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Preface

The center for Modern Middle East Studies at the 
National Museum of Ethnology, central hub of to 
coordinate the Collaborative Network-based Projects 
for promoting area studies funded by the National 
Institute for the Humanities (NIHU), tackles with 
issues relating to cultural resources in the modern 
Middle East. One of approaches to those issues is 
approach by “cultural heritage and museums.” 

Both deeply relate to a process of making an object 
into resource in a culture or process of objectification 
of a matter as cultural resource. We explore how and 
what to trigger resourcing process in terms of approach 
to contemporary global human issues occurred in the 
Middle East.  In this concern, it is necessary to 
organize basic information on museums in this area 

Our center started to organize basic information of 
museum in this region and released web-based 
database. Until end of December in 2018, we released 
database of Turk and Iran in Japanese. We continued 
to organize and release the information including 
version in English. 

Although our web-based version has advantage of 
geographical information by relating with Google 
Maps, it provide useful information for not only 
researcher but also tourist. In addition web-based 
version also update quick but sometime it makes 
difficult to use this database as research resource. 
Moreover it is still unclear that it is possible to 
maintain web version even after end of this project. 
Thus we publish it as a research material series. 

Director of the Center for Modern Middle East 
Studies, the National Museum of Ethnology 
  Testuo NISHIO 
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Introduction to Museums in Iran 

This research resource organize information on 
museums in Islamic Republic of Iran. Information 
contended in this volume means information on 
museums which were already established in 1 May, 
2018. Concerning with geographical information, web 
version has advantage (cf. https://www.minpaku-
cmmes.com/iran.php). Concerning with accuracy 
about information, this volume has advantage to web 
version; web version includes information on museums 
under construction and closed museum.  

Historical Outline of Museums in Iran and the 
management after the revolution

 I would like to explain historical outline of museums 
in Iran as the introduction of this volume. 
  History of western oriented modern museum in Iran 
started since the period of Naser al-Din Shah, fourth 
king of Qajar period, by influence of museums in the 
West. The monarch visited to European countries 
three times; in 1873, 1878 and 1889. After first his 
visitation to European countries, plan of foundation of 
museum was announced.  
According to newspaper Iran in 6 July, 1873, it reported 
plan of foundation of “muze (museum)” in his 
Golestan palace (Rūznāme-ye Īrān July 16, 1876). This 
private museum was renovated in 1881 and its gallery 
space was also expanded. It is said that objects from the 
West were exhibited there (Nasiri-Moghaddam 2014: 
127.) 

Such “museum” exhibiting specific objects emerged 
as facility for training and education. For example, 
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gallery in Dar al-Fonoun (current university of 
Tehran) was installed by the ministry of education and 
art academy, and the gallery space in military academy 
was also installed in 1923. In addition, Hoseyn Taher 
Behzad, a prominent Iranian painter, founded art 
gallery in the classic art academy in 1931 (cf. Mehr 18 
May, 2013.) Although those galleries are broadly 
museum as place of exhibition of something under 
specific theme, museums in general meaning started 
since foundation of the Archeology Museum of Iran 
(Muze-ye Bastan) in 1937.  
  The archeology museum emerged not only in the 
background of preservation for cultural heritage 
brought out to the West but also the background of 
building for the secular modern state by the Pahlavi 
dynasty. In latter background, it was necessary for the 
state to unify the nation and create common memory 
among the nation through the foundation of the 
museum (Abdi 2001: 58-59.) Such mutual 
complementary relation between modern nation state 
and foundation of modern museum are not limited to 
this archeology museum in Iranian context. Probably it 
is difficult to cut the relation in the foundation of 
Ethnology Museum of Iran in 1933 (cf. Fazeli 2012: 
77.) 

Although the background of the emergence of 
modern museum in Iran related with ambitious of 
modern state, it has not meant museums in Iran related 
to such problem. Rather social context of museums in 
Iran has been complicated. In recent Iran, especially 
since 2000s, emergence of increasing number of 
museums probably indicates diverse social context of 
the emergence through this resource book. 

Describing rough sketch of administration and 
management of museum, it divides three management 
bodies in recent Iran. First is the Ministry of 
Environment, which manages natural history 
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http://gomchto.ir/tarikhche.html

museums. Second is the Foundation of Martyrs and 
Veterans Affairs, which manages museums relating 
with Iran-Iraq war such as Holy Defense Museum. 
Last is the Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization of Iran (Sāzmān-e Mīrāth 
Farhangī, Sanā’ī-e Dastī va Gardeshgarī-ye Īrān), 
which manages museums most widely. Although those 
three bodies plays central role of the administration, 
some museum are managed by local government, 
private sector such as company and so on. Here I would 
like to describe outline of history of museum 
management after the revolution relating with the 
Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization of Iran according their explanation (cf. 
http://gomchto.ir/tarikhche.html). 
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موزه مراجع

 استان قم، قم، خيابان معلم، رو به روی خانه امام خمي��

قم های سن�� موزه ه��

۹، پ�ک ۱۱استان قم، قم، خيابان باجک، كوچه
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مقدسه موزه آستانه

استان قم، قم، مخيابان ارم

قم موزه مردم شنا�

گذر قلعه  استان قم، قم، محله
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قم طبيعى موزه تاريخ

بنيادی  استان قم، شهرستان قم، انتهای خيابان خاكفرج، پارک شهيد
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شنا� روستای انجدانموزه مردم

 استان مركزی, شهرستان اراک، انجدان

 تفرشه��فرهنگموزه

،شهيدخيابانتفرش،مركزی، استان  ابوالع�بقعهجنببهش��



10

كميجان موزه مردم شنا�

 استان مركزی،كميجان، جاده وفس، مجتمع اداری كميجان

طبيعى موزه حيات وحش / تاريخ

،ميداناراک،مركزی، استان يع�� طبيعى تاريخموزهاراک،دانشگاه��



11

� فرمه�� موزه تكيه

،شهرستانمركزی، استان � ،شهرفرمه�� � �جامعمسجدجنباس�مى،جمهوری خيابانفرمه�� فرمه��

موزه چهارفصل

بهش��خيابانشهدا،ميدانمركزی،اراک، استان
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موزه شهدا

شهرداریاستخرجنبفراها��مقامقائمخياباناراک،مركزی، استان

چهارسوق موزه گنبد

سوقچهارگنبدانق�ب،دانيمساوه،مركزی، استان
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موزه مفاخر استان مركزی

يع��خيابانبهنرسيدهبهش��شهيدخيابان انتهایاراک،مركزی، استان ��

ساروق موزه فرهنگ روستا��

ساروقتن72امامزادهجنبساروق،شهراراک،شهرستاناراک،مركزی، استان
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موزه سلطان آباد

،خياباناراک،مركزی، استان بازارمحس��

موزه حسن پور

�دربنااين�اراکمركزی، استان یسپهدار  مدرسهگذرمقابلدراراک،بازار چهارسوقازبعدچپسمتگذراول��
داردقرار
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ها موزه سنگ و كا��

،مصطفىشهرکاراک،مركزی، استان 6گلستاننبش-گلستانخيابانخمي��

موزه آموزش و پرورش اراک

ویمقابل،) ارگ( الدين آقاضياءميدانيا�،عمارخياباناراک،مركزی، استان انتظامىن��
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موزه موسيقى

،توحيدخياباناصفهان،اصفهان، استان ۷۴پ�ک،)مهرداد(قندیشهيد خيابانميا��

موزه انارک

، انارک �  استان اصفهان، شهرستان نائ��
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گز موزه مردم شنا�

برومنداديبفرهنگ�ایسپاه،خياباناولمعلم،بلوارگزبرخوار،اصفهان،گز، استان

موزه چهلستون

�حس امامدانيماصفهان،اصفهان، استان  استانداریابانيخ،)الس�م هيعل(��
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های تزيي�� ايران موزه ه��

سيپرددانشگاهیروبرو یاستاندار ابانيخاصفهان،اصفهان، استان

كليسای وانکموزه 

جلفامحلهاصفهان،اصفهان، استان



22

های معا� موزه ه��

�حس امامدانيماصفهان،اصفهان، استان یاستاندار ابانيخ��

موزه آموزش و پرورش

دهشكویق�راهچهار آبادیشمسابانيخاصفهان،اصفهان، استان
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موزه علوم و فنون آموزش و پرورش

،يهابزرگفروشگاهازبعدمص�،خيابان آباد،سعادتخياباناصفهان،اصفهان، استان موزه،۲۴شمارهكوچه��
 وفنونعلوم

طبيعى موزه تاريخ

یمور يتتا�ریاستاندار ابانيخاصفهان،اصفهان، استان



24

موزه شهدا

یآباد شمسابانيخاصفهان،اصفهان، استان

ه�ل احمرموزه

،خياباناصفهان،اصفهان، استان كاشا��بيمارستانازبعدكاشا��



25

موزه حمام عليق� آقا / موزه مردم شنا� اصفهان

یآباد ديب�تيآابانيخب،يطابانيخیروبرو د،يسمسجدابانيخاصفهان،اصفهان، استان

شاهى موزه عصارخانه

برویرو مخلص،بازار ابتدایها،قنادیبازارجهان،نقشيداناصفهان،اصفهان،ماستاناصفهان،اصفهان، استان
شاهى عصارخانهط�مركزیبازار



26

وطيت م�� خانه

علميه مدرسهجنب،۷۴كوچهنشاط،خياباناصفهان،اصفهان، استان

موزه ابيانه

،شهرستاناصفهان، استان � ابيانه تاريخىروستاینط��



27

كاشان موزه م�

�باغكاشان،اصفهان، استان ف��

� ناي�� موزه كوير

،اصفهان، استان � جامعمسجدروبرویجامع،مسجد خيابانناي��



28

موزه برزک

برزکموزهبرزک،كاشان،اصفهان، استان
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/ موزه بيشاپور موزه ساسا��

ا،كازرونجاده۲۳كيلوم��فارس، استان بيشاپور تاريخىطبيعىمجموعهش��

جمش ديموزه تخت

جمشيدتختمجموعهمرودشت،شهرستانفارس، استان
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موزه هخامن��

جمشيدتختمجموعهمرودشت،شهرستانفارس، استان

موزه علوم پزش�

از،فارس، استاا ۱۵شمارهحائریخيابانكهنه قاآ�� خيابانش��
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باغ ارممو زه سنگ

از،فارس، استان ازدانشگاهمجموعهنزدي�ارم، خيابانش�� ش��

از موزه تاريخ طبيعى و تكنولوژی دانشگاه ش��

از،فارس، استان آزادگانخيابان�مدرسبلوارش��



34

موزه آب

از،فارس، استان ��ضلع�توپخانه ميدانش�� كريمخا��ارگ��

موزه فرش فارس

از،فارس، استان ساعتكوچه،نارنجستانباغكوچه،زندخانفتحع� خيابانش��



35

موزه باغ دلگشا

از،شمالفارس، استان ��ش�� از،�� سعدیآرامگاهنزدي�ش��

حمام وكيل موزه گرمابه

از،فارس، استان وكيلحمامموزه�طالقا��خيابان زند،خانلطفع� خيابانش��
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از،فارس، استان  آبادعفيفخيابان انتهای ق�الدشت،خيابان جنوبش��

موزه شاهچراغ

از،فارس، استان تمقدس آستان احمدی، ميدانش�� شاهچراغح��
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موزه سنگ هفت تنان

از،فارس، استان تنانهفتبلوارومقامچهلبلوارتقاطعش��

های سن�� و آئي�� ايرانموزه لباس

از،فارس، استان شهدامسجدجنو��ضلع دستغيب،شهيدبلوارش��



38



از،فارس، استان سيبويهآرامگاهمجاور�سياه سنگمحله�كازروندروازهش��

موزه آرشيو آواها و نواها

از،فارس، استان نومسجدپشت احمدی، ميدانش��
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صابر / خانه ه�� خانه

از،فارس، استان ۶۲کپ�دخدا،كبستبن�باغ،محلهوچهكش��

� فام مشك�� موزه ه��

از،فارس، استان ان����دستغيب،كوچهشهيدبلوارنمازی،راه چهارش�� ۲۷پ�کسياه،سنگحلهدخ��



40

فارس موزه گنجينه تاريخ

از،فارس، استان زندخانلطفع� خيابانش��

موزه پارس

از،فارس، استان كريمخانارگنزديکنظر،باغ زند، خيابانش��
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موزه نارنجستان قوام

از،فارس، استان شيخدربمحلهدر زند،خانلطفع� خيابانش��

نشا��موزه آتش

ازفارس، استان مقدس دفاعپلبهنرسيدهبهاربوستانداخل،الزهرابلوار،ش��
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مهريز موزه مردم شنا�

مهريزشنا�مردمموزهپور،پهلوانباغمطهری،خيابانمهريز،يزد، استان

موزه آب يزد

شهداراهچهارقيام،خيابانيزد،يزد، استان



46



يزدطبيعىعلومموزهايرانشهر،خيابانمجاهدين،ميدانيزد،يزد، استان

موزه وزيری يزد

يزدكب��جامعمسجدجنبوزيری،كتابخانهكناريزديزد،يزد، استان



47

موزه آيينه و روشنا��

،ك�آيتخياباندانشجو،بلواريزد،يزد، استان ت��هفتمپارکروبرویاشا��

حيدرزاده موزه سكه و مردم شنا�

، امامخيابانيزد،يزد، استان ادهز حيدرشنا�مردموسكهموزهالزهرا،بيتبستبنفهادان،محلهخمي��



48

طبيعى موزه تاريخ

دانشجوبلواريزد،يزد، استان

تفت موزه مردم شنا�

 امامخيابانتفت،يزد، استان



49

موزه مردم شنا� اشكذر

باغستانمحلهاشكذر،يزد، استان

موزه مردم شنا� ابركوه

، امامميدانابركوه،يزد، استان � ،شهيدخيابانحس�� اثاداره آقا،مسجد كنارباه�� صولتانهخابركوه،فرهن��م��
ابركوه



50

زاموزه كاظمي��محمدم��

جعفرامامزادهبلواراردكان،يزد، استان

موزه زيلو و پ�س

�قا��بلوارميبد،يزد، استان حس�� م��

kenji
四角形

kenji
四角形

kenji
タイプライタ
ペ

kenji
タイプライタ
e
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موزه مفاخر

اردكانمفاخرموزهخاتمى،�آيتكوچهچرخاب،محلهاردكان،يزد، استان

ميبد موزه مردم شنا�

ميبدشنا�مردمموزهاحمر،ه�لميدانميبد،يزد، استان



52

موزه فرش

امجدكوچهای،خامنهخياباناردكان،يزد، استان

ميبد موزه پست

�قا��بلوارميبد،يزد، استان حس�� م��



53

دم شنا� اردكانموزه مر

جامعمسجدنزديکاردكان، تاريخىبافتاردكان،يزد، استان

موزه سفال ميبد

نژادجعفریشهيدخيابانميبد،يزد، استان









57

موزه پته

۳۵والفجركوچهكرمان،كرمان، استان

جان حيا�� �� �� بانو موزه مردم شنا�

وكيلمسجدجنبكرمان،بازاراستان كرمان، كرمان، 



58

ا موزه آگ��

،شهيدخيابانكرمان،كرمان، استان ۶�کپوچهكقر��

كرمان موزه سازهای سن��

هرندیباغ آباد،طهماسبراهچهاركرمان،كرمان، استان



59

كرمان موزه سنگ

شهداخيابان انتهایكرمان،كرمان، استان

موزه حمامگنجعليخان

خانگنجع�بازاركرمان،كرمان، استان



60

كرمانساعتموزه 

تج���محمودشهيدخيابانكرمان،كرمان، استان

ج�� فتموزه باستا��

فت،كرمان، استان یشهيدپارکداخلج�� دل��



61

كرمان موزه ارتش

قجنوبقرارگاهجنبمعلم،خيابانكرمان،كرمان، استان ��

باغ موزه دفاع مقدس

عباسپوربلوارمركزی،بخشكرمان،كرمان، استان



62

كرمان شنا� موزه ديرين

كرمانانق�ببوستانداخل انق�ب،خيابانكرمان،كرمان، استان

سكه ابخانه موزه ��

گنجعليخانميدانكرمان،بازاركرمان،كرمان، استان



63

باه�� موزه شهيد

،شهيدخيابانكرمان،كرمان، استان شهيدخيابانباه��

موزه مطبوعات كرمان

،كرمان،خيابانكرمان، استان يع�� چمرانراهسهبهنرسيده��



64

كرمان صنع�� های معا� موزه ه��

،يابانكرمان، استان يع�� م�باغبهنرسيده��

خا��عمارت مو �

خا��مو�عمارتشهربابک،كرمان، استان



65

موزه مردم شنا� رفسنجان

بهش��خيابان رفسنجان،شهركرمان، استان

موزه مردم شنا� زرتشتيان

آميغىبرزوخيابانكرمان،كرمان، استان



66

ميمند موزه مردم شنا�

ميمندروستایشهربابک،كرمان، استان

جمهوری رفسنجان موزه رياست

رياستپارکروبروی زيتون،بزرگراه،رفسنجانكرمان، استان



67

جانموزه ديرينه س�� شنا�

جان،كرمان، استان  انق�بشهر،شورایساختمانجنبس��

جان موزه س��

جانكرمان، استان ���س��









71

ز موزه تاريخ طبيعى و تنوع زيس�� استان ال��

ز، استان ، امامميدانكرج،ال�� � طبيعىتاريخموزهچمران،شهيدپارکحس��

شاملو ل احمد � م��

ز، استان خانهشهرکكرج،ال��



72

موزه جانور شنا�

ز، استان تهران،دانشگاهطبيعىمنابعوكشاورزیپرديسحسن،امامزادهبلواركرج،شهرمركزی،بخشكرج،ال��
شنا�جانورموزه

گانه كرج هفت موزه عجايب

ز، استان پامچال رستورانجنبچالوس،جادهكرج،ال��



73

موزه سليمانيه

ز، استان  استق�ل مدرسهجنبكيانپور،خيابانحسن،امامزادهبلواركرج،ال��

موزه تنديس

ز، استان يفاتتا�رازبعدچمران،شهيدبلواركرج،ال�� ٣٢١پ�ک،)مسكنبانکجنب(ت��



74

شنا�موزه اسناد و نسخ خطى و مردم 

ز، استان ف�حنژاد تا�رشهيدانكرج،طالقا��چهارراهكرج،ال��

يكتا تم�� موزه خصو�

ز، استان تايكتم��موزهغر��ميكاولهكفلگوهردشتكرج،ال��



75

طالقان � خانه و موزه آيت

ز، استان د��گلیروستاطالقان،ال��









79

��موزه ن

اث��ماداریساختمانفكهمطبقهج،يبسدانيامام،مابانيخ،��ناردبيل، استان

ع دس�� اردبيليموزه صنا

خيش تاريخىحمامقاپو،عا�انيماردبيل،اردبيل، استان



80

�موزه نم ��

�نماردبيل، استان  صارمالسلطنهخانه��يخم امامدانيم،��

صفى الدين شيخ خانه موزه چي��

ىصفخيشبقعهقاپو،عا�دانيماردبيل،اردبيل، استان



81

موزه باستان شنا� اردبيل

صفىخيشمجموعهغر��شمالضلعقاپو،عا�دانيماردبيل،اردبيل، استان

� شهرموزه ی مشگ��

�مشاردبيل، استان یيمشهر،ك�� دومطبقهاداری،شهر، داندادگس��



82

طبيعى اردبيل موزه تاريخ

��حاشيهاردبيل،اردبيل، استان شورابيلدرياچه��

موزه خلخال

خلخاله��خىيتار حمام،��جاديشهابانيخم،يقدبرقمنطقهخلخال،اردبيل، استان



83

مفاخر دي��موزه 

��حاشيهاردبيل،اردبيل، استان ميدانتازهمحلهاردبيل،شهر��

موزه مردم شنا� اردبيل

ا�س�م��ظهحمامسعدی،ابانيخ ابتدایقاپو،عا�دانيماردبيل،اردبيل، استان









87

موزه هدايای خامنه

،آذربايجان استان ��  رضوانیوكجامعمسجدجنببازار،دانيمخامنه،��

موزه خداآفرين

،آذربايجان استان �� خمارلوشهرداریسابقساختمانخمارلو،شهر خداآفرين،شهرستان��



88

موزه ادب وعرفان اهر

،آذربايجان استان �� اهرینيالدشهابخيشبقعهاهر،��

يز موزه مشاغل و بازار ت��

،آذربايجان استان �� يز،انتهای��  صادقيهيخچالجنبرود،مهرانهبهبازاراتصا�نقطهبازار،ت��



89

موزه عشاير آذربايجان

،آذربايجان استان �� شهرداریجنب،��يخم امامابانيخ�اب،��

موزه مردم شنا� جنوب سهند

،آذربايجان استان �� مهرآباد تاريخىمسجدجنب آباد،مهرمحلهبناب،��



90

موزه صفوی بناب

،آذربايجان استان �� العلماءفيسخانه،بهش��ديشهابانيخبناب،��

ميانه موزه تاريخى

،آذربايجان استان �� شوراساختمانجنب ميانه،��



91

نگاره ها مراغهیموزه سنگ

،آذربايجان استان �� هآقا�ر آقا�ر،بوستانشما�،اميخابانيخمراغه،�� مق��

موزه آذربايجان

،آذربايجان استان �� يز،�� كبودمسجدجنب امام،خيابانت��



92

موزه ايلخا�� مراغه

،آذربايجان استان �� هاوحدی،بستبندانش�ا،ابانيخمراغه،�� ایمراغهیاوحدمق��

مسيوموزه ع�

،آذربايجان استان �� يز،�� ،ارتشخيابانت�� 50پ�ک ها،ختا��بستبنصدر،كوچهجنو��



93

موزه ارامنه

،آذربايجان استان �� يز،�� ،خيابانت�� يع�� مقدسمريمكليسایجنب��

موزه سنجش

،آذربايجان استان �� يز،�� ، امامخيابانت�� سلما�بستبنشهرداری،ساختمانپشتمقصوديه،كوچهخمي��



94



،آذربايجان استان �� يز،�� هجنبا�س�م،ثقهخيابانت�� الشعرامق��

شهريار موزه اد��

،آذربايجان استان �� يز،�� شهريار استادخانهمقصوديه،كوچهارتش،خيابانت��



95

يز ت�� موزه دانشگاه علوم پزش�

،آذربايجان استان �� يز،�� يزدانشگاهبهمن،۲۹بلوارت�� ت��

يز ت�� طبيعى موزه تاريخ

،آذربايجان استان �� يز،�� ستيز طيمح سازمانكلادارهجنب،ی آزاد ابانيخت��



96

وطه موزه م��

،آذربايجان استان �� يز،�� وطهخانهجامع،مسجدروبرویمطهری،شهيدخيابانت�� م��

موزه محرم

،آذربايجان استان �� يز،�� كوچهداخل،نشا��آتشايستگاهنبشمطهری،شهيدخيابان انتهایكوچه،راستهحلهت��
،احمدشهيد ۲۲ پ�کگوگا��



97

موزه قاجار

،آذربايجان استان �� يز،�� عّطارشيخ مدرسهپشت كودكان، بيمارستانجنبششگ�ن،خيابانت��

يزموزه شهرداری ت��

،آذربايجان استان �� يز،�� ،خيابانت�� يع�� مقدسمريمكليسایجنب��



98

موزه قرآن و كتابت

،آذربايجان استان �� يز،�� ،خيابانت�� ا�مرصاحببنای ا�م،صاحبميداندارا��

يز موزه سفال ت��

،آذربايجان استان �� يز،�� يزی،شمسخيابانت��  �اف�ركوچهگرو،ايستگاهت��



99

موزه ع� آهن

،آذربايجان استان �� يز،�� ، امامخيابانت�� ،شهيدچهارراهخمي�� كهنهخيابان انتهایبهش��









103

مهاباد موزه مردم شنا�

،آذربايجان استان زارسول��مىميحمامقدآرد،دانيمچهارراهنظام،ديسابانيخ مهاباد،غر��

یموزه  كب��

،آذربايجان استان ،�آيتخيابانخوی،غر�� ،كوچهطالقا�� ۳پ�ک اخوان،بستبنام��



104

مياندوآبموزه 

،آذربايجان استان ،يخم امامابانيخاندوآب،يمغر�� معلمپارکداخل��

موزه نقده

،نقده،آذربايجان استان پاروزی،��پابانيخغر��



105

های سن�� و صنايع دس�� اروميه موزه ه��

،آذربايجان استان سابقشهربا��ساختمان، انق�بدانيم،هيارومغر��

هيموزه سن�� اروم

،آذربايجان استان برزگر استادابانيخه،يارومغر��



106

طبيعى اروميه موزه تاريخ

،آذربايجان استان ،شهيدبلواراول، مدرس فلكهه،يارومغر�� حيطمحفاظتكلادارهوكي�،خياباننبشباه��
 زيست

موزه ساعت

،آذربايجان استان دهكدانشابانيخه،يارومغر��



107

موزه باستان شنا� و مردم شنا� اروميه

،آذربايجان استان بهش��كد دهكدانشه،يارومغر�� ��

موزه خوی

،آذربايجان استان خان�نوروچهك امام،ابانيخخوی،غر��



108

جوقكاخ و موزه باغچه

،آذربايجان استان بازرگانوكمایم��لوكي۱۶۰و،كماغر��







111

فارس خليج موزه تجارت دريا��

بوشهردريانوردیوبندریادراهفاصلحدبوشهر،بوشهر، استان

موزه تاريخ طبيعى و تنوع زيس��

بوشهر استانمحيطىزيستتحقيقاتعاشوری،مركزخيابانبوشهر،بوشهر، استان



112

فارس خليج پزش� موزه تاريخ

،عمارتمسكن،بانکپشتانق�ب،خيابانبوشهر،بوشهر، استان ارسفخليجپزش� تاريخموزهدهدش��

موزه شهيد رييسع� دلواری

ل دلوار،بوشهر، استان �  دلواریسع�يرئم��



113

بوشهرموزه مردم شنا�

طاهریعمارت اتباع، امورادارهجنبساح�،خيابانبوشهر،بوشهر، استان

فارس موزه دريا ودريانوردی خليج

� ،جادهبهم��محلهبوشهر،بوشهر، استان  آبادس��



114

عسلويه موزه مردم شنا�

طاهریعمارتساح�،خيابانبوشهر،ندرببوشهر، استان

موزه ی وايت هوس

افبندربوشهر، استان ���س��







117

موزه شهدای امامزاده ع� اك��

ان،تهران،تهران، استان اك��ع�امامزادهندا،ميدانچيذر،شم��

موزه ترور

حزب جمهوری اس�مىاستان تهران، تهران،  مركز پور، صابق �� ص�� ، كوچه خمي�� خيابان مصطفى



118

ادمان شهدای تروريموزه 

اس�مىشورایمجلس بهارستان،ميدانتهران،تهران، استان

چمرانكموزه د  ��

وس،چهارراهخرداد،پانزدهيابانتهران،تهران، استان ی،كمالشهيدكوچه�پولک، گذرس�� ۷ پ�کبش��



119

موزه وزيریباغ 

، امامبلوار لواسانات،تهران،تهران، استان چالازبعدچپسمتبوجان،دوراهىسف�،وعلياكندجادهخمي��
۷۷پ�کناظران

خانه شهيد رجا��

جانلو،آشهيدخيابان آب�دار،راهچهاربهنرسيده اس�م،مجاهدينخيابان بهارستان،ميدانتهران،تهران، استان
زاشهيدكچه ۶پ�ک،��م��



120

موزه آزادی

آزادیبرجآزادی،ميدانتهران،تهران، استان

موزه انق�ب اس�مى و دفاع مقدس

،شهيدبزرگراهونک،ميدانتهران،تهران، استان ،پارکروبروی�و،خيابان انتهایحقا�� اس�مىنق�باموزهطالقا��
مقدس دفاعو

kenji
四角形

kenji
タイプライタ
ly



121

ک ضدخرابكاریزند مش�� ان كميته

،فردو�خيابان ابتدای،خمي�� امامميدانتهران،تهران، استان ،هيدشخيابان،م�یكوشک خيابانجنو��  يارجا��
۱۱پ�ک

موزه اسقف اعظم آرداک مانوكيان

زاخيابانجمهوری،خيابانتهران،تهران، استان مريمليسایك،۱۵شماره،)ت��۳۰خيابان امتداددر(خانکوچكم��
��شمالضلع،مقدس ليساك حياط��



122

موزه شهدا

،خيابانتهران،تهران، استان موسویشهيدخياباننبشطالقا��

موزه علوم و فناوری ايران

، امامخيابانتهران،تهران، استان ت���خمي��



123

موزه گرافيک

،خيايانتهران،تهران، استان سيپلکار پشما�یمحوطهتوحيد،خيابان استق�ل،خياباناستخر، خيابانبابا��

موزه موسيقى ايران

،راهسهدربندی،ديشهابانيختهران،تهران، استان ۹پ�کنمازی،كوچهتخ��



124

موزه م� تاريخ علوم پزش� ايران

م�موزه, ی فناور وعلمکپار وچهكیانتها), مقدم فر��(شانزدهمابانيخ, شما� ارگركابانيختهران،تهران، استان
رانياىاس�میجمهور �پزشعلومخيتار 

صنع�� / موزه ه�ل احمر موزه ع� اك��

خمي�� امامميدانتهران،تهران، استان



125

قرآن كريم موزه م�

، امامخيابانوليع�،خيابانتهران،تهران، استان رآنقم�موزهسابق،مرمركاخساختمانمقابلخمي��

موزه مشاه�� ايران

تهرانمي�دبرجاختصا�ورودیچمران،بزرگراهازبعدغرب،حكيمشهيدبزرگراهتهران،تهران، استان



126

مطبوعات موزه م�

تهران آقاق���بقعهخمي��مصطفىشهيدخيابانمولوى،راه چهارجنو��ضلعتهران،تهران، استان

زايانس م�� ات هايک موزه ح��

اتبندیردهتحقيقاتموسسه-تابناکخيابان-چمرانبزرگراهتهران،تهران، استان ح��



127

تهران موزه طراحى

محمدپوركوچهموسوی،خيابانفردو�،ميدانبهنرسيدهانق�ب،خيابانتهران،تهران، استان

يع�� �� ع� موزه دك�� خانه

۱۰پ�کنادر،كوچهجمالزاده،خيابانفاطمى،خيابانتهران،تهران، استان



128

� فلسط�� های معا� موزه ه��

،ميدانتهران،تهران، استان � ،خيابانفلسط�� ۷۴ارهشمبزرگمهر،تقاطعمظفر،برادرانشهيد خيابانطالقا��

موزه م� ايران

، امامخيابانتهران،تهران، استان ،�خيابان ابتدایخمي�� ۱شمارهرولن،پروفسور خيابانت��



129

� مع�� خانه و موزه دك��

وزی،خيابانتهران،تهران، استان پروانهكوچهدو�ب،افخمزين��خيابانپ��

دان اقبا�يموزه شه

��كميلخيابان ابتدایصفوی،نوابشهيدبزرگراهتهران،تهران، استان ��



130

های اداری � موزه ماش��

ی،شهيدخياباننبششما�،ايرانشهرتهران،تهران، استان ۲۳۴ پ�کك�ن��

موزه بانک

ايرانم�بانکمركزیاداراتجنبفردو�،خيابانتهران،تهران، استان



131

موزه تاريخ / كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان

وزیخيابان ابتدایشهدا،ميدانتهران ۷پ�کافروز، خيابانپ��

های م� / حوضخانه باغ نگارستان موزه ه��

اس�مىوارشادفرهنگساختمانالملک،كمالخيابان بهارستان،ميدانتهران،تهران، استان



132

شيشه پشت موزه نقا��

قائدیخيابانسعدی،خيابانتهران،تهران، استان

موزه مخصوص

گلستانكاخمحوطهداخل،خرداد۱۵ميدانتهران،تهران، استان



133

سخانهكموزه ع

گلستانكاخمحوطهداخل،خرداد۱۵ميدانتهران،تهران، استان

موزه حوضخانه

گلستانكاخمحوطهداخل،خرداد۱۵ميدانتهران،تهران، استان



134

موزه نگارخانه

گلستانكاخمحوطهداخل،خرداد۱۵ميدانتهران،تهران، استان

تهران موزه مردم شنا�

گلستانكاخمحوطهداخل،خرداد۱۵ميدانتهران،تهران، استان



135

موزه فرش رسام عرب زاده

۶پ�ک،)زمرديان شهيد(يكمبوستانپاسداران،يابانتهران،تهران، استان

موزه عكسخانه ايران

،هفتميدانتهران،تهران، استان از،بهار خيابانت�� ازبهارميدانش�� ش��



136

موزه فرش ايران

�لهپارکشما�ضلعفاطمى،دك��تقاطعشما�، كارگرخيابانتهران،تهران، استان

موزه سينمای ايران

فردوسباغوليع�،خيابانتهران،تهران، استان



137

تهران موزه صلح

هرانتصلحموزهشهر،پارکشما�درببخش،فياضشهيداس�مى،خيابانوحدتخيابانتهران،تهران، استان

برق ايران موزه صنعت

وزی،خيابانشهدا،ميدانتهران،تهران، استان افروزشهيدخيابانپ��



138

تهران موزه سكه

، امامتهران،ميدانتهران، استان سپهبانکمركزیساختمانخمي��

خداداد � حس�� تماشاگه زمان/ خانه

۱۲پ�کبغدادی،پرزينچهارراهنبش،)زعفرانيه(ف�حى�لشكرخيابان ابتدایع�،و�خيابانهران،



139

تهران موزه تاريخ

داماد،ازبعدوليع�،خيابانتهران،تهران، استان تهران تاريخموزه قباديان،نبشم��

مقدمموزه

۲۵۱پ�کملت،بانکهادی،جنبشيخخازبعد،��يخم امامخيابانتهران،تهران، استان



140

� موزه علوم زم��

معراجخيابان،آزادیميدان،تهرانتهران، استان

عبا�رضاموزه

،خيابانتهران،تهران، استان يع�� سيدخندان��



141

حسا��دك��موزه

،دك��خيابان،)بيگمقصود(دربندیابراهيمشهيدخيابانتجريش،پلتهران،تهران، استان ۴۷ارهشمحسا��

خودروموزه

سپهبانکجنب،۲۵خيابانكرج،مخصوصجاده۱۱و۱۰كيلوم��تهران،تهران، استان



142

چنارهفتوحشحياتموزه

حياتوطبيعىآثارموزهچنار،هفتخيابانبريانک،ميدانعربشهيدخيابانقزوين،خيابانتهران،تهران، استان
تهرانچنارهفتوحش

تهرانسفالينهوآبگينهموزه

،�خيابانجمهوری،خيابانتهران،تهران، استان ۵۵ پ�کت��



143

دارآبادايرانوحشحياتوطبيعتموزه

موزهخيابان آجودانيه،ازبعددارآباد،خياباننياوران،ميدانتهران،تهران، استان

ملکم�موزهوكتابخانهموسسه

، امامخيابانتهران،تهران، استان )م�باغ(متحدملل خيابانخمي��



144

تهرانزيس��تنوعموزه

پرديسانپارکداخل امام يادگارپلازبعدهمت،بزرگراهتهران،تهران، استان

نماجهانموزه

نياوران تاريخىفرهن��مجموعه،)نياوران (باه��شهيدميدانتهران،تهران، استان



145

صباموزه

۹۰شمارها�س�م،��ظهخ بهارستان،دانيمتهران،تهران، استان

هایموزه تهرانمعا�ه��

هایموزه�له،پارکجنبشما�، كارگرخيابانتهران،تهران، استان تهرانمعا�ه��



146

هایموزه ع� امامدي��ه��

۳۵پ�کاسفنديار،بلوارنيايش،روبرویوليع�،خيابانتهران،تهران، استان

ايرانه��موزه باغ

باغ،ا��حسدك��خيابان،حسا��دك��چهارراه،) سابقمقصودبيگ( دربندیشهيدخيابانتهران،تهران، استان
ايرا��ه��موزه



147

م� جواهراتموزه

تهرانم� جواهراتموزهتركيه،سفارتمقابلفردو�،خيابانتهران،تهران، استان

ق�موزه باغ

،دك��تقاطعازبعدمطهری،شهيدخيابان انتهایتهران،تهران، استان يع�� �قموزهباغپليس، ميدان��



148

خودروموزه

نياوران تاريخىفرهن��مجموعه،)نياوران (باه��شهيدميدانتهران،تهران، استان

نياوران تاريخىفرهن��مجموعه

نياوران تاريخىفرهن��مجموعه،)نياوران (باه��شهيدميدانتهران،تهران، استان



149

فرشچيان استادموزه

طاهریكمالشهيدخيابان انتهای) زعفرانيه( ف�حىشهيدخيابان،وليع�خيابانتهران،تهران، استان

نظامىموزه

طاهریكمالشهيدخيابان انتهای) زعفرانيه( ف�حىشهيدخيابان،وليع�خيابانتهران،تهران، استان



150

سلطن��پوشاکموزه

طاهریكمالشهيدخيابان انتهای) زعفرانيه( ف�حىشهيدخيابان،وليع�خيابانتهران،تهران، استان

 آبكارموزه

طاهریكمالشهيدخيابان انتهای) زعفرانيه( ف�حىشهيدخيابان،وليع�خيابانتهران،تهران، استان



151

آبموزه

طاهریكمالشهيدخيابان انتهای) زعفرانيه( ف�حىشهيدخيابان،وليع�خيابانتهران،تهران، استان

سلطن��هایاتومبيلموزه

طاهریكمالشهيدخيابان انتهای) زعفرانيه( ف�حىشهيدخيابان،وليع�خيابانتهران،تهران، استان



152

هایموزه زيباه��

طاهریكمالشهيدخيابان انتهای) زعفرانيه( ف�حىشهيدخيابان،وليع�خيابانتهران،تهران، استان

سلطن��ظروفموزه

طاهریكمالشهيدخيابان انتهای) زعفرانيه( ف�حىشهيدخيابان،وليع�خيابانتهران،تهران، استان



153

 اميدواربرادرانموزه

طاهریكمالشهيدخيابان انتهای) زعفرانيه( ف�حىشهيدخيابان،وليع�خيابانتهران،تهران، استان

�خانهموزه سلطن��آش��

طاهریكمالشهيدخيابان انتهای) زعفرانيه( ف�حىشهيدخيابان،وليع�خيابانتهران،تهران، استان



154

 دربارهایس�حموزه

طاهریكمالشهيدخيابان انتهای) زعفرانيه( ف�حىشهيدخيابان،وليع�خيابانتهران،تهران، استان

� استادموزه بهزادحس��

طاهریكمالشهيدخيابان انتهای) زعفرانيه( ف�حىشهيدخيابان،وليع�خيابانتهران،تهران، استان



155

عمادكتابتوخطموزه م��

طاهریكمالشهيدخيابان انتهای) زعفرانيه( ف�حىشهيدخيابان،وليع�خيابانتهران،تهران، استان

�موزه كاخ س��

طاهریكمالشهيدخيابان انتهای) زعفرانيه( ف�حىشهيدخيابان،وليع�خيابانتهران،تهران، استان



156

 سعدآبااسنادوسلطن��های آلبومموزه

طاهریكمالشهيدخيابان انتهای) زعفرانيه( ف�حىشهيدخيابان،وليع�خيابانتهران،تهران، استان

ملتموزه كاخ

طاهریكمالشهيدخيابان انتهای) زعفرانيه( ف�حىشهيدخيابان،وليع�خيابانتهران،تهران، استان



157

ملله��موزه

طاهریكمالشهيدخيابان انتهای) زعفرانيه( ف�حىشهيدخيابان،وليع�خيابانتهران،تهران، استان

موزه ارتباطات

،امامخيابان،تهرانتهران، استان م�باغ تاريخىمجموعهخمي��



158

شناسگياهموزه باغ

يرانام�شنا�گياهباغبلوارآزاد،�وخيابانپيكانشهر،خروجىكرج،تهران،اتوبانتهران،تهران، استان







161

 آبادقاسمموزه

)سابقكتابخانهٔ (شهرپارک وليع�،ميدانگرگان،گلستان، استان

گي� تاريخى اسنادموزه

ان، استان رودبارگ��



162

فالدينج�لسيدآقامقدسحرمموزه ا��

فيه،آستانهگي�ن، استان ، امامخيابانا�� فالدينج�لسيدسلطانآقامطهرحرمخمي�� ا��

ماسولهطبيعى تاريخوحشحياتموزه

ماسولهفومن،شهرستانگي�ن، استان



163

ماسولهشنا�مردمموزه

ماسوله۱۴ی�ن��كیروبرو ماسوله،فومن،شهرستانگي�ن، استان

ستان آموزشوفرهنگموزه نظامىحكيمدب��

نظامىحكيمخيابانآستارا،گي�ن، استان



164

 ايرانچای تاريخموزه

ان، استان ��اشفكابانيخجان،ي�هگ�� ��

انز�بندرتحقيقات تاريخپيشينهموزه

انز�بندرگي�ن، استان



165

انز�نظامىموزه

� انز�،بندرگي�ن، استان  غازيانپلوانز�پلدوب��

رشتطبيعى تاريخموزه

زيستمحيطحفاظتكلادارهرسالت،خيابانرشت،گي�ن، استان



166

فومنشنا�مردمموزه

فومناس�مىارشادكلادارهساختمانفومن،گي�ن، استان

اثموزه گي�نروستا��م��

شفت-�اوانیجادهراه،پليسبهنرسيدهقزوين،رشت،آزادراه١٨كيلوم��گي�ن، استان



167

رشتموزه

طالقا��ابانيخرشت،گي�ن، استان

اتوشنا�جانورموزه ح��

گي�ندانشگاهكشاورزیدانشكدهرشت،گي�ن، استان



168

سوباتانعشايریوشنا�مردمموزه

ان، استان سوباتانروستایتالش،گ��

آبزيانموزه

ان، استان زا كاربردیعلمى،دانشكده رشت،گ�� كوچکم��







171

 مينودشتموزه

شهرپارکمحوطهپاسداران،خيابانگلستان،مينودشت، استان

گميشانشهرستانشنا�مردمموزه

، امامخيابانگلستان،گميشان، استان قسمتيكم،نژادنبویآخوندجانعبدی خيابانخمي�� مامى انوا��نجنب��
زاده



172

گنبدكاووسفرشموزه

، امامخيابانگلستان،گنبدكاووس، استان اثروبرویخمي�� نهكميخياباننبشگنبدقابوس،جها��م��

گرگانموزه

عبد�امامزادهجنبشهدا،خيابانگرگان،گلستان، استان



173

كتول آبادع�طبيعى تاريخموزه

ی۷كتول آبادع�گلستان، استان كبودوالجنگ�پارکشهر،مركزیبخش جنوبكيلوم��

كتول آبادع�شنا�مردمموزه

كانيارهتلروبروی رضا، امامبلوار آبادكتول،ع�گلستان، استان



174

آزادشهرشهرستانموزه

آزادشهرشهرپارکآزادشهر،گلستان، استان

لطيفىام�� تاريخىخانه-گرگاندس��صنايعموزه

، امامخيابانگرگان،گلستان، استان نعلبندانبازاروجامعمسجدجنبخمي��



175

گرگانموزه كاخ

)سابقكتابخانهٔ (شهرپارک وليع�،ميدانگرگان،گلستان، استان









179

همدانپزش�علومموزه

الحكمابديعباغهمدان،همدان، استان

 اسدآبادخيتار موزه

یاسدآباد نيالدجمالديسزادگاهدان،يسمحلهعاشورا،دانيم اسدآباد،همدان، استان



180

نهاوندفرهنگو تاريخموزه

یشهردار جنبد،يخورشو��شچهارراه،ی در يحديشهبلوار نهاوند،همدان، استان

انيلطفعلموزه

شهبازیوچهك،��يخمىمصطفديشهابانيخر،يم�همدان، استان



181

سينابوع�موزه

بوع�دانيمبوع�،ابانيخهمدان،همدان، استان

توي�كانفرهنگ وتاريخموزهمسعودیخانه

بيدستغديشهابانيخان،ك�يهمدان،تو استان



182

همدانسنگموزه

قلعهحمامموزه

تراشانقاشقايقلعه،محلهاشا��كبلوارد،يرش خواجهبلوارهمدان،همدان، استان



183

 همدانمشاه��ومفاخرموزه

يع��خيابانهمدان،همدان، استان ��

نظریموزه باغ

ینظرچهارراهعارف،يابانخجهاد،دانيمهمدان،همدان، استان



184

مقدس دفاعموزه باغ

قائميدانهمدان،همدان، استان

هگمتانهموزه

��تهفتدانيمباتان،كا ابانيخهمدان،همدان، استان



185

همداندس��صنايعموزه

باباطاهردانيمهمدان،همدان، استان

همداطبيعى تاريخموزه

سينابوع�دانشگاهكشاورزیدانشكدهآزادگان، چهارباغهمدان،انتهایهمدان، استان



186

سفالموزه

تالهى�تيبلوارآشهدا،ابانيخهمدان،همدان، استان







189

كشاورزی تاريخموزه

ف�ح��كاخحيدری،�آيتخيابان،اي�م اي�م، استان

وا�قلعه

شهرداریروبرویپاسداران،خيابان اي�م، استان



190

شهردرهموزه

خمي�� امامبلوارشهر،درهشهرستان اي�م، استان

 اي�مطبيعى تاريخموزه

كوثرپارکجنبفارس،خليجبلواراي�م اي�م، استان







193

صحنهموزه

بيمارستانروبرویمعلم،پارکصحنه،كرمانشاه، استان

غرب آباد اس�مموزه

عادلحدادديشهبلوار،بهش��ديشهدانيمغرب،اس�مآبادكرمانشاه، استان



194

كرمانشاهدس��عيصناموزه

۲۲۷بستبننبش،اشا��كابانيخكرمانشاه،كرمانشاه، استان

دا�هوموزه

دستگاه۳۰۰شهر،یانتهادا�هو،كرمانشاه، استان



195

ني��شق�موزه

ينق�عبا� جامع،كاروان�ایمسجدابانيخن،ي��شق�كرمانشاه، استان ش��

كرمانشاهشنا�مردمموزه

عادلحدادخيابانكرمانشاه،كرمانشاه، استان



196

پاوهموزه

یفرماندار یروبرو ارشاد،ابانيخپاوه،كرمانشاه، استان

نگاوركموزه

 انق�ببلوارنگاور،ككرمانشاه، استان



197

كرمانشاهجانوریموزه/ طبيعى تاريخىموزه

رازیدانشگاهكشاورزیدانشكدهكرمانشاه،كرمانشاه، استان

مقدس دفاعموزه

مؤيدخيابانكرمانشاه،كرمانشاه، استان



198

كرمانشاهشهدایموزه

كرمانشاهشهدایگلزارفردوس،باغخيابانكرمانشاه،كرمانشاه، استان

زاگرسسن�� پارينهموزه

��يگلربيبهكيت, ىزارعديشهوچهكمسجدجامع،یكرمانشاه،كرمانشاه،روبرو  استان



199

سنقرموزه

بهش��ديشهبلواردی،يسع�تيچهارراهآسنقر،كرمانشاه، استان

ستانوموزه كزازیدب��

جامعمسجدجنبكرمانشاه،كرمانشاه، استان



200

تم��نمايشگاهوموزه

قندیشهيدپست،اداره۱ناحيهپرورشو آموزشادارهجنبآزادی،ميدانكرمانشاه،كرمانشاه، استان

بستانطاقسنگموزه

بستانطاقبلواركرمانشاه،كرمانشاه، استان







203

فاروجموزه

فاروجخىيتار حمامم،يمقديشهابانيخفاروج،شما�،خراسان استان

بجنوردخانهآيينهموزه

خىيتار فرهن��مجموعه شما�،ع��ي��ابانيخیانتهابجنورد،شما�،خراسان استان



204

مفخمخانهنهييآموزه

خىيتار فرهن��مجموعه شما�،ع��ي��ابانيخیانتهابجنورد،شما�،خراسان استان

وان��ششهرخيتار موزه

معلمبلوارهيحاشوان،��ششما�،خراسان استان

گرمهالدينج�لقلعهموزه

یكي3گرمه،شما�،خراسان استان ق جنوبلوم�� )ع (رضا امامبلوارهيحاشگرمه،شهر��



205

مجاجرموزه

،خرداد۱۵ابانيخجاجرم،شما�،خراسان استان جاجرمخىيتار  حمامجنو��









209

اشمركموزه

شاهدبلواركاشمر، رضوی،خراسان استان

اميخموزه

اميخمحوطهآرامگاه،شابورين رضوی،خراسان استان



210

گنابادآبموزه

عتي�� انبارآبسعدی،ابانيخاول امام،دانيمگناباد، رضوی،خراسان استان

ارتيز موزه

طرق رباطمشهد، رضوی،خراسان استان

سنو زعفرانموزه

سنوروستایگناباد، رضوی،خراسان استان



211

خوافشنا�مردمموزه

 امدادكميتهازبعدتن،دوهفتادوخيابانچناران، رضوی،خراسان استان

 بردسكنشنا�مردمموزه

،ابانيخن،كبردس رضوی،خراسان استان علمىخانه،۲۴طالقا��طالقا��



212

تايبادشنا�مردمموزه

،ديشهابانيخباد،يتا رضوی،خراسان استان اميخابانيخبهش��

نيشابور شادياخشنا�باستانموزهسايت



213

مطهریشهيدموزهوخانه

فرهن��اث��مادارهمان،يفر رضوی،خراسان استان

گنابادشنا�مردمموزه

هينجوممدرسهگناباد، رضوی،خراسان استان



214

فريمانشنا�مردمموزه

،ابانيخمان،يفر رضوی،خراسان استان ��اسمنيخانه،۱طالقا��طالقا��

�خسشنا�مردمموزه

فرهن��اث��ماداره�خس، رضوی،خراسان استان



215

 حيدريهتربتشنا�مردمموزه

حيدرالدينقطبمجموعهطب�، رباطه،يدر يحتربت رضوی،خراسان استان

 آبادخليلشنا�مردمموزه

 آبادخليل رضوی،خراسان استان



216

چنارانشنا�مردمموزه

، امامميدانچناران، رضوی،خراسان استان خمي�� امام خيابانخمي��

 رشتخوارشنا�مردمموزه

��قراخانه شما�،��يخم امامابانيخرشتخوار، رضوی،خراسان استان



217

گنابادشنا�باستانموزه

گنابادجامعمسجدگناباد، رضوی،خراسان استان

بنديانشنا�باستانموزهسايت

یكيسهدرگز، رضوی،خراسان استان انيارتروستایجادهدرگز،لوم��



218

قوچانشنا�مردمموزه

آزادیدانيمهيحاشقوچان، رضوی،خراسان استان

جامتربتشنا�مردمموزه

���وثركابانيخجام،تربت رضوی،خراسان استان



219

شنا�باستانموزهسايت

 طوس ��� رضوی،خراسان استان

هزاردستانحوضخانهموزه

جنتبازار،اواسطشهداميدانمشهد، رضوی،خراسان استان



220

توسشاهنامهو فردو�موزه

فردو�آرامگاهمشهد، رضوی،خراسان استان

جامتربتقرآنموزه

جاماحمدشيخمزارجام،تربت رضوی،خراسان استان

詳細不明



221

بيکق�مهدیحمامشنا�مردمموزه

تندوهفتادومسجدرویبهبرومشهد، رضوی،خراسان استان

�علومموزه زم��

وزی،بلوارانتهایمشهد، رضوی،خراسان استان ۱۸خيابان �افرازان،بلوارحر، ميدانپ��



222

آبموزه

خراسانایمنطقهآبادارهآب سازمانبلوارمشهد، رضوی،خراسان استان

 رضویخراسانزيستمحيطحفاظتكلادارهطبيعى تاريخموزه

 رضویخراسانزيستمحيطحفاظتكلاداره، آبادوكيلابلوارمشهد، رضوی،خراسان استان



223

 خراسانطبيعى تاريخوعلومموزه

فردو�دانشگاهآزادی،خيابانمشهد، رضوی،خراسان استان

وارنفتموزه � س��

وار، رضوی،خراسان استان � فرامرزخاناروان�ایكهق،يبابانيخیابتدا س��



224

نادریك�تشنا�مردمموزه

 خورشيدعمارتحتا��طبقهنادری،ك�تجادهنادریك�ت رضوی،خراسان استان

مشهدنانموزه

،بزرگراه۱۷كيلوم��مشهد، رضوی،خراسان استان گندم كارخانهيزدی،شهيدكوچهفردو�،راهسهازبعدآسيا��
مشهددشت



225

ويرا�� رباطشنا�مردمموزه

ويرا��د،شانديزمشهد،جاده۱۹كيلوم��مشهد، رضوی،خراسان استان

س�حگنجينه

 رضویقدس آستانمشهد، رضوی،خراسان استان



226

نادریموزه

نادری،آرامگاهشهداءراهچهارمشهد، رضوی،خراسان استان

مدالگنجينه

 رضویقدس آستانمشهد، رضوی،خراسان استان



227

سكهگنجينه

 رضویقدس آستانمشهد، رضوی،خراسان استان

نجومگنجينه

 رضویقدس آستانمشهد، رضوی،خراسان استان



228

فرشتخص�موزه

 رضویقدس آستانمشهد، رضوی،خراسان استان

شنا�مردمموزه

 رضویقدس آستانمشهد، رضوی،خراسان استان



229

ساعتگنجينه

 رضویقدس آستانمشهد، رضوی،خراسان استان

یمعظممقام هدايایموزه ره��

 رضویقدس آستانمشهد، رضوی،خراسان استان

آبزيانگنجينه

 رضویقدس آستانمشهد، رضوی،خراسان استان



230

پس�� اق�موتم��گنجينه

 رضویقدس آستانمشهد، رضوی،خراسان استان

فرشچيان استاد آثارتا�ر

 رضویقدس آستانمشهد، رضوی،خراسان استان



231

هایگنجينه تجسمىه��

 رضویقدس آستانمشهد، رضوی،خراسان استان

 رضویحرم تاريخموزه

 رضویقدس آستانمشهد، رضوی،خراسان استان



232

اسكناسگنجينه

 رضویقدس آستانمشهد، رضوی،خراسان استان

نفايسوقرآنموزه

 رضویقدس آستانمشهد، رضوی،خراسان استان



233

ظروفگنجينه

 رضویقدس آستانمشهد، رضوی،خراسان استان

 خراسانبزرگموزه

وهسن��كبوستانمشهد، رضوی،خراسان استان









237

یخ��شنا�مردمموزه

،خراسان استان ی،قاين،جنو�� جنتپارکحاشيهخ��

جندوحشحياتموزه ب��

،خراسان استان هي��كا باغموزه،دانيممعلم،ابانيخ جند،��بجنو��



238

 �ايانشنا�مردمودس��صنايعموزه

،خراسان استان خانه �ايان،جنو��  �ايانكاروان�ایش��

قاينمفاخرومشاه��موزه

،خراسان استان سلطا��ىخيتار خانه۱۰جانبازانجانبازان،ابانيخقائن،جنو��



239

ويهخصو�موزه ب��

،خراسان استان ف ويه،ب��جنو��  خيابان حسينيه حاج ع� ا��

جندشنا�باستانموزه ب��

،خراسان استان هي��كا باغموزه،دانيممعلم،ابانيخ جند،��بجنو��



240

جنو��خراسانم�مفاخرومشاه��موزه

،خراسان استان هي��كا باغموزه،دانيممعلم،ابانيخ جند،��بجنو��

قائنآبموزه

،خراسان استان بازارميقد انبار،آب)ع (رضا امامابانيخقائن،جنو��



241

قاينشنا�مردمموزه

،خراسان استان سلطا��ىخيتار خانه۱۰جانبازانجانبازان،ابانيخقائن،جنو��

فردوسشنا�مردمموزه

،خراسان استان تونشهرىخيتار بافتـفردوسجنو��



242

جند��بشنا�مردمموزه

،خراسان استان هي��كا باغموزه،دانيممعلم،ابانيخ، جند��بجنو��

اثموزه جندپهلوا��م�� ب��

،خراسان استان جند،جنو�� عربزورخانه،۳مطهریمطهری،خيابانب�� ام��



243

نهبندانشنا�مردمموزه

،خراسان استان ��قائمابانيخ نهبندان،جنو�� یسا�ر خانهنفت،تك��جنب،��

طبسشنا�مردمموزه

،خراسان استان ع�يولحمامميقدساختمان امام،ابانيخطبس،جنو��









247

مسجدسليمانشنا�مردموشنا�باستانموزه

زرينكلگهباستا��تپهجواردرسليمانمسجد خوزستان، استان

هارنگو��خطى اسنادموزه

كتدارو�� انبارهایروبروی امام،خيابان انتهای آبادان، خوزستان، استان نفت��



248

شوشموزه

شوشموزهزهراءياميدانشوش، خوزستان، استان

مانيسلمسجدنفتیهاموزه

���سليمانمسجد خوزستان، استان



249

 آبادانارآموزانكموزه

 ، آبدان، بلوار دهدار ��خوزستان استان

ينموزه �  آبادانخانهب��

منتظری��� ، آبدان،خوزستان استان  خيابان شهيد



250

 آبادانلهكاسموزهکپار 

 ، آبدان ���خوزستان استان

خرمشهرمقدس دفاعموزه

ساح�بلواردركارونرودخانهچپسمتخرمشهر، خوزستان، استان



251

كرناسيونحمامموزه

كرناسيونمحلهدزفول، خوزستان، استان

 آبادانموزه

� آبادان خوزستان، استان دش��حسينيهروبروی آباداحمد،۱۵ل��



252

تپههفتموزه

�ميعیوكجنب،تپههفتشوش، خوزستان، استان

شوش�� تارمهموزهكافه

، خوزستان، استان  تارمهموزهكافهشوش��



253

شوش��یآبشارهامجموعه/ شوش��موزه

، خوزستان، استان كارونرودخانهرویشوش�� آبشارهایمجموعهشوش��

بهبهانموزه

شنا�باستانوشنا�مردمموزهدوم،طبقهبهبهانيان،فرهنگ�ایبهبهان، خوزستان، استان



254

رامهرمزشنا�مردمموزه

صميمىعمارتشهرياریكيمهامتبلواررامهرمز، خوزستان، استان

مستو��موزه

، خوزستان، استان ، ميدانشوش�� شادروان تاريخىپلجنبباط��



255

شوش��شنا�مردموسنگموزه

���شوش�� خوزستان، استان









259

بهشهرشهدایموزه

بهشهرگلزارشهدایبهشهر،مازندران، استان

شهرقائمموزه

سابقشهرداریساختمانشهر،قائممازندران، استان



260

آملشهدایموزه

هآمل،مازندران، استان ،بزرگم��مق�� �مرع�� آملمص� ميدان،س��

رام�موزه كاخ

رام�هتلغرب،) سابق�سخت(رجا��شهيدخيابان،رام�شهر،مازندران استان



261

بابل�وحشحياتطبيعىعلومموزه

طبيعىعلومموزه،۳۶پاسداراننبشپاسداران،خيابانبابل�،مازندران، استان

گوهرتپهموزهسايت

آسياب�روستایروبروینكابهشه،جاده۱۵كيلوم��بهشهر،مازندران، استان



262

تنكابنشهدایموزه

شهداگلزارشهر،اص�جادهتنكابن،مازندران، استان

آ�شتشنا�مردمموزه

سابقكتابخانه تاريخىبنایشهرآ�شت،سوادكوه،د،يسفپلمازندارن، استان



263

تنكابنبرسهشنا�مردمموزه

تراششانهروستایبرسه،دوهزار،تنكابن،مازندارن، استان

يوشيجنيماموزهخانه

يوشروستایبلدهبههرازجادهآمل،مازندارن، استان



264

دارانخشكهطبيعى تاريخموزه

دارانخشكهم�پارکتنكابن،مازندارن، استان

كندلوسموزه

یيك۷۵كندلوس،روستایمازندارن، استان �� جنوبلوم�� نوشهر��



265

رام�شنا�مردمموزه

باه��شهيدبلواررام�،مازندران، استان

ساریشهر تاريخموزه

كلبادیعمارتبرق،راهچهاركوچه انق�ب،خيابانساری،مازندران، استان



266

بابلموزه

شهزداریساختمانبابل،مازندران، استان

ساریشنا�مردمموزه

وزيریحمام�دار،كوچهاس�مى،جمهوریاخيابانساری،مازندران، استان



267

یمكرمهموزهخانه قن��

دريكندهروستایقائمشهر،بهبابلجادهمازندران، استان

آملشهر تاريخموزه

رضا امامبلوارآمل،مازندران، استان









271

 دامغانشهر تاريخىموزه

ىلطفساختماننگ،كيپار حنبن،يفروردابانيخ امام،دانيمدامغان،ـسمنان، استان

گرمسار اقوامموزه

ص�يفديشهوچهك،فار�سلمانابانيخ،اشا��ك���ا تيبلوارآگرمسار،سمنان، استان



272

 دامغانموزه

عبا�كاروان�ایدامغان،سمنان، استان

 دامغانطبيعى تاريخموزه

اس�مىآزاددانشگاهجنبسعدی،ميداندامغان،سمنان، استان

سمنانطبيعى تاريخموزه

استانداردميدان،قدس خيابان،سمنانسمنان، استان



273

كومشوسكهمهرموزه

دومطبقهپهنه،تيمچه،)ره(خمي�� امامخيابانسمنان،سمنان، استان

پهنهگرمابهموزه

ت،بازاربسمنان،سمنان،سمنان، استان سمناهپهنهكيتح��



274

قعرفانموزۀ/ بسطامموزه  بسطام��

خانغازانگنبدىخيتار یبنا،ىبسطامديزيبامجموعهـبسطامسمنان، استان

آبموزه

 موزهآب،ىبرنجهكيتشاهرود،سمنان، استان



275

شاهرودموزه

یشهردار جنب،فردو�ابانيخشاهرود،سمنان، استان

سنگ�ايلعشايریموزه

موزهعليان،سيفهمتحاجساختمان،۶۵پ�ک امام،ميدانازبا�تر امام،خيابانمهديشهر،سمنان، استان
سنگ�ايلعشايری



276

سنگ�فسيلوسنگموزه

دربندغاررویپيادهمس�� ابتدایدربند،منطقهشهر،مهدیشهرستانسمنان،سمنان، استان

دس��صنايعبازارچهوصنعتوعلمموزه

���گرمسار شهرستانسمنان، استان







279

 زنجان شهــداء آثــارموزه

الدين خواجهخيابان زينبيه،خيابان انتهای زنجان، زنجان، استان طو�نص��

دس��عيصناموزه

ه زنجان، استان � ��داراساختماندان،يم زنجان،س��



280

هانوشتهسنگموزه

���زنجان زنجان، استان

هموزه نوشاحمدزهر��پمق��

هابهر، زنجان، استان نوشزهر احمد��پمق��



281

ىخطنسخموزه

ه،۲هيناحشهرداریروبرویاستق�ل،بلوار زنجان، زنجان، استان یمهدزا��ممق��

هيسلطانشنا�باستانموزه

هيسلطانگنبده،يسلطان زنجان، استان



282

خانهيرختشوموزه

وسطیسعدانق�ب،چهارراه زنجان، زنجان، استان

 زنجانذوالفقاریموزه

ه زنجان، زنجان، استان � ذوالفقاریعمارتميدان،س��



283

 زنجانغلهموزه

���زنجان زنجان، استان

 زنجانطبيعى تاريخموزه

يزقديمجاده ابتدای زنجان، زنجان، استان ارمجنگ�پارکت��









287

قزوين استانزيس��تنوعموزه

)ره( امام يادگاركتابخانه،كودكانفكریكانونجنب،غر��كمربندی،محمديهشهرقزوين، استان

قزوينآبموزه

�دار انبارآبآهن،راهخيابانقزوين،قزوين، استان



288

قزوينعتيقجامعمسجد/ قزوينسفالوسنگموزه

آخوندمحلهقزوين،قزوين، استان

هاامي��حسينيهموزه

هاامي��حسينيهمولوی،خيابانقزوين،قزوين، استان



289

كشاورزیموزه

عمرانراهچهارنادری،خيابانقزوين،قزوين، استان

 قزوينشهداموزه

�امامزادهجنبقزوينشهدایگلزارس�مگاه،خيابانقزوين،قزوين، استان حس��



290

قجرحمام/ قزوين مردمشنا�موزه

،عبيدخيابانقزوين،قزوين، استان زهرافاطمهمسجدروبرویزاكا��

 قزوينموزه

قزوينشهرموزهاحمره�لخيابانقزوين،قزوين، استان



291

 قزوينسنگموزه

آخوندمحلهمولوی،خيابانقزوين،قزوين، استان

بلديهموزه

مشاه��بوستانشهرداری،خيابانقزوينقزوين، استان

يانزادهخانه/ پايداریه��موزه م��

صالحيه،۱منطقهقزوين،قزوين، استان



292

قزوينچهلستونموزه

ه(آزادیميدانقزوين،قزوين، استان � چهلستونكاخصفوی،باغ،)ميدان س��







295

اسوجيموزه

گلستان امامیم��۶۰بلواراسوج،ي احمد،ريبووهيلويهگك استان









299

بلوچستانوسيستانمقدس دفاعموزه

پارکكوهستانزاهدان،،بلوچستانوستانيس استان

بلوچستانوستانيسطبيعى تاريخموزه

،بلوارزاهدان،،بلوچستانوستانيس استان ،هفت خيابانقلن�� وسيستانزيستمحيطحفاظتكلادارهت��
بلوچستان



300

قجنوبایمنطقهموزه/ زاهدانیا منطقهموزه ��

 امدادخيابانومطهریخيابانتقاطع،زاهدان،بلوچستانوستانيس استان

پستموزه

۴��طالقاابانيخزاهدان،،بلوچستانوستانيس استان



301

چابهارمح�موزه

ايدر اباني،خم��يخ امامابانيخچابهار،،بلوچستانوستانيس استان

 ايرانشهرموزه

ینا�قلعه،فارا��ابانيخ رانشهر،يا،بلوچستانوستانيس استان



302

�اوانموزه

یفرماندار ميقدساختمان،آزادی ابانيخ،�اوان،بلوچستانوستانيس استان

ت��وعقرآنموزه

۱۸و�يتو�يت،خيابان رانشهر،ي،ابلوچستانوستانيس استان



303

سوختهشهرموزه

ی۵۶زابل،،بلوچستانوستانيس استان شهرسوختهمجتمعزاهدانزابلجادهكيلوم��

 كلپورگانسفال زندهموزه

كلپورگانروستای،بلوچستانوستانيس استان



304

زابلشنا�مردمموزه

حجابسالنی،روبرو فردو�ابانيخزابل،،بلوچستانوستانيس استان







307

بختياریوچهارمحال استانآبتخص�موزه

ع� امامابانيخچلگرد،وهرنگ،كشهرستاناری،يبختومحالچهار استان

چالش��سن�� آثارموزه

،اری،يبختومحالچهار استان جامعمسجدجنبباستان، خيابانچالش��



308

هایودس��صنايعموزه بختياریوچهارمحال استانسن��ه��

زاده امامجنبع�يولابانيخـرد،كشهراری،يبختومحالچهار استان

2007 年に開館した同州の手工芸品及び伝統芸術

を扱った博物館。カージャール朝期の建築を改修

し、同州で作成された手工芸品類が展示されてい

る。

چالش��زند��وكارموزه

،اری،يبختومحالچهار استان جامعمسجدجنبباستان، خيابانچالش��



309

چالش��حمامموزه

،اری،يبختومحالچهار استان جامعمسجدجنبباستان، خيابانچالش��

فرخشهرشنا�مردمموزه

چشمه�تفريحىپارکفرخشهر،شهركرد،شهرشهرستاناری،يبختومحالچهار استان



310

دزکسنگموزه

مفخم��ام�دارقلعهدزک،روستایكيار،شهرستاناری،يبختومحالچهار استان

 بروجنطبيعى تاريخموزه

فرخشهرراهپليسجنباصفهان،شهركردجادهشهركرد،اری،يبختومحالچهار استان



311

شهركردمقدس دفاعموزه باغ

���شهركرداری،يبختومحالچهار استان

وطهموزه جونقاناسعد�دارم��

ی42درواقعجونقان،اری،يبختومحالچهار استان وم�� جونقانشهرداریجنبشهركرد،ك��



312

دزکپوشاکموزه

مفخم��ام�دارقلعهدزک،روستایكيار،شهرستاناری،يبختومحالچهار استان

شهداگنجينهموزه

مقدس دفاعميداننبشآزاد،دانشگاهجادهشهركرد،اری،يبختومحالچهار استان

كيانشهرشنا�مردمموزه

��سجادخيابانانتهایكيان،شهرشهركرد،شهرستاناری،يبختومحالچهار استان ��



313

 بروجنشنا�مردمموزه

مص�پارکجنبمدرس،بلوار بروجن،اری،يبختومحالچهار استان

شهركردشنا�باستانموزه

هنما،يسراهبا�ترازسه،شما�ع�يولخيابانرد،كشهراری،يبختومحالچهار استان �حمام�� ارك��









317

ا�ف�کفلکشنا�مردمموزه

ا�ف�کفلقلعهخرمآباد،لرستان، استان

وهدشتكموزه

یفرماندار پشتیم��۱۷،��يخم امامابانيخكوهدشت،لرستان، استان



318

ا�ف�کفلکشنا�باستانموزه

ا�ف�کفلقلعهخرمآباد،لرستان، استان

دلفاننورآبادموزه

یم��۲۰ابانيخ،بهش��ديشهبلوارنورآباد،لرستان، استان



319

گودرزيالموزه

��بلواریانتهاگودرز،ياللرستان، استان ۵قيشقاوچهك،��

 بروجردشنا�مردمموزه

العلومبحرخيابانبروجردلرستان، استان



320

لرستانوحشحياتوعلومموزه

تخ��ميدانخرمآباد،لرستان، استان

سلسلهالش��شنا�مردمموزه

،لرستان، استان مظفریقلعهالش��



321

ابوآخونددس��عيصناموزه

ا�فلکفلقلعهیروبرو ��يخم امامابانيخخرمآباد،لرستان، استان

دورودشنا�مردمموزه

شهرداریسابقساختمانخمي�� امامخياباندورود،لرستان، استان









325

 بندرعباسشنا�مردمموزه/ فارسخليجموزه

اس�مىارشادوفرهنگكلادارهجنببهمن،۲۲راهسهازبعدپاسدارانبلوار بندرعباس،هرمزگان، استان

بندرعباسآبموزه  

، امامبلوار بندرعباس،هرمزگان، استان ��جنبخمي�� كت�� كتهرمزگان،ایمنطقهبرق�� ایقهمنطآب��
هرمزگان



326

عباسبندروحشحياتموزه

،گلشهر بندرعباس،هرمزگان، استان آزادیبلوارجنو��  

هندوهامعبدموزه  

هندوهامعبدروز،بازارمقابل) ره(خمي�� امامبلوار بندرعباس،هرمزگان، استان  



327

داریگلهحمام

�هتلجنب�ساح�بلوار بندرعباس،هرمزگان، استان داریگلهحمام�ام��  




