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 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته گردشگري 
رئيس كميته تخصصي گردشگري سازمان  –محمدعلي حاتميان 

احمدرضا منتظري-رئيس مركز هتلداري و گردشگري اصفهان  
ن-مربي اداره كل آموزش فني و حرفه اي اصفهان  احسين رحمتي

هاجر امين الرعايا-مربي اداره كل آموزش فني و حرفه اي اصفهان 
مهسا رومينا- مربي اداره كل آموزش فني و حرفه اي اصفهان 

شيوا رحيمي - مربي اداره كل آموزش فني و حرفه اي اصفهان 

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل:  
- دفتر طرح و برنامه هاي درسي سازمان   

-  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان  

فرآيند اصالح و بازنگري :  
- با عنايت به نياز بازار كار و تغييرات فناوري ، مقرر شد استاندارد مزبور مورد بررسي مجدد قرار گرفته و بازنگري شود.  



  

 
 
 
 
 

  شايستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

آخرين مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي رديف 
رشته 

تحصيلي 
شغل و سمت  

سابقه كار 
مرتبط 

 ايميل تلفن و، آدرس  

تاريخ  فوق ليسانسمحمدعلي حاتميان  1
رئيس گروه 
گردشگري و 

هتلداري 
14 

 تلفن ثابت :
تلفن همراه :  

  hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

آدرس :  

احمدرضا  2
منتظري 

 ليسانس
مهندسي 
 كشاورزي

رئيس مركز 
هتلداري و 
گردشگري 

 اصفهان

17 

 0311-6683630تلفن ثابت :
تلفن همراه :  

  hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

آدرس :  

 فوق ليسانسحسين رحمتيان  3
جغرافيا و 

برنامه ريزي 
 توريسم

 10 مربي سازمان

 0311-6683630تلفن ثابت :
تلفن همراه :  

  hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

 آدرس : 

مهسا رومينا  4
دانشجوي كارشناسي 

 ارشد

جغرافيا و 
برنامه ريزي 

 توريسم
 5 مربي سازمان

 0311-6683630تلفن ثابت :
تلفن همراه :  

  hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

 آدرس : 

هاجر  5
امين الرعايا 

دانشجوي كارشناسي 
 ارشد

باستان 
 شناسي

 5 مربي سازمان

 0311-6683630تلفن ثابت :
تلفن همراه :  

  hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

 آدرس : 

 فوق ليسانسشيوا رحيمي  6
جغرافيا و 

برنامه ريزي 
 توريسم

 9 مربي سازمان

 0311-6683630تلفن ثابت :
تلفن همراه :  

  hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

رس : 

 فيزيك فوق ديپلمفريبا عقيلي  7
كارشناس 

 آموزش
12 

 0311-6683630تلفن ثابت :
تلفن همراه :  

  hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

آدرس : 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعاريف :  
استاندارد شغل :  

 مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته 
مي شود. 

استاندارد آموزش :  
نقشه ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  

نام يك شغل :   
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .  

شرح شغل :  
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت ها ، 

شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .  
طول دوره آموزش :  

حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .  
ويژگي كارآموز ورودي :  

حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .  
كارورزي: 

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد و ضرورت 
دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.(مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت 

تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد.) 
ارزشيابي :  

كتبي عملي و اخالق ، عملي  بخش ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
حرفه اي خواهد بود .  

صالحيت حرفه اي مربيان :  
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود . 

شايستگي :  
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .  

دانش :  
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي . كه مي تواند شامل علوم پايه (رياضي 

، تكنولوژي و زبان فني باشد .  ، زيست شناسي ) ، شيمي ، فيزيك 
مهارت :  

حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .  
نگرش :  

مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .   
ايمني :  

مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود . 
توجهات زيست محيطي : 

 مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.



  

 
 
 
 
 

 نام استاندارد آموزش شغل: 

راهنماي موزه 

 :استاندارد آموزش شغلشرح 

راهنماي موزه شغلي از حوزه گردشگري است كه داراي شايستگي هاي : مفاهيم و تاريخچه موزه- كليات و ساختار 

موزه- وظايف و عملكرد موزه- موزه هاي ايران و جهان- فنون موزه داري- بازاريابي موزه و طراحي موزه مي باشد و 

 راهنماي تخصصي فرهنگي در ارتباط مي باشد.  – راهنماي محلي –با مشاغلي چون : راهنماي عمومي گردشگري 
 

 

:  وروديويژگي هاي كارآموز 

 ميزان تحصيالت : ديپلم حداقل 

 توانايي جسمي و ذهني : سالمت جسمي و رواني  حداقل 

 مهارت هاي پيش نياز  :راهنماي عمومي گردشگري 

0B :آموزش  دوره طول  

     ساعت 280طول دوره آموزش                    :      

      ساعت 97ـ زمان آموزش نظري               :     

     ساعت 183ـ زمان آموزش عملي                :     

   ساعت 0ـ زمان كارورزي                       :       

      ساعت0ـ زمان پروژه                            :      

 بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد ) 

% 25 كتبي : -

 %65 عملي :-

% 10 اخالق حرفه اي : -

1B: صالحيت هاي حرفه اي مربيان 

 تاريخ- باستان شناسي با سه سال سابقه كار مرتبط  – موزه داري –حداقل ليسانس گردشگري 

 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :  ٭

راهنماي موزه فردي است كه مبادرت به راهنمايي گردشگران در موزه ها مي نمايد.  
 
 
 
 
 
 اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) : ٭

Museum guide 
 
 
 
 
 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

راهنماي عمومي گردشگري  
راهنماي محلي  

راهنماي طبيعت گردي  
راهنماي تخصصي فرهنگي  

 
 
 
 
 
 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار : ٭

     طبق سند و مرجع ...................................... الف : جزو مشاغل عادي و كم آسيب  

               طبق سند و مرجع ...................................... �ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

          طبق سند و مرجع ........................................ �ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

           �د :  نياز به استعالم از وزارت كار    



  

 
 
 
 
 
 
 
 

استاندارد آموزش شغل  
 - شايستگي ها 

 عناوين رديف

2B1   مفاهيم و تاريخچه موزه
3B2   كليات و ساختار موزه
وظايف و عملكرد موزه   3
موزه هاي ايران و جهان   4
فنون موزه داري   5
بازاريابي موزه   6
طراحي موزه   7

 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
مفاهيم و تاريخچه موزه  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

15 15 30 

4B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

5B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

نقشه موزه هاي ايران     دانش : 
 كره جغرافيايي  
تخته وايت برد  

ماژيك وايت برد  
صندلي مربي  
صندلي كارآموز 

ميز مربي  
ميز كارآموز 

تخته پاك كن 
كامپيوتر  
خودكار 
مداد 

پاك كن 
 A4كاغذ 

 آموزشي  Cdفيلم و 

   2- واژه شناسي موزه 

   8-تاريخچه موزه (ايران و جهان) 

   2-معرفي شوراي بين المللي موزه ها 

   3-درك مفاهيم پايه اي موزه  

   مهارت : 

  10 -تجزيه و تحليل اصطالحات و مفاهيم موزه  

  5 -نحوه تشخيص كدهاي اخالقي ايكوم  

    

    

نگرش : 

-رعايت اخالق حرفه اي در بازديد از موزه ها  

 
ايمني و بهداشت :  

-رعايت اصول بهداشتي هنگام بازديد از موزه ها 
 

توجهات زيست محيطي : 
-حفظ موزه هاي طبيعي 

 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
كليات و ساختار موزه 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

12 25 37 

6B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

7B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

نقشه موزه هاي ايران     دانش : 
 كره جغرافيايي  
تخته  وايت برد  
ماژيك وايت برد  

صندلي مربي  
صندلي كارآموز 

ميز مربي 
ميز كارآموز 

تخته پاك كن 
كامپيوتر  
خودكار 
مداد 

پاك كن 
 A4كاغذ 

 آموزشي Cdفيلم و 

   4- انواع طبقه بندي موزه ها 

   4-طبقه بندي موضوعي موزه ها  

   4-روند ها و چالش هاي پيش روي موزه ها  

    

   مهارت : 

  5 -نحوه تشخيص و طبقه بندي موزه ها بر اساس موضوع  

  5 -چگونگي طبقه بندي موزه ها بر اساس نحوه اداره  

-كاربرد حوزه جغرافيايي و سطح تخصص مخاطبان در طبقه 
بندي موزه ها  

 10  

  5 -شيوه ارايه و نمايش آثار در طبقه بندي موزه ها  

نگرش : 

-رعايت اخالق حرفه اي در بازديد از موزه ها  

 
ايمني و بهداشت :  

- رعايت اصول بهداشتي هنگام بازديد از موزه ها 
 

توجهات زيست محيطي : 
-حفظ موزه هاي طبيعي  

 
 



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
وظايف و عملكرد موزه ها  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

14 35 49 

8B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

9B ابزار ،تجهيزات  ،
 مصرفي و منابع مواد

آموزشي 
نقشه موزه هاي ايران     دانش : 

 كره جغرافيايي  
تخته  وايت برد  
ماژيك وايت برد  

صندلي مربي  
صندلي كارآموز 

ميز مربي 
ميز كارآموز 

تخته پاك كن 
كامپيوتر  
خودكار 
مداد 

پاك كن 
 A4كاغذ 

 آموزشي Cdفيلم و 

   4-وظايف موزه  
   2-منابع درآمد موزه  

   4-فضاي فيزيكي موزه ها 
   4-پژوهش و آموزش در موزه 

   مهارت : 
  4 -نحوه تعيين هويت اشيا  

  7 -شيوه گردآوري و آثار موزه اي  
  4 -چگونگي ثبت و ضبط آثار  

-نحوه نگهداري و مرمت آثار  
-نحوه ارائه و نمايش آثار در سالن ها  

نحوه نورپردازي و ساختمان بناي موزه  

 7  

 8  
 5  

نگرش : 

-رعايت اخالق حرفه اي در برخورد با كاركنان و مخاطبان موزه  

 

ايمني و بهداشت :  
-رعايت اصول بهداشتي هنگام بازديد از موزه ها  

-رعايت اصول ايمني جهت حفظ اشياء و آثار موزه اي  
توجهات زيست محيطي : 

 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
موزه هاي ايران و جهان 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

25 40 65 

10B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

11B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

نقشه موزه هاي ايران     دانش : 
 كره جغرافيايي  
تخته  وايت برد  
ماژيك وايت برد  

صندلي مربي  
صندلي كارآموز 

ميز مربي 
ميز كارآموز 

تخته پاك كن 
كامپيوتر  
خودكار 
مداد 

پاك كن 
 A4كاغذ 

 آموزشي Cdفيلم و 

   15-موزه هاي شاخص ايران 

   10-مشهورترين موزه هاي جهان 

    

    

   مهارت : 

  16 -بازديد از موزه هاي هنري، تاريخي و كاخ موزه ها 

  8 -بازديد از موزه هاي طبيعي (اكو موزه ها) 

  8 -بازديد از موزه هاي آموزشي و علمي 

  8 -بازديد از نمايشگاه هاي دائمي و موقت  

نگرش : 

-حس مسئولست نسبت به آثار گذشتگان  

 

ايمني و بهداشت :  
-رعايت اصول بهداشتي هنگام بازديد از موزه ها  

-رعايت اصول ايمني جهت حفظ اشياء و آثار موزه اي  
توجهات زيست محيطي : 

 -
 -

 
 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
فنون موزه داري  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 30 39 

12B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

13B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

نقشه موزه هاي ايران     دانش : 
 كره جغرافيايي  
تخته  وايت برد  
ماژيك وايت برد  

صندلي مربي  
صندلي كارآموز 

ميز مربي 
ميز كارآموز 

تخته پاك كن 
كامپيوتر  
خودكار 
مداد 

پاك كن 
 A4كاغذ 

 آموزشي Cdفيلم و 

   6-مديريت منابع انساني در موزه  

   3-ويژگيهاي فردي و تخصصي راهنماي موزه  

    

    

   مهارت : 

  10 -عملكرد و وظايف راهنماي موزه  

  8 -نحوه ارتباط با گردشگران در موزه 

  6 -نحوه راهنمايي گردشگران بر اساس سن افراد  

  6 -ايجاد انگيزش در مخاطبين  

نگرش : 

-رعايت اصول برخورد با افراد و گردشگران  

 
ايمني و بهداشت :  

-حفظ اصول ارگونومي  
-حفظ اصول ايمني و مراقبت از آثار هنگام بازديد از موزه ها  

توجهات زيست محيطي : 
 -
 -

 
 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
بازاريابي موزه  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

12 22 34 

14B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

15B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

نقشه موزه هاي ايران     دانش : 
 كره جغرافيايي  
تخته  وايت برد  
ماژيك وايت برد  

صندلي مربي  
صندلي كارآموز 

ميز مربي 
ميز كارآموز 

تخته پاك كن 
كامپيوتر  
خودكار 
مداد 

پاك كن 
 A4كاغذ 

 آموزشي Cdفيلم و 

   2-مطالعات بازار  

   3-مطالعه بازار هدف  

   4 -عوامل موثر بر تقاضاي بازديد از موزه 

   3-آميخته هاي بازاريابي موزه  

   مهارت : 

  6 -كاربرد انواع تقاضاهاي بازار 

  6 -بكارگيري ابزار هاي آميخته بازاريابي در موزه  

  5 -بكارگيري روش هاي فن بيان  

-بكارگيري روش هاي تعيين جايگاه موزه در بازار و بررسي 
رقبا 

 5  

نگرش : 

-رعايت اصول برخورد با افراد و گردشگران  

 

ايمني و بهداشت :  
-حفظ اصول ارگونومي  

-حفظ اصول ايمني و مراقبت از آثار هنگام بازديد از موزه ها  
توجهات زيست محيطي : 

 
 

 
 



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
طراحي موزه  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 16 26 

16B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

17B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

نقشه موزه هاي ايران     دانش : 
 كره جغرافيايي  
تخته وايت برد  

ماژيك وايت برد  
صندلي مربي  
صندلي كارآموز 

ميز مربي  
ميز كارآموز 

تخته پاك كن 
كامپيوتر  
خودكار 
مداد 

پاك كن 
 A4كاغذ 

 آموزشي Cdفيلم و 

   2-موزه و گالري آثار هنري  

   3-فضاهاي كاربردي موزه  

   3-تجهيزات مخازن موزه  

   3-شرايط دسترسي اشياء و جابجايي آنها  

   مهارت : 

  6 -مكان گزيني و امكان سنجي فضاي موزه  

  4 -نحوه استفاده از فضاهاي انتخابي  

  4 -تطبيق ساختمان هاي انتخابي موزه بر اساس موضوع موزه  

  2 -بكارگيري گرافيك مناسب در طراحي موزه  

نگرش : 

-رعايت اصول اخالق حرفه اي در طراحي موزه  

 

ايمني و بهداشت :  
-حفظ اصول ارگونومي  

-حفظ اصول ايمني و مراقبت از آثار موزه  
توجهات زيست محيطي : 

-استفاده از لوازم مناسب و سازگار با محيط زيست در طراحي موزه 
 

 



  

 
 
 
 

                    - برگه استاندارد تجهيزات
توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

نقشه موزه هاي ايران 
كره جغرافيايي 
تخته وايت برد 
صندلي مربي 

صندلي كارآموز 
ميز مربي 

ميز كارآموز 
تخته پاك كن 

كامپيوتر متصل به اينترنت 
 

موجود در بازار 
موجود در بازار 

 150*200ابعاد 
چرخدار 
معمولي 
معمولي 
معمولي 

موجود در بازار 
P4 
 

1 
1 
1 
1 
15 
1 
15 
2 
1 
 

 

توجه :  
ت  ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ت ب زا جهي ت  -1 شود .  5 رفته  ر در نظر گ ف  ن

 
 
 

                  - برگه استاندارد مواد  
توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

1 
2 
3 
4 
5 
 

ماژيك وايت برد 
خودكار 
كاغذ 
مداد 

پاك كن  

در رنگهاي مختلف 
معمولي  

A4 
HB 

معمولي 

4 
3 

بسته 1
3 
1 

 

توجه : 
ت  ه ظرفي ه ب رگا ر و يك كا ف ء يك ن زا ا ه  د ب 1 - موا شود . 5 سبه  حا ر م ف  ن

 
 
 
 

                    - برگه استاندارد ابزار 
توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

1 
2 

 CDفيلم و 
 آموزشي

 - موجود در بازار 

     
توجه :  

شود .  - سبه  حا ر م ف سه ن ء هر  زا ا ه  ر ب زا اب



  

 
 
 
 
 
 

 - منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ) 
 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

 شركت فيروزه اصفهان 1393 - - موزه هاي جهان 1
   - - نرم افزار فيروزه  2
 تهران  1384- - نرم افزار ايرانيا  3

       
       
       
       

 
 
 
 
 

 - ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( پيشنهادي گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصلي  
مترجم/  مولف / مولفين سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

1 
2 
3 
4 
5 

نخستين موزه ايران 
موزه داري 

موزه ،موزه داري و موزه ها 
مديريت موزه 

مراقبت و نگهداري اشيا موزه 

1381 
1382 
1387 
1364 
1363 

ايرج افشار 
نوشين دخت 

نفيسي 
محمد زاهدي 
بهاره حاجيها 
پيراسكومي 

آگروال او بي 
 

 -
 -

عبدالرحمن 
اعتصامي 
صدري 

زهرا راحت 
ورنوسفادراني 

 
 

مجله موزه ها 
تهران 

اصفهان 
تهران 
تهران 

 

 30شماره 
سمت 

چهارباغ 
اداره كل 
موزه ها 
اداره كل 
موزه ها 

 

 

        
        
        
        
        
        

 



  

 
 
 
 

 
 

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد 
رديف عنوان 

 www.aqm.ir 1وب سايت رسمي موزه آستان قدس رضوي                                             
www.golestan palace.org 2 

 www.rezaabbasimuseum.ir 3وب سايت رسمي موزه رضا عباسي                             
 www.ic-ic.ca 4وب سايت رسمي موزه داري ايران                                                       

 www.irtmca.com 5وب سايت رسمي موزه هنرهاي معاصر                                          
www.saadabad palace.org 6 
www.iran miras.org 7 
www.nationalmuseum.ir 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aqm.ir/
http://www.aqm.ir/
http://www.golestan/
http://www.rezaabbasimuseum.ir/
http://www.rezaabbasimuseum.ir/
http://www.icic.ca/
http://www.icic.ca/
http://www.irtmca.com/
http://www.irtmca.com/
http://www.saadabad/
http://www.iran/
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