«آييننامواجراييماده()5قانونتشكيلسازمانميراثفرىنگيوگردشگريباآخريناصالحات»
يبدِ  -1دس ايٍ آييٍَبيّ ،اطالحبت صيش دس يؼبَي يشثٕط ثّ كبس ييسٔد:
 -1عبصيبٌ  :عبصيبٌ ييشاث فشُْگي ٔ گشدشگشي
 -2شٕساي ػبني  :شٕساي ػبني ييشاث فشُْگي ٔ گشدشگشي
 -3يجًٕػّ  :ايبكٍ ٔ يحٕعّْبي تبسيخي ٔ يٕصِْب
يبدِ َ -2گٓذاسي ٔ اداسِ ايبكٍ ٔ يحٕعّْبي تبسيخي ٔ يٕصِْبي عبصيبٌ ثب تشخيض عبصيبٌ صيش َظش ْيئتْبي ايُبي
يُتخت اَجبو ييشٕدَ .حِٕ تشكيمٔ ،ظبيف ٔ اختيبسات ،چگَٕگي فؼبنيت ٔ َحِٕ حًبيت ٔ َظبست ٔ اسصيبثي فؼبنيتْبي
ْيئتْبي ايُبء يغبثك ايٍ آييٍَبيّ خٕاْذ ثٕد.
يبدِ  -3يجًٕػّْب ثّ دٔ ثخش يهي ٔ اعتبَي تمغيى ييشَٕذ .يجًٕػّْبي يهي ثب پيشُٓبد سئيظ عبصيبٌ ٔ تأييذ
شٕساي ػبني ٔ يجًٕػّْبي اعتبَي تٕعظ سئيظ عبصيبٌ تؼييٍ ييگشدَذ.
يبدِ  -4تشكيت اػضبي ْيئت ايُبي يجًٕػّْبي يهي (ثّ اعتثُبي يٕصِ يهي ايشاٌ كّ يغبثك يبدِ ( )5ايٍ آييٍَبيّ تؼييٍ
ييشٕد) ثّ ششح ريم ييثبشذ:
 -1سئيظ ْيئت ايُبء كّ اص ثيٍ شخظيتْبي ػهًي -فشُْگي كشٕس ،ثب پيشُٓبد سئيظ عبصيبٌ ٔ ثب حكى سئيظ جًٕٓس
يُظٕة ييگشدد.
 -2اعتبَذاس
 -3يذيش يجًٕػّ ثّ ػُٕاٌ دثيش ْيئت ايُبء
ًَ -4بيُذِ عبصيبٌ يذيشيت ٔ ثشَبيّسيضي كشٕس
 -5سئيظ شٕساي اعاليي اعتبٌ
 -6شٓشداس يحم (دسطٕست ٔلٕع يجًٕػّ يٕسد َظش دس يحذٔدِ شٓش)
 -7ثبالتشيٍ يمبو اجشايي عبصيبٌ دس اعتبٌ
 -8شش َفش اص شخظيتْبي فشُْگي -ػهًي ثّ اَتخبة سئيظ عبصيبٌ كّ تشجيحبً عّ َفش آَٓب اص ييبٌ ثبَٕاٌ اَتخبة خٕاُْذ
شذ.
 -9عّ َفش اص طبحجُظشاٌ ٔ فؼبالٌ التظبدي ثّ اَتخبة سئيظ عبصيبٌ
ًَ -10بيُذِ ٔصاست ايٕس التظبدي ٔ داسايي
يبدِ  -5تشكيت اػضبي ْيئت ايُبي يٕصِ يهي ايشاٌ ثّ ششح ريم ييثبشذ:
 -1سئيظ جًٕٓس ثّ ػُٕاٌ سئيظ ْيئت ايُبء
 -2سئيظ عبصيبٌ
 -3سئيظ عبصيبٌ يذيشيت ٔ ثشَبيّسيضي كشٕس
 -4سئيظ كم يٕصِ يهي ايشاٌ (دثيش ْيئت ايُبء)
 -5شٓشداس تٓشاٌ
 -6شش َفش اص شخظيتْبي ػهًي -فشُْگي ثّ پيشُٓبد سئيظ عبصيبٌ ٔ ثب حكى سئيظ جًٕٓس
 -7چٓبس َفش اص طبحجُظشاٌ ٔ فؼبالٌ التظبدي ثّ پيشُٓبد سئيظ عبصيبٌ ٔ ثب حكى سئيظ جًٕٓس

ٔ -8صيش ايٕس التظبدي ٔ داسايي
يبدِ  -6تشكيت اػضبي ْيئت ايُبي يجًٕػّْبي اعتبَي ثّ ششح ريم ييثبشذ:
 -1اعتبَذاس اعتبٌ يب يكي اص شخظيتْبي ػهًي -فشُْگي ثب پيشُٓبد اعتبَذاس ٔ حكى سئيظ عبصيبٌ ثّ ػُٕاٌ سئيظ
ْيئت ايُبء
 -2سئيظ شٕساي اعاليي اعتبٌ
 -3ثبالتشيٍ يمبو اجشايي عبصيبٌ دس اعتبٌ (ثّ ػُٕاٌ دثيش)
 -4سئيظ عبصيبٌ يذيشيت ٔ ثشَبيّسيضي اعتبٌ (يب ًَبيُذِ ٔي)
 -5يذيش يجًٕػّ
 -6شٓشداس يحم (دسطٕست لشاس داشتٍ يجًٕػّ دس يحذٔدِ شٓش)
 -7چٓبس َفش اص شخظيتْبي ػهًي -فشُْگي ثّ اَتخبة سئيظ عبصيبٌ كّ تشجيحبً دٔ َفش آَٓب اص ييبٌ ثبَٕاٌ اَتخبة خٕاْذ
شذ.
 -8دٔ َفش اص طبحجُظشاٌ ٔ فؼبالٌ التظبدي ثّ اَتخبة سئيظ عبصيبٌ
 -9سييظ عبصيبٌ ايٕس التظبدي ٔ داسايي اعتبٌ يب ًَبيُذِ ٔي
يبدِ  -7يذت ػضٕيت اػضبي اَتخبثي ْيئت ايُبء چٓبس عبل خٕاْذ ثٕد.
يبدِ ْ -8يئتْبي ايُبء ييتٕاَُذ حذاكثش تب پُج َفش اص شخظيتْبي ػهًي ٔ فشُْگي خبسجي سا ثّ ػُٕاٌ ػضٕ افتخبسي
ثپزيشَذ .اػضبي افتخبسي ثّ پيشُٓبد ْيئت ايُبء ٔ تظٕيت سئيظ عبصيبٌ يُظٕة ييشَٕذ.
يبدِ  -9عبصيبٌ ييتٕاَذ دسطٕست التضبء دٔ يب چُذ يجًٕػّ سا صيش َظش يك ْيئت ايُبء اداسِ ًَبيذ ،دس ايٍ طٕست دسيٕسد
يجًٕػّْبي يهي ،كهيّ يذيشاٌ ايٍ يجًٕػّْب ػضٕ ْيئت ايُبء خٕاُْذ ثٕد ٔ دثيش آٌ تٕعظ سئيظ عبصيبٌ تؼييٍ ييشٕد.
يبدِ ٔ -10ظبيف ٔ اختيبسات ْيئت ايُبء دس يجًٕػّ ريشثظ ػجبست اعت اص :
 -1ثشسعي ٔ تظٕيت ثشَبيّ ٔ ثٕدجّ عبالَّ ثب سػبيت دعتٕسانؼًمْبي يظٕة عبصيبٌ.
 -2ثشسعي ٔ تظٕيت طٕستْبي يبني ٔ تشاصَبيّ.
 -3تؼييٍ تؼشفّْبي خذيبت ،عبيش يُبثغ دسآيذ ٔ َحِٕ ٔطٕل دسآيذْب ٔ ْضيُّ آٌ ثب سػبيت لٕاَيٍ ٔ يمشسات يشثٕط ٔ اسايّ آٌ ثّ
شٕساي ػبني ييشاث فشُْگي ٔ گشدشگشي
 -4تظٕيت فؼبنيتْبي اطهي ٔ جُجي يجًٕػّ ثب سػبيت اعتبَذاسدْبي ػهًي َبظش ثّ يٕضٕع ٔ دعتٕسانؼًمْبي فُي
عبصيبٌ.
 -5ثشسعي ٔ تظٕيت عشحْبي پژْٔشي ،اعالعسعبَي ،يؼشفي يجًٕػّ ٔ اسائّ خذيبت فشُْگي ٔ سفبْي الصو ثّ
ثبصديذكُُذگبٌ دس حذٔد يظٕثبت عبصيبٌ.
 -6جهت كًك ٔ ًْكبسي ثخشْبي دٔنتي ،ػًٕيي ٔ خظٕطي.
 -7تظٕيت ٔ ايجبد ٔاحذْبي ٔاثغتّ يشتجظ ثب ٔظبيف اطهي يجًٕػّ ٔ تؼييٍ َحِٕ اداسِ ٔاحذْبي خذيبتي ،تٕنيذي ،كبسگبْي،
ًَبيشگبْي ٔ سفبْي ثب سػبيت يمشسات َبظش ثّ يٕضٕع.
 -8تظٕيت دعتٕسانؼًمْبي تؼييٍ حمٕق ٔ دعتًضد كبسكُبٌ ٔ لشاسدادْبي يٕلت ثب سػبيت لبٌَٕ كبس ٔ تؼييٍ ييضاٌ حك
انتحميك ،حك انتذسيظ ،حك انتشجًّ ،حك انتأنيف ٔ َظبيش آٌ.
 -9تظٕيت دعتٕسانؼًمْبي داخهي يٕسد َيبص.

يبدِ -11يُبثغ يبني ثشاي َگٓذاسي ٔ اداسِ يجًٕػّْبي يٕضٕع ايٍ آييٍَبيّ كّ دس اختيبس
ْيئت ايُبء لشاس ييگيشد ،ثب سػبيت لٕاَيٍ ٔ يمشسات يشثٕط ػجبستُذ اص :
 -1كًك يبني دٔنت كّ ثّ عٕس يغتميى يب اص عشيك عبصيبٌ يب پژْٔشگبِ ييشاث فشُْگي ٔ گشدشگشي يب ٔاحذْبي تبثغ اَجبو
خٕاْذ شذ.
 -2كًكْب ٔ ْذايبي اشخبص حميمي ٔ حمٕلي داخهي ٔ خبسجي.
 -3دسآيذْبي َبشي اص فؼبنيتْبي اطهي ٔ جُجي يجًٕػّ.
ْ -4جّ ٔ ٔلف.
تجظشِ -اػتجبسات يشثٕط ثّ اداسِ ٔ َگٓذاسي يجًٕػّ اص جًهّ اػتجبسات يشثٕط ثّ حفبظت ،يشيت ،پژْٔش ٔ عبيبَذْي
يجًٕػّ كّ دس لٕاَيٍ ثٕدجّ عُٕاتي يُظٕس خٕاْذ شذ ،ثّ طٕست كًك دس اختيبس ْيئت ايُبء لشاس خٕاْذ گشفت.
يبدِ  -12كبسكُبٌ سعًي شبغم دس يجًٕػّ ثّ تشخيض عبصيبٌ ييتٕاَُذ ثّ طٕست يأيٕس ثّ خذيت ٔ ثب سػبيت يبدِ ( )11
لبٌَٕ اعتخذاو كشٕسي دس يجًٕػّ ريشثظ ادايّ خذيت دُْذ.
ْيئت ايُبء يٕظف اعت دعتٕس انؼًمْبي الصو سا ثشاي پشداخت حمٕق ٔ يضايبي ايٍ لجيم كبسكُبٌ ثشاعبط احكبو لبََٕي
يغتخذيبٌ ثشاي اجشا تٕعظ يذيش يجًٕػّ ثّ تظٕيت ثشعبَذ.
يبدِ  -13دثيشخبَّ َظبست ثش فؼبنيتْبي ْئيتْبي ايُبء دس عبصيبٌ تشكيم ٔ ضًٍ اسصيبثي ػًهكشد عبالَّ ْيئت ايُبء ثش
حغٍ اَجبو ٔظبيف ٔ سػبيت لٕاَيٍ ،يمشسات ٔ دعتٕسانؼًمْبي طبدس شذِ اص عٕي ْيئتْبي ايُبء َظبست خٕاْذ كشد.
تجظشِ -دسطٕست ٔلٕع تخهف يب تؼهم دس اَجبو ٔظبيف ْيئت ايُبء ،سئيظ عبصيبٌ دس اثتذا تزكش الصو سا اثالؽ ٔ دسطٕست ػذو
سػبيت آٌ ،دسطٕست نضٔو فؼبنيت ْيئت ايُبء سا يتٕلف ٔ يغبثك ٔظبيف لبََٕي خٕد َغجت ثّ اداسِ يجًٕػّ الذاو ييًَبيذ.
يبدِ  -14عبصيبٌ ،خذيبت يذيشيتي ،حمٕلي ،يبني ،كبسشُبعي ،آيٕصشي ٔ فُي الصو سا دس چبسچٕة لٕاَيٍ ٔ يمشسات ثّ
ْيئتْبي ايُبء ٔ يذيشيتْبي يجًٕػّ اسائّ خٕاْذ كشد.
يبدِ  -15دعتٕسانؼًمْبي اجشايي يٕسد َيبص ايٍ آييٍَبيّ تٕعظ عبصيبٌ اثالؽ خٕاْذ شذ.

