مــوزه ملــی ایــران
قوانین و مقررات بازدید
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رعایت اصول بازدید:

8-1

اطالعات ارائه شده در زیرنویس اشیا ،تابلوهای اطالع رسانی و همچنین بروشور را مطالعه کنید.

8-2

راهنمایان موزه ملی ایران دارای کارت شناسایی با نشان موزه هستند و آمادگی پاسخگویی به سواالت شما در

خصوص آثار موزه را دارند.
8-3

مکالمه با تلفنهای همراه در داخل موزه ممنوع است.

8-4

سروصدا (صحبت کردن با صدای بلند و فریاد کشیدن) ،استفاده از بلندگو (دستگاه پخش صدا ،موسیقی ،رادیو

و غیره) و ایجاد مزاحمت برای بازدیدکنندگان دیگر ممنوع است.
8-5

از دست زدن به اشیا ،تکیه بر ویترین ها و همچنین عبور از حفاظ آثار و یا نشستن بر روی آنها جداً خودداری

کنید.
8-6

از دست زدن و تکیه بر تجهیزات فنی و تاسیسات موجود در موزه ها جدا خودداری کنید.

8-7

از تجمع در مسیرهای بازدید ،مسدود کردن راه دیگران ،خوابیدن روی نیمکت ها و خم شدن روی آثار

خودداری کنید.
8-8

از ریختن الشه بلیت ،بروشور ،دستمال کاغذی ،آدامس ،بطری آب و  ...در داخل موزه ها و محوطه موزه اکیدا

خودداری کنید.
8-9

از دویدن ،سُر خوردن در محیط موزه و یا قرار دادن وسیله بر روی ویترین ها جدا خودداری کنید.

 8-11از درآوردن کفش و لباس در داخل موزه اکیدا خودداری کنید.
 8-11بازدیدکنندگان بایستی دارای پوشش مناسب اسالمی باشند.
 8-12مصرف دخانیات در موزه ملی ایران ممنوع است.
 8-13مسئولیت نگهداری و کنترل رفتار کودکان بر عهده والدین و همراهان ایشان است.
 8-14قراردادن کودکان بر روی شانه و یا نشاندن آنها بر روی ویترین ها و حفاظ آثار برخالف مقررات بازدید از موزه
است.
 8-15به منظور رسیدگی و انجام مراقبتهای ویژه نوزادان از جمله شیر دادن ،تعویض لباس و  ...لطفا از فضای
مخصوص در سرویس بهداشتی بانوان استفاده کنید.
 8-16دریافت و پرداخت هرگونه وجه نقد تحت هر عنوانی از قبیل انعام ،تکدی گری ،خیریه ،در قبال ارائه خدمات
راهنمایی و ...ممنوع است.
 8-17حمل ،توزیع ،نصب و هرگونه تبلیغات هنری ،تجاری ،سیاسی ،و  ....در محیط موزه ممنوع است.
 8-18پایش و نظرسنجی بازدیدکنندگان یا کارکنان موزه باید با کسب مجوز از رئیس موزه انجام شود.
 8-19در صورت مصدومیت یا بیماری به راهنمایان یا نیروهای حفاظت اطالع دهید تا با فوریتهای پزشکی هماهنگی
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انجام شود.
 8-21ورود به فضای سبز موزه ،چیدن گل و آسیب رساندن به تجهیزات و تابلوهای محوطه ممنوع است.
 8-21برای استراحت و نشستن از نیمکت های موجود در فضای باز استفاده کنید.
 8-22برای خرید انتشارات و تولیدات فرهنگی به فروشگاه موجود در موزه ملی ایران مراجعه کنید.
 8-23چایخانه و رستوران موزه ملی ایران در حیاط شمالی موزه آماده ارائه خدمات است.
 8-24برای ادای فریضه نماز به نمازخانه موزه در ضلع شرقی حیاط شمالی موزه مراجعه کنید.
 8-25ممانعت از ورود (یا درخواست خروج) فردی که به تشخیص یگان حفاظت موزه در اثر مصرف مواد مخدر یا عدم
تعادل و رفتارهای ناهنجار و ضداجتماعی باشد.
 8-26در مـوزه ملـی ایـران بازدید افراد ذیل بهصورت خارج از نوبت و با پرداخت ورودی (برابر مقررات) در الویت
است؛
* جانبازان ارجمند و همراه ،افراد کم توان ،مصدومین و همراه ،نابینایان و خانواده ،ناشنوایان و خانواده کهنساالن و
همراه ،بانوان باردار و خانواده خردساالن و همراه.
از دیگر بازدیدکنندگان خواهشمند است ،با کارکنان مـوزه ملـی ایـران همکاری الزم را به عمل آورند.

