مــوزه ملــی ایــران
قوانین و مقررات بازدید
.4

تهیه بلیت:

4-1

بلیت هر یک از موزهها (موزه ایران باستان ،موزه باستانشناسی و هنر دوران اسالمی ایران و یا نمایشگاهها) را

جداگانه از محل فروش بلیت یا بهصورت الکترونیکی از طریقه سامانه تهیه کنید.
4-2

بهتر است وجه بلیت را از طریق دستگاه کارت خوان پرداخت کنید.

4-3

بلیت پس از کنترل (دستی یا الکترونیکی) باطل میشود و استفاده مجدد از آن امکانپذیر نیست.

4-4

اعتبار بلیت خریداری شده تنها برای یک بار بازدید از موزه است.

4-5

بازدیدکنندگان باید بلیتهای خود را در تمام مدت بازدید همراه داشته باشند تا در صورت نیاز و درخواست

کارکنان موزه ،قابل ارائه باشد.
یادآوری:1
-

بستن و تعطیلی موزهها و نمایشگاه در ساعات مقرر انجام میشود ،بنابراین بازدیدکنندگان موظف به تنظیم

زمان بازدید خود در ساعت اعالم شده هستند .بستهشدن درها در ساعت پایانی برای بازدیدکننده این حق را ایجاد
نمیکند که مبلغ پرداختشده بلیت خود را پس بگیرد و یا تقاضای کاهش قیمت کند.
یادآوری:2
-

این احتمال وجود دارد که برحسب ضرورت و در شرایط اضطراری ،زمان باز یا بسته شدن موزه بدون اطالع

قبلی تغییر کند.


بهای بلیت ورودی:
مــوزه ایــران باستــان:

بازدیدکنندگان ایرانی 55،555ریال

بازدیدکنندگان غیرایرانی  355،555ریال

موزه باستان شناسی و هنر اسالمی ایران:
بازدیدکنندگان ایرانی  35،555ریال

بازدیدکنندگان غیرایرانی  255،555ریال

برای آگاهی از مقدار بهاء بلیت و زمان نمایشگاههای موقت به وبگاه موزه ملی ایران یا تابلو اعالنات و گیشه فروش بلیت
مراجعه کنید.


بلیت نیم بها:

دریافت بلیت نیم بها در روزهای هفته از شنبه تا چهارشنبه شامل افراد زیر میشود:
-

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

-

بازنشستگان به همراه یک نفر از اعضاء خانواده و با ارائه کارت شناسایی (شخصا) توسط فرد بازنشسته.

مــوزه ملــی ایــران
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-

افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) ،سازمان بهزیستی ،خانواده های محترم شهدا ،آزادگان،

جانبازان و بسیجیان با ارائه کارت شناسایی (شخصا) توسط دارنده کارت.


بلیت رایگان:

دریافت بلیت رایگان مختص افراد زیر است:
-

دارندگان کارت راهنمای گردشگری دارای تاریخ اعتبار و صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی

و گردشگری.
-

دارندگان کارت عضویت ایکوم دارای تاریخ اعتبار.

-

کودکان زیر  7سال.

یادآوری:
-

در روزهای تعطیل رسمی ،نوروز (از تاریخ  25اسفند تا  15فروردین) و پنجشنبه و جمعه هرهفته امکان بازدید

رایگان و نیم بها میسر نیست.

