
راناحیاي تاریخ علم و فناوري ای
_________________________

روح اهللا محمدي
________

هیات علمی موزه ملی علوم و فناوري
__________________



Spectrum Painting By Elizabeth Dawson

موزه  ملی علوم و فناوري
مراکز علم

ماموریت و اهداف تفاوت ها  و شباهت ها را روشن می کند..

اف راه اندازي مراکز علم و پژوهش هاي مرتبط یکی از اهد
..موزه ملی علوم و فناوري است



آثاريساختومعرفیوگرفتشکل85سالدرموزهاجراییهسته
ابوبکر،)الحیل ها(خراسانیشاکربنوموسیچونبزرگیدانشمنداناز

التآابزار(دمشقیعرضیالدینموید،)ترازها(کرجیحاسبمحمد
آب(الجزري،)هاگرانکش(سیناابوعلی،)مراغهرصدخانهدررصدي

و)برباالآب(راصدالدینتقی،)رمزيقفلوطاووسساعتباالبر،
بادآسواشکانیپیلچونزمینایرانکهنهايفناوريازتعدادي

درآثارایننهایتدروگرفتقرارساختوطراحیکاردستوردر
1389هماآباندراسالموایراندانشمنداندستاوردهاينمایشگاهقالب

.دشبازگشاییعمومرويبرملیکتابخانهیکشمارهساختمان
هايحوزهدرآثارساختخالیهايپستتکمیلبا1390سالدر

قرارارکدستوردر...والکترومغناطیسنور،چونفیزیکمختلف
هباثرهاتکساختنازراخودفعالیتهايموزه،1393ازتقریبا.گرفت
موزهفعالیتهاتحوالت،اینکناردرودادتغییرگالري هاساختن

هاجنگنشست ها،همایش،سار،رویداد،جشنواره،سیار،نمایشگاه(
.کردپیداتنوعچشمگیريطوربه)...وعلمی

1380اسفند : پیشنهاد تاسیس

1381دي : تصویب کلیات در هیات دولت

1384مرداد : تصویب اساسنامه
22مرداد سالگرد تاسیس موزه

1389آبان : اولین نمایشگاه

1391مهر : افتتاح سی تیر

تاریخچه راه اندازي موزه ملی علوم و فناوري



پاسداشت تاریخ علم و فناوري ایران و اسالم



الحیل هاي 
بنوموسی

ترازهاي کرجی

اسالمی-بازنمایی دستاوردها دانشمندان ایرانی
به صورت تک شی یا مجموعه اشیا



نیپیل اشکا بوم ایرانی

گران کش هاي ابن سینا



رصد نجوم ابزار 
قدیم
مراغهرصدخانه 



اضافه شدن : طراحی نمایشگاه
سناریو و طراحی محیطی 

گالری ابزار رصدی نجوم قدیم



گالري ابزار آالت جراحی
در مشهورترین جراح جهان غرب اسالم(کتاب زهراوي 

)  اسپانیا



کمی و نوجوانان نمایشگاه هاي و فعالیت هاي صرفا مبتنی دستاوردهاي و فناوري بومی احتماال براي خردساالن، کودکان
.باشدخسته کننده

 ویدادها و سایر طراحی فضاي بیرونی، گالري ها، رالهام بخش می تواند دستاوردهاي دانشمندان ایرانی و فناوري هاي بومی
.  فعالیت هاي مراکز علم و سازندگان آنها باشد

 اده می شود که باید از استفافزایش انگیزه و اعتماد بنفس ملی معموال احیاي و بازنمایی تاریخ علم و فناوري در کشور جهت
.به جهان عرضه کنیممیراث بشري کنیم و آنها را به عنوان عبور این مرحله 

 شورمان می تواند براي همۀ فعالیتهاي مراکز علم کامضا، احتماال مهمترین و جذاب ترین المان هاي فناوري بومیاستفاده از
.  باشد

 هستندمعبري مناسب و الهام بخشتعاملی، فناوري هاي بومی -مراکز علم و وسایل علمیورود به بازار جهانی براي.

مراکز علم، فناوري بومی 
آینده....

___________________________



فراوانبا سپاس 
___________________________________________________________________


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11

