
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دستی و گردشگریزادی، تقاطع یادگار امام، سازمان میراث فرهنگی، صنایعآدرس: تهران، خیابان آ

 www.ichto.irسایت   77041070ـ  1و   77019091ـ4تلفن:      14331ـ917صندوق پستی: 

 

 

 

 

 جایی اموال منقول فرهنگی، هنری و تاریخیدستورالعمل نقل و انتقال و جابه

 مقدمه

نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای آئین 19نامه اموال دولتی و در راستای اجرای ماده آئین 00با عنایت به ماده 

تاریخی موجود در  -فرهنگی ءاشیا قطعی و امانی هماهنگی و وحدت رویه در امر انتقالایجاد عمومی و دولتی، به منظور 

 -جایی اموال منقول فرهنگیهدستورالعمل نقل و انتقال و جاب، با رعایت ضوابط و قوانین مربوطه ها با اهداف مشخص وموزه

 گردد.ا میاالجرو الزم تصویبتاریخی و هنری به شرح زیر 

 تعاریف

جمعی یک امین اموال به صورت دائم تمام یا بخشی از اموال تحت ابواب ،انتقال قطعی، آن نوع انتقالی است که طی آن -

و قطعی به امین اموال دیگر منتقل و به موجب آن مسئولیت حفظ، نگهداری و ثبت و ضبط این اموال به طور قطعی به 

 گردد.امین اموال تحویل گیرنده منتقل می

-به منظور غنیجمعی یک امین اموال خشی از اموال تحت ابوابا بانتقال امانی، آن نوع انتقالی است که طی آن تمام ی -

شود و خارجی به صورت موقت به امین اموال دیگر امانت داده می یامرمت، مطالعات و برپایی نمایشگاه داخلی  سازی،

یرنده گبه موجب آن مسئولیت حفظ و نگهداری از اموال طی مدت قید شده در مجوز مربوطه به امین اموال تحویل

 گردد.منتقل می

 انتقال قطعی -الف

جمعی امین اموال دیگر پس از طی مراحل زیر تاریخی از یک امین اموال به ابواب –انتقال قطعی اموال فرهنگی  -1ماده 

 :استپذیر امکان

ال درخواست کننده، نسبت به ارستاریخی، باالترین مسئول واحد درخواست -به منظور انجام انتقال قطعی اشیا فرهنگی -1

 ها، همراه با ذکر دالیل و ضرورت انجام امر اقدام نماید.کتبی به اداره کل موزه

اقدام و موزه مبدأ مکلف است فهرست  ضوع نسبت به استعالم از موزه مبدأید موأیها پس از بررسی و تاداره کل موزه -0

 -فرم درخواست انتقال اموال فرهنگی -1ت )پیوس ها ارسال نماید.را به اداره کل موزه و تعداد دقیق اشیا مصور

 تاریخی(

ها با درخواست واحد ذیربط، مراتب با ذکر دالیل به واحد مربوطه در صورت عدم موافقت اداره کل موزه تبصره:

 گردد.اعالم می

 از طریقید فهرست مصور مربوطه، درخواست واحد ذیربط را جهت اعالم نظر و کسب مجوز تأیها پس از اداره کل موزه -4

 نماید.معاونت میراث فرهنگی به باالترین مقام سازمان ارائه می

در صورت تفویض اختیار از سوی باالترین مقام سازمان به معاونت میراث فرهنگی، صدور مجوز از سوی آن  تبصره:

 پذیرد.معاونت صورت می
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به واحد  آنواست انتقال، نسبت به ارسال موافقت باالترین مقام سازمان با درخمجوز ها پس از اخذ کل موزه اداره -3

 نماید.اقدام میو یگان حفاظت سازمان دهنده ویلواحد تح ،کنندهدرخواست

 سند انتقالیدشده اولیه نسبت به تهیه أیدهنده پس از دریافت مجوز، بر اساس فهرست تامین اموال واحد تحویل -1

  0 نماید.و صورتجلسه اقدام می (17فرم شماره  -0پیوست )

دهنده، مدیر گیرنده، امین اموال تحویلنسخه به امضای امین اموال تحویل 1شده در تکمیل سند انتقالصورتجلسه و  -7

 رسد.  ها و نماینده ذیحساب میکل موزه مدیردهنده، موزه تحویل

 گیرندهمین اموال تحویلدهنده، ایک نسخه از صورتجلسه و فرم انتقال مذکور باید در اختیار امین اموال تحویل تبصره:

 ذیحسابی سازمان قرار گیرد. در اختیار نیز دو نسخه وها اداره کل موزه و
های الزم با یگان حفاظت و صدور نسبت به انجام هماهنگی أواحدهای ذیربط موظند هنگام خروج اشیا از موزه مبد -9

 د. ناقدام نمای (4)پیوست  مجوز خروج

به ذیحسابی آن پس از طی مراحل فوق، نسبت به تکمیل فرم رسیده دارایی و ارسال  گیرنده بایدامین اموال تحویل -8

و به های فرستاده مربوطه را تکمیل رمدهنده نیز موظف است فنماید. همچنین امین اموال تحویل سازمان اقدام

 ذیحسابی سازمان ارائه نماید.

قانون محاسبات عمومی کشور پس از  109زمان، مطابق ماده به خارج از ساتاریخی  -فرهنگیانتقال قطعی اموال  -2ماده 

 باشد.اخذ مجوز از ریاست سازمان و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی، امکان پذیر می

 

 انتقال امانی  -ب

معتبر  نیز در مورد انتقال امانی ،انتقال قطعی مندرج در این دستورالعمل 1ماده  9و  7، 3تا  1 کلیه مفاد بندهای -3ماده 

 است.

ها با انتقال امانی اموال بین امنای اموال یک موزه یا مجموعه، با موافقت مدیر موزه یا مجموعه و در سطح استان -4ماده 

 پذیر است.موافقت باالترین مقام استان امکان

 .اشیا، ضروری است عودت صورتجلسهشده در مجوز صادره، طی س از پایان زمان تعیینعودت اشیا به موزه مبدأ پ -5ماده 

کننده به شده، مراتب باید پیش از اتمام مدت زمان مقرر از سوی واحد درخواستدر صورت نیاز به تمدید مهلت تعیین تبصره:

 ها برسد.ید اداره کل موزهاطالع و تأی
و پس از  بوده دستورالعمل این 4تابع ماده  مجموعه دیگر،انتقال امانی اموال بین امنای اموال یک مجموعه با  -6ماده 

 ( امکان پذیر می باشد.3تکمیل صورتجلسه واگذاری امانی) پیوست 

قانون محاسبات عمومی کشور پس از  110به خارج از سازمان، مطابق ماده تاریخی  -فرهنگیاموال  امانیانتقال  -7ماده 

 باشد.امکان پذیر میعایت کلیه مفاد این دستورالعمل و ر اخذ مجوز از ریاست سازمان و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی

های داخلی و خارجی با رعایت مفاد این دستورالعمل، تابع موارد مربوط به انتقال اشیا جهت شرکت در نمایشگاه -8ماده 

 .استهای داخل و خارج دستورالعمل نحوه شرکت اشیا در نمایشگاه
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آزمایشگاهی، حفاظتی و مرمتی به مدت کمتر از امور پژوهشی، ج از موزه جهت انجام ثبتی به خار ءانتقال امانی اشیا -9ماده 

اخذ مجوز از معاونت میراث پس از  ها با موافقت باالترین مقام استان،با موافقت مدیر مجموعه یا موزه و در استان یک روز

  پذیر است.اظت امکانحضور امین اموال و نماینده یگان حفبا  هااز طریق اداره کل موزهفرهنگی 
 باشد.نامه معتبر میشخص حقوقی یا حقیقی متقاضی برای انتقال امانی اشیا، موظف به ارائه معرفی :1تبصره 
ید سازمان میراث فرهنگی أیگردد باید مورد تسسه آزمایشگاهی یا مرمتی که توسط پژوهشگر معرفی میؤمرکز یا م :2تبصره

 باشد.

آزمایشگاهی، حفاظتی و مرمتی به مدت بیش از یک روز  امورثبتی به خارج از موزه جهت انجام  شیاءانتقال امانی ا -10ماده

از  از اخذ مجوز از معاونت میراث فرهنگیپس  ها با موافقت باالترین مقام استان،با موافقت مدیر مجموعه یا موزه و در استان

پذیر است. در اشیاء به موزه امکان روزانه ظت، جهت بازگرداندنحضور امین اموال و یگان حفابا  هاطریق اداره کل موزه

مناسب و جبران خسارت  ای که در آن اخذ تضمیننامهصورت عدم حضور امین اموال و یگان حفاظت، پس از انعقاد تفاهم

 باشد.قابل اجرا می، انتقال امانی قید گردیده
آزمایشگاهی، حفاظتی و مرمتی به مدت  امور پژوهشی، موزه جهت انجامی به خارج از مطالعات ءانتقال امانی اشیا -11ماده 

 پذیر است.ها با موافقت باالترین مقام استان امکانبا موافقت مدیر مجموعه یا موزه و در استان کمتر از یک روز

به مدت حفاظتی و مرمتی آزمایشگاهی،  ،انجام امور پژوهشی خارج از موزه جهتانتقال امانی اشیای مطالعاتی به   -12ماده 

 امکان پذیر است.  از طریق اداره کل موزه ها با موافقت معاونت میراث فرهنگیبیش از یک روز، 
حفاظتی و مرمتی، پژوهشی، آزمایشگاهی، ثبتی و مطالعاتی به خارج از کشور جهت انجام امور  ءانتقال امانی اشیا -13ماده 

 باشد.نامه میعقاد تفاهممستلزم اخذ مجوز از ریاست سازمان و ان

 االجرا است.تنظیم گردیده و اجرای کلیه مفاد آن پس از ابالغ، الزم تبصره 7 بند و 8 ماده، 13این دستورالعمل در  -14ماده 
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