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   بازرسی و امنیت . 6  

قرار  یشما را مورد بازرس یکوله پشت ای فیک ژه،یو یها شگاهینما ایموزه  یحفاظت موزه مجاز است تا در ورود گانی 

 .دیالزم را به عمل آور یمورد همکار نیشود در ا یاز شما درخواست م نیدهد، بنابرا

  :است ممنوع ها موزه داخل به زیر موارد ورود

 . سرد سالح و( شکاری -نظامی) گرم سالح واعان 6 -1

 . اشتعال قابل مواد و برنده و تیز وسائل هرگونه* 

 را به موزه ندارند. دست آموز و وحشی  وانیگونه ح چیاجازه آوردن ه دکنندگانی* بازد

 .    آشامیدنی و خوردنی *

  .کودکان سرگرمی لیوسا هرگونه و بازی اسباب 2-6

. در دییفرما یبسته بدون حضور کارشناسان موزه خوددار یو فضاها یعموم ریغ یبه مکان هالطفا از ورود  3-6

  . دیرا ارائه کن ییمدارک شناسا یستیصورت مشاهده، با

 .کند ارایه را خود شناسایی کارت است موظف بازدیدکننده موزه، حفاظت مامورین درخواست درصورت 4-6 

 خروجی در مقابل در بازرسی و موزه شدن بسته مثل فوری اقدامات ئولینمس تشخیص به و ضروری مواقع در 5-6

 .  شد خواهد انجام

 اندازد می خطر به را تسهیالت و ها موزه انسجام مردم، امنیت که آمیز مخاطره رفتارهای از باید بازدیدکنندگان 6-6

 .کنند اجتناب اکیداً

 وقت اسرع در و آرامش حفظ با باید بازدیدکنندگان خطر، آژیر درآمدن صدا به و سوزی آتش بروز صورت در 7-6

 .کنند ترک را ساختمان

 موزه حفاظت نیروهای به فورا را غیرمعمول رفتارهای یا اتفاق هرگونه شود می خواسته بازدیدکنندگان از 8-6

 .  دهند گزارش

 صورت در و راهنمایی بیرون به زهمو حفاظت نیروهای توسط نکنند رعایت را موزه قوانین که بازدیدکنندگانی 9-6 

 .  داد خواهند انجام آنها خصوص در را قانونی اقدامات نیاز

 داشته مودبانه و درخور رفتاری مجموعه در حاضر افراد سایر و موزه کارکنان با بازدیدکنندگان رود می انتظار 11-6

 قانون  619 ماده مشمول وظیفه انجام حین در دولت ماموران و کارمندان به توهین یا فیزیکی برخورد هرگونه. باشند

 .بود خواهد( تعزیرات) اسالمی مجازات

 .انجام خواهد شد الزم اقدام موزه، حفاظت کارکنان تشخیص بنابر موارد، سایر مشاهده صورت در 11-6

 

 


