تسهیالت:
الف – حمایت از موسوسوات موضووع این دسوتورالعمل برای دریافت تسوهیالت بانکی با معرفی دارنده پروانه به معاونت
سرمایه گ اری و تأمبن منابع سازمان به استناد تفاهم نامههای داخلی انجام میپ یرد.
ب -اعطای تسهیالت بالعوض ساالنه بوووه موسسات موضووووع این آیین ناموووه هه در حال فعالیوووت میباشند از ردیف
اعتباری موجود در سوازمان میراث فرهنگی ،صونایع دسوتی و گردشوگری در قبال اخ تعهد نامه مورد قبول سوازمان از
متقاضی حقیقی یا حقوقی با قابلیت پیگرد قانونی امکان پ یر است.
تبصره :1میزان اعطای تسهیالت موضوع این بند پس از بازدید هارشناسان میراث فرهنگی در استانها و تأیید نهایی توسا
هارشوناسوان سوتادی از موزه خصووصوی و تأیید فعالیت موزه و نیز ارایه گزارش و مسوتندات الزم مربوط به عملکرد موزه
خصوصی تعیین خواهد گردید.
تب صره :2در صوورت عدم پایبندی متقاضویان حقیقی یا حقوقی موضووع این بند نسوبت به تعهد نامه قید شوده مطابق با
شرایا بند "هو" ماده 19این دستورالعمل( لغو یا تعلیق مجوز موزههای خصوصی) عمل خواهد شد.
ماده – 10حمایتهای فنی و هارشناسی و نیروی انسانی
الف -مرمت بناهای تاریخی
در صورت ایجاد موزه خصوصی در بناهای ثبت شده تاریخی مرمت شده هه به تأیید سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
د ستی و گرد شگری ر سیده با شد ،حداهثر  %50از هزینههای مرمت بنا به صورت بالعوض و تحت نظر هار شنا سی مالی و
فنی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری پردا خت خواهد شد.
ب -مرمت و حفاهت اشیاء تاریخی ،فرهنگی
با توجه به بند "ج" ماده  27از آیین نامه مدیریت سوواماندهی ،نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی،
تاریخی منقول مجاز مصوووو

 1384/ 5/10هیأت محترم وزیران و ماده چهارده فصووول دوم از همین آیین نامه ،حمایت از

مو س سات موضوع این آیین نامه در را ستای مرمت ا شیاء صرف ًا در هارگاههای متعلق به سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری به قیمت تمام شده انجام خواهد شد.
ج -تجهیز موزه ها

به ا ستناد ردیف بودجه سنواتی موجود در ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع د ستی و گرد شگری موهووووف ا ست در
جهت حمایت از موزههای خصوصی بخشی از هزینههای تجهیز و راه اندازی این موزهها را با در نظر داشتن ردیف اعتباری
پیص بینی شده در بودجه سنواتی سازمان پرداخت نماید.
فصل چهارم –( نحوه مدیریت و انتصاب مدیر در موزهها خصوصی )
ماده  -11براساس ماده  24فصل سوم آئین نامه مدیریت ساماندهی ،نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فر هنگی
تاریخی منقول مجاز مصووو

 84/5/10موزههای خصوووصووی با اخ پروانه از سووازمان میراث فرهنگی ،صوونایع دسووتی و

گردشگری وتحت نظارت علمی و فنی سازمان م هور تاسیس و فعالیت خواهند هرد.
ماده  -12تهیه اسوواسوونامه برای هر موزه بطور جداگانه هه از تعریف موزه ،موضوووع ماده  3فصوول اول آیین نامه مصووو
 84/5/10هیئت وزیران خارج نگردد و از نظر علمی و حرفه ای مورد تائید سوووازمان میراث فرهنگی ،صووونایع دسوووتی و
گردشگری قرار گیرد.
ماده  -13ارای ه طرح مدیریتی شامل :پیص بینی تمامی امکانات و ف ضاها و ساختار اداری ،ملزومات همی و هیفی مطابق با
استانداردها برای ایجاد و راه اندازی موزه.
تبصره :موارد فوق الزم است یک به یک به تائید میراث فرهنگی استان ومتعاقباً به تأییداداره هل موزهها در سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری برسد.
ماده  -14ارای ه گزارش عملکرد شص ماهه تو سا مدیر موزه به سازمان میراث فرهنگی ،صنایع د ستی وگرد شگری واخ
تائیدیه عملکرد برای موزه هایی هه دارای مجوز هوتاه مدت شص ماهه میباشند الزامیست.
الف -ارایه گزارش عملکرد یکساله و برنامههای پیص بینی شده سال آتی برای موزه هایی هه دارای مجوز یکساله یا بیشتر
هستند الزامیست.
ماده  -15شخص حقیقی متقاضی تاسیس موزه خصوصی خود می تواند به عنوان مدیر یا سرپرست موزه بوده و یا شخص
ثالثی را در صورت احراز شرایا مو ضوع بند (الف) ماده  1از ف صل دوم د ستورالعمل حا ضر به عنوان مدیر موزه معرفی
نماید.
الف -اشووخاق حقوقی با در نظر گرفتن شوورایا مندرج در بند فوق می توانند یک نفر از اعضووای هیئت مدیره را به عنوان
مدیر موزه انتخا و مشخصات وی را به سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری اعالم نمایند.
ماده  -16به منظور بهره برداری بهتر و اطالع رسوووانی هافی در زمینه معرفی اشووویاء و ارایه خدمات موزه ای متقاضووویان
تأسیس موزههای خصوصی ملزم به استخدام حداقل یک نفر از نیروهای متخصص در رشتههای موزه ای میباشند.
ماده  -17موزههای خصوصی موضوع این آیین نامه مجاز خواهند بود ورودیه اماهن و یا بناهای مربوطه را برحسب اهمیت،
موقعیت ،محتوا و آثار موجود در آنها تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری وقت تعیین نمایند.

فصل پنجم – (نحوه صدور ،لغو یا تعلیق مجوز موزههای خصوصی)
ماده  -18صدور مجوز موزههای خصوصی
پروانه فعالیت برای متقاضویان موزههای خصووصوی از سووی سوازمان میراث فرهنگی،صونایع دسوتی و گردشوگری برای
متقاضیانی هه طبق مواد 2تا 6از دستورالعمل حاضر شرایا احراز صالحیت را داشته باشند با سه مدت اعتبار هوتاه مدت ،
میان مدت و بلند مدت به صورت پی در پی صادر میگردد.
الف -پروانههای هوتاه مدت به هنگام شروع فعالیت موزه ،به مدت شص ماه صادر می شود و پس از گ شت مدت م هور از
صدور پروانه اولیه وبا تائید هار شنا سان سازمان میراث فرهنگی ،صنایع د ستی وگرد شگری از نحوه عملکرد موزه پروانه
میان مدت سه ساله و سپس پروانه بلند مدت با اعتبار پنج سال صادر میگردد و در صورت تأیید عملکرد موزه از سوی
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نسبت به صدور مجوز دائم اقدام میگردد.
ماده  -19لغو یا تعلیق مجوز موزههای خصوصی
الف -در صووورت عدم رعایت مفاد مندرج در آیین نامه مدیریت سوواماندهی ،نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال
فرهنگی ،تاریخی منقول مجاز مصووو

 1384/5/10هیأت محترم وزیران ،اصووول مندرج در اسوواسوونامه موزه ،تعهدات اخ

شده و قوانین ومقررات ناهردر فصل سوم دستورالعمل حاضر از سوی متولیان موزه نسبت به تعلیق یا لغو مجوز وی اقدام
میشود.
تبصـره :1احراز عدم پایبندی مجموعه دار به قوانین موضوووع فصوول سوووم این دسووتورالعمل وتعهدات موضوووع ماده 9
دستورالعمل حاضر ( مربوط به تسهیالت بالعوض ) پس از رویت گزارش عملکرد شص ماهه ویا ساالنه موزههای خصوصی
و بازدید هارشناسان سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ثابت میشود
ب -به تبع احراز عدم پایبندی مجموعه دار به قوانین مندرج در تبصووره (  )1دو اخطار هتبی به فاصووله دو ماه از سوووی
سازمان به موزه متخلف ارسال خواهد شدو در صورت عدم پاسخگویی از سوی متولیان موزه حکم تعلیق شص ماهه پروانه
فعالیت موزه خصوصی یک ماه پس از ارسال دومین اخطار ،،قابل اجرا است.
حکم لغو پروانه موزههای خصوووصووی در صووورت عدم تغییر شوویوه عملکرد بال فاصووله پس از اتمام زمان تعلیق قابل اجرا
واسوتردادهلیه وجوه دریافتی توسوا موزه خصووصوی به اسوتناد تهعدات از پیص اخ شوده قابلیت پیگیری قانونی خواهد
داشت.
ج -حکم لغو پروانه و نیز پیگرد قانونی موزههای خ صوصی هه عدم پایبندی آنان ن سبت به مفاد مندرج در ماده ( 28و 29
) آیین نامه مدیریت سووواماندهی ،نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ،تاریخی منقول مجاز مصوووو
 1384/5/10هیأت محترم وزیران احراز گردد ،بالفصل قابل اجرا خواهد بود.
تبصره :2ابالغ هلیه اخطارهای موضوع این دستورالعمل تابع مقررات ابالغ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.

این دستورالعمل در  5فصل 19 ،ماده و  9تبصره تهیه وتدوین گردیده است.

