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 محضرینامه تعهد

 احتراماً

 (دار حقیقیمجموعه)

 :کد ملی:                  صادره از         :     شماره شناسنامه                   :اینجانب                              فرزند

 (قیدار حقومجموعه)

               :شماره ثبت    :                          مؤسسه/ نماینده شرکت                                               اناینجانب/ نباینجا

 :مؤسسه/ نوع شرکت:                     صدورمحل 

مدیریت، ساماندهی، »  ضمن مطالعه آیین نامهداری با عنوان                                                 متقاضی پروانه مجموعه

خود را متعهد به اجرای کلیه « (5/5/3148مصوب )تاریخی منقول مجاز  -نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی

تواند ها میمفاد مندرج در آیین نامه دانسته و در صورت تخطی و عدم پایبندی اینجانب به مفاد این تعهد نامه؛ اداره کل موزه

 .داری اقدام نموده و از طریق مراجع قانونی طرح شکایت نمایدرأساً نسبت به تعلیق و یا ابطال پروانه مجموعه

تاریخی بطور کامل و صادقانه، طی مدت اعالم شده از سوی اداره کل  -میل فرم فهرست مصور اموال فرهنگیتک .3

 .میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و پذیرش مسئولیت آن

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ی مجموعه به یا افزایش موجود اعالم و گزارش علت کاهش .2

 ...(خرید، اهدا، ارثیه، فروش، تخریب، سرقت و( )تکمیل فرم کسر یا افزایش موجودی مجموعه) استان

داران و همچنین تاریخی و هنری بین مجموعه -مبادله اموال فرهنگی "آیین نامه فوق الذکر ( 21)مطابق با ماده  .1

توانند نسبت به فروش بعضی از داران خصوصی میو در موارد خاص مجموعههای خصوصی بدون اشکال است موزه

ع دستی و گردشگری به منظور هنگی، صنایمیراث فر سازمانتاریخی متعلق با کسب اجازه خاص از  -اموال فرهنگی

 ".تاریخی و هنری در اختیار خود اقدام کند -یتجهیز یا تکمیل مجموعه اموال فرهنگ

 تاریخی و هنری -یاموال فرهنگ عدم اشتغال به تجارت .8

 به خارج از کشور تحت هر عنوان تاریخی و هنری -یاموال فرهنگ اقدام به خروج عدم  .5

با کسب مجوز ریاست تواند نسبت به برپایی نمایشگاه در خارج از کشور طی انجام مراحل اداری و دار میمجموعه: تبصره

 .و گردشگری کشور اقدام نمایدهنگی، صنایع دستی میراث فر سازمان

 

 تاریخ

 (حقیقی)امضا و اثر انگشت 

 (مؤسسه/اثر مهر شرکت)امضا و اثر انگشت نماینده حقوقی 


