
 

 

 

 

 

 

 

 موزه ها معرفی اجمالی موزه های دارای مجوز از اداره کل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 



 

 

 خصوصی                                                 "دیرینه شناسی کامبرینموزه "

 

استان یزد گنجینه ای از سنگواره های دریایی می باشد و به گفته ی دیرینه شناسان بهشت زمین شناسی ایران محسوب می شود؛ به طوری  

دیمی بوده است. جمع آوری این نمونه  که در میلیون ها سال پیش و در طول دوران های مختلف زمین شناسی کشور ایران یک دریای ق

سال کار حرفه ای بر روی نمونه ها این مجموعه را در سطح کشور بی نظیر کرده   13سال به طول انجامیده که    26های فسیلی به مدت  

اولین و تنها موزه  است. در این مجموعه شاهد فسیل هایی با قدمت نیم میلیارد ساله و بزرگترین فسیل میباشیم. این موزه خصوصی که جز  

 در ملک شخصی مجموعه دار فسیل افتتاح و برای بازدید عموم مهیا شده است.   97فسیل ایران میباشد، در اردیبهشت ماه  

 میبینیم!؟در این موزه چه  

 مهرگان از قبیل خانواده سر پایان ه فسیلی از انواع بی  عدد نمون  400شامل  

   آمونیت های هترومورفای ها و  دو کفه  -                

 خارپوستان   -                

 تریلوبیت -                

   شکم پایان  -              

 بازو پایان   -              

 هاآمونیت   -              

 ناتیلوئید ها   -              

                                                                                                                             

   

 مخاطبین:  

 عموم مردم   -                          

 ن به نمایش در آمده است(  متخصصین و زمین شناسان) در این موزه بانک فسیل مختص پژوهشگرا   -                        

 کودکان و نوجوانان )در این موزه کارگاه های آموزشی رسوب برداری از نمونه ها برگزار میشود(   -                        

                                                                                                           

 موقعیت مکانی:   

 20یزد. میدان شهید بهشتی . خیابان دهم فروردین . جنب آب انبار شش بادگیری . کوچه سوم شهید زینی . پالک     

 035-36261758تلفن تماس: 

 تومان 100000بهاء بلیت خارجی:       تومان  15000: بهاء بلیت ایرانی       21-18   و  14  -9همه روزه از ساعت  زدید:  ساعات با

                                                                                     



 

 

 خصوصی                            "موزه خودروهای تاریخی کالسیك و دست ساز یزد  "

 

   کالسیک و خاص به نمایش درآمده است. در این موزه خودروهای تاریخی، کالسیک و دست ساز همچنین دوچرخه و موتورسیکلت های  
و با توجه به این که خودرو با زندگی ما اجین گردیده   میکندایجاد  برای مخاطبنوستالژیک و خاطره انگیزی  بازدید از این مجموعه حس

. این مجموعه ارزشمند  آوردمی  جوانان و نوجوانان در صیانت و حفظ و نگهداری از سرمایه گذشتگان به وجود    است نشاط و اشتیاق برای

معرفی  در کشور    1397برترین مجموعه دار بخش خصوصی در سال  از طرف ایکوم و     2018برترین موزه خالق و نوآور در سال  به عنوان  

 شده است. 

 میبینیم!؟در این موزه چه  

 کالسیک و تاریخی  خودرو  30الی    25  -                            

 دوچرخه و موتورسیکلت   30الی    20  -                            

                

                 

               

                 

               

               

                                                                                                                            

 مخاطبین:   

  عموم مردم  -                          

 طراحان صنعتی متخصصین و     -                        

 کودکان و نوجوانان    -                        

                                                                                                           

 موقعیت مکانی:   

 کارخانه جنوب   جنب موزه آیینه و روشنایی . مجموعهکاشانی.روبروی بوستان هفت تیر.  …یزد. خیابان آیت ا   

 03538250093   -  09121161654تلفن تماس: 

 تومان 100000بهاء بلیت خارجی:       تومان  15000: بهاء بلیت ایرانی   شب  10صبح الی    10همه روزه از ساعت  ساعات بازدید:  

                                                                                                                                                                                                               

                                          



 

 

 خصوصی                                              " مهربان پوالدیاسناد و نسخ موزه  "  

 

الزم بذکر    ، ارتباطات و مراودات تجاری با کشورهای دیگر ارائه میکند.اطالعاتی از زندگانی، آداب و رسوم و اعتقادات زرتشتیان یزداین موزه  

  این مجموعه   دینی زرتشتیان میباشد جز آثار گنجینه _است قدیمی ترین کتاب خطی اوستا در ایران که منحصر به فردترین اثر تاریخی

 است که پیش تر در کتابخانه ملی ایران مورد حفاظت قرار می گرفته است.   ارزشمند

 

 میبینیم!؟در این موزه چه  

   

   ز خانواده های زرتشتیقدیمی اعکس های    -            

 اسناد و نسخ خطی    -             

 قدیمی ترین نسخه اوستا  -         

 پول، تمبر، اسکناس و ...   -         

 

              

                

               

               

 مخاطبین:       

 عموم مردم   -                          

 پژوهشگران متخصصین و     -                        

                                                                                            کودکان و نوجوانان  -                      

 

 موقعیت مکانی:   

   36محله دستوران(. پالک    کوچه بامسی. محله زرتشتیان یزد)  بلوار بسیج.یزد.     

 09121968410تلفن تماس: 

    تومان    100000بهاء بلیت خارجی:    تومان 15000: بهاء بلیت ایرانی  شب       9صبح الی  9همه روزه از ساعت  ساعات بازدید:  

 



 

 

 خصوصی                                                       " تاریخ پست و تلگرافموزه  "  

 

تا به امروز به نمایش درآمده  از دوره ناصرالدین شاه قاجار    در این موزه مجموعه ای از جاذبه های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی

و کارت پستال های مفاخر و پادشاهان، به صورت تخصصی   عالوه بر معرفی و شناخت ارتباطات کهن و آثار گذشتگان است. این موزه غنی

 به آموزش و پژوهش عالقه مندان میپردازد. 

 

 میبینیم!؟در این موزه چه  

 مجموعه ای از تمبرها   -            

 پاکت نامه ها   -            

 کارت پستال ها   -            

 نامه های خطی و تلگراف ها   -            

 

              

 

 

                

               

               

 مخاطبین:       

 عموم مردم   -                          

 پژوهشگران متخصصین و     -                        

                                                                                            کودکان و نوجوانان  -                      

 موقعیت مکانی:   

 تلگراف.پست و    اختمانخیابان امام. جنب عمارت مالیه. طبقه زیرین سیزد.     

 09199041057تلفن تماس: 

    تومان    100000بهاء بلیت خارجی:    تومان 15000: بهاء بلیت ایرانی  شب       9صبح الی  9همه روزه از ساعت  ساعات بازدید:  

 



 

 

 وابسته به ارگان                                                " مسجد میرخضرشاهموزه  "  

 

یزدی بنیان گذاشته شد و پس از آن بخش  در دوره تیموری توسط امیرجالل الدین محمد خضرشاه دولتمند و خیر    مسجد میرخضرشاه

 است. تاریخی و ارزشمند بنا به نمایش گذاشته شده    کلیه آثار و موقوفات  مسجد افزوده شده است. در این موزه  هایی به

 

 میبینیم!؟در این موزه چه  

   

 بافته شده برای مساجد یزد فرش    و بزرگترین  اولین  -            

 مجموعه ای از کتیبه ها و نقش های فرش   -             

 وسایل روضه خوانی   -              

 

              

                

               

         

       

 مخاطبین:       

 عموم مردم   -                          

 پژوهشگران متخصصین و     -                        

                                                                                            کودکان و نوجوانان  -                      

 

 موقعیت مکانی:   

   جنب حسینیه چهار منار. کوچه حجت االسالم عالمی. مسجد میرخضرشاه.کوچه شیرغالمی.خیابان رجایی.یزد.     

 09137231006تلفن تماس: 

    تومان   50000بهاء بلیت خارجی:    تومان5000: بهاء بلیت ایرانی  شب       9صبح الی  9همه روزه از ساعت  ساعات بازدید:  

 



 

 

 خصوصی                                                               " حیوانات خانگیموزه  "  

 

در این مجموعه شاهد همزیستی گونه های حیوانی  کاشفی از نمونه بناهای مسکونی پهلوی اول یزد واقع شده است.  این موزه در خانه تاریخی

و    این موزه صیانت از ذخایر ژنتیکی  سوسمارها و ... هستیم. هدف اصلی برپایی  پرندگان، دوزیستان، جوندگان، خزندگان،از جمله گربه،  

  . این موزه به خصوص برای کودکان لحظاتی ترویج فرهنگ دوستی و آشتی مردم با حیوانات میباشد،  نمایش گونه های جانوری و خزندگان 

 جذاب و به یادماندنی به یادگار خواهد گذاشت. 

 

 میبینیم!؟در این موزه چه  

   

   زندگان و سوسمارهاگونه های خ  -            

 متفاوت های  سگ ها از نژادو    اگربه های از  مجموعه    -             

 پرندگان شکاری و زینتی   -         

 دوزیستان و آبزیان  -         

 

              

                

               

               

 مخاطبین:       

 عموم مردم   -                          

 صاحبان حیوانات خانگی   -                        

                                                                                            کودکان و نوجوانان  -                      

 

 موقعیت مکانی:   

 روبروی مهد رضویه. مقابل مسجد چهل محراب. کوچه محمودی.    فهادان.محله تاریخی    یزد.   

 035-36306901تلفن تماس: 

                                                                                                                                                                                                                        تومان    100000بهاء بلیت خارجی:    تومان 15000: بهاء بلیت ایرانی  شب       9صبح الی  9همه روزه از ساعت  ساعات بازدید:  



 

 

 وابسته به ارگان                                                   " آب یزدموزه  "  

 

در این موزه عالوه بر نمایش اشیاء مرتبط با آب، وجود یه    .شده استاین موزه در خانه کالهدوزها که متعلق به دوران قاجار میباشد برپا  

رشته کاریز صدساله که از میان این خانه عبور میکند دارای حایز اهمیت است.در پشت بام این خانه، چاه خانه ای قرار دارد که به وسیله 

 اه از آن آب می کشیدند و آب انبارخانه را که در طبقه همکف قرار داشت پر میکردند. چرخ چ

 

 میبینیم!؟در این موزه چه  

   

   عکس های قدیمی از تالش های دستیابی به آب  -            

 قنات لوازم مختلف حفر قنات،ابزار و ادوات اندازه گیری حجم آب ،وسایل تامین روشنایی در    -             

 اسناد و مدارک خرید و فروش آب ،وقف نامه های قدیمی و کتابچه میراب ها و اسناد توزیع آب  -         

 وسایل نگهداری و حمل آب   -         

 

              

                

               

               

 مخاطبین:       

 عموم مردم   -                          

 پژوهشگران متخصصین و     -                        

                                                                                            کودکان و نوجوانان  -                      

 

 موقعیت مکانی:   

   میدان امیرچخماق.ابتدای خیابان قیامیزد.     

 035-36268340تلفن تماس: 

    تومان    50000بهاء بلیت خارجی:    تومان 5000: بهاء بلیت ایرانی  شب       9صبح الی  9همه روزه از ساعت  ساعات بازدید:  

                                                                                                                                                                                                         



 

 

 خصوصی                                                  "موزه فرهنگ ایران و باستان )مارکار ( "  

تاریخی پرورشگاه مارکار گشایش یافت. این بنا، در  در ساختمان    1394موزه مارکار معروف به موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان در سال  

  .گذشته، خوابگاه شبانه روزی دانش آموزان دبستان و دبیرستان مارکار بوده است

   .، راه قنات و ... در محوطه هستندمجموعه های دیدنی این موزه که در زیرزمین قرار دارند شامل آب انبار، گاو رو، پاکنه

 

 میبینیم!؟در این موزه چه  

 

در موزه، گردشگران ابتدا با تاریخچه مجموعه مارکار و زندگی نامه مارکار بنیانگذار مجموعه، مواجه می شوند و سپس با جشن ها،  

دشتیان  آیین ها و پوشش های سنتی زرتشتیان، اشوزرتشت نخستین پیام آور ایرانی، کتاب مقدس گاتها، زیارتگاه ها و بنا های مهم زر

               .آشنا می گردند

                                                                                                                                   

   

 

 

 

 

 

 مخاطبین:  

 عموم مردم   -                          

 ادیان   پژوهشگرانمتخصصین و     -                        

                           کودکان و نوجوانان  -                      

 موقعیت مکانی:   

 فرش مشهد   میدان مارکار.کوچهیزد.     

 035-36270039تلفن تماس: 

 تومان   100000  بهاء بلیت خارجی:    تومان  15000: بهاء بلیت ایرانی       20-16و    13-9همه روزه از ساعت  ساعات بازدید:  



 

 

 وابسته به ارگان                                      "کاظمینی یزد میرزا محمد موقوفه موزه "     

گنجینه ای عظیمی از اساناد  شاامل    در کشاور  دارنده اولین نشاان طالیی موزه داریکه   ،تنها موزه موقوفه یزد" میرزا محمد کاظمینی"موزه  

این موزه در جوار آساتان مقدس امامزاده جعفر    د.یباشا و نساخ خطی و نمونه ای از مجموعه آثار باساتانی،تاریخی و مذهبی بصاورت یکجا م

نگهداری    واقع شاده اسات که با هدف رشاد و شاکوفایی تمدن اساالمی و جوشایده ی اندیشاه بزرگان در طول تاریخ بوده را در این موزه

 میکنند.

 میبینیم!؟در این موزه چه  

   

 سال مربوط به قرن هفتم ه.ق   700کتاب قرآنی به قدمت  

 : نفیسارزشمند و    گنجینه    7شامل    و  

 قرآن و کتب ادیان -

 اسناد و نسخ خطی  -

 سکه و اسکناس  -

           ، عکس، نگین و اشیای زینتیتمبرکبریت،   -

                                                                                                                                    

 مخاطبین:   

 عموم مردم   -              

 علوم دینی    پژوهشگران متخصصین و     -            

 کودکان و نوجوانان   -           

 

   

                                  

 

 

 

 موقعیت مکانی:   

 بلوار امامزاده جعفر.کوچه جنب آستان متبرکه امامزاده یزد.     

 035-36268842تلفن تماس: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            نتوما  50000بهاء بلیت خارجی:    تومان 5000: بهاء بلیت ایرانی  شب       9صبح الی  9همه روزه از ساعت  ساعات بازدید:  



 

 

 خصوصی                                                 "علوم طبیعی یزدموزه  "   

سالن و بخش اصلی دارد که شامل زمین شناسی، زیست شناسی، فیزیک و نجوم می باشد که زیر مجموعه هایی   4موزه علوم طبیعی یزد 

نمونه    150نمونه از گیاهان بومی و کویری( و جانور شناسی )  250دارد، از قبیل علوم و تاریخ طبیعی در بخش زمین شناسی، گیاه شناسی )

ختلف تشکیل جنین( در بخش زیست شناسی، رصد خانه و افالک نما در بخش نجوم، مدل های  حشره، پرنده و خزنده( و آناتومی )مراحل م

 متری قرار دارند.   1000مختلف کار با ریاضی و رایانه در بخش فیزیک و ریاضی و کارگاه تاکسیدرمی که همگی در یک سالن  

ز قرار دارد که شامل سنگواره ها، حیوانات نادر و کالبد یک  در موزه علوم طبیعی یزد عالوه بر بخش های متنوع و آموزشی، اشیاء خاصی نی

 سال پیش است.   800زن می شود که مربوط به  

 

 میبینیم!؟در این موزه چه  

 مخاطبین:      

   عموم مردم  -                          

 پژوهشگران متخصصین و     -                        

 کودکان و نوجوانان  -                       

            

               

               

 

 

               

               

 

    

                                                                                                                                                                                                               

 موقعیت مکانی:

   میدان مجاهدین. خیابان ایرانشهر. جنب دبیرستان ماندگار ایرانشهریزد.     

 035-36223434تلفن تماس: 

                                                                                                                                                                                                     تومان  100000بهاء بلیت خارجی:    تومان  15000: بهاء بلیت ایرانی  شب     9صبح الی  9همه روزه از ساعت  ساعات بازدید:  



 

 

 وابسته به سازمان                                                                      "گنجینه مسجد جامع یزد "   

 

 این مجموعه در ضلع جنوب غربی صحن مسجد و همجوار با شبستان جنوبی میباشد. 

 

 

 میبینیم!؟در این موزه چه  

 

 قدیمی ترین پارچه موجود  نقره کوب از خانه کعبه  -     

   زرین فام و معرق متعلق به مسجد جامع یزدمجموعه ای از کاشی های    -   

               

               

             

               

 

      

                                                                                                                        

 مخاطبین:   

 عموم مردم   -                          

 علوم دینی   پژوهشگرانمتخصصین و     -                        

                      

                                                                                     

 موقعیت مکانی:   

   مسجد جامع کبیر یزدیزد.     

 09103090120تلفن تماس: 

             تومان50000بهاء بلیت خارجی:    تومان 4000: بهاء بلیت ایرانی  شب       9صبح الی  9همه روزه از ساعت  ساعات بازدید:  



 

 

 وابسته به سازمان                                           موزه در یک مجموعه( 2)  "موزه زیلو وسفال میبد "

 

می باشد    1618این موزه در مکان فرهنگی تاریخی کاروانسرای میبد )سالن شرقی بنا( واقع گردیده که از جمله آثار ملی کشور به شماره  

 . افتتاح گردید  1381منظور احیا و نگهداری زیلوهای قدیمی و آشنایی عموم هنر دوستان با این هنر زیبای دست بافت در سال  و به  

در این موزه تخصصی که تنها موزه زیلو در کشور نیز می باشد زیلوهای موجود به دو گروه زیلوهای قدیم و جدید تقسیم شده اند. تعداد  

هجری قمری که توسط علی   808تخته می رسد و از جمله قدیمی ترین این زیلوها، زیلویی است متعلق به سال    50زیلوهای تاریخی به  

 بید ابن حاجی میبدی با طرح محرابی و با فنون خاصی نسبت به زیلوهای دیگر از سه رنگ آبی، سفید و قرمز بافته شده است. 

سفال( و ظروف سرامیکی تشکیل شده  )  کواره  روفاادارد که اشیاء آن به دو دسته ظموزه سفال نیز در هشتی  انتهای سالن موزه زیلو قرار  

و   حدود صد سال است ، ویژگی بارز آنها نقوش خاصی است که در حال حاضر کمتر در سفال  بیشتر اشیاء معاصر بوده و قدمت آنهااست.  

 سرامیک میبد به کار برده می شود. 

 میبینیم!؟در این موزه چه  

        

 ه.ق تا دوران معاصر   800های متعلق به سده    مجموعه ای از زیلو  

 از قاجار تا معاصر متعلق به سفالگران  مجموعه ای از سفال و سرامیک    

 بومی میبدی 

                

               

    

 

           

 مخاطبین:          

 عموم مردم   -              

       پژوهشگرانمتخصصین و     -                 

 کودکان و نوجوانان   -              

 موقعیت مکانی:   

 میبد.کاروانسرای شاه عباسی 

  17تا    9همه روزه از ساعت  ساعات بازدید:             035-32358190تلفن تماس: 

 همراه با یک فنجان قهوه  تومان 50000: موزه 2برای   بلیت خارجیبهاء    همراه با پذیرایی با چایتومان   4000: موزه  2برای بهاء بلیت ایرانی 



 

 

 وابسته به ارگان                                                                        "موزه پست و چاپار میبد  "   

 

است.این بنا در کنار شاهراه قدیم و پشت دروازه غربی  این چاپارخانه از بناهای دژگونه دوران قاجار است که به دستور امیرکبیر بنا شده  

میبد واقع شده و چون چاپارخانه مرکز تحویل و حفظ امانت های دولتی و نامه های محرمانه بوده است ساختمان آن به صورت دژ و قلعه 

 ساخته شده است. 

 میبینیم!؟در این موزه چه  

قاجاریه تاکنون،پاکت نامه های قدیمی،ترازوهای قدیمی،مهرهای پستی،صندوق های پستی،تجهیزات  تمبرهای یادبود از زمان                

 و وسایل ارتباطی شبکه مخابرات استان از گذشته تاکنون به نمایش گذاشته شده است. 

      

 

                

               

               

               

       

 

 

 

 

                                                                                                                       

 مخاطبین:  

 عموم مردم   -                          

    پژوهشگران  متخصصین و     -                        

                                                                                 کودکان و نوجوانان  -                      

 موقعیت مکانی:   

 میبد.کاروانسرای شاه عباسی 

 09131536758تلفن تماس: 

   تومان  50000بهاء بلیت خارجی: تومان    4000بهاء بلیت ایرانی :         17تا    9همه روزه از ساعت  ساعات بازدید: 



 

 

 وابسته به سازمان                                                       "موزه آیت ا... خاتمی)مفاخر( اردکان "  

 

اهلل خاتمی )ره( و خانوداه ایشان بوده است.  سال، که محل زندگی آیت    150خانه ای به جا مانده از دوران قاجار با پیشینه ای قریب به  

به موزه رجال و مفاخر اردکان تبدیل گردیده    83واگذار سازمان میراث فرهنگی شده و در سال    80خانه آیت اهلل خاتمی در اوایل دهه  

 . است

 

 میبینیم!؟در این موزه چه  

 لوازم شخصی آیت ا... خاتمی  -                   

 کتاب های مربوط به ایت ا... خاتمی و دیگر فرهیختگان استانی-                  

            در طاقچه های اتاقی  و رجال اردکان در غالب پوسترهای اطالعات درمورد مردان  -                  

                                                                                                                            

   

 مخاطبین:  

 عموم مردم   -                          

 پژوهشگران  متخصصین و     -                        

 رجال دینی  -                      

                                                                                                           

 موقعیت مکانی:   

 اردکان.خیابان خامنه ای.خانه ایت ا... خاتمی

 

 035-32221718تلفن تماس: 

 20الی    18و عصر از ساعت    13/30الی    8/30صبح از ساعت  ساعات بازدید: 

 40000بهاء بلیت خارجی:         4000بهاء بلیت ایرانی : 



 

 

 وابسته به سازمان                                        "موزه فرش اردکان)خانه تاریخی ملك افضلی( "   

 

سال،که از مجموعه خانه های صدر الفضال یکی از علمای دینی و نیز    100خانه ای به جا مانده از دوران پهلوی اول با پیشینه ای قریب به  

به اداره کل    89توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری شده و در سال    80از بازرگانان اردکان بوده است.موزه فرش اردکان در اوایل دهه  

 است. میراث استان یزد و با کمک دانشکده فرش اردکان به موزه فرش تبدیل گردیده  

 

 میبینیم!؟در این موزه چه  

 فرش های تاریخی از گنجینه میراث فرهنگی  -                   

 گلیم  -                               

  گبه -                               

 زیلو  -                             

            

                                                                                                                            

   

 

 

 مخاطبین:  

 عموم مردم   -                          

 پژوهشگران  متخصصین و     -                        

                                                                                                           

 موقعیت مکانی:   

 اردکان،بافت تاریخی محله چرخاب.کوچه آیت ا... خاتمی

 

 035-32228965تلفن تماس: 

 شب  9صبح الی    9ساعات بازدید: 

 تومان 50000بهاء بلیت خارجی:        تومان4000بهاء بلیت ایرانی : 

   



 

 

 وابسته به سازمان                                                                         "موزه مردم شناسی اردکان "   

 

 زندگانی، اداب و رسوم و فرهنگ مردم را به نمایش میگذارند.   از وسایل  ای  این موزه مجموعه

 

 میبینیم!؟در این موزه چه  

 وسایل کار و زندگی مردم   -              

 سنگ و سکه های تاریخی    -              

  یاهان دارویی و وحشیگ  -              

 سر و...(   2پا ،گوساله    8حیوانات استثنایی)گوسفند    -              

 عکس ها ،کتاب خطی و چابی، وقف نامه و ...   -            

 مخاطبین:   

 عموم مردم   -                      

 پژوهشگران  متخصصین و     -                        

 کودکان و نوجوانان  -                      

 

    

                                                                                                                            

   

 

 

                                                              

 موقعیت مکانی:   

 خیابان خامنه ای ،جنب حوزه علمیهاردکان، 

 

 09133527313تلفن تماس: 

 تومان   50000بهاء بلیت خارجی:       تومان  4000بهاء بلیت ایرانی :                 شب  9صبح الی    9ساعات بازدید: 



 

 

 وابسته به ارگان                                                                        "گنجینه ایثار و شهدا اردکان "   

 

داشتن یاد شهدای شهرستان و  منظور حفظ آثار وزنده نگه و به  1391سال  گفتنی است که گنجینه ایثار و شهادت شهرستان اردکان از  

قلب    ه در محل ساختمان سابق بیمارستانهمچنین معرفی سیره و سبک زندگی شهدا و انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان جامع

 . اهلل حائری اردکان دایر شده استواقع در خیابان آیت 

 

 میبینیم!؟در این موزه چه  

 وصیت نامه شهدا  -

 وسایل زندگانی  -

 فیلم های موجود از دوران جنگ  -

              عکس ها و نامه ها -

            

               

                                                                                                               

   

 

 

 مخاطبین:  

 عموم مردم   -                          

 پژوهشگران  متخصصین و     -                        

                                                                                   کودکان و جوانان  -                          

 

 موقعیت مکانی:   

 ری .  اردکان.ابتدای خیابان ایت ا... حای

 

 09131564918تلفن تماس: 

 شب  9صبح الی    9ساعات بازدید: 

 تومان   50000بهاء بلیت خارجی:      تومان  4000بهاء بلیت ایرانی : 



 

 

 وابسته به سازمان                                                                       "موزه مردم شناسی تفت "   

 

متر مربع از  400این موزه در بقعه شاه خلیل ثانی در مرکز شهر تفت و در کنار مجموعه شاه ولی واقع گردیده است. بنای بقعه با مساحت  

ی کاری شده ) مزین  اگنبد خانه حجره هایی در ضلع غربی و دارای گنبد کاشخشت و گل ساخته شده و شامل رواق جنوبی و شرقی، دو  

لیل، صورت قبرهای دیگری نیز وجود  بد، عالوه بر قبر شاه خاااابه نقش علی( است که به عنوان خانقاه استفاده می شده است. در زیر گن

اه خلیل ثانی از نوادگان شاه نعمت ا... ولی میباشد که در ر خوش تراش و ظریفی بر روی آنها نصب بوده است. شا رماداشته که سنگهای م

 شهرستان خاتم بخش هرات کشته  و در مکان فعلی به خاک سپرده شد. 

 میبینیم!؟در این موزه چه  

 نسخ خظی شامل قران و ادعیه و سایل کتابت.-  

سازی و چیالنگری ) آهنگری ( در قالب نمایش توسط  ابزار و آالت مشاغل سنتی تفتاز قبیل حالجی، نخ ریسی، نوغان داری، تار  -

 موالژ و پیکره های انسانی. 

 وسایل تعزیه از جمله: سپر،زره، شمشیر، سرپنجه و ...-

 وسایل موقوفه موجود در بقعه شاه خلیل شامل: زیلو، انواع آیینه، تابلو، چراغ، شمعدان و ...-

 وسایل روشنایی از قبیل : پیه سوز و چراغ المپا -

 وسایل نگهداری مواد غذایی و طبخ و صرف غذا  -

 وسایل مربوط به استحمام شامل: سینی زیرپایی، سنگ حنا بندان و طاس حمام -

 انواع طپانچه و باروت دان -

            

                                                                                                                             

   

 مخاطبین: 

 عموم مردم   -                          

   پژوهشگران  متخصصین و     -                        

                                                                                                                                                                                            کودکان و جوانان  -                      

 موقعیت مکانی:   

 تفت.میدان امام خمینی.بقعه شاه خلیل ثانی

 

        تومان4000بهاء بلیت ایرانی :       شب  7صبح الی    9همه روزه از ساعت  ساعات بازدید:         035-32623800تلفن تماس: 

 تومان   50000بهاء بلیت خارجی: 



 

 

 وابسته به سازمان                                                                        "مردم شناسی مهریزموزه  "   

 

 اتاق می باشد.   6مترمربع واقع شده است. این موزه دارای    130این موزه در باغ جهانی پهلوانپور و در فضایی به مساحت حدود   

 

 میبینیم!؟در این موزه چه  

 مجموعه ای از اقالم مردم شناسی         

 حمام وسایل    -                                          

 وسایل جنگ   -                                       

 وسایل کشاورزی   -                                       

 دستی بومی شهرستان صنایع   -                                      

 کوزه ها و خمره های گلی -                                      

 روشناییوسایل    -                                    

            

                                                                                                                            

   

 

 

 مخاطبین:  

 عموم مردم   -                          

 پژوهشگران  متخصصین و     -                        

                                                                                                                                  کودکان و جوانان  -                      

 موقعیت مکانی:   

 این موزه در باغ جهانی پهلوانپور شهرستان مهریز میباشد. 

 

 035-32526390تلفن تماس: 

 . شب می باشد   9صبح تا  9همه روزه از ساعت  ساعات بازدید: 

 تومان   50000بهاء بلیت خارجی:     تومان    4000بهاء بلیت ایرانی : 



 

 

 وابسته به سازمان                                                                         "مردم شناسی اشکذرموزه  "   

 

راه اندازی شد که بنای آن متعلق به اواخر قاجار می باشد و    1390این موزه در حمام قدیمی و عمومی محله باغستان شهر اشکذر در سال  

ده است. و در دو قسمت حمام بزرگ و حمام کوچک می باشد که مشتمل بر فضاهای  در فهرست آثار ملی به ثبت رسی  261450به شماره  

 رختکن )سربینه(، گرمخانه)بینه(، راهرو، راه پله و فضای خزینه و ... می باشد.  

 

 میبینیم!؟در این موزه چه  

 در این موزه ابزارآالت همراه با سبک زندگی مردم در اشاااکذر و روستاهای         

 با موالژ های بسیار زیبا همراه با چیدمان مناسب  به نمایش  شهرستان و چند کارگاه

 ه در این موزه به نمایش گذاشته شده میتوان به گذاشته است از جمله کارهایی ک  

 کفه ای، دالکی ، حمامی ،    ان و ترازوهایکارگاه خورجین بافی، سنجش وزن با قپ  

 ی و پوشش لباس گیوه دوزی ، همراه با سبک زندگحجامت ، کار بافی ، ریسندگی ،  

 و  ابزار آالت مناسب با هر رشته کاری اشاره کرد .                                             

            

                                                                                                                            

   

 

 

 مخاطبین:  

 عموم مردم   -                          

 پژوهشگران  متخصصین و     -                        

                                                                                                                                                                                     کودکان و جوانان  -                      

 موقعیت مکانی:   

 القانی. قبل از مسجد جامع شهرستان اشکذر .خیابان ط

 

 035-32722677تلفن تماس: 

 تومان   50000بهاء بلیت خارجی:           تومان   4000بهاء بلیت ایرانی :         21تا    9همه روزه از ساعت  ساعات بازدید: 



 

 

 وابسته به سازمان                                                                        "مردم شناسی ابرکوهموزه  "   

 

ری افتتاح شد. هدف از ایجاد موزه  دستی و گردشگ توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع  1385شناسی ابرکوه در سال  ی مردم موزه 

زندگی سنتی مردم ابرکوه دارند. اشیاء موزه نیز هم به صورت دولتی  و هم نگهداری و نمایش آثار ارزشمندی است که ارتباط مستقیم با  

 با همیاری مردم به صورت اهدا در اختیار موزه قرار گرفته است.  

 میبینیم!؟در این موزه چه  

 اقالم مردم شناسی و لوازم و وسایل مربوط به حرفه و پیشه های سنتی ،  

 ...( انواع ظروف )کاسه و    انواع کوزه، خمره و ...،

  ...(های حکاکی شده )سردر منازل، سنگ قبر و  انواع سنگ 

 ...لوازم حمام )دارودان، سفیداب، سفیداب دان و  

 های قدیمیانواع سکه 

                                                                    های قدیمیانواع سنگ 

  (...ادوات کشاورزی )داس و  

 کتب خطی نفیس 

 ...( ادوات شکار )تپانچه، چاقو و  

            

 مخاطبین:  

 عموم مردم   -    

 پژوهشگران متخصصین و     -     

                                                                                     کودکان و جوانان  -     

                        

                                                                             

 موقعیت مکانی:   

 ست. خانه صولت در محله دروازه میدان شهرستان ابرکوه واقع شده ا

 

 035-32823079تلفن تماس: 

 تومان   50000بهاء بلیت خارجی:         تومان  4000بهاء بلیت ایرانی :         21الی    9همه روزه از ساعت  ساعات بازدید: 



 

 

 وابسته به سازمان                                                                       "مردم شناسی مروست موزه  "   

 

 

 این موزه در ساختمان قدیمی بنام چهار صفه محمد صالح با قدمت قاجاریه بنا شده است.  

 

 میبینیم!؟در این موزه چه  

اشیاء و ابزار آالت کشاورزی  شامل برجین ، داس ، مارمور ، گاوآهن چوبی ، لوله های سفالی انتقال آب ، ارداس ، سبد حصیری ،    -1

 غربال ، دونه بیز   

 صنایع دستی شامل گلیم ، جاجیم ، هاون ، صندوقچه ، قالیچه ،   -2

 تپور، خمره ، کوزه های سفالی    -3

            

 

 مخاطبین:  

 عموم مردم   -                          

 پژوهشگران متخصصین و     -                        

                                                                                     کودکان و جوانان  -                      

                        

               

 

 

 

 

                                                                   

 موقعیت مکانی:   

 شهرستان مروست.خیابان ارگ. جنب زورخانه علی ابن ابیطالب 

 

 035-32571207تلفن تماس نمایندگی خاتم: 

 3000:  و خارجی بهاء بلیت ایرانی      21الی    9همه روزه از ساعت  ساعات بازدید: 



 

 

 وابسته به سازمان                                                                       "مردم شناسی هراتموزه  "   

 

 

 این موزه در ساختمان قدیمی حمام بنا شده است. 

 

 میبینیم!؟در این موزه چه  

                                                

ساله و کتیبه سنگی  خط    4000نقوش صخره ای : شامل سنگ های قبور تاریخی با قدمت صفویه ، نقوش صخره ای با قدمت    

 کوفی  

 صنایع دستی چوبی : شامل کلیدون ، دسته هاون ، چرخ ریسندگی ،  

 اسناد ملکی ، صداقیه عروس  کتب و اسناد تاریخی : شامل قرآن خطی ،    

ظروف سفالی ، خمره های سفالی ،  تاپو ، تکه های سفالی ، کوزه های سفالی با قدمت های مختلف از اشکانی و ساسانی تا قاجاریه و  

 پهلوی  

 ابزار آالت روشنایی اعم از چراغ تور ، چراغ بادی ،  

 چاه ، گاو آهن ، اره دوسر ، غربال ، داس ، مارمور  ابزار آالت کشاورزی شامل رده کن ، برجین ، اوچین ، چرخ    

 ابزار آالت صنایع دستی گلیم و فرش  شامل پاکی ، برپاکی ، گلوزار ،    

 گلیم و جاجیم    

 جهیزیه عروس اعم از صندوقچه  

            

 مخاطبین:  

 عموم مردم   -                          

 پژوهشگران متخصصین و     -                        

                                                                                                                                                                 کودکان و جوانان  -                      

 موقعیت مکانی:   

 ان شهید بهشتی.جنب شهرداری شهرستان هرات.خیاب 
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