معاونت میراث فرهنگی

لیست مشخصات موزه های خصوصی

اداره كل موزه ها  -اداره برنامه ريزی

وضعیت موزه
1

موزه شهر مرند

فلزات و ظروف چینی

آقای حسن نصیری

آذربایجان شرقی

مرند ـ میدان شهرداری ،ساختمان سابق شهرداری

بدون مجوز اداره کل 95

فعال

2

موزه صدا

تخصصی آالت موسیقی

آقای حسین ساجدی

آذربایجان شرقی

تبریز ـ خیابان تربیت ،کوچه کرباسی ،خانه تاریخی امیر پرویز

96

فعال

3

موزه استاد یهتونی

ماکت و مجسمه میوه و خوراکی

استاد بهتونی

آذربایجان شرقی

تبریزـ خیابان ثقه اسالمی ،مقبره الشهرا(میدان قونقا،کتابخانه ملی تبریز)

بدون مجوز اداره کل 71

فعال

4

موزه خودروهای کالسیک تبریز

خودروهای کالسیک

آقای خلیل غفاری فرد بادکوبه

آذربایجان شرقی

تبریز ـ جاده تهران ،باالتر از سه راهی اهر ،جنب کافی شاپ وحید

97

فعال

09141158577

5

موزه تاریخ مردم خوی

تاریخ و فرهنگ مردم خوی

قنبر اکبری

آذربایجان غربی

خوی ـ خیابان طالقانی ،کوچه امیر ،خانه قدیمی کبیری

90

فعال

09141640650

6

کلیسای وانک

بنای تاریخی  /مذهبی

شورای خلیفه گری ارامنه

اصفهان

اصفهان ـ خیابان نظر شرقی ،کوچه کلیسای وانک

بدون مجوز اداره کل 80

فعال

031 -36243471

7

موزه تاریخ طبیعی

نمایش گونه های جانوری

دکتر جعفریان

اصفهان

اصفهان ـ تقاطع خیابان سپه و استانداری ،عمارت تاالر تیموری

بدون مجوز اداره کل80

فعال

09131160256

8

موزه گز و برخوار

مردم شناسی

مجید فروتن

اصفهان

گزو برخوارـ خیابان سپاه ،بنیاد فرهنگی ،فرهنگسرای ادیب برومند

88

فعال

09133155447

9

موزه کتب و نسخ خطی

نسخ خطی

داریوش پبدنی

اصفهان

فوالد شهرـ مجتمع کوثر ،طبقه زیرین ،پالک 1

89

فعال

09138680090

10

موزه تاریخ

مردم شناسی

نادعلی آزادی فر

اصفهان

شاهین شهرـ بلوار طالقانی ،بلوار نبوت ،خیابان خضر نبی ،پارک شهید ردانی پور

92

فعال

09133147274

11

موزه عروسک و اسباب بازی های سنتی

عروسک و اسباب بازی

امیر سهرابی

اصفهان

کاشان ـ خیابان علوی ـ کوچه عالمه

93

فعال

09123851485

12

موزه تاریخی رهگشای

مردم شناسی

محمد رهگشای

اصفهان

بادرود ـ میدان امام حسین(ع)  ،خانه تاریخی رهگشای

94

فعال

09123273716

13

موزه موسیقی

تخصصی سازهای ایرانی

شهریار شکرانی چهار سوقی

اصفهان

خیابان توحید ،ابتدای خیابان شهید قندی ،پالک 44

94

فعال

09131174508

14

موزه علوم و فنون

علوم

محمد حامد روحانی

اصفهان

آران و بیدگل ،میدان امام خمینی ،خیابان سیدالشهدا ،موسسه خیریه صالحون

95

فعال

09132648564

15

موزه آوا و نما

تخصصی صوتی و تصویری

احسان صانعی

اصفهان

شهرضا ـ خیابان حکیم الهی ،فرعی شماره 20خیابان امام علی(ع) ،کوچه شهید مدینه ،پالک 117

96

فعال

09133211489

16

موزه هنرهای تجسمی دکتر شیبانی

آثار دکتر شیبانی

آقای محمد صادق آقایی

اصفهان

کاشان ـ خانه تاریخی کاج

بدون مجوز اداره کل94

فعال

17

موزه مردم شناسی کلوک

مردم شناسی

سعید محمد جواهری

اصفهان

نطنزـ بلوار آیت اله طالقانی ،کوچه سرسبز،پالک 183

94

فعال

09132629303

18

موزه الف  .بامداد

شخصیت

موسسه الف .بامداد

البرز

فردیس ـ شهرک دهکده ،خیابان نسترن شرقی ،شماره555

92

فعال

09121003796

19

موزه سیار کودکان ما

تخصصی کودک

آقای اشرف اسالمی

البرز

البرزـ خیابان اصلی گوهردشت ،خیابان دهم غربی ،پالک 58

96

فعال

09121884677

20

باغ موزه گیاهان دارویی

تخصصی گیاهان دارویی

اقای نصراله فتحیان

البرز

کرج ـ کیلومتر  10آزاده راه کرج ـ قزوین ،کردان ،خیابان برکت

96

فعال

026-44224816-17

21

موزه تمبر

تخصصی تمبر

سید حسین موسوی یکتا

البرز

گوهردشت ـ فلکه اول ،ابتدای خیابان یکم ،جنب نان فانتزی سید خندان

95

فعال

09122645090

09141044819

22

موزه پرفسور حسابی

شخصیت

بنیاد حسابی

تهران

میدان تجریش ـ خیابان دربندی ،چهارراه حسابی ،خیابان حسابی ،پالک 47

بدون مجوز اداره کل72

فعال

021 -22202006

23

موزه موسسه دایره المعارف

تاریخی

آقای محفوظی

تهران

سعادت آباد ـ نرسیده به میدان کاج ،نبش خیابان سیزده ،پالک 72

85

فعال

021 -22363006 -7

24

موزه عکس و عکاسی

ابزار عکاسی

کاووس گودرزی

تهران

خیابان ولیعصر(عج)  ،باالتر از سه راه توانیر ،پالک 1246/1

87

فعال

09122383937

25

موزه مبل ایران

صنایع مبل

علی انصاری

تهران

یافت آباد ـ مجموعه بازار مبل ایران ،شماره  ،2طبقه دوم

88

فعال

66656020

26

موزه عروسک های ملل

عروسک

آقایان گلشن و ناصری

تهران

بلوار میرداماد ـ خیابان نفت جنوبی ،کوچه تابان ،پالک  ،11واحد 1

93

فعال

09123873018

27

موزه وزیری

هنرهای تجسمی

ناصر هوشمند وزیری

تهران

لواسانات ـ بلوار امام خمینی ،جاده کند علییا و سفلی ،دوراهی بوجان ،سمت چپ ،بعد از چال ناظران ،پالک77

92

فعال

021 -26556604

28

موزه گرافیک ایران

هنری

انجمن طراحان گرافیک

تهران

تهرانپارس ـ استخر ،بلوار استقالل ،خیابان توحید شمالی ،پارک پلیس

94

فعال

09121391127

29

موزه سیار خالقیت کودک و نوجوان

استعداد یابی کودک و نوجوان

موسسه اندیشه آفرینشگران نوین

تهران

خیابان کریم خان ـ اول آبان جنوبی،کوچه واعظی ،پالک  ،2واحد 1

94

فعال

09122940921

30

موزه فرش رسام عرب زاده

تخصصی فرش

بنیاد فرهنگی و هنری رسام عرب زاده

تهران

تهران ـ خیابان پاسداران ،بوستان یکم ،کوچه شهید زمردیان ،پالک 6

95

فعال

22849775

31

موزه طراحی

طراحی آثار

فرهاد علی اکبری گاوزن

تهران

میدان انقالب ،خیابان کارگر شمالی ،خیابان نصرت ،پالک  ،30طبقه زیرزمین

95

فعال

09120885847

32

موزه خانه شهید مدرس

شخصیت

محمد انصاری

تهران

خیابان ری ـ کوچه شهید جاویدی ،بن بست مدرس ،پالک 5

95

فعال

09124431067

33

موزه ارامنه آرداک مانتوکیان

مردم شناسی

شورای خلیفه گری ارامنه

تهران

خیابان جمهوری ـ خیابان میرزاکوچک خان ،شماره  ،15کلیسای مریم مقدس

بدون مجوز اداره کل87

فعال

021 -66760879

34

موزه نسخ خطی

خط و کتابت

جمشید مردانی

چهارمحال و بختیاری

شهر کرد ـ خیابان ولیعصر(عج)  ،باالتر از چهارراه بازار

بدون مجوز اداره کل94

فعال

09393845662

35

موزه کیان شهر

مردم شناسی

انجمن حافظان میراث فرهنگی

چهارمحال و بختیاری

شهر کیان ـ کتابخانه عمومی شهر

بدون مجوز اداره کل88

فعال

038 -32643332

36

موزه فرخ شهر

مردم شناسی

انجمن حافظان میراث فرهنگی

چهارمحال و بختیاری

فرخ شهرـ پارک استخر

بدون مجوز اداره کل87

فعال

038 -32429911

37

موزه استاد بهرامی

مردم شناسی

بهرام بهرامی

چهارمحال و بختیاری

بروجن ـ بلوار بوعلی ،کوچه شیهد قلعه ای ،پالک 23

96

فعال

09132848452

38

موزه تاریخ طبیعی

گونه های جانوری

حسین حصاری

خراسان رضوی

نیشابورـ میدان خیام ،رباط شاه عباسی

بدون مجوز اداره کل76

فعال

09153517459

39

موزه دیرینه شناسی

تاکسی درمی  ،فسیل

پوریا واعظ نیا

خراسان رضوی

مشهد ـ طرقبه ،جنب پارک پونه

89

فعال

09151581707

40

موزه کودک سیار

کودک و صلح جهانی

سوسن نیک زاد

خراسان رضوی

مشهد ـ صندوق پستی 91895 -1794

93

فعال

09155194643

41

موزه نان مشهد

تخصصی نان

شرکت نان صنعتی گندم دشت مشهد

خراسان رضوی

مشهد ـ کیلومتر  16بزرگراه آسیایی ،بعد از سه راه فردوسی ،کوچه شهید یزدی

بدون مجوز اداره کل 90

فعال

051 -35425006 -12

42

موزه علوم(بازیما)

تاریخ طبیعی

مهدی جعفر نژاد

خراسان رضوی

مشهد ـ انتهای بلوار خیام شمالی ،مجتمع وصال ،طبقه 4

94

فعال

09153162885

43

موزه بشرویه

مردم شناسی

حسین اسدی مقدم

خراسان جنوبی

بشرویه ـ خیابان حسینیه حاج علی اشرف ،خانه تاریخی مال عبداله تونی

87

فعال

09155350369

44

موزه تاریخ طبیعی خراسان جنوبی

فسیل و حیات وحش

محمد جمهوری

خراسان جنوبی

بیرجندـ خیابان منتظری ،13پالک  ،33خانه تاریخی فروتنی

بدون مجوز اداره کل 95

فعال

45

موزه میراث پهلوانی

ورزش باستانی

مهدی قمری

خراسان جنوبی

بیرجند ـ خیابان مطهری ،مطهری  ،5زورخانه امیر عرب

85

فعال

09155611262

46

موزه بیرجند

مردم شناسی

احمد علی صادقی خراشاد

خراسان جنوبی

بیرجند ـ خیابان حکیم نزاری ،حکیم نزاری  ،8خانه اعتمادی نیا

بدون مجوز اداره کل 91

فعال

09151637061

47

موزه مهر و سکه

تخصصی مهر و سکه

حسن پاکزادیان

سمنان

سمنان ـ جمب مسجد امام خمینی ـ تیمچه پهنه

بدون مجوز اداره کل92

فعال

09121068913

48

موزه ایل سنگسر

مردم شناسی عشایری

حسن پاکزادیان

سمنان

مهدیشهرـ خیابان امام ،جنب شورای شهر87

95

فعال

09121068913

49

موزه سنگ وفسیل سنگسر

سنگ و فسیل

حسن پاکزادیان

سمنان

مهدیشهر ـ منطقه دربند ،ابتدای غار دربند

95

فعال

09121068913

50

موزه آب

تخصصی آب و آبیاری

عبدالحسین برنجی

سمنان

شاهرود ـ خیابان مصلی ،تکیه برنجی

درحال صدور مجوز

فعال

09123732185

51

موزه خانه روستایی خیج

مردم شناسی

علی خنجری

سمنان

شاهرودـ روستای خیج ،خیابان اصلی ،کوچه شهید عرب عامری

96

فعال

09192737631

52

موزه تاریخ شهر سمنان

مردم شناسی

محمد عزیزالدین

سمنان

سمنان ـ میدان مشاهیر ،باغ فردوس ،خیابان هشتم فرعی

96

فعال

09121318087

53

موزه مردم شناسی

مردم شناسی

عبداله سپاهی

سیستان و بلوچستان

سراوان ـ روستای دزک ،باغ سپاهی

بدون مجوز اداره کل91

فعال

054 -37652393

54

موزه فرش فارس

تخصصی فرش

هاشم صدق آمیز

فارس

شیرازـ خیابان لطفعلی خان زند ،کوچه جنب موزه نارنجستان قوام ،کوچه ساعت ،سمت راست ،درب چهارم ،پالک 16

90

فعال

09178541330

55

موزه خبر و مطبوعات

تخصصی خبر

غالمحسین واحدی پور

فارس

شیراز ـ تقاطع خیابان هدایت و صورتگر ،ساختمان روزنامه خبر

91

فعال

021 -88101183

56

موزه هنر مشکین فام

هنری

حسن مشکین فام فرد

فارس

شیرازـ بلوار آیت اله دستغیب ،کوچی بی بی دختران ،خانه فروغ الملک ،کوچه مهندسین ــ 09171048214

83

فعال

071 -32226308

57

موزه آثار آیت الهی

شخصیت

خانواده آیت الهی

فارس

الرستان ـ خیابان حسینیه اعظم خ علوی 09171815207

بدون مجوز اداره کل93

فعال

0715 -2339660

58

موزه قلعه کریشکی

بنای تاریخی

آقای دلیر

فارس

الرستان ـ روستای کریشکی

بدون مجوز اداره کل89

فعال

ــ

59

موزه سیار مجموعه غفاری

ادوات مردم شناسی

زین العابدین غفاری

فارس

شیراز ـ میدان ولیعصر(عج)  ،خیابان اول،خیابان تختی ،تعمیرگاه بنز

96

فعال

09172042059

60

موزه مردم شناسی آباده

مردم شناسی

حمید عطایی

فارس

ایزدخواست ـ بلوار پارسیان ،خیابان طالقانی

بدون مجوز اداره کل80

فعال

071 -44380285

61

موزه خانه روستایی قالت شیراز

مردم شناسی

رامین باقی قالتی

فارس

 25کیلومتری جاده سیپدان به شیراز ،روستای قالت

96

فعال

09178049442

62

موزه سفال و کتیبه های سفالی

تخصصی سفال

رضا محمدی

قزوین

قزوین ـ خیابان امام خمینی  ،مجموعه تاریخی صدرالسلطنه

بدون مجوز اداره کل93

فعال

09121816941

63

موزه عاشوراییان

ابزار عزاداری و نوحه

حبیب شادرود

قزوین

قزوین ـ خیابان مولوی ،نرسیده به چهارراه منتظری ،حسینیه امینیها

بدون مجوز اداره کل94

فعال

09121814117

64

موزه خانه روستایی دیکین

مردم شناسی

فاطمه احمدی

قزوین

الموت ـ بخش معلم کالیه ،روستای دیکین

96

فعال

09197418689

65

موزه نگل

نسخ خطی و قرآن

هیئت امنایی(آقای محمدی)

کردستان

سنندج  ،بخش کالترزان،روستای نگل

92

فعال

09174210921

66

موزه ساعت

تخصصی ساعت

فیروز ترابی

کرمان

کرمان ـ خیابان شهداء(زرسیف) ،نبش کوچه 12

بدون مجوز اداره کل96

فعال

09133411321

67

موزه زرتشتیان

مردم شناسی

کیوان کامیاب پور

کرمان

کرمان ـ میدان شهداء  ،ابتدای خیابان شهدا ،خیابان برزوآمیغی ،کوچه آتشکده ،انجمن زرتشتیان

بدون مجوز اداره کل 85

فعال

034 -33126686

68

موزه نسخ خطی

خط و کتابت

آقای موسوی نژاد

کهگیلویه و بویراحمد

شهرستان سوق

بدون مجوز اداره کل 90

فعال

09177421533

69

موزه زمین شناسی گرگان

تخصصی زمین شناسی

مصطفی براتیان

گلستان

گرگان ـ خیابان ولیعصر(عج) ،نبش عدالت  ، 33مجتمع دیپلمات ،طبقه دوم

95

فعال

09113751973

70

موزه شرفی ماسوله

مردم شناسی

فرهاد شرفی ماسوله

گیالن

ماسوله ـ روبروی کالنتری  14ماسوله

بدون مجوز اداره کل81

فعال

09113390115

71

موزه حیات وحش

گونه های جانوری

فرهاد شرفی ماسوله

گیالن

ماسوله ـ انتهای طبقه اول بازار

بدون مجوز اداره کل83

فعال

09117058439

72

موزه عشایری سوباتان

مردم شناسی

بهمن جلیلی

گیالن

تالش ـ روستای سوباتان

بدون مجوز اداره کل92

فعال

09111835091

73

موزه قاسم آباد

صنایع دستی

قاسم اصالنی قاسم آبادیان

گیالن

رودسرـ روستای قاسم آباد سفلی ،خیابان شهید علی پور

بدون مجوز اداره کل 96

فعال

09112419793

74

موزه اسنادو نگارسرا

خط و کتابت /مردم شناسی

مصطفی پور علی /آقای اشراقی

گیالن

ماسوله ـ جنب امامزاده عون محمد بن علی09111381481

بدون مجوز اداره کل93

فعال

013 -34758209

75

موزه اسناد و مدارک

نسخ خطی

گیالن

رودبارـ

بدون مجوز اداره کل95

فعال

76

موزه میراث فرهنگی ماسوله

مردم شناسی

مصطفی پور علی /آقای اشراقی

گیالن

فومن ـ ماسوله ـ محله کشه سر،خانه تاریخی درزی

بدون مجوز اداره کل95

فعال

013 -34758470

77

موزه مردم شناسی الیگودرز

مردم شناسی

مراد حسین رضایی

لرسنان

الیگودرزـ بازار کهنه

95

فعال

09129332748

78

کندلوس

مردم شناسی

آقای جهانگیری

مازندران

جاده چالوس ـ بعد از فیروزآباد ،جاده دشت نظیر ،کیلومتر 42دهکده کندلوس 88843402 -4

87

فعال

09121111975

79

موزه تاریخ و فرهنگ شمال ایران

تاریخ و فرهنگ

عیسی خاتمی

مازندران

رامسرـ خیابان سخت سر ،مجموعه موزه کاخ ،موزه مردم شناسی

89

فعال

09113925826

80

موزه خانه مکرمه قنبری

تخصصی نقاشی

جانعلی بلبلی دریکندی

مازندران

کیلومتر  10جاده بابل به قائمشهر ،روستای دریکنده 09112177489

94

فعال

09125876829

81

موزه مردم شناسی تبریزی

مردم شناسی

منصوره حاجی بابایی

مازندران

نوشهر ـ روستای کشکسراجوالده ،ولی عصر (عج)36

96

فعال

09125367367

82

موزه آموزش کودکان ما

آموزش فرهنگ عامه برای کودکان

حسن اشرف اسالمی

مازندران

خرم آباد ـ خیابان شریعتی ،کوچه بهار

94

فعال

09121884677

83

موزه تاریخ طبیعی

مجموعه اسکلت جانوران

اسماعیل پور رستمی

مازندران

رامسر ـ خیابان طالقانی ،بلوار لیدو ،انتهای ساحل 9

96

فعال

09112922006

84

موزه گالری بزرگ دی دی

آثار هنرمندان معاصر

علی توسلی

مازندران

ایزد شهر(نور)

بدون مجوز اداره کل95

فعال

85

موزه انجدان

مردم شناسی

محمد تقی محمدی

مرکزی

روستای انجدان ـ محله باال ،حمام تاریخی انجدان

95

فعال

09125209220

86

موزه جناح

مردم شناسی

آقای عبدالهی

هرمزگان

بستک ـ جناح ،خیابان بخشداری

82

فعال

09173641429

87

موزه کاریز کیش

دیرین شناسی و علوم طبیعی

منصور حاجی حسینی

هرمزگان

کیش ـ میدان المپیک ،مجموعه توریستی شهر زیر زمینی کیش

بدون مجوز اداره کل88

فعال

09347692702

88

موزه دریانوردی بندر کنگ

دریانوردی

علی بحری

هرمزگان

هرمزگان ـ کنگ ،بافت تاریخی شهر کنگ

بدون مجوز اداره کل

فعال

09171622190

89

موزه دکتر نادعلیان

معرفی جزیره هرمز(مردم شناسی)

آقای احمد نادعلیان

هرمزگان

هرمز ـ بازار قدیم هرمزـ کوچه روبروی تکیه موال

بدون مجوز اداره کل 93

فعال

09121482177

90

موزه ناخدا ابراهیمی

تجهیزات دریایی و لنج رانی

آقای محمدابراهیمی

هرمزگان

بندر کنگ ،خیابان شهید رجایی

بدون مجوز اداره کل

فعال

076 -44230463

91

آرامگاه استر و مردخای

بنای تاریخی

انجمن کلیمیان ایران

همدان

همدان ـ خیابان شریعتی ،کوچه استر ،آقای رسد

بدون مجوز اداره کل77

فعال

081 -32522285

92

موزه شهید همه کسی

تخصصی زورخانه

آقای حسن همه کسی

همدان

همدان ـ خیابان شهداء ،روبروی کوچه مدرسه آخوند ،کوچه پوریا،زورخانه همه کسی ـ پالک 6

96

فعال

09187046422

93

موزه سکه حیدرزاده

تخصصی سکه

آقای حیدرزاده

یزد

یزد ـ خیابان امام ،محله تاریخی فهادان ،خانه عرب زاده

بدون مجوز اداره کل 83

فعال

035 -36219111

94

موزه اردکان

مردم شناسی

علی سپهری

یزد

اردکان ـ خیابان آیت اله خامنه ای ،کوچه حوزه علمیه ،جنب کتابخانه آیت اله فاضل

بدون مجوز اداره کل 70

فعال

035 -32220030

95

موزه میبد

مردم شناسی

آقای عطاری

یزد

میبد ـ بلوار قاضی میر حسین ،جنب هالل احمر

بدون مجوز اداره کل81

فعال

09131536758

96

موزه فرهنگ و تاریخ زرتشتیان

تاریخ و فرهنگ

اسفندیار اختیاری (بامسی)

یزد

یزدـ میدان مارکار ،کوچه میالد ،پرورشگاه مارکار،پالک 10

93

فعال

021-33556178

97

موزه موقوفه کاظمینی

تاریخ و فرهنگ

محمد کاظمینی

یزد

یزدـ بلوار امامزاده جعفر ،بقعه امامزاده جعفر

95

فعال

09131515469

98

موزه تاریخ طبیعی

گونه های جانوری

محمود بناپور

یزد

میبد ـ خیابان پاسداران ،کوی یاس  ،35پالک 53

95

فعال

09133549401

99

موزه اسناد و نسخ خطی

نسخ خطی

آقای مهربان پوالدی

یزد

یزد ـ بلوار بسیج  ،کوچه بامسی ،بن بست اول ،پالک 24

96

فعال

09121968410

100

موزه آب و آسیاب

تخصصی آب وآبرسانی

سید سعید موسوی

یزد

میبدـ انتهای بلوار اشتری ،جنب امامزاده پیر چراغ

بدون مجوز اداره کل

فعال

09140705002

101

موزه نگارخانه طبیعت و نگاه تفت

مجسمه های سنگی بدون تراش

علیرضا جعفری نجف آبادی

یزد

تفت ـ انتهای بلوار امام رضا(ع) ،روبرویدره گاهان ،مزرعه میر سیدمحمد ،جنب منبع آب

بدون مجوز اداره کل95

فعال

102

موزه ایثار و شهادت

تخصصی شهدا

جواد کمال اردکانی

یزد

اردکان ـ خیابان امام خمینی ،خیابان آیت ا ...حائری

96

فعال

09133527162

103

موزه کشاورزی اوغون

تخصصی کشاورزی

آقای احسانی

یزد

اشکذرـ رضوانشهر ،خیابان شهید قاسم حاتمی ،انتهای کوچه آبادگان

بدون مجوز اداره کل87

فعال

09112539067

104

موزه خودروهای کالسیک و دست ساز

تخصصی خودرو

آقایان محمدرضا و محمد علی اردانی

یزد

یزد ـ میدان حج ،بلوار امام حسین(ع) ،گالک 09121011683 - 361

96

فعال

09121161654

