دستورالعمل تحویل یافتههای حاصل از فعالیتهای باستانشناسی به واحدهای اداری ذیربط در سازمان میراث فرهنگی کشور
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با توجه به اهمیت ثبت و ضبط یافتههای حا صل از فعالیتهای با ستان شنا سی که از مهمترین مبادی ورودی اموال
منقول فرهنگی -تاریخی استت بر استات تبهتر  1ماد  3آیین نامه اموال فرهنگی -تاریخی مهتو

 82/ 12/14هیئت

وزیران مبنی بر اینکه" :اموال منقول فرهنگی -تاریخی حاصل از حفاریهای علمی باستانشناسی میبایست حداکثر یک
ما بعد از پایان فهتتتل حفاری به واحد اداری ذیربط تحویل دردد " مفاد این دستتتتورالعمل در صهتتتول تحویل کلیه
یافتههای فعالیتهای میدانی باستانشناسی به شرح زیر ابالغ و الزم االجرا میدردد
ماده  -1پژوهشکد ی باستانشناسی باید پس از صدور مجوزهای مربوط به فعالیتهای میدانی باستانشناسی مراتب را به
منظور پیگیری تحویل یافتههای حاصله به ادار کل موز ها و فرماندهی یگان حفاظت اعالم نماید
ماده  -2سرپر ست هیات کاوش موظف ا ست در هنگام پی شنهادبرنامههای با ستان شنا سی ن سبت به تعیین مد ت م ستند
سازی و مطالعه آثار و یافتههای حاصله اقدام و تاریخ مذکور را به پژوهشکد باستانشناسی اعالم نماید
ماده  -3سرپرست هیئت کاوش موظف است پس از پایان یافتن فعالیت میدانی مراتب را به ادار کل استان مربوطه اعالم
و ن سبت به تکمیل فرم « م شخ هات یافتههای حا صل از پژوهشهای با ستان شنا سی» (پیو ست  ) 1و تهیه لوح ف شرد
حاوی تهاویر یافتهها اقدام و فرم مذکور را به پژوهشکد باستانشناسی و مدیریت کل استان مربوطه ارسال نماید
تبصره :پژوهشکد باستانشناسی موظف است فرم مذکور را پیش از شروع فعالیتهای میدانی در اصتیار سرپرست هیئت
قرار دهد
ماده  -4ستترپرستتت هیأت کاوش موظف استتت ظرم مدت یکما اطالعات کلیه یافتههای موز ای و مطالعاتی حاصتتل از
فعالیتهای میدانی باستانشناسی را در فرم «مشخهات یافتههای حاصل از پژوهشهای باستانشناسی» ثبت نمود و به
امضاء امین اموال استان نمایند یگان حفاظت و نمایند و یا ناظر کاوش برساند و به همرا تهویر یافتهها در لوح فشرد
تحویل امین اموال مربوطه دهد
تبصره -کاوشگر مجاز به صروج یافتههای حاصله از پایگا یا محل کاوش در فرصت یکماهه قانونی صود نمیباشد
ماده  -5مدیر کل ا ستان موظف ا ست امین اموال فرهنگی -تاریخی یا نمایند قانونی وی و نمایند یگان حفاظت را طی
حکم رسمی جهت تحویل یافتهها مطابق فهرست اولیه حاصله اعزام نماید
تب صره  :1چنانچه نمایند قانونی امین اموال یافتههای حاصل از کاوش را تحویل درفته با شد امین اموال موظف به تحویل
درفتن یافتهها ی مذکور از نمایند قانونی صود ظرم مدت یک هفته و ثبت آنها در فرمهای اموال دولتی و ستتایر فرمهای
مربوطه مطابق ضوابط و مقررات میباشد

تب صره  :2نظارت بر ثبت اطالعات ا شیاء در فرمهای دولتی مطابق صورتجل سه تحویل و تحول در فرمهای مربوطه به عهد
ادار کل موز ها میباشد
ماده  -6ادار کل استتتان موظف استتت یک نستتخه از صتتورت جلستته تحویل یافتهها و لوح فشتترد تهتتاویر مربوطه را به
پژوهشکد باستانشناسی و نسخه دیگر را به ادار کل موز ها ارسال نماید
ماده  -7کاوشتتگر پس از تحویل یافتهها به امیناموال مربوطه می تواند با ارائه درصواستتت کتبی و کستتب مجوز از مدیریت
ا ستان برای مدت زمان معین ادامه مطالعه و پژوهش بر روی یافته های حا صل از کاوش را در محل موز در ا ستان انجام
دهد
تب صره :در شتترایطی که کاوشتتگر پس از تحویل یافته ها امکان حضتتور در محل موز استتتان را جهت ادامه مطالعات صود
نداشته باشد انتقال یافتهها به ای ن منظور تابع دستورالعمل نقل و انتقال امانی اشیاء صواهد بود
ماده  -8تامین امنیت در هنگام حمل و نقل و جابجایی یافتههای حاصل از فعالیتهای با ستان شنا سی از محل ک شف به
موز یا مخزن استان بر اسات ضوابط دستورالعمل حمل و نقل بر عهد یگان حفاظت استان صواهد بود
ماده  -9صتتدور مجوز برای ارستتال یافتهها و نمونههای مطالعاتی جهت پژوهشتتهای آزمایشتتگاهی پیش از تحویل به موز
پس از تهیه فهرست مهور و درج آنها در فرمهای مربوطه توسط پژوهشکد باستانشناسی انجام صواهد شد
تب صره :پژوه شکد با ستان شنا سی باید یک ن سخه از مجوز به همرا فهر ست م هور نمونههای آزمای شگاهی را به منظور
اطالع و پیگیری به ادار کل موز ها ارسال نماید
ماده  -10نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل در ارتباط با فعالیتهای میدانی باستانشناسی به عهد پژوهشکد
باستتتانشتتناستتی و نظارت بر امر تحویل و تحول ثبت و ضتتبط و نقل و انتقال اشتتیاء و یافتهها به عهد ادار کل موز ها
صواهد بود
ماده  -11این دستورالعمل در  11ماد و  6تبهر تهیه و تدوین دردید و از تاریخ ابالغ الزم االجرا میباشد

