معاونت میراث فرهنگی

لیست موزه های مشارکتی

اداره کل موزه ها  -اداره برنامه ريزی

آدرس  -تلفن
1

موزه مردم شناسی سهند

مردم شناسی

فرشید اسالمی

آذربایجان شرقی

شهرداری بناب

1384

بناب ـ محله مهر آباد ،جنب مسجد ،حمام مهرآباد 041 -377731033

2

موزه هدایای خامنه

آثار اهدایی

حامه حق ورودی

آذربایجان شرقی

شهرداری

1386

شبستر ـ شهر خامنه ،میدان بازار ،جنب مسجد جامع ،کوی رضوان 041 -42464353

3

موزه میانه

باستان شناسی

حسن مددی

آذربایجان شرقی

شهرداری

1393

میانه ـ ساختمان شورای اسالمی

4

موزه خدا آفرین

باستان شناسی

آذربایجان شرقی

منطقه آزاد ارس

1391

کلیبرـ شهرستان خدا آفرین ،شهر خمارلو ،ساختمان شهرداری خمارلو 0414 -4662933

5

موزه مفاخر دینی

تاریخی

عادل موالیی

اردبیل

بنیاد دایره المعارف

1386

اردبیل ـ میدان امام حسین(ع)  ،نرسیده به پارکینگ درخشان ،بن بست چهارم بهشتی 0451 -3365280

6

موزه برزک

مردم شناسی

خانم جهانی

اصفهان

شهرداری

1386

کاشان ـ برزک 0362 -3372905

7

موزه تاریخ سمیرم

مردم شناسی

آقای افشاری

اصفهان

شهرداری

1394

سمیرم ـ خیابان طالقانی ،بلوار امام خمینی 53660770

8

موزه حمام میمه

مردم شناسی

آقای آقاصی

اصفهان

شهرداری

1391

میمه ـ خیابان فرهنگ ،ابتدای خیابان طالقانی 031 -45424699

9

موزه محمد آباد جرقویه

تاریخ منطقه

آقای کلباسی

اصفهان

شهرداری

1392

اصفهان ـ بخش جرقویه سفلی  66کیلومتری جنوب شرقی اصفهان ،قلعه محمد آباد 031-46652239

10

موزه تاریخ طبیعی

تاریخ طبیعی

خانم سعیدی

اصفهان

شهرداری

1367

اصفهان ـ تقاطع خیابان سپه و استانداری ،عمارت تاالر تیموری 031-32222026

11

موزه منطقه ای خلیج فارس

تجهیزات دریایی

عبدالحسین برزگرزاده

بوشهر

نیروی دریایی ارتش

1387

بوشهر ـ محله بهمنی ،خیابان سبزآباد ،پایگاه هوایی و دریایی بوشهر 077 -334444679

12

موزه مدرسه سعادت

اسناد و مدارک مدرسه

آقای آتشی

بوشهر

آموزش و پرورش

1378

بوشهر ـ خیابان معلم ،کوچه معلی ،دبیرستان سعادت 0771 -2524467

13

موزه آب

تخصصی آب

شاهرخ کریمی

تهران

وزارت نیرو

1387

تهران ـ خ ولی عصر ،خ شهید فالحی ،خ شهید طاهری 021 -27940368

14

موزه نظامی

تسلیحات نظامی

حسن شهدوست

تهران

ستاد مشترک ارتش

1360

تهران ـ خ ولی عصر ،خ شهید فالحی ،خ شهید طاهری 021 -27940368

15

موزه پزشکی

تخصصی تاریخ پزشکی

علیرضا پارساپور

تهران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1380

تهران ـ خ کارگر شمالی ،خ فرشی مقدم( ،)16درب شماره  2پردیس دانشگاه تهران 021-88632855

16

موزه سینما

صد سال تاریخ سینما

سحر آذین

تهران

بنیاد فارابی ،ارشاد

1381

تهران ـ خیابان ولی عصر ،پایین تر از پل تجریش ،خیابان باغ فردوس 021 -22705005 -9

17

موزه شهر

مردم شناسی

علیرضا صادقی

چهارمحال و بختیاری

شهرداری

1396

بروجن ـ بلوار ساحلی ،مجموعه فرهنگی ،تاریخی پل مصلی ،مقابل حسینیه مصلی

18

موزه شهر سبزوار

تاریخ شهر

خراسان رضوی

شهرداری

1392

19

موزه هنرهای اسالمی

هنرهای اسالمی

فارس

انجمن دوستداران میراث فرهنگی

1384

20

موزه مردم شناسی

مردم شناسی

فارس

آموزش و پرورش

کازرون موزه مردم شناسی

21

موزه خاتم

صنایع دستی

فارس

اتحادیه صنایع دستی

شیراز ـ خیابان  9دی ،کوچه سنگ سیاه ،روبروری آرامگاه سیبویه

22

موزه آب

تخصصی آب

فارس

اتحادیه هنرهای سنتی

23

موزه گرمابه قجر

مردم شناسی

فریده افشاری

قزوین

شهرداری

1386

24

موزه سنگ

تخصصی سنگ

فریده افشاری

قزوین

شهرداری

1387

آقای معینی

شیراز ـ روبروی شاهچراغ ،پشت مسجد نو 0711 -2230993

قزوین ـ خیابان نادری ،خیابان عبید زاکانی ،گرمابه قجر 028 -3323315

25

موزه کشاورزی

ادوات کشاورزی

26

موزه ارتش(ذوالفقار)

تخصصی نظامی

حسین میرزایی

27

موزه آگیرا

اسناد و مدارک آموزش

مرتضی امیر تیموری

کرمان

28

موزه سیرجان

مردم شناسی /باستان شناسی

آقای یاراحمدی

کرمان

شهرداری

29

موزه برق

صنعت برق

کرمان

اداره برق منطقه ای

30

موزه فومن

مردم شناسی

31

موزه حرم آقا سید جالل الدین اشرف

آثار اهدایی و مذهبی

کرمان

نیروی زمینی ارتش

1388

کرمان ـ خیابان معلم ،جنب دادسرای نظاامی و اداره ثبت احوال 034-32222070

وزارت آموزش و پرورش

1385

کرمان ـ میدان قرنی ،کوچه شماره  ،6پژوهشکده تعلیم و تربیت 034 -32233917

1385

سیرجان ـ بلوار سید جمل الدین ،طبقه باالی دارالقرآن 0345 -5232414

گیالن

وزارت ارشاد

1387

فومن ـ خیابان شهید بهشتی ،اداره ارشاد اسالمی فومن 09116206039

گیالن

اداره اوقاف

1395

آستانه ـ حرم آقا سید جالل الدین اشرف

32

موزه شهدا آمل

آثار و وسایل شهدا

خانم مرادی

مازندران

بنیاد شهید استان

1386

آمل ـ جنب مصلی ،مقبره میر بزرگ مرعشی 0121 - 2150446

33

موزه مردم شناسی آالشت

مردم شناسی

روزبه حیدری

مازندران

شهرداری

1388

آالشت ـ سوادکوه ،ساختمان کتابخانه 0123 -5332001

34

موزه فرهنگ و هنر تفرش

مردم شناسی

مرکزی

1390

تفرش ـ خیابان شهید بهشتی ،جنب پارک حکیم نظامی 086 -36230755

35

موزه شهدا و میراث فرهنگی

آثار شهدا

هرمزگان

1394

جزیره هرمز ـ جنب قلعه هرمز 0761 - 6684994

36

موزه شهدا

بنای تاریخی

همدان

مسعود رستم دخت

1392

نهاوند ـ خیابان فاطمیه ،خیابان حافظ ،جنب مسیل 035 - 36219111

37

موزه چنار ناز

مردم شناسی

یزد

دهیاری

1395

شهرستان خاتم ـ دهستان چنار ناز ،مدرسه میرزای شیرازی

38
39

محمد علی حسینی نسب

قزوین

وزرات جهاد سازندگی

1391

قزوین ـ خیابان فلسطین ،چهارراه عمران ،عمارت تاریخی سپهدار

دهیار چنار ناز

