مــوزه ملــی ایــران
قوانین و مقررات بازدید
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بازدید گروهی:

9-1

حداکثر تعداد افراد گروه های آموزشی  53نفر است .در صورت وجود چندین همراه ،یک نفر باید مسئولیت نظم

گروه را به عهده داشته باشد و همه اعضاء گروه باید همراه مسئول گروه باشند.
9-2

در بازدیدهای گروهی ،سرپرست گروه موظف به رعایت کلیه بندهای آیین نامه حاضر است.

9-5

در مورد گروه های مدارس ،حداقل یک نفر بزرگسال باید برای  11دانش آموز دبستانی و یک نفر بزرگسال برای

 13دانش آموز دبیرستانی در نظر گرفته شود.
9-4

بازدیدکنندگان گروهی نباید برای سایر بازدیدکنندگان ایجاد مزاحمت نمایند .با مشاهده چنین مواردی مطمئنا

تذکر داده خواهد شد.
9-3

استفاده از بلندگو و هرگونه تقویت کننده صدا ،استفاده از سوت ،قلم لیزر ،زنگ ،پرچم ،بنر ،پالکارد و کلیه اقالم

تبلیغاتی همراه با گروه در فضاهای موزه ای و محوطه ممنوع است.
 9-6هدایت گروه های آموزشی بایستی به عهده فردی متخصص با مشخصات زیر باشد :راهنمایان موزه و راهنمایان
گردشگری و مترجمان دارای مجوز و کارت حرفه ای معتبر (مجوز بازدید می بایست در هنگام ورود و یا هر زمانی که از
سوی مسئولین موزه ملی ایران درخواست شد ،ارائه شود) ،معلمان و اساتیدی که گروه های آموزشی مدارس و دانشگاه-
ها را راهنمایی می کنند و افرادی که با تایید موزه ملی ایران اجازه راهنمایی داشته باشند .در شرایط ویژه و زمان
ازدحام ،کارکنان یا نیروهای حفاظت موزه با دستور رییس موزه می توانند در بازدیدهای گروهی و غیرگروهی وقفه ایجاد
کنند.
9-7

پرداخت غیرحضوری برای بازدیدهای گروهی پس از تایید زمان بازدید توسط موزه ملی ایران ،امکان پذیر است.

9-8

بهای بلیت ورودی باید به حساب شماره " 2172629113119خزانه داری کل ،تمرکز وجوه درآمد موزه ملی

ایران" واریز نموده و فیش واریزی را به شماره نمابر  66719971ارسال نمایید.
9-9

در هنگام تهیه بلیت ،اصل فیش واریزی را به قسمت فروش بلیت تحویل دهید.

بازدیدکنندگان ملزم به رعایت کلیه مفاد و بندهای شیوه نامه قوانین بازدید و توصیه های کارکنان موزه هستند.
یادآوری:
پیشنهاد میشود پیش از آمدن به موزه ،برای اطالع از آخرین تغییرات اعمال شده در قوانین و همچنین
ارایه خدمات وبگاه موزه را مطالعه کنید.

