
 

 1400شده توسط ایکوم در سال های برتر معرفی  موزه

 

 

 :شاخص اعمال استانداردهای فیزیکی 1.

 :های خصوصیموزه 

 موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو -۱

 شاپور یجند موزه تاریخ تجارت -۲

 های دولتی کوچک:  موزه 

 .موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند

 :های دولتی متوسطموزه 

 موزه چینی خانه -۱

 موزه ملی تاریخ طبیعی  -۲

 ، المپیک و پا را المپیک ایران موزه ملی ورزش -۳

 :های دولتی بزرگموزه 

 مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان  -۱

 ای خلیج فارس موزه منطقه -۲

 مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران -۳

 



 

 :شاخص توسعه مدیریت  2.

 :  های خصوصیموزه 

 .موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند

 :  های دولتی کوچکموزه 

 .موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند

 های دولتی متوسط: موزه  

 .موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند

 :های دولتی بزرگموزه 

 مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان  -۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :شاخص گردآوری 3.

 :های خصوصیموزه 

 موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو -۱

 موزه آثار فرهنگی تاریخی کرباسی -۲

 نمانوکیا کآردا ارامنهموزه  -۳

 :های دولتی کوچکموزه 

 موزه تاریخ علوم اردبیل -۱

 باغ موزه نگارستان  -۲

 به صورت مشترک: موزه مردم شناسی میمه و پارک موزه علوم زمین

 :های دولتی متوسطموزه 

 موزه ملی تاریخ طبیعی  -۱

 موزه ملی هنر و ادبیات کودک  -۲

 :های دولتی بزرگموزه 

 ان قدس رضویموزه آست -۱

 موزه ملی ایران -۲

 

 

 

 



 

 :شاخص نگهداری و حفاظت 4. 

 :های خصوصیموزه 

 شاپور یجند موزه تاریخ تجارت -۱

 موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو -۲

 هپبد موزه خصوصی -۳

 :های دولتی کوچکموزه 

 موزه باستان شناسی و مردم شناسی خلیج فارس -۱

 سایت موزه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه  -۲

 موزه شهرداری اردبیل -۳

 :های دولتی متوسطموزه 

 موزه چینی خانه -۱

 موزه رضا عباسی  -۲

 موزه مقدم  -۳

 :های دولتی بزرگموزه 

 مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان  -۱

 موزه ملی ایران -۲

 مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران -۳

 

 



 

 :شاخص مناسب سازی برای معلوالن  5.

 :های خصوصیموزه 

 موزه صلح -۱

 موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو -۲

 :های دولتی متوسطموزه 

 موزه هنرهای تزئینی  -۱

 باغ موزه قصر -۲

 موزه ملی ورزش، المپیک و پاراالمپیک  -۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :شاخص تالش برای بقا 6.

 :های خصوصیموزه 

 خانه موزه چمن آرا )بتهوون(  -۱

 به صورت مشترک موزه تاریخ و مردم شناسی شاهین شهر و موزه هنر مشکین فام  -۲

 موزه خصوصی تمبر یکتا -۳

 : های دولتی کوچکموزه 

 .موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند 

 های دولتی متوسط: موزه 

 .موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند 

 :های دولتی بزرگموزه 

 موزه ارتباطات -۱

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :شاخص بازدید 7.

 :های خصوصیموزه 

 موزه بین المللی مطبوعات  -۱

 موزه زمین شناسی گرگان -۲

 موزه عروسک -۳

 :های دولتی کوچکموزه 

 باغ موزه نگارستان  -۱

 موزه تاریخ علوم اردبیل -۲

 وقاپ  کاخ عالی -۳

 :های دولتی متوسطموزه 

 موزه مقدم 

 :های دولتی بزرگموزه 

 موزه ملی ایران -۱

 موزه آستان قدس رضوی -۲

 مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد  -۳

 

 

 

 



 

 :شاخص معرفی  8.

 :های خصوصیموزه 

 موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو -۱

 و خانه موزه بومیان کیش زاو به صورت مشترک موزه مردم شناسی -۲

 موزه معماری و خالقیت  -۳

 :کوچکهای دولتی موزه 

 موزه خیابان ولی عصر  -۱

 موزه شهرداری اردبیل -۲

 سایت موزه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه  -۳

 :های دولتی متوسطموزه 

 موزه آبگینه و سفال -۱

 موزه ملی هنر و ادبیات کودک  -۲

 به صورت مشترک موزه رضا عباسی و موزه تاریخ آمل  -۳

 :های دولتی و بزرگموزه 

 موزه ملی ایران -۱

 مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان  -۲

 موزه آستان قدس رضوی -۳

 

   



 

 :شاخص روز جهانی 9.

افت حداقل امتیاز  موفق به دری های دولتی بزرگهای دولتی متوسط و موزههای دولتی کوچک و موزههای خصوصی و موزهموزه

 .نشدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :شاخص پژوهش 10.

 :های خصوصیموزه 

 موزه معماری و خالقیت  -۱

 موزه آثار فرهنگی تاریخی کرباسی -۲

 موزه ارامنه جلفای نو  -۳

 :های دولتی کوچکموزه 

 به صورت مشترک موزه تاریخ علوم اردبیل و موزه شهرداری اردبیل -۱

 تپه  سایت موزه میراث جهانی چغازنبیل و هفت -۲

 موزه خیابان ولی عصر  -۳

 :های دولتی متوسطموزه 

 موزه ملی ورزش، المپیک و پا را المپیک  -۱

 موزه آبگینه و سفال -۲

 :های دولتی بزرگموزه 

 موزه ملی ایران -۱

 مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان  -۲

 آستان قدس رضوی -۳

 

 

 



 

 :شاخص آموزش 11.

 :های خصوصیموزه 

 موزه صلح تهران  -۱

 موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو -۲

 موزه معماری و خالقیت  -۳

 :های دولتی کوچکموزه 

 سایت موزه چغازنبیل و هفت تپه  -۱

 موزه تاریخ علوم اردبیل -۲

 موزه باستان شناسی و مردم شناسی خلیج فارس -۳

 :های دولتی متوسطموزه 

 موزه ملی تاریخ طبیعی  -۱

 رهای تزئینی ایرانموزه هن -۲

 موزه فرش -۳

 :های دولتی بزرگموزه 

 موزه ملی ایران -۱

 مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان  -۲

 موزه علوم و فناوری  -۳

 

 



 

 :شاخص کودک و نوجوان 12.

 :های خصوصیموزه 

 موزه صلح تهران  -۱

 خانه موزه چمن آرا )بتهوون(  -۲

 فرهنگ صلحبه صورت مشترک موزه تنوع زیستی سمیرم و سفیران  -۳

 :های دولتی کوچکموزه 

 موزه شهرداری اردبیل -۱

 یریز به صورت مشترک موزه تاریخ علوم اردبیل و موزه خط و کتابت استاد میرزا احمد نی -۲

 :های دولتی متوسطموزه 

 موزه هنرهای تزئینی ایران -۱

 :های دولتی بزرگموزه 

 موزه ملی علوم و فناوری  -۱

 موزه ملی ایران -۲

 مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران -۳

 

 

 

 

 



 

 :شاخص خالقیت و نوآوری 13.

 :های خصوصیموزه 

 موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو -۱

 موزه معماری و خالقیت  -۲

 موزه صلح تهران  -۳

 :های دولتی کوچکموزه 

 موزه خیابان ولی عصر  -۱

 های دولتی متوسط: موزه 

 .از نشدندموفق به دریافت حداقل امتی

 :های دولتی بزرگموزه 

 موزه ملی ایران -۱

 موزه ارتباطات -۲

 ای خلیج فارس موزه منطقه -۳

 


