
موزه هنرهاي معاصر تهران

فعاليت فرهنگي 1356موزه هنرهاي معاصر در ضلع شمالي بلوار كشاورز و غرب پارك الله واقع شده است و در 
فضايي سبز و زيبا موسوم به پارك مترمربع و پيرامون آن 2000در زميني به وسعت . و هنري خود را آغاز كرد

�استهايي ارزشمند از هنرمندان پر آوازه معاصر ايران و جهان قرار گرفتهمجسمه با تنديس

، با الهام از معماري سنتي هاي با ارزش و كم همتاي معماري نوين ايران استساختمان موزه كه يكي از نمونه
. احي و معماري اين بنا به دست كامران ديبا انجام گرفته استطر. ايران و مفاهيم فلسفي آن بنا شده است

نوازي هستند كه بازديدكنندگان هنر دوست را به تأمل در ، چهارسو، معبر و گذرگاه از جمله عناصر چشمهشتي
ها و رويدادهاي مهم هنري ايران در موزه هنرهاي معاصر مركز فعاليت. دارندهنر و فرهنگ ايران زمين وا مي

به هنگام . هاي مختلف هنري استگالري موزه مكان برگزاري نمايشگاه. زمينه هنرهاي تجسمي به شمار ميĤيد
�يابدهايي از هنرمندان بزرگ جهان اختصاص مي، يك يا دو گالري نيز به نمايش گنجينهبرپايي هر نمايشگاه

بادگيرهاي مناطق حاشيه كوير ايران ساخته ساختمان موزه تلفيقي ازمعماري مدرن و سنتي است كه با الهام از 
چون هنري مور، آلبرتو جياكومتي و پرويز تناولي هايي زيبا و با ارزش از هنرمندان معاصر همتنديس��شده است

بيننده مسيري چرخشي را در گرداگرد فضاي اصلي ��فضاي سبز اطراف را به پارك مجسمه بدل ساخته است
، اثر زيبا و نوين ماده و فكر، كه رسد در دل هشتيها، به هشتي ميماشاي نگارخانهپيمايد و پس از تموزه مي

�كند، خود نمايي مي، از روغن و پوالد ساخته شده است، نوريوكي هاراگوچيتوسط هنرمند ژاپني

نخبگان اثر ارزشمند و يكتا تشكيل شده كه به 3000مجموعه دايمي موزه هنرهاي معاصر تهران از نزديك به 
آثاري از هنرمندان پرآوازه . ديروز و امروز هنرهاي تجسمي ايران و جهان تعلق دارد و در مالكيت موزه است

�اند، پيكاسو، ماكس ارنست و ماگريت از آن جمله، گوگنمانند رنوار، لوترك

يدني آبستره از جكسون اي تماشايي از هنرمندان پاپ و فتورئاليست انگليسي و آمريكايي و نيز آثار دمجموعه
�تر جاي دارند، كالين و سوييز در گروه آثار مدرنپوالك

�، دو بوفه و جانسن را نيز در اختيار دارد، كيتاج، هاكنيموزه هنرهاي معاصر تهران آثاري از بيكن

خانه ، كتابعمومي، روابط، امور اداريهاي امور هنرياي است متشكل و نظام يافته از بخشموزه مجموعه
، ، حراست، مراقبان، راهنمايان هنري، خدمات نمايشگاهي، سمعي و بصري، سينما تكالملل، روابط بينتخصصي

�شاپچنين كافيها، فروشگاه كتاب و هم، دبيرخانه دايمي نمايشگاهآرشيو آثار هنري

، ، طراحي، نقاشيهاي معماريدر زمينهخانه تخصصي موزه هزاران عنوان كتاب فارسي و غير فارسي در كتاب
�هاي هنري گرد آمده است، صنعت سينما و ديگر زمينه، عكاسيارتباط تصويري

بندي و با نظام دهدهي ديويي فهرست نويسي شده و طبقه) خانه كنگرهكتاب����خانه به روشهاي كتابكتاب
�.و موضوع انعكاس يافته است، عنوانهاي مؤلفاطالعات مربوط به هركتاب در برگه

، پارك اللهخيابان كارگر شمالي: آدرس 
www.irtmca.com :وب سايت

info@irtmca.com :پست الكترونيك
88951965:شماره تلفن



موزه كاخ گلستان

مجموعه كاخ گلستان، يادگاري به جاي مانده از ارگ تاريخي تهران محل اقامت شاهان سلسله قاجار و از 
اين بنا روزگاري همانن نگيني در ميان اين . زيباترين و كهنترين بناهاي پايتخت دويست ساله ايران مي باشد

.ارگ مي درخشيد

در ) سپه(سابقه تاريخي ارگ سلطنتي كه محدوده مكاني تاريخي آن را در شمال خيابان و ميدان امام خميني 
و در جنوب خيابان پانزده خرداد و ميدان ارگ تشكيل سمت غرب خيابان خيام ،در شرق خيابان ناصر خسرو

.مي دهد، به روزگار صفويه باز مي گردد

نخستين پادشاهي بود كه در سفرهاي خود به قصد زيارت مقبره حضرت ) 984-930(شاه طهماسب اول صفوي 
و شاه عباس صفوي در پس از ا. عبدالعظيم دستور داد بارويي به طول يك فرسخ به دور قصبه تهران احداث شود

قسمت شمالي حصار طهماسبي چهار باغ و چنارستاني احداث نمود كه بعدها ديوار بلندي گرد آن بنا كرده و 
.عمارات مقر سلطنتي را در داخل آن ساخته، ارگ ناميدند

-1077(در اواخر عهد صفوي تهران گاهي مقر موقت در بار شاهان صفوي قرار مي گرفت و حتي شاه سليمان 
.ولي امروز اثري از بناهاي دوره صفوي باقي نمانده است. كاخي در اين شهر براي خود بنا نهاد) 1105

كهنترين بناهاي موجود در مجموعه گلستان، ايوان تخت مرمر و خلوت كريمخاني متعلق به دوران كريمخان زند 
تهران را مركز اردوكشي خود قرار 1172وي در نبرد هاي خود بر ضد محمد حسن خان قاجار در سال . است

داد و پس از پيروزي در اين جنگ در ديوانخانه قديم تهران كه در زمان ساه سليمان ساخته شده بود بار عام داد 
.و با عنوان وكيل الرعايا حكومت ايران را در دست گرفت

خانه و خلوتخانه و عمارت به فرمان او در تابستان همان سال حصار ارگ مجددا احياء شد و يك دست حرم
) زنجان(كه اردوي خود را به چمن سلطانيه ) 1173(دارالحكومه در داخل آن بنا گرديد و در تابستان سال بعد 

دستور داد يك دست عمارت خاصه و ديوانخانه بزرگ به سبك ساساني و باغي در جنب آن بنا . منتقل نمود
.نمايند

تهران را به پايتختي برگزيد، ولي به دليل 1200قا محمد خان قاجار در آ1193پس از مرگ كريمخان زند در 
. لشكر كشيهاي دائمي كمتر در مقر حكومت خود به سر مي برد، و براي عمارت و آباداني چندان فرصت نداشت 

بر تخت ساطنت ايران حلوس كرد، از آن زمان به بعد با گسترش دستگاه 1211تا آنكه فتحعلي شاه در سال 
اداري و تشريفات سلطنتي بناهاي متعددي در داخل ارگ تهران عمدتا در زمان فتحعلي شاه و ناصرالدين شاه 

.قاجار احداث شد

در دوران رضا شاه پهلوي، بخشهاي بزرگي از ارگ تهران، از جمله حصار دور آن، سردر باب عالي، ساختمان 
محل سكونت شاه . غ گلشن و ساختمانهاي اندروني تخريب شددفتر استيفا، نگارخانه، تكيه دولت، نارنجستان، با

به سعدآباد وسپس در دوران محمد رضا شاه پهلوي به نياوران منتقل و مجموعه گلستان به محل پذيرايي از 



پس از انقالب مجموعه گلستان همچون اغلب عمارات سلطنتي ريگر بصورت .ميهمانان خارجي تبديل گرديد
ن بتوانند از آن ديدن كرده و از تماشاي زيباييهاي حاصل فكر و دست هنرمندان و موزه در آمد تا همگا

.صنعتگران ايراني بهره برند

:بخشهاي مختلف اين مجموعه در حال حاضر عبارت است از

ه و حوضخانه آن، تاالر آينه ، تاالر عاج يا سفره خان) تاالر سالم(ايوان تخت مرمر، خلوت كريمخاني، اتاق موزه 
تاالر برليان يا سفره خانه، تاالربرليان يا تشريفات، ساختمان كتابخانه، عمارت شمس العماره، عمارت بادگير و 

حوضخانه وسيع آن، تاالر الماس، كاخ ابيض، چادر خانه

ميدان امام خميني: آدرس
33113335-8: تلفن 

33111811: دورنگار
11365-4595: صندوق پستي 

موزه نياوارن

مترمربع در دو طبقه و يك نيم 9000در گوشة شمال شرقي باغ نياوران، بناي كاخ نياوران با مساحتي در حدود 
.طبقه احداث شده است

ش، با طرحي ايراني آغاز گرديد و با وقفه اي كه در ساخت آن پيش . ه 1337عمليات احداث اين بنا در سال 
.مورد بهره برداري قرار گرفت1347به اتمام رسيد و در سال 1346آمد در سال 

ساختمان اين بنا ابتدا به عنوان محلي براي پذيرايي ميهمانان خارجي در نظر گرفته شده بود اما در هنگام 
طرح اين بنا از محسن فروغي است كه . ساخت به محل سكونت محمدرضا پهلوي و خانواده اش اختصاص يافت

.را درآمده استتوسط شركت فرمانفرمائيان به مرحله اج
طرح چهار ضلعي كاخ و فضاسازي معماري داخلي آن الهام گرفته از معماري ايراني با بهره گيري از فناوري 

تزئينات آن نيز تلفيقي از هنر پيش از اسالم و پس از اسالم است كه گچبري توسط استاد . مدرن است
ي خارجي توسط استاد ابراهيم كاظم پور و ايليا عبداللهي، آينه كاري توسط استاد علي اصغر و كاشي كاري نما

 .كف بنا از جنس سنگ سياه و سقف آن از جنس آلومينيوم است كه از وسط باز مي شود. انجام شده است
.دكوراسيون و مبلمان داخلي كاخ توسط يك گروه فرانسوي طراحي و اجرا شده است

اق ها در اطراف آن شكلطبقه همكف اين بنا شامل سرسراي بزرگي است كه كليه ات
گرفته اند كه از آن جمله مي توان به سينماي اختصاصي، اتاق غذاخوري، سالن پذيرايي، اتاق انتظار و راهروهاي 

.فرعي و همچنين تاالر آبي اشاره كرد
.قرار دارددر نيم طبقة اين بنا اتاق كار، اتاق كنفرانس و دفتر منشي فرح ديبا ، اتاق خواب ليال و اتاق نديمه او 

اتاقي نيز در مسير راه پله ها قرار دارد كه لباس هاي رسمي و نظامي و مدالها و نشان هاي محمدرضا پهلوي در 



.آن نگهداري مي شوند
در طبقه سوم اتاق خواب واستراحتگاه نيمروزي پهلوي دوم و همچنين اتاق هاي فرزندان وي و نديمه هايشان 

.قرار دارد
.ي ها و فرش هايي گرانبها و هداياي متعددي از كشورهاي مختلف پوشيده شده انداين فضاها با نقاش

موزه جهان نما

شمسي، فضايي در ضلع غربي كاخ صاحبقرانيه جهت نگهداري آثار و اشياء هنري اهدايي به فرح 1355در سال 
بر . زمين در نظر گرفته شدديبا و يا خريداري شده توسط وي با چهار سالن در طبقه همكف و يك سالن در زير

اين موزه در بهمن . سقف تاالر مياني اين موزه، نقاشي روي چوب با نقوش گل و مرغ شيراز به چشم مي خورد
.گشايش يافت1376ماه سال 

آثار موجود در اين موزه در دو بخش هنر پيش از تاريخ و آثار هنرهاي تجسمي معاصر ايران و جهان به نمايش 
از جمله مي توان به آثار بجامانده از تمدن هاي باستاني پيش كلمبيايي، مفرغ هاي لرستان، سفالينه  .درآمده اند

هاي املش، هنرهاي سرخپوستان آمريكاي شمالي مربوط به هزاره هاي اول و دوم پيش از ميالد و آثاري از 
عفر روحبخش، پرويز كالنتري، هنرمندان معاصر ايراني همچون سهراب سپهري، ناصر اويسي، فرامرز پيالرام، ج

بهمن محصص، سيراك ملكونيان، ژازه طباطبايي، مش اسماعيل، پرويز تناولي و هنرمندان غير ايراني چون ژرژ 
براك، پل گوگن، پل كله، پابلو پيكاسو، كاميل پيسارو ، پير آگوست رنوار ، ديگو جاكومتي، فرنان لژه و مارك 

.شاگال اشاره كرد

)نياوران( ، ميدان شهيد باهنر تهران: نشاني 
2282012-021: تلفن 

كاخ صاحبقرانيه

ق دستور داد ساخت قصر نياوران را در دو طبقه شامل شاه نشين، كرسي خانه، .ه 1267ناصرالدين در سال 
او در سي و يكمين سال. اتاق و يك ايوان براي زنانش بسازند4دستگاه خانه هر كدام شامل 40-50حمام و 

.نام نهاد «&كاخ صاحبق«حكومتش خود را صاحب قران ناميد و اين كاخ را 
فرمان مشروطيت نيز . پس از او، مظفرالدين شاه تغييراتي در ساختمان ايجاد و قسمتي از حرمسرا را خراب كرد

.در حياط كاخ صاحبقرانيه، توسط او امضا گرديد
ازدواج محمدرضا پهلوي و فوزيه بازسازي مي شود، اما به در دوران پهلوي اول اين كاخ براي برگزاري مراسم 

.علت سرماي شديد آن سال مراسم در مكان ديگري برگزار مي گردد
در زمان پهلوي دوم، فرح ديبا تغييراتي اساسي در قسمتهاي داخلي بنا و دكوراسيون آن ايجاد كرد و طبقه اول 

به عنوان دفتر كار محمد رضا پهلوي مورد استفاده قرار يعني حوضخانه براي پذيرايي ميهمانان و طبقه دوم 
.گرفت

از ديگر اتاقهاي اين كاخ مي توان به كرسي خانه، چايخانه، ظرفخانه، اتاقهاي بازي، بار و پذيرايي در طبقه اول و 
.اتاقهاي مذاكرات انتظار سفرا، منشي، هدايا، دندانپزشكي و استراحت محمدرضا پهلوي نام برد



.درها و پنجره هاي چوبي اين بنا به شكل اُرسي بوده و با شيشه هاي رنگي تزئين شده استهمة 
.به عنوان موزه بازگشايي گرديد1377مرمت شد و در ارديبهشت سال 1374اين كاخ در سال 

معماري، تاريخي ، هنري: موضوع 
فعال: وضعيت 
سازمان ميراث فرهنگي كشور: وابستگي 

بنا قاجاري-1377ازگشايي براي عموم مردم ب: سال تاسيس 
 9-17: ساعت بازديد 

شنبه ها و ايام سوگواري رسمي: روزهاي تعطيل 
ريال3000: بهاي بليط داخلي 
ريال30000: بهاي بليط خارجي 

(نياوران( تهران، ميدان شهيد باهنر : نشاني 
2287045-021: تلفن 

كوشك احمدشاهي

متر در 800ورة قاجار جهت خوابگاه ييالقي احمدشاه در ميان باغ نياوران با مساحتي بالغ بر اين عمارت، اواخر د
از ويژگي هاي عمدة اين بنا تزئينات و نماي آجري به كار رفته در سرتاسر . دو طبقه با سقف شيرواني بنا گرديد

.نخودي استآجرها از نوع منقوش قالبي با طرح هاي متنوع به رنگ. نماي بيروني آن است
ورودي بنا در ضلع جنوبي قرار دارد كه به وسيله چندين پله از كنار حوض بيضي شكل پوشيده از كاشي، به 

.كوشك منتهي مي شود
عمارت احمدشاهي در دورة پهلوي دوم مرمت و الحاقات جديدي در آن صورت گرفت و مبلمان داخلي آن به 

.كونت رضا پهلوي مورد استفاده قرار گيردطور كامل عوض شد تا به عنوان محل كار و س
راهرو در 2اتاق و 6طبقه همكف اين عمارت شامل يك هال با حوضي از جنس مرمر در وسط مي باشد و 

اشياء تزئيني از جنس نقره، برنز، عاج، چوب، هدايايي از كشورهاي مختلف مثل هند، . اطراف آن قرار دارند
و مدالها در اين فضا به نمايش در آمده است همچنين ويتريني شامل اشياء و تابلوهاي نقاشي و گوبلن و نشانها

.سنگهاي معدني تزئيني، سنگي از كره ماه و چندين فسيل گياهي و حيواني در معرض ديد قرار دارند
در چهار طرف سالن . طبقه دوم عمارت از يك سالن مركزي و ايوان سرتاسري چهارطرفه تشكيل شده است

دور تا دور ايوان را . به عنوان اتاق موسيقي استفاده مي شد، قفسه چوبي ويترين دار نصب شده استمركزي كه
نقش شير و . ستون مدور با نماي گچي فرا گرفته است26ستون با مقطع مربع قطور با نماي آجري بدنه و 6

.خورشيد گچبري شده بر پيشاني ديوارة ضلع شمالي ايوان به چشم مي خورد
و در ارديبهشت . ز انقالب، در جريان حفاظت و مرمت اين بنا، بخش پايين ديواره هاي آن نيز تعمير شدپس ا
.همزمان با هفته ميراث فرهنگي اين عمارت گشايش يافت1379سال 

)نياوارن( تهران، ميدان شهيد باهنر : نشاني 
15-2287032-021: تلفن 



موزه آبگينه

اين ساختمان متعلق به . مندان بسيار ديدني باشدتواند براي عالقهخودي خود ميساختمان موزه آبگينه به 
تاالر يك . اين ساختمان در دو طبقه و پنج تاالر ساخته شده است. ، وزير احمد شاه قاجار، بوده استالسلطنهقوام

ها و ترين شيشهقديمي (بلور(و در تاالر شماره د. و دو در طبقه اول و تاالرهاي ديگر در طبقه فوقاني قرار دارد
هاي موزه مهندسي اتريشي به نام هانس هوالين طراح ويترين. ها قرار داده شده استاي و سفالهاي شيشهلوله
.استنوع50ها است و آجر كاري نما كه در تزيينات بنا شامل منبت كاري چهارچوب درها و پله. است
، هاي طبقه دومكاري، و سبك غربي در زمان سفارت مصر و آينهوران قوامد: بري موزه شامل دو دوره استگچ

ها ترين شيشهقديمي. موزه آبگينه در واقع موزه تخصصي شيشه و سفال است. كه مربوط به دوره قاجار است
م قبل اي به نام سيلندر شيشه است كه از معبد چغازنبيل كشف شده است و مربوط به هزاره دوهاي شيشهلوله

ترين سفال هاي پيش از تاريخ است كه قديميهاي طبقه اول نيز مربوط به دورهها و سفالشيشه. از ميالد است
تاالر صدف به علت شباهت شكل آن به صدف . هاي اول به دست آمده است، هزارهساز از دوران اشكانيدست

تاالر چهار  .ي قرن سوم و چهارم شهر نيشابور استهاشود و شامل انواع سفالنيمه باز به اين نام خوانده مي
، شامل ظروفي فام كه از دوران سلجوقي به جا مانده چنين نامي گرفته استكه به خاطر ظروف زرين) زرين(

هاي مغولي روي اين ظروف خود چنين چهرههم. استاست كه دور تا دور با خط نسخ و نستعليق تزيين شده
به خاطر ) الجورد)تاالر پنج . كندها فرق مي، نقوش آنا توجه به شهر محل پيدايشكنند كه بنمايي مي

.به جا مانده است) دوره ايلخاني(شود، و از قرن هفتم و هشتم هاي يك رنگ فيروزه به اين نام خوانده ميلعاب
. ب پاش و صراحي استتزيينات اين بخش شامل گال. شودتر مي، اشيا مصرفيبا نزديك شدن به دوران صفويه

هاي هاي شخصيتچنين ميزي كه از دوران قاجار به جا مانده با لعاب هفت رنگ و مزين به نقش چهرههم
.شاهنامه است كه نام هر شخص باالي چهره نوشته شده است

ع در ضلع خانه نيز، واقكتاب. است) طبقه باال)، دبيرخانه و رياست )زير زمين(هاي اداري موزه شامل بخش
در . ، تاريخ و هنر استهاي باستان شناسيجلد كتاب فارسي و انگليسي در زمينه4000، شامل شمال غربي

هاي آموزشي و ، بناهايي براي تكميل مجموعه در دست احداث است كه در طبقه اول كالسضلع شمالي محوطه
.در طبقه دوم نمايشگاه موقت قرار دارد

السلطنه بود و بعد از آن مدت هفت سال در اختيار سفارت مصر حل سكونت و كار قوامم1330اين مجموعه تا 
با همكاري مهندسان ايراني و 1355، بانك بازرگاني و در سال ، به ترتيب سفارت افغانستانبعد از آن. قرار گرفت

.اتريشي تغييرات آن شروع شد
هاي بديع و در و طرح. مترمربع قرار دارد7000ساختمان موزه هشت ضلعي است و در باغي به مساحت 

تواند الهام بخش اند، يادآور معماري عصر سلجوقي است و ميداري شدههاي نفيس كه بسيار خوب نگهپنجره
.باشدهاي سبك كالسيكمعماران معاصر براي طرح

55خيابان جمهوري خيابان سي ام تير پالك :نشاني
6705614:تلفن 



موزه سعدآباد

موزه خط و كتابت ميرعماد 

بخش دل انگيزي از شمال شهر تهران شكل مي , در پهنه پر طراوت كوهپايه هاي توچال و دره سرسبز دربند
 .گيرد كه مجموعه سعدآباد با يك ميليون و صد هزارمترمربع وسعت دراين گستره غنوده است

از مغرب با ولنجك و از جنوب با تجريش همسايگي , از مشرق با گالبدره,سعدآباد كه از شمال با كوههاي البرز
در , 1299پس از كودتاي .محل استقرار و سكونت تابستاني شاهان اين سلسله بوده است, در زمان قاجار, دارد

كاخ و كوشك هايي به ,به اقامتگاه تابستاني رضاخان اختصاص يافته ,وسعتي تازه و الحاق باغ هاي مختلف
به فاصله اي , گوناگون در جاي جاي اين پهنهء برتافته از درختان كهن و سپيدار و سرومناسبت و ضرورت هاي 

هركدام به سبك و شيوه اي , از بازمانده بناهاي قاجار سر برآورده كه طي ساليان به چهارده كاخ كوچك و بزرگ
.در معماري رسيده است

پسر بانو عظمي خواهر -از ابوالفتح سردار اعظممن سعدآباد را":حاج آقا رضا رفيع در خاطرات خود مي نويسد
و كلباسي براي رضاخان سردار سپه خريداري …ظلل السلطان به مبلغ چهارصد هزارتومان با مهر حاج آقا نورا

.كردم

سعدآباد كه من آن موقع خريداري كردم به اين بزرگي نبود و وسعت آن هشت هزار متر كنار رودخانه با عمارت 
.ه مادر بودحاليه ملك

تپه علي خان والي را از پدر سرتيپ والي به مبلغ هفت هزار تومان , البته بعد از خريداري سعدآباد از سردار اعظم
خريداري نمودم و اين تپه همان تپه اي است كه كاخ شهوند را رضا خان بر روي آن بنا كرد و مادر شاهپور 

.در آن كاخ مي نشست)عصمت دولتشاهي(عبدالرضا

از , باغ آقامحمد جواد گنجه اي است كه جزء جعفرآباد بود,از باغ هايي كه اراضي آنها داخل اراضي سعدآباد شد
باغ امام جمعه هم مقدار زيادي داخل باغ سعدآباد شد و خانه هاي جنوبي سعدآباد كه مربوط به دوره قاجار بود 

وان سربازخانه سعدآباد مورد استفاده قرار مي از نصيرالدوله خريداري گرديد و در زمان پهلوي اول به عن
مستوفي , ميرزا…سپهبد امان ا, سپس باغ هاي ديگري در اطراف سعدآباد از جمله باغ هاي ساالر جنگ.گرفت

خريداري و )به فتح باء و كسر دال(همدم السلطنه خواهر مستوفي و محمود بدر, قوام الدوله…شكرا,الممالك
اه درآن زمان در ميان درختان چنار سعدآباد چادري مي زد و گاهي هم زير آن رضاش.جزو سعدآباد گرديد

.پذيرايي مي كرد

رضاشاه آب رودخانهء دربند را .سراسر باغ سعدآباد از رودخانهء دربند مشروب مي شد, در زمان پهلوي اول
رودخانه را به رعايا بخشيدخريداري كرد و به آبياري اين باغ اختصاص داد ولي پهلوي دوم دوازده ساعت از آب



ميدان تجريش خيابان سعد آباد: آدرس 
22282031-9-22285017: تلفن 

22282079: دورنگار

موزه طبيعت و حيات وحش ايران

، مردم با ميراث ، از سوي شهرداري تهران به منظور آشنا كردن1372موزه طبيعت و حيات وحش ايران در 
.شناخت اهميت حفاظت از محيط سبز و حيوانات افتتاح شدفرهنگي و طبيعي و 

و كميسيون آموزش و ارتباطات سازمان  (ICOM)ها المللي موزهبه عضويت شوراي بين1376اين موزه در 
.درآمد و در همين سال نيز به شبكه جهاني اينترنت پيوست(IUCN CEC)جهاني حفاظت از طبيعت

:هاي متعددي دارد كه عبارتند از، بخشمترمربع در دو طبقه12000ساختمان موزه با مساحتي حدود 
:داران با شش سالن كه به شرح ذيل استبخش پرندگان و پستان

، ، شغال، پلنگ، خرس، قرقاول، سالن آهو، قوچاي آمريكاي شمالي و پرندگانها، خرس قهوهسالن مارها، گوزن
.زيان و خزندگانره آفريقا و سالن آبداران قا، گرگ و سالن پستانروباه

شناسي از نظر محيط زيست هاي مختلف زمينهاي دورانشناسي با دو سالن كه در آن ويژگيبخش زمين
.جانوري و گياهي به تصوير كشيده شده است

.ها استها و عقربها، رتيلها، عنكبوتسالن هشت كه شامل بخش پروانه
داري موجودات به صورت غير زنده به درمي است كه در آن چگونگي فن حفظ و نگهموزه داراي كارگاه تاكسي

.نمايش گذاشته شده است
، دو نمونه از نادرترين و چنينهم .ياب پوست ببر استهاي خاص اين موزه دارا بودن نوع كماز جمله ويژگي
.يايي در آن به نمايش گذاشته استهاي گور ايراني و يوزپلنگ آس، با نامداران جهانزيباترين پستان

:ها و امكانات رفاهي موزه به شرح ذيل استساير قسمت
، از معتبرترين هاي تخصصي مربوط به محيط زيستجلد كتاب در تمام زمينه15000خانه با داشتن كتاب
اي خيابان نياوران جنب خانه در ابتداين كتاب .رودهاي علوم گياهي و جانوري در تهران به شمار ميخانهكتاب

.پاركينگ طبقاتي شهرداري واقع است
چنين برگزاري سمينار و وحش و همهايي درباره حياتنفر محل نمايش فيلم60آمفي تئاتر با ظرفيت 

.هاي اين مركز در ايام جشنوارة كودك و طبيعت و روز جهاني كودك استكنسرت
23و 21هاي سينمايي را در سئانس ا پايان شهريور داير است و فيلمسينماي روباز كه هرساله از اول تابستان ت

.ريال است1000به نمايش در ميĤورد ورودي سينما 
چنين هم. مركزي است جهت معاينه و درمان حيوانات مختلف خانگي pet cheak upپزشكي يا كلينيكدام

.رسد، سگ و ماهي به فروش مي، خرگوشسنجاب، در اين كلينيك حيوانات مختلف اهلي از جمله پرندگان
خيابان نياوران دار آباد: نشاني 

2290002:  تلفن



موزه جواهرات ملي

بهايي در ، جواهرات گرانشود، زيرا تا قبل از صفويهتاريخچه جواهرات ايران از زمان حكومت صفويه آغاز مي
907(از دو قرن ، پادشاهان صفوي بيشسياحان خارجيهاينوشتهخزانه دولتي وجود نداشته است و براساس

دست به جمعĤوري جواهرات زدند و حتي كارشناسان دولت صفوي جواهرات را از بازارهاي هند و ) ق1148تا
.، ميĤوردند، پايتخت حكومتكردند و به اصفهانعثماني و كشورهايي مانند فرانسه و ايتاليا خريداري مي

ها غارت شد و ، خزاين دولت با حمله افغانشاه سلطان حسين و با ورود محمود افغان به ايراندر پايان سلطنت 
ها كه به وسيله محمود افغان به اشرف افغان منتقل شده بود، پس از ورود شاه تهماسب دوم به مقداري از آن

.ها از ايران جلوگيري شد، به چنگ نادر افتاد و از خروج آناصفهان
هايي به دربار هند در براي پس گرفتن آن قسمت از جواهرات كه به هندوستان منتقل شده بود، نامهبعداً نا
، ، محمدشاه گوركاني مبالغي نقدينه)ق1158(پس از لشكركشي نادر به هند . ، اما جواب نامساعد شنيدنوشت

هندوستان به دست آورده بود به ايران اما بخشي از اموال و خزايني كه نادر از . جواهر و اسلحه تسليم نادر كرد
اي از جواهرات ، مقدار قابل مالحظهنادر پس از بازگشت به ايران. نرسيد و در راه بازگشت به ايران از ميان رفت

چنين مقداري از اشياي نفيس و هم. را به رسم ارمغان براي امرا و حكام و شاهان كشورهاي همسايه فرستاد
، پس از ق1160در . تقديم كرد و مقداري را نيز به سپاه خود بخشيد) ع)رضا رت اماممرصع را به آستان حض

از جمله گوهرهايي . ، از سرداران نادر، دست به غارت جواهرات خزانه نادر زدقتل نادر، احمد بيگ افغان ابدالي
، به ملكه ويكتوريا ق1266ر اين الماس د. ، الماس معروف كوه نور بودكه از ايران خارج شد و هرگز بازنگشت

.اهدا شد
، كره ، تخت نادريدر دوران قاجار مجموعه جواهرات جمعĤوري و ضبط شد و تعدادي از جواهرات بر تاج كياني

.طاووس نصب گرديدجواهرنشان و تخت
قه اسناد ، قسمت عمده جواهرات به بانك ملي ايران منتقل گرديد و پشتوانه اسكناس و بعداً وثيش1316در 

با تأسيس 1339ساخته و در 1334خزانه فعلي در . بدهي دولت به بانك بابت پشتوانه اسكناس قرار گرفت
.بانك مركزي ايران افتتاح و به اين بانك سپرده شد

.براي عموم بازگشايي شد1369اين موزه تا قبل از انقالب فعاليت داشته و بعد از آن تعطيل و دوباره در 
.مهم اين موزه الماس درياي نور، تخت طاووس يا تخت خورشيد، تخت نادري و كره جواهر نشان استجواهرات 

ها ساخته مترمربع مجهز به سيستم ايمني است كه توسط آلماني1000موزه جواهرات ملي با مساحتي حدود 
.است

:جواهرات شاخص موزه عبارتند از
برليان در ميان گوهرهاي سلطنتي ايران و يكي از گوهرهاي معروف ترين و زيباترين الماسدرياي نور كه درشت

وزن آن اكنون هفت مثقال و . شود اين الماس هزار سال پيش كشف و استخراج شده استگفته مي. جهان است
اين الماس . ، زيادتر از اين بوده است، ولي پيش از تراش، و صورتي استقيراط182نخود، يعني در حدود 20

توسط نادرشاه افشار، جزو هداياي محمد شاه گوركاني و غنايم جنگي از هند به ايران آورده شده و بعد از طي 
.هاي مختلف به دست شاهان قاجاريه رسيده استدوران

شد، ولي در زمان او كه استفاده درياي نور تا زمان ناصرالدين شاه در وسط يكي از بازوبندهاي سلطنتي نصب مي



بند منسوخ شد، آن را به صورت پيش كاله درآوردند و در قابي زرين با شير و خورشيد و تاج مرصع به از بازو
اين الماس برليان از دو سو تراش خورده و به شكل . قطعه برليان ريز و عالي و چهار قطعه ياقوت قرار دادند457

متر پهنا دارد و دو سوي ديگر حدود دو سانتيمتر درازا و سه اي است كه قاعده آن چهار سانتيالقاعدههرم مثلث
شاه با كندن علي، جز يك سمت آن كه فتحهمه سطوح درياي نور صاف و يك نواخت است. متر استسانتي

.عبارت ، از ارزش آن كاسته است
و در روي كيلوگرم 37/5هاي طاليي آن حدود وزن كره با پايه. كره جغرافيايي از ديگر اشياي نفيس موزه است

.گرم نشانده شده است3656/4قطعه جواهر گوناگون به وزن 51366آن 
، آفريقا ، اروپا مرصع به ياقوت، ايران مرصع به الماسها و درياها زمردنشان و آسيا مرصع به ياقوت و لعلاقيانوس

لعل است و خط استوا به مرصع به ياقوت سرخ و كبود و آمريكاي شمالي و جنوبي و استراليا مرصع به ياقوت و
، به طور هاي الماس نشان نصب شدهها گلوسيله الماس نشان داده شده و دو حلقه زرين ساده كه در روي آن

.متقاطع كره را در ميان گرفته است
، كوه دماوند با ياقوت درشتي در اين كره. بر روي كره القاب ناصرالدين شاه منبت و الماس نشان شده است

.و شهر تهران با ياقوت معروفي به نام اورنگ زيب نمايان استمشخص
اين سنگ سفيد . كندماه جواهر ديگري است كه بعد از درياي نور، در ميان جواهرات سلطنتي خودنمايي ميتاج

اما . قيراط وزن دارد و در وسط بازوبند سلطنتي بازوي چپ قرار داشت112و خوش آب و رنگ بادامي شكل 
كردند و اينك به صورت پياده در خزانه جواهرات به صورت دگمه يا بر روي سينه يا پيش كاله نصب ميبعدها

.شودداري ميسلطنتي ايران نگه
.كردندگذاري از آن استفاده ميكياني تاجي است كه پادشاهان در مراسم تاجتاج

خيابان فردوس مقابل سفارت تركيه:نشاني

64463785:تلفن

موزه هنرهاي ملي ايران

، باغ هاي وزارت فرهنگ و سازمان برنامه و بودجه، در محل ساختمانشاهعلي، در زمان فتحسال پيش170
در حال حاضر از آن . بزرگي بود كه از شمال تا خيابان هدايت فعلي و از جنوب تا ميدان بهارستان گسترده بود

كه تبديل به موزه هنرهاي ملي شده است و شايد همين آن را از خطر ماندهاي باقيباغ و قصر فقط حوض خانه
.نابودي محفوظ داشته است

، ، خاتمهاي اخير مانند مينياتور، تذهيباين مجموعه در برگيرنده بهترين هنرهاي ملي ايران در همه سال
اين ساختمان در . زني و معرق استم، قل، ميناكاري، زري دوزي مخمل بافيبافي، پارچهبافي، قاليكاريكاشي
ساختمان موزه از همان دوران باقي مانده و فقط حوض وسط تاالر برداشته  .ش به موزه تبديل شده است1309

.شد
اين . ، به حوض خانه باغ نگارستان معروف استنام موزه از نام باغ برداشته شد و چون اين محل حوض خانه بوده

.ستاد حسين طاهرزاده بهزاد تأسيس شده استموزه به همت مرحوم ا



ميدان بهارستان خيابان كمال المك ساختمان فرهنگ و ارشاد اسالمي:نشاني
3116329:تلفن

موزه فرش ايران

اين موزه در . روي فروشگاه سپه خيابان فاطمي واقع شده استموزه فرش ايران در ضلع شمالي پارك الله و روبه
.افتتاح شد1356بهمن ماه 22

هاي نماي بيروني آن شبيه به دار قالي گيري دارد كه آذينساختمان موزه فرش ايران معماري شكيل و چشم
گيرد كه شامل دو تاالر است و براي نمايش مترمربع را در بر مي3400سطح نمايشي موزه مساحتي برابر . است

.گيردقرار ميهاي دست بافت و گليم مورد استفاده انواع قالي
هاي موقت گليم و كف به نمايشگاه دايمي اختصاص دارد و تاالر فوقاني جهت برگزاري نمايشگاهتاالر طبقه هم

.قالي طراحي شده است
، گردآوري و خريداري نمونه ، خاصه در ايران، تحوالت و كيفيت تاريخي هنر و صنعت فرشپژوهش در سوابق

، از اهداف موزه هاي موقت از فرش ايران و ساير نقاط جهانراني و برگزاري نمايشگاههاي دست بافت ايانواع قالي
.به شمار ميĤيد

ها و با در نظر گرفتن ، با توجه به مرغوبيت و قدمت آنهاي دست بافتها و فرشدر موزه فرش انواع گليم
داري مناطق قالي بافي حفظ و نگه، بافت و تنوع ، نقش، طرحهاي قالي ايران از لحاظ رنگ آميزيويژگي

.شودمي
هاي قالي ايران از قرن نهم هجري تا دوره معاصر است و از ترين نمونهمجموعه موزه فرش ايران شامل با ارزش

كارهاي قالي تخته از شاه135معموالً حدود . منابع غني تحقيقي براي پژوهشگران و هنر دوستان به شمار ميĤيد
ها، در تاالر ، كردستان و جز آن، تبريز، خراسان، اصفهان، كرمانبافي مانند كاشانكز مهم قالي، بافت مراايران

.شودكف به معرض نمايش گذاشته ميطبقه هم
، انگليسي و آلماني در اختيار هنر ، فرانسه، عربيهاي فارسيجلد كتاب به زبان3500خانه موزه حدود در كتاب

ها و نشريات و تحقيقات مربوط به فرش ايران و چنين بهترين كتابهم. گيردقرار ميدوستان و پژوهشگران 
خانه موزه موجود ، هنر و ادبيات ايران در كتابهايي در زمينه مذهبهاي مشرق زمين به طوركلي و كتابقالي
.، كتاب فروشي موزه نيز مشغول به كار استخانهدر كنار كتاب. است
بافي و گليم و هنرهاي دستي ها و اساليدهايي در زمينه قالي، فيلمستفاده از بازديدكنندگان موزهچنين براي اهم

.ايران در سالن نمايش موزه به نمايش در ميĤيد
130هاي ، در اندازه، كار فرش بافان كاشاننظير ايرانيبافت ارزشمند و بيهاي موزه فرش قاليچه دستاز ويژگي

ر، معروف به قاليچه ميرزا كوچك خان جنگلي است كه اين شخصيت روحاني ملي را در لباس متسانتي220در 
اي با در شمسه باالي تصوير ميرزا، كتيبه .دهد، قطار فشنگ نمايش مينظامي مسلح به تفنگ و اسلحه كمري

هاي ريخ بافت قاليچه سال، تاشود كه احتماالً، با توجه به اين عباراتعبارت و نام كارخانه مالمحمود ديده مي
.آخر دوره قاجار است

، در جنوب سيبري م1949ساله پازيريك است كه در 2500ترين فرش شناخته شده در جهان قالي قديمي



بافي در ايران در دوره هخامنشي آشكار است كه قالي. اندشد و آن را بافت ايران در دوره هخامنشي دانستهكشف
.سر گذاشته استاي طوالني از تكامل را پشتپنجم پيش از ميالد، دورهوجود داشته و در قرن

ها و نقوش زيبا را ترين هنرها مورد توجه بوده و طيف وسيعي از طرحقالي ايراني پيوسته به عنوان يكي از اصيل
هاي تصويري جايگاه لي، قاها به كار گرفته شدههاي گوناگوني كه در آنها با طرحدر ميان قالي. در برداشته است

.ها اواخر سده نهم هجري مجدداً آغاز شد و تا به امروز ادامه يافته استبافت اين قالي. اي دارندويژه
هايي از هاي تصويري شاهنامه بايسنغري به نمايش درآمده است كه گوشههايي از قاليچهدر اين نمايشگاه نمونه

بافي استاد اين آثار همه در كارگاه قالي. دهدغني ايران را نشان مي، مذهب و فرهنگ و هنر، اسطورهادبيات
، به ياري هنرمندان جوان ايراني و ذوق و سليقه استاد دنيا ديده و تكنولوژي كامپيوتري آفريده موسوي سيرت

.اندشده
دكتر فاطمي قبل از كارگر شمالي:نشاني
652703:تلفن

)رضا عباسي(موزه ايران 

هدف از تشكيل آن گردآوردن، پاس . موزه در بزرگداشت يكي از نگارگران عصر صفويه نامگذاري شده استاين 
باشد هاي به يادگار مانده از هنرمندان چيره دست اين مرز و بوم ميداشتن، مطالعه كردن و شناساندن دستمايه

13ين موزه از دوره ماقبل تاريخ تا قرن آثار ا. كه به روي عموم شيفتگان هنر و فرهنگ واالي ايران گشوده است
.گيردهجري را در بر مي

:دهنده اين موزه هنري عبارت است ازمراكز و تاالرهاي تشكيل
تاالر پيش از اسالم-1
:تاالر هنرهاي اسالمي شامل-2
آثار هنري و صنعتي) الف
نگار گري) ب 
خوشنويسي) ج 
كتابخانه-3

972يده به پل سيدخندان شمارهخيابان شريعتي نرس:نشاني
 3-88463001: تلفن

)تماشاگه تاريخ( موزه تاريخ 

اختصاص دارد و شامل ظروف  (سال اخير200(آثار به نمايش گذاشته شده در موزه تاريخ به تاريخ معاصر ايران 
.است... الملك و تابلوهاي كمال، و وسايل شخصي ناصرالدين شاه

خانه و ساختمان ، سفرهخانه، چاي، تماشاخانهخانه، كتابنگارخانه: تماشاگه تاريخ مشتمل بر چند خانه است
هاي موزه و ، سالن، طبقه ميانيطبقه زيرين شامل تماشاخانه. دهداصلي كه در مجموع سه طبقه را تشكيل مي



.ني نگارخانه است كه مكان نمايش ادواري آثار گوناگون هنرمندان استبخش اداري و طبقه فوقا
، جام و ظروف فوالدي كه در ، ظروف سفاليهجري13، تابلوهاي رنگ روغن مربوط به قرن در بخش تماشاخانه

از اي، ظروف شيشهچنيناند و هم، روسيه و ايران ساخته شده، در كشورهاي انگلستانهجري13و 12قرون 
جنس كريستال متعلق به چكسلواكي سابق و كاسه و بشقاب چيني و بسياري ظروف ديگر به نمايش گذاشته 

.اندشده

، ظهيرالدوله و ، مصورالممالكالدولههاي صنيع، تابلوهاي رنگ روغن كه چهرههاي ديگر تماشاخانهدر بخش
، كاشي هاي مختلف از جنس مقواي فشردهبا طرحهاي بسياريشود، قلمدانها ديده ميمظفرالدين شاه در آن

، انواع شمشير و هاي مينياتور از استاد فرشچيانها، نقاشي، شمعداني، قاب آينه از جنس نقرهنقش برجسته
، كيف دستي ناصرالدين شاه و بسياري آثار ديگر و در بخش نگارخانه نيز آثار به نمايش گذاشته شده تفنگ

.در فضاي باز مجموعه سفره خانه سنتي و مركز خريد داير است. شوديده ميهنرمندان مختلف د
داز ميرداماد نبش قباديانخيابان وليعصر بع:نشاني 
8788680-1: تلفن

)تماشاگه پول( موزه پول 

به همت 1376تيرماه 17موزه پول اولين گنجينه تخصصي و دايمي سكه و اسكناس در ايران است كه به تاريخ 
سكه و 1400اين مجموعه شامل . انقالب اسالمي افتتاح شدهاي بنياد مستضعفان و جانبازان اداره كل موزه

اي به اي غير از سكه و اسكناس است كه در محوطهقطعه اشياي موزه200قطعه اسكناس و تعداد تقريبي 750
، هاي ايرانها و اسكناسمترمربع به نمايش گذاشته شده و ضمن ارائه بخش قابل توجهي از سكه2000وسعت 
.گذاردتاريخ اين سرزمين را نيز به نمايش ميهايي ازگوشه
هاي مربوط ، سالن مربوط به تاريخ سكه و سالنبخش ماقبل پول: دهنده موزه پول عبارتند ازهاي تشكيلبخش

ها به شكلي ديدني به نمايش گذاشته شده و تاريخ چند هزار ساله اين مرز و بوم را اين بخش. به تاريخ اسكناس
، از نظر ها، اين مستندترين اسناد تاريخي، تالش شده است تا سكهچنينهم. كنديروار معرفي ميپيوسته و زنج

، به ، كه همان جنبه تاريخي و فرهنگي استترين جنبه آن، تزييني و آرايشي در كنار مهم، هنرياقتصادي
.نمايش گذاشته شود

اندازي شده است كه ش با موضوع پول ملل راه، بخش جديدي در سالن اصلي نماي1378در ارديبهشت ماه 
، اطالعات پولي ، نقشهرساني عمومي شامل پرچماختصاص به نمايش سكه و اسكناس كشورهاي مختلف با اطالع

.و ارزش و واحد پول آن كشور دارد
خانه كتاب:هاي جنبي ديگري نيز دارد كه به اختصار عبارتند از، بخشهاي نمايشموزه پول عالوه بر سالن

.خانه، كتاب فروشي و چايهاي متفرقه، نمايشگاه، سالن اجتماعات، تماشاخانه، نگارخانه، بانك اطالعاتتخصصي

خيابان ميرداماد نرسيده به پل ميرداماد:نشاني
8774745:تلفن



موزه تاريخ

، با هدف ترغيب 1369موزه تاريخ يكي از مراكز خاص كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان است و در 
.دكان و نوجوانان به مطالعه و شناخت بهتر تاريخ و وقايع تاريخي احداث شدكو

رسند كه به صورت ، به سالني مي، بعد از عبور از تونل زمان و تماشاي روند پيدايش تمدنكودكان در اين موزه
مين و جا با نمايش عكس و توضيحاتي مبني بر چگونگي به وجود آمدن كره ززيبايي درست شده و در آن

، سرزمين پيامبران هايي از تاريخ ايران، نمونه، به فراخور سني خود با تاريخ جهانموقعيت ما در كهكشان
اي از جنگ و صلح در زمان پيامبر اسالم آشنا و نمونه) كعبه(، سرزمين مكه ، تاريخ انبيا، دين اسالم)خاورميانه(

.شوندمي
كند، مخصوصاً اين كه موزه ، با مخاطب ارتباط برقرار ميمختلف آنهايمعماري اين بنا با توجه به بخش

.هاي قديمي استهاي تنگ به سبك خانهصورت حلزوني طراحي شده و داراي تونلبه

24173-7:تلفن
خيابان پيروزي:نشاني 

موزه تاريخ طبيعي
.باشدها باز ميجمعهاين موزه به غير از. حيوانات تاكسيدرمي شده در اين موزه به نمايش گذاشته شده است

تير، ابتداي خيابان قائم مقام فراهانيميدان هفت:آدرس

موزه دكتر حسابي

موزه دكتر حسابي چند ماه پس از ;، تجديد چاپ و ترجمه آثار وي را بر عهده دارد، تدوين، جمع آوريچاپ
. ، استش1310خانه متعلق به بناي . و در منزل مسكوني او افتتاح شد1371، در اواخر فوت دكتر حسابي

مترمربع دارد و شامل 40موزه در طبقه سوم و در ضلع غربي منزل دكتر حسابي ايجاد شده و مساحتي حدود 
، ، خودكار، دفتر يادداشت و وسايل دست ساز ايشان، شانه، عينك، مسواكوسايل شخصي دكتر از جمله پوشاك
ها، ، اسباب بازي فرزندان و نوههاي خانوادگيها، عكسها و نشانمدال، لوح تقدير و مدارك تحصيلي و علمي

، فرش و ، تابلوي خطهم چنين آثار تقديمي به دكتر حسابي شامل تابلوي نقاشي. است... هداياي خانوادگي و
. صنايع دستي همراه وسايل شخصي و كليه آثار تأليف و ترجمه شده وي به نمايش گذاشته شده است

:هاي فعال در منزل و موزه دكتر حسابي عبارتند ازبخش
بخش فرهنگي كه وظيفه

.كندبخش تحقيقات علمي كه پيرامون زندگي و آثار دكتر حسابي فعاليت مي
پذير امكان16تا 8نفر، به طور رايگان از ساعت 25بازديد از موزه در سه نوبت با هماهنگي قبلي و حداكثر 

.است
سالگي ليسانس ادبيات و 17در . ش از پدر و مادري تفرشي در تهران زاده شد1281سيد محمود حسابي در 



سالگي ليسانس زيست شناسي و پس از آن مدرك مهندسي راه و ساختمان را از دانشگاه امريكايي 19در 
.بيروت اخذ كرد

، به پاس زحماتش1924شناسي به تحصيالت آكادميك پرداخت و در ، رياضيات و ستارههاي پزشكيرشتهاو در
زمان با تحصيل در هم. سازي فرانسوي از او براي تحصيل در مدرسه عالي برق پاريس دعوت كردشركت راه

يه علمي به تحصيل و تحقيق سپس به دليل روح. ، در راه آهن برقي فرانسه نيز مشغول به كار شدرشته معدن
نامه دكتراي فيزيك خود را با سالگي دانش25در 1927در دانشگاه سوربن در رشته فيزيك پرداخت و در 

:هاي مهم وي در موضوعات علمي عبارتند ازفعاليت .هاي فتوالكتريك ارائه كردعنوان حساسيت سلول
، تأسيس ين راه ساحلي سراسري ميان بنادر خليج فارس، رسم اولين نقشه نواولين نقشه برداري علمي و فني

، تأسيس دارالمعلمين 1307، تأسيس مدرسه مهندسي وزارت راه و تدريس در آن در )1306(دارالمعلمين عالي 
، ايجاد )1308(، تأسيس دانش سراي عالي و تدريس در آن (1307(، ساخت اولين راديو در كشور )1307(عالي 

، (1310)، نصب و راه اندازي اولين دستگاه راديولوژي در ايران )1310(شناسي در ايران اولين ايستگاه هوا
، تأسيس اولين بيمارستان خصوصي در ايران به نام بيمارستان گوهرشاد به ياد )1311(تعيين ساعت ايران 

، 1315آن تا و رياست) 1313(، پيشنهاد تدوين قانون تأسيس دانشگاه تهران و دانشكده فني )1312(مادرش 
، تأسيس سازمان انرژي اتمي و عضو هيئت دايمي گذاري مراكز تحقيقات راكتورهاي اتمي دانشگاه تهرانپايه

، و تأسيس اولين مركز مدرن نصب ماهواره در ، تأسيس اولين رصد خانه نوين در ايرانايالمللي هستهكميته بين
.شيراز

هاي مسلط بود و به زبان) ، آلماني و عربي، انگليسيفرانسه(نيا دكتر محمود حسابي به چهار زبان زنده د
نشان اوينسيه دواللژيون دونور و نشان . ، تركي و ايتاليايي اشراف داشت، اوستايي، يوناني، التينسانسكريت

.، به وي اهدا شده استهاي فرانسهترين نشانكوماندور دواللژيون دونور، بزرگ
، نيلز و ديراك، پلايراني پروفسور اينشتين بود و با دانشمندان طراز اول دنيا نظير شرودينگر، پورناو تنها شاگرد 
.اي چون آندره ژيد و برتراند راسل ارتباط داشتبوهر و فالسفه

سال فيزيك 60از سوي جامعه علمي جهاني به عنوان مرد اول علمي جهان برگزيده شد و در كنگره 1990در 
.ملقب به پدر فيزيك ايران گرديد1366در ايران 

مقبره . در بيمارستان دانشگاه ژنو به هنگام معالجه قلب بدرود حيات گفت1371شهريور 12دكتر حسابي در 
.استاد بنا به خواسته وي در زادگاه خانوادگي و در شهر دانشگاهي تفرش قرار دارد

2202006:تلفن

موزه استاد صبا

، پدرش. متولد شد، در تهران ش1281او در . استاد ابوالحسن صبا از اساتيد بزرگ موسيقي اصيل ايران است
، فرزند محمد جعفرخان صدرالحكما، فرزند محمودخان صبا، شاعر و نقاش بلند آوازه عهد السلطنهابوالقاسم كمال

. دار موسيقي بودالسلطنه طبيب و اديب و دوستكمال. ، و از مردان فاضل و هنردوست عصر خويش بودناصري
ساخت و عالوه ، گاه آهنگ نيز ميصبا عالوه بر نوازندگي. پسرش بودنواخت و اولين استاد نشين ميسه تار را دل
او به پرورش گل نيز . دانستشناخت و زبان انگليسي را مي، ادبيات كالسيك ايران را به خوبي ميبر موسيقي



ور را نزد چنين سنتهم. خان هنگ آفرين فراگرفتساز اصلي استاد ويولن بود كه آن را نزد حسين. مند بودعالقه
، ني را خان ضربي، ضرب را نزد حاجيزادهخان اسماعيل، كمانچه را نزد حسيناكبر شاهي و حبيب سماعيعلي

نقي وزيري و سه تار را در مكتب استاد ميرزا عبداهللا و غالمحسين درويش به ، تار را نزد استاد علينزد اكبرخان
هايي چون سوهان ، مهارتچنينهم. رفت و نقاشي را فراگرفتالملكدر جواني به مدرسه كمال. كمال رسانيد

كاري به دست آورد كه بعداً در ساختن آالت موسيقي به كار كاري و خاتم، معرقگري، ريخته، نجاريكاري
.بست

بعد از . سالگي به علت ناراحتي قلبي چشم از جهان فروبست55در سن 1336آذر ماه 29صبا در شب جمعه 
آبان 29، خانه ايشان در رگ استاد، بر طبق وصيت ايشان و به خاطر تجليل و قدرداني از اين هنرمند ناميم

، به موزه تبديل گرديد و همسر ايشان به كمك فرزندان استاد، اشيا و لوازم متعلق به استاد را جمعĤوري و 1353
.به موزه اهدا كردند

بخش اول شامل سازها، لوازم شخصي و آثار استاد از جمله : شودمي، موزه صبا به دو بخش تقسيمطوركليبه
و بخش دوم اختصاص به كارهاي دستي خانم صبا، همسر استاد صبا، دارد كه شامل ;هاي موسيقي استرديف

.هاي محلي و سنتي ايران قديم استهاي مومي و لباسمجموعه تنديس
.است، ولي نيازمند مرمتدر حال حاضر موزه فعال

90تهران، ميدان بهارستان، خ ظهير االسالم، شماره : نشاني 
3111246-021: تلفن 

)ع(موزه امام علي
همانطور كه از نام اين موزة پيداست . باشدميطبقه واقع 4افتتاح شده است و در بنايي 82در خردادماه سال 

، و شامل تابلوهاي نقاشي. باشدمي) ع(شود مربوط به حضرت علي هايي كه در اين موزه انجام ميهمة فعاليت
.باشدهاي قديم مياي و آثاري مربوط به پرده خواني در زمانخانههاي قهوهنقاشي

اند ازديگر آثارست كه در اين موزه وجود مسائل مذهبي كار انجام دادهآثار هنرمندان خوشنويس كه در رابطه با
شود كه چندي پيش اصل پردة كعبه كه به اي برگزار ميهاي دورهدر طبقه همكف اين موزه نمايشگاه. دارد

رد كه تئاتري در اين موزه وجود داآمفي. ايران هديه شده بود در اين نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار گرفت
اند، در اين مكان جلسات عرفاني ادبي و فرهنگي با حضور نويسندگان و شعراي كه كارهاي مذهبي انجام داده

.شودبرگزار مي
در طبقه اول مرمت آثار تأسيسات نمازخانه

نمايشگاه ادواري) در طبقه همكف
تابلوهاي نقاشي معاصر) 1در طبقه 
باشدآثار خوشنويسي مستقر مي) 2در طبقه 

)بلوار اسفنديار(، باالتر از ميرداماد، روبروي اتوبان نيايش عصر شماليولي: آدرس 
2017471تلفن 



موزه تنوع زيستي

متر مربع در شمال غربي شهران واقع 1800يعت پرديسان و در فضايي با مساحت داخلي موزه در پارك طباين 
موزه با تاكيد بر اهميت . توسط رياست محترم جمهوري افتتاح گرديد1383شده است كه در فروردين ماه سال 

ف و ارزش تنوع زيستي و در راستاي وظايف قانوني سازمان حفاظت محيط زيست ايجاد شده است و هد
مديريت موزه همواره اين بوده است كه با استفاده از كادر كارشناسان خود نقش موثري در تحقيقات، اطالع 

.نمايدرساني و آموزش براي گروه هاي مختلف سني و عالقه مندان به محيط زيست ايفا

تهران بزرگراه همت پارك پرديسان: آدرس 

موزه پست و تلگراف

ترين و اين موزه در يكي از قديمي. به نام موزه پست شروع به كار كرد1369موزه پست و مخابرات در بهمن ماه 
هاي متعدد تشكيل ها و غرفهيس شده كه از دو طبقه بنا متشكل از سالنهاي دولتي تأسترين عمارتشكيل

.شده و مكاني مناسب جهت بازديد مشتاقان ديدار آثار تاريخي و كهن است
، به استناد موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور، موزه پست به موزه وزارت 1374اسفند ماه 20در 

.، به موزه پست و مخابرات تغيير نام داد1378مرداد ماه 12پست و تلگراف و تلفن و در 
، با صرف هزينه پانصد هزار الدين حكمت، صوراسرافيل و نظام، در زمان وزراي قديم پستش1307اين بنا در 

قسمتي از اين ساختمان . تأسيس گرديد) خمينيامام(متر مربع در خيابان سپه 15000تومان و با مساحت 
.، به موزه اختصاص داده شده است، كه قبالً اداره گمركات پست بودهدر كنار سردر باغ ملي) سوميك)

هاي سبك نو هخامنشي در ساختمان پست به قدري جالب و موفق بود كه در شكلي بارزتر و استفاده از ستون
.تر در عمارت نظميه يا كاخ شهرباني به كار گرفته شدحجمي وسيع

، ريشه در دوران سراهاي چهار ايواني با وجود رونق و رواج ساختشان در دوره اسالميكه كاروانشايان ذكر است 
گردد و ، بر مي، به خصوص دوره ساسانيانقبل از اسالم دارند و قدمت بناهاي چهار ايواني به پيش از اسالم

.اندها به اين شكل ساخته شدهبسياري از كاخ
هاي آن از قاجاريه تا گي تاريخي به نام ميدان مشق واقع شده كه اكثر ساختماناي فرهنبناي پست در منطقه

، مقابل سردر باغ ملي كه متعلق به دوره ناصري اند و به غير از بناي وزارت جنگپهلوي اول زمان گذاري شده
.هاي اين محوطه در زمان وزارت جنگ پهلوي اول بنا شده است، ساختماناست

زه مانند سردر باغ ملي و ساير بناهاي ميدان مشق و هم عصر، از مصالح مشابهي استفاده شده در ساختمان مو
تر نقاط بنا و بدنه و در و پنجره و آجر در بيش) هاستون و سرستون و كف و پله(از جمله از سنگ در پي ;است

و زيبايي مد نظر قرار گرفته و سقف چوبي و بام شيرواني استفاده شده و در تركيب اين مصالح نهايت ظرافت 
.است

بناي موزه سه در ورودي . زير زمين موزه با دو متر باالتر از سطح خيابان در حالت نيم سطح قرار گرفته است
متر 53متر عرض و 43موزه با . ، جنوبي و غربي دارد كه در حال حاضر ورودي شمالي مسدود استشمالي
.حت داردمتر مربع مسا2279، و حدود طول



اين محور در حال حاضر . كل بناي پست داراي يك محور مركزي است كه شرق و غرب بنا را قرينه ساخته است
درست معادل شرق آن كه در حال  (موزه پست و مخابرات(، كه قسمت غربي آن پستي است11ورودي منطقه 

، گمرك )يال شرقي(از پست ايالتي تهران عمارت پست و گمرك تهران . ، ساخته شده استبازسازي و احيا است
امانات پستي و دو قسمت ديگر تشكيل شده است كه در آينده نزديك به موزه فعلي اضافه و تبديل به يكي از 

.در دنيا خواهد شد) پست و مخابرات(هاي ارتباطات ترين موزهبزرگ
طبقه اول شامل . اندقه بنا قرار گرفتهموزه پست و مخابرات از هشت غرفه تشكيل گرديده است كه در دو طب

، علي ، از اولين وزير تلگرافهاي تشريفات يا وزرا است كه شامل تصاويري از وزراي پست و تلگراف و تلفنغرفه
سري تمبر 1100سالن تمبرهاي داخلي شامل . تا وزير وقت است) ق1293/ ش 1255(قلي خان مخبرالدوله 

هلوي و جمهوري اسالمي است و نيز دو ويترين مربوط به كليشه اديسون و كليشه تمبر ، پاز سه دوره قاجاريه
غرفه اشياي پستي . ، ماكت پستچي زمان قاجاريه و نمادي از كوچه پست قرار دارداحمدشاه و در انتهاي سالن

هاي ، نمونهلتكي، مستطيل و غ، بيضي، گرد، ساده، انواع مهرهاي دستيهاي پستي دوره پهلويشامل صندوق
، ، حكومتيهاي دولتي، انواع حكممهرهاي مصرفي دفاتر پست خارج از كشور، مهر روز جمهوري اسالمي

هاي دستي و برقي قديمي نقش تمبر، دستگاه تايپ هاي دستي و برقي قديمي ابطال تمبر، دستگاهدستگاه
، قاب هاي پست مالي، وسايل و پاكتمپ شكنقديمي و ويترين هايي از قبيل ويترين سيم و سرب و انواع پل

.هاي وسايل پستي دوره قاجاريه و تصاوير كاركنان پست دوره قاجار استعكس
، هاي پستي اعم از ارابهغرفه راه ابريشم يا سالن مركزي شامل انواع وسايل ارتباطي قديمي و حمل محموله

، چندين نمونه از ها و اشخاص مختلفايي از كشورها، دولتهاي وسايل و هدايماشين سه چرخ و هواپيما، ويترين
هاي پستي قديمي زمان ، صندوقهاي مختلف پستي و ارتباطيهاي زمان قاجار، نقشه راههاي پستچيمجسمه

هاي زمان قديم و ويترين هاي كاركنان پست قديم و پستچيهايي از عكس، پانلقاجار و در راهروهاي طبقه اول
، فروشگاه و كتاب خانه هاي اداري، در طبقه اول قسمتچنينهم. هاي مختلف استدايي از شخصيتوسايل اه

هاي ، تمبر و منابع قديمي درباره ارتباطات به زبانهايي راجع به تاريخچه پست و تلگراف و تلفنقرارداد و كتاب
برداري توانند از منابع بهرهو معماري مي، التين و فرانسوي كه دانشجويان و محققان در امور ارتباطاتفارسي
.كنند

كشور عضو 130هايي از تمبرهاي منتشره توسط طبقه دوم متشكل از سالن تمبر بين الملل و شامل قطعه
، تمبر هاي مختلفهاي مهر روز اهدايي شخصيتهاي افقي شامل پاكتچنين ويتريناتحاديه جهاني پست و هم

.شورهاي مختلف استهاي ارسالي از كو پاكت
هاي پستي كشورهاي مختلف از جمله ، نمونه صندوقغرفه اشياي پستي شامل انواع ترازوهاي قديمي پست

.، مكزيك و سوئد است، مصر، كانادا، آلمانبرزيل
، فاكس ، تلكس، تلگراف، تله تايپغرفه شماره يك مخابرات شامل انواع وسايل ارتباطي از مورس تا ماهواره زهره

.و نمونه تيروسيم است
در خصوص ثبت تلفن منزل ) ره(خط حضرت امام چنين ويترين افقي مربوط به نمونه دستدر اين غرفه هم

.گرددمشاهده مي1341ايشان به اداره تلفن شهرستان قم در 
هاي ، دستگاهيواري، داي قديميهاي تلفن مغناطيسي صد شمارهغرفه شماره دوي مخابرات شامل انواع دستگاه

گيري و آزمايش ، ميز سوئيچ برد، دستگاه اندازهسيمارتباطي قديمي مثل دستگاه گيرنده و فرستنده و تلفن بي
.هاي مغناطيسي روميزي استخطوط كارير و تلفن



و نيز  CDنفر جهت نمايش فيلم و100، سالن اجتماعات با گنجايش هاي اداريدر طبقه دوم نيز بخش
ها و سالن كنفرانس كه مربوط به جلسات اداري هيئت امناي موزه پست و مخابرات و گزاري جلسات و همايشبر

.چنين بوفه جهت پذيرايي از بازديد كنندگان قرار دارد، و همجلسات داخلي است
فت هم ، اين سبك خاص معماري را در نهايت ظرا، معمار ساختمان اداره پست تهرانمهندس نيكالي ماركوف

، هم ، هم التقاطي و هم ايرانيسبك وي در معماري هم مدرن. در اين بنا و هم در ديگر بناها پياده كرده است
، شايان ذكر است كه طراح و شروع كننده عمارت پست ماركوف و تمام كننده آن مهندس مظلوميان. غربي است

.، بوده استاز مهندسان شهرداري تهران
هاي مختلف تاريخي ايراني هاي معماري دورانتركيب سبك) پهلوي اول(بك معماري رضاخاني هاي ساز ويژگي

، اين تركيب به صورت گيري سبكي خاص با عملكرد امروز خود است كه در بناي پستو غربي با هم و شكل
طبقه باال هاي متصل به بدنه و طاق نماهاي آجري دور تا دور صحن مركزي درتزييني در ستون و سرستون

به ;اي است كه يادآور كاروان سراهاي چهار ايواني استسبك معماري و پالن ساختمان به گونه. مشهود است
نشين طبقه اول رو شاه. شودسرا گونه ساخته شدن بنا تأييد مينشين در بنا، كاروانخصوص به خاطر وجود شاه

، و ديگري رو به روي طاق نمايي با عرض وابط عمومي استبه روي طاق نمايي به عرض چهارونيم متر، كه اتاق ر
ها و تر از ساير اتاقها عريضدر هر دو مورد پنجره. ، قرار دارد، كه اتاق كنفرانس استپنج متر در طبقه دوم

.هاي موزه استغرفه
دوره در تركيب معماري بنا، هم سبك معماري دوره هخامنشيان قابل تشخيص است و هم سبك معماري

، كه به صورت خوابيده و مورد اول در ستون نماهاي چهارگوش بيروني بنا در ضلع جنوبي ساختمان. اسالمي
، به صورتي نمادين يادآور ستون و چسبيده به پيكره بناست و پايه ستون و سرستون دو گاو پشت به هم

ي شكل آجري دور تا دور حياط هاي تخت جمشيد است و سبك دوران اسالمي در طاق نماهاي گنبدسرستون
.، در طبقه دوم قابل بررسي است و با سبك معماري صفويان هم خواني و قرابت داردمركزي
خيابان امام خميني: آدرس

موزه بانك

ش تأسيس 1267هي ايران در ترين بناهايي است كه به نام بانك شاهنشاساختمان موزه بانك يكي از قديمي
شد و به موجب امتيازي كه از طرف ناصرالدين شاه به شخصي انگليسي به نام بارون جوليوس دو رويتر مؤسس 

.خبرگزاري رويتر اعطا گرديد، كار خود را در همان زمان آغاز كرد
ها را بايد رقابت ترين آنبانك شاهي ايران در مدت كار خود در ايران با موانع و مشكالتي مواجه بود كه مهم

، تنزل بهاي نقره و لطمات ناشي از لشكركشي متفقين و متحدين به ، رقابت بانك استقراضي روسصرافان ايران
.ايران در جنگ جهاني اول نام برد

چنان مقام اول را در ، هم، بانك به علت داشتن حق نشر اسكناسهاي پس از جنگ جهاني اولدر نخستين سال
، حق نشر اسكناس از طرف دولت ايران باز خريد و انتشار اسكناس ش1309تصاد ايران دارا بود، تا آن كه در اق

.به بانك ملي واگذار شد
آذر 29آخرين بانكي كه قبل از انقالب در اين ساختمان فعاليت داشت بانك بازرگاني ايران بود و سرانجام در 

.بانك تشكيل گرديد11ها، بانك تجارت از ادغام ، بنا به تصويب مجمع عمومي بانك1358



مترمربع كه از سه 1535، بنايي آجري است با مساحت قريب به ساختمان موزه با قدمتي بيش از يك قرن
كف و فوقاني تشكيل يافته و با سه مسير جداگانه به محوطه اصلي ساختمان كه ، همطبقه مجزا، شامل زيرزمين

.گردد، متصل ميتمشرف به فضاي سبز اس
كف و فوقاني با تالش مسئوالن بانك و هنرمندان مرمت و بازسازي گرديده و به نمايش در حال حاضر، طبقه هم

.، مشتمل بر اسناد، اشيا و تابلوهاي قديمي متعلق به بانك اختصاص يافته استآثار بانكي و فرهنگي
هاي ، سكههاي طالي يادبود افتتاح بانك مليو سكه) 1976(هاي المپيك كانادادر اين موزه مجموعه آلبوم بازي

مدور طال به مناسبت پنجاهمين سال شاهنشاهي پهلوي و يك جفت دكمه سردست اشرفي طال مربوط به 
هاي سه چنين اسكناسو هم) 1297(خان سردار بجنوردي با زنجير و گيره مربوط به دوره قاجاريه عزيزاهللا
هاي فاسيت پريما ساخت ايتاليا، ماشين تايپ ، و نيز ماشيناز دوره قاجاريه... توماني و 10، يتومان، پنجتوماني

.به نمايش گذاشته شده است... اپتيما و 

ميدان امام خميني خيابان فردوسي كوچه طبس بانك سپه اداره مركزي:نشاني
3110010تلفن 

موزه سينماي ايران

با حمايت مهندس سيدمحمد بهشتي در زمان رياست مركز توسعه 1373فكر ايجاد موزه سينماي ايران در 
، فاز اول موزه سينماي ايران در خيابان در مراسمي1377هنگي شهرداري تهران مطرح شد و در فضاهاي فر

، يك مجموعه موسيقي متن ، يك مجموعه كارت پستالانتشار چند كتاب. زار، كوچه پيرنيا افتتاح شدالله
.وزه سينما بودهاي م، آغاز فعاليتسالگي سينماي ايران100هاي هاي ايراني و برگزاري جشنفيلم

، سازمان ميراث ، معاونت امور سينمايي، با حمايت و كمك وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي1380سرانجام در 
، كه قبل از انقالب ستاد ، موزه سينماي ايران در بخشي از باغ فردوس، شهرداري تهران و بنياد فارابيفرهنگي

هاي پس از ل اجراي كنسرت موسيقي بود و سپس در سالجشن هنر شيراز و نمايشگاه هنرهاي تجسمي و مح
جمهور، ، رئيسسازي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي شد، با حضور سيدمحمد خاتمي، مركز آموزش فيلمانقالب

.افتتاح شد

:امكانات موزه عبارتند از
هاي سازي و فعاليتيلم، پشت صحنه و مراحل فهاي سينماييهاي فيلمشامل هزاران عكس از صحنه: هاعكس

ترين آن به نخستين روزهاي سينمايي و هنرمندان و دست اندركاران صنعت و هنر سينما است كه قديمي
;گرددنمايش فيلم در ايران باز مي

;نامه ساخته شده استفيلم400شامل : هانامهفيلم
شده و بخشي از آن به نمايش گذاشته تاكنون گردآوري1310اعالن سينمايي از دهه 2500بيش از : هااعالن
;استشده

المللي سينماي ايران كه عمدتاً به دوره جمهوري بخشي از جوايز و افتخارات بين: الملليهاي داخلي و بينجايزه
;اسالمي تعلق دارد، در موزه جمع شده و تكميل آن ادامه دارد



;رسدجلد مي8000كنون است كه به حدود ها تاهاي سينمايي از نخستين چاپشامل كتاب: هاكتاب
، ، اسناد مالكيتها، قراردادها، اسناد تاريخي، نمايشقطعه سند شامل اسناد دولتي3000حدود : اسناد و مدارك

;سال پيش تاكنون موجود است90از حدود ... سينماها و 
آرشيو تصويري فعلي موزه ) آنونس(ه كوتاه عنوان نمون500فيلم سينمايي ايراني به همراه 1000: فيلم و ويدئو
;دهدرا تشكيل مي

;است1309ترين آن متعلق به جلد نشريه است كه قديمي5000شامل : مطبوعات
دستگاه و ابزار قديمي است كه عمدتاً بسيار قيمتي و قابل نمايش در 300شامل حدود : اسباب سينما توگراف
و اغلب ساخت صنعتگران قديمي سينماي ايران است 1309ها متعلق به گاهترين اين دستموزه است كه قديمي

;شده استكاران خارجي ميدر همان زمان موجب شگفتي فن
پردازي است كه تالش ، صحنهĤرايي و چهره، دكور سازيهاي تاريخي لباسشامل نمونه: ، دكور و گريملباس

.استها صورت گرفتهبسيار زيادي براي جمعĤوري آن

تاالر است ، با ورود به محوطه باغ از طريق پله هاي ساختمان زيباي باغ فردوس مي 7تاالرهاي موزه شامل 
سالن وجود دارد و از داخل تاالر سوم سينما به وسيله پله هاي 3در طبقه فوقاني . توان وارد تاالرهاي موزه شد

.تاالر ديگر را بازديد كرد4مارپيچ مي توان 

عصر، باغ فردوسخيابان ولي: آدرس 


