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 ایران ملی موزه بازدید مقررات و قوانین

 

 آمدید خوش گرامی بازدیدکننده

 وضع بازدیدکنندگان برای مناسب شرایط ایجادبرای  و تاریخی -فرهنگی میراث از و صیانت حفاظت منظور به زیر مقررات

 .آن الزامی استرعایت  و شده

 .اندشده واقع مجزا ساختمان دو در که است یاسالم دوران موزه و باستان ایران موزه شامل ایران ملی موزه

 .است باز هفته روزهای تمام در موزه: بازدید زمان

 .است 17 تا 9ساعت از سال دوم ماه شش در و 19 تا 9 ساعت از سال نخست ماه شش در :بازدید ساعت

 .بود خواهد بازدیدساعت از پایان  قبل دقیقه 30 موزه به ورود برای زمان آخرین -

 . شودانجام میدر زمان بسته شدن موزه  ،امنیت و حفاظت بازدیدکنندگان با اعالم و راهنمایی مامورانخروج  -

 .است تعطیل روز 6 تنها سال طول در ایران ملی موزه :موزه تعطیالت

  ؛حسینی تاسوعای محرم 9 -

                                  ؛حسینی عاشورای محرم 10 -

 ؛(ع)مجتبی حسن امام شهادت و( ص)اکرم لرسو حضرت رحلت صفر 28  -

 ؛(ره)خمینی امام رحلت خرداد 14 -

 ؛(ع)علی امام شهادت رمضان 21 -

 (.ع)صادق جعفر امام شهادت شوال 25 -

 

 بلیت

 .فرمایید تهیه بلیت فروش محل از گانهاجدرا  و یا نمایشگاه اسالمی دوران موزه ،باستان ایران موزه ،هاموزه از یک هر بلیت

 .اییدمن پرداخت خوانکارت دستگاه طریق از را تبلی وجه کانام تصور در

 .نیستپذیر امکانشود و استفاده مجدد از آن ابطال می لکترونیکی(اکنترل )دستی یا پس از  تبلی

وطه مسئول مرب درخواست و نیاز صورت در تا باشند داشته همراه بازدید مدت تمام در را خود هایتبلی باید بازدیدکنندگان

 .باشد ارائه قابل

 خود تبلی مبلغ پرداخت شدة که کندنمی ایجاد را حق این بازدیدکننده برای هاگالری از بعضی تعطیلی یا شدن بسته :توجه

 نماید. قیمت کاهش تقاضای یا بگیرد پس را

 

 برای بازدید گروهی غیرحضوری پرداخت

-خزانه" 2172629005009 حساب شماره به را ورودی بلیت بهای ،ایران ملی موزه توسط گروهی بازدید زمان تایید از پس

 . نمایید ارسال  66709970 نمابر شماره به را واریزی فیش و واریز "ایران ملی موزه درآمد وجوه تمرکز ،کل داری

 .دهید تحویل بلیت فروش قسمت به را واریزی فیش اصلهنگام تهیه بلیت  در
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 بلیت بهای

 :بازدیدکنندگان تمامی برای دیورو بلیت بهای    

 ریال 50000 بازدیدکنندگان ایرانی    : باستان ایران موزه   

 ریال 300000 ایرانیغیر بازدیدکنندگان                              

 ریال 30000 ایرانی بازدیدکنندگان    :اسالمی دوران موزه   

 ریال 200000 ایرانیرغی بازدیدکنندگان                              

 ریال 50000                   "موزه لوور در تهران"نمایشگاه 

  

 

 بهاء نیم بلیت

 .سرپرستان و مربیان همراه به گروهی صورت به دانشجویان و آموزاندانش

 .بازنشستهتوسط فرد  شناسایی کارت ارائه با و خانواده اعضاء از نفر یک اتفاق به بازنشستگان

 با بسیجیان و جانبازان آزادگان، ،شهدامحترم  خانواده بهزیستی، سازمان ،حضرت امام )ره( امداد کمیته پوشش تحت افراد

 .دارنده کارتتوسط  شناسایی کارت ارائۀ

 رایگان بلیت

  .گردشگری و دستیصنایع فرهنگی، میراث سازمان سوی از هصادر گردشگری راهنمای کارت دارندگان

   .ایکوم ویتعض کارت دارندگان

  .سال 7 زیر کودکان

-فروردین 15اسفندماه تا  25روزهای تعطیل رسمی، نوروز )از تاریخ شامل بها مندی از بازدیدهای رایگان و نیمبهره :توجه

 .شودنمی ی هر هفتهجمعه و پنجشنبهماه(، 

 

 داری امانت

  .دشوارائه می بازدیدکنندگان به رایگان صورت به داریامانت خدمات

 .دهید تحویل امانات گیشه به را خود وسایل دیگر و دستی کیف

 :شودنمی گرفته تحویل امانت گیشه توسط زیر موارد

 و دیگر مدارک شخصی. اعتباری هایکارت و چکدسته نقد، پول -1

 .جواهرات ویژه به ارزشمند، اشیاء -2

 .پوشاک -3

 .همراه تلفن ،الکترونیک وسائل و تاپ لپ -4

شخص بازدیدکننده یا  توسط موزه شدن بسته از قبل و روز همان در باید داریامانت به شده سپرده اشیا همه تذکر:

 .شوندمی موزه حفاظت یگان تحویل و محسوب شده گم اشیاء عنوان به صورت این غیر در. شود گرفته پسبازدیدکنندگان 

توجهی در نگهداری این شود. بیازای ارائه پالک بازگردانده میدر نگهداری پالک گیشه امانات کوشا باشید، وسایل شما در 

 پالک و هرگونه پیامد ناشی از آن متوجه بازدیدکننده خواهد بود. 

 نخواهدهیچگونه مسئولیتی  نشده، داده تحویل امانت گیشه به که ایرفته سرقت به یا گمشده اشیاء قبال موزه ملی ایران در

  .داشت
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 : است ممنوع هاموزه داخل به رزی موارد ورود   

  .اشتعال قابل موادبرنده و  و تیز وسائل هرگونه سرد، سالح ،(شکاری -نظامی) گرم سالح انواع -1

 .(اهلی غیر و اهلی) حیوانات -2

 .آشامیدنی و خوردنی -3

 .کودکان سرگرمی وسائل هرگونه و بازی اسباب -4

 .تقر در موزهحفاظت مسگروه . سایر موارد بر حسب تشخیص 5

 

 برداریعکس

 . مجاز نیست (سلفی تصویربرداری ابزار) مونوپاد و پایهسه فالش، ای،حرفه دوربین از استفاده

 .شد خواهد بازدیدکنندگان سایر تمرکز زدن برهم باعث ،آثار به رساندن آسیب بر عالوه فالش از استفاده

 نحوی هر به ایران ملی موزه فضاهای کلیه در ...( و مداربسته بیندور) حفاظتی و امنیتیفنی،  ،ایمنی تجهیزات از عکاسی

 .است ممنوع

 . دارد زهمو رئیس از قبلی مجوز کسب به نیاز همگی ،تلویزیونی یا رادیویی هایبرنامه ضبط و فیلمبرداری ای،حرفه عکاسی

 موزه رئیس از قبلی مجوز کسب به نیاز هموز بازدیدکنندگان و کارکنان صدای ضبطتصویربرداری )فیلمبرداری و عکاسی( و  

 . دارد را افراد نامبرده رضایتکسب  و

 

 بازدید اصول رعایت

 . فرمایید مطالعه را بروشور همچنین و تابلوهای اطالع رسانی اشیا، زیرنویس در شده ارایه اطالعات لطفا

 .هستند موزه آثار خصوص در شما سواالت به پاسخگویی آماده موزه راهنمایان

 موزه هستند. با نشان راهنمایان موزه دارای کارت مشخصات

 از استفاده طریق از ویژه به ،کردن، فریاد کشیدن()بلند صحبت صدا و سرایجاد  ، یادیگر بازدیدکنندگان برای مزاحمت ایجاد 

 ممنوع  است. (غیره و رادیو موسیقی، پخشدستگاه ) بلندگو

 .است ممنوعداخل موزه  درکالمه م برای همراه هایتلفن از استفاده 

 .فرمایید خودداری آثار ظحفا از عبور و هاویترین و اشیا لمس  از

  کنید. خودداری ایموزه تاسیسات دیگر و درآمده نمایش به اشیاء ها،ویترین بر تکیه از

 است ممنوع موزه محیط در خوردن، رسُ دویدن،

 .فرمایید خودداری جدا هاویترین روی بر کودکاننشاندن  و وسیله هرگونه شتنگذااز 

 .است ممنوع افراد کلیه سوی از هاموزه در موجود تجهیزات فنی دستکاری هرگونه

 .است ایشان همراهان و والدین عهده بر کودکان رفتار کنترل و نگهداری مسئولیت

 .است از موزه بازدید مقررات خالفبر بازدید طول در شانه روی بر کودکان قراردادن

 جنب در مخصوص فضای از لطفا... و پوشک تعویض دادن، شیر جمله از نوزادان ویژه هایمراقبت انجام و رسیدگی منظور به

 .نمایید استفاده بهداشتی سرویس

... و راهنمایی خدمات ارائه قبال در خیریه، گری،تکدی انعام، قبیل از عنوانی هر تحت نقد وجه هرگونه پرداخت و دریافت

 .است ممنوع
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 .فرمایید خودداری اکیدا موزه محوطهداخل و  در... و آب بطری آدامس، کاغذی، دستمال بروشور، بلیت،الشه  ریختن از لطفا

 . فرمایید خودداری آثار روی شدن خم و هانیمکت روی خوابیدن دیگران، راه کردن مسدود بازدید، مسیرهای در تجمع از

 .است ممنوع موزه محیط در .... و یسیاس، تجاری هنری، تبلیغات هرگونه

 .است ممنوع ایران ملی موزه با هماهنگی بدون تبلیغاتی اقالم هرگونه نصب و توزیع حمل،

 .باشند اسالمی مناسب پوششستی دارای بای بازدیدکنندگان

 . دیخودداری کن اکیدا موزه داخل در لباس و کفش آوردناز در

 . شود موزه انجام رئیس از مجوز کسب با باید موزه رکنانکا یا بازدیدکنندگانسنجی پایش و نظر

 اجتناب اکیدا اندازندمی خطر به راها و تسهیالت وزهم انسجام و مردم امنیت که آمیزمخاطره رفتارهای از باید بازدیدکنندگان

 . کنند

 . دهند گزارش موزه حفاظت روهاینی بهفورا  را غیرمعمول رفتارهای یا اتفاق هرگونه شودمی خواسته بازدیدکنندگان از

 ترک را ساختمانو در اسرع وقت  آرامش با حفظ باید بازدیدکنندگان ،و به صدا درآمدن آژیر خطر سوزیآتش بروز صورت در

  انجام شود. حفاظت نیروهای ومسئوالن  راهنمایی با و نظم با باید آتش کردنخاموش. کنند

 انجام شود.های پزشکی هماهنگی ا نیروهای یگان اطالع دهید تا با فوریتیایان راهنمبه  بیماری یامصدومیت  صورت در

 .شودمی انجام خروج دربدر  بازرسی و موزه شدن بسته مثل فوری اقدامات به تشخیص مسئولین و ضروری مواقع در

ایی و در صورت نیاز اقدامات به بیرون راهنمتوسط نیروهای حفاظت موزه  نکنند رعایت را موزه قوانین که بازدیدکنندگانی

  قانونی را در خصوص آنها انجام خواهند داد. 

 هرگونه .حاضر در مجموعه رفتاری درخور و مودبانه داشته باشند افراد سایر و موزه کارکنان بازدیدکنندگان با رودمی انتظار

( تعزیرات) اسالمی مجازات قانون 609 ماده مولمش وظیفه انجام حین در دولت ماموران و کارمندان بهتوهین  یا فیزیکیبرخورد 

 .بود خواهد

 های موجود در فضای باز استفاده کنید.نشستن از نیمکت برایممنوع و و چیدن گل ورود به فضای سبز موزه 

 .برای خرید انتشارات و تولیدات فرهنگی به فروشگاه مراجعه کنید

 .ارائه خدمات استی موزه آماده ایران در محوطه شمال ملی موزه رستوران چایخانه و

 .دیبرای ادای فریضه نماز به نمازخانه موزه در جنب حیاط شمالی موزه مراجعه فرمای

 تردد بازدیدکنندگان بدون مجوز در فضاهای اداری ممنوع است.

 

 گروهی بازدیدهای

 .هستند حاضر نامهآیین بندهای کلیه رعایت به موظف بازدید هایگروه سرپرست

 عهده به را گروه نظم مسئولیت باید یکنفر ،همراه چندین صورت وجود در. است نفر 35های آموزشی گروه افراد تعداد رحداکث

 شاگرد 15 برای بزرگسال نفریک و دبستانی شاگرد 10 برای باید بزرگسال نفر یک حداقل مدارس، هایگروه مورد در. باشد داشته

 . شود گرفته نظر در دبیرستانی

 . باشند داشته بازدیدکنندگان دیگر برای مزاحمتی نباید شرایطی هیچ تحت گروهی دکنندگانبازدی

 .است ممنوع توضیحات ارائه برای بلندگو از استفاده. باشند گروه مسئول همراه باید گروه اعضاء همه

 :باشد زیر مشخصات با متخصص یردی آموزشی بایستی به عهده فتورها هدایت

 هر یا و ورود هنگام در بازدید مجوز) معتبر ایحرفه کارتمجوز و  دارایراهنمایان گردشگری و مترجمان  و موزهراهنمایان 

 شود( ارائه باید شد درخواستایران ملی  مسئوالن موزه سوی از که زمانی
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 . کنندمی راهنمایی راها و دانشگاه مدارسآموزشی  هایگروه که یو اساتید معلمان

 .باشند داشته راهنمایی اجازهملی ایران زه وم دتایی با که افرادی

 و گروهی بازدیدهای در توانندمی موزه رییس دستور با موزه حفاظت، کارکنان یا نیروهای ازدحام زمان و ویژه شرایط در

 کنند.ایجاد  وقفه غیرگروهی

 هستند. موزه کارکنان هایتوصیه و نامهشیوه کلیه ملزم به رعایت بازدیدکنندگان

 

 

 


