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إیران ارض االربعه فصول و أاللف لون ، أرض التاریخ والثقافة. ارض الهدایا 
التذكاریة و بلد األصالة و هذا ليس مجرد شعار جلذب السياح بل حقيقة نابعه 
من وجهة نظر الناس من جميع أنحاء العالم الذین زاروا  هذه األرض العریقة 
و شاهدوا  معاملها املذهلة و ملسوا جمالها . فان قدم و ثراء التمدن التاریخي 
املوجود في ایران، تنوع االثار الطبيعيه املذهلة اللت ليس لها بدیل، مناخ األربعة 
فصول، املظاهر الثقافية املتنوعة ، وجود اقوام مختلفه ذو آداب و رسوم و عادات 
املادي و  التراث  البلد یصبح كثروة و كنز من  مختلفة وجذابة، جعلت هذا 

املعنوي.
إیران هي البلد الوحيد في العالم الذي اذا قمت بزیاره احد مدنه في أي وقت 
من السنة فانك سوف تستطيع ان تشهد تنوع مناخي كبير . كانك في املوسم 
املفضل لدیك. ففي ذروة فصل الشتاء، ميكنك الذهاب الي مدن ذات طقس 
صيفي.  هناك اماكن ذات جو ربيعي و اماكن فيها جو كفصل اخلریف و في 
ذروة الصيف توجد هناك مناطق مملوئه بالثلوج و اجلليد أو األمطار الغزیرة أو 
نسيم الربيع الطيف . فطبيعة إیران كلوحه ملونه ذات اربعه فصول في آن واحد 

و كل شيء في ایران ذو تنوع كبير كطبيعه ایران .
إیران هي أرض التاریخ و الثقافة. ليس فقط لوجود الباسارجاد ،چغازنبيل و 
املادیة  اآلثار  و  وخوزستان  ،أصفهان  شيراز  یزد،  مدن  جهان،  نقش  ساحه 
امنا النها متلك  عشرات آالف سنه من  و  العاملي  التراث  قائمة  املسجله علي 
احلضارة و  آالف اآلثار التاریخية و الفنية  التراثيه و القدمية و مجموعه متنوعة 
و قيمة من التراث الالمادي و املذهبي و كذلك الطقوس و العادات و التقاليد 
البدائية  فكلها تثبت أصالة و عظمة إیران أمام العالم . كما ان تاریخ الفن و 
العلوم و مجاالت التكنولوجيا املتوفره في هذا اليوم هو بفضل وجود اشخاص 
عظماء كحافظ و سعدي، اخليام و ابن خلدون و الفارابي و ابن سينا، الفردوسي 

و الرومي، و آالف املتفكرین و  بسبب  سعيهم و محاوالتهم السابقة.



إیران هي أرض الهدایا التذكاریة واألصالة . ليس فقط لوجود االف االسواق 
في جميع مدنة و امنا الن إیران هي مهد احلرف اليدویة و الفنون التقليدیة في 
العالم و النها تعرض لنا أكثر من مائتي نوع من احلرف اليدویة  املميزه و املعتبره 
من قبل اليونسكو . جميعها ذات جودة و نوعية و جمال ممتاز و هي متوفره 
ملختلف األذواق و كذلك  لوجود ألذ األطعمة و اطيب األغذیة احمللية التقليدیة 

و الصحية  التي تناسب كل األذواق و تقدمها لهم . 
» إیران ارض االربعه فصول و أاللف لون، أرض التاریخ و الثقافة . ارض الهدایا 
التذكاریة و بلد األصالة « . صحاري إیران جبالها و غاباتها و سهولها و بحارها 

و  ثقافتها و رسومها اجلميلة  هي في انتظاركم.
اذا كنت ترغب مبشاهدة  عالم كبير في ارض صغيره ، فقم بزیاره إیران.
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فــي الســنوات األخيــرة ، مــع ان الســياحة تعتبــر صناعــة ناشــئة و حدیثــه اال انهــا قــد 
جذبــت انتبــاه العدیــد مــن البلــدان اليهــا و مــن مميــزات هــذه  الصناعــة فــي إیــران 
هــي وفــور و تنــوع مناطــق اجلــذب الســياحي فيهــا ، لــذا فــان الســياحة تعتبــر االن 

واحــدة مــن أولویــات البــالد فــي مجــال التنميــة االقتصادیــة.

إيران اليوم
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   برج احلرية - رمزا للتكامل  بني الفن و احلداثة في طهران    
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إيران اليوم  

برملان اجلمهوریة االسالمیة االیرانیة

اجلغرافيا:
ــيا و  ــرب آس ــوب غ ــي جن ــع ف ــًا و یق ــراً مربع ــغ مســاحته 1،648 كيلومت ــر وتبل ــد كبي ــران بل إی
الــدول املطلــة عليــه تشــمل: أفغانســتان، أرمينيــا، أذربيجان،العــراق، باكســتان، تركيــا، 

تركمانســتان كمــا یقــع بحــر عمــان و اخلليــج الفارســي فــي جنوبــه.
 

علم جمهورية إيران اإلسالمية:
مت اعتماد العلم الرسمي للجمهوریة اإلسالمية اإلیرانية یوم 29 یوليو عام 1980.

ألــوان العلــم تعــود إلــى اواســط القــرن ال18، فاألخضــر ميثــل اإلســالم و األبيــض ميثــل الســالم 
واألحمــر ميثــل الشــجاعة.

و وفقــًا للمصــادر، فــان اللــون األبيــض املوجــوده علــى احلــواف البيضــاء و اخلضــراء، قــد تكــرر 
فيهــا عبــارة اهلل أكبــر 22 مــرة و التــي تعنــي  »اهلل أعلــى مــن ان یوصــف« .

تقع عالمه إیران الرسمية في منتصف اجلزء األبيض.
عالمه إیران الرسمية:

ــي املركــز  ــذي یقــع ف ــادئ اخلمســة لإلســالم و الســيف ال ــة املب ــه الرســمية االیراني ــل العالم متث
ــوة و قــدره البــالد . یعــرب عــن ق
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جسر الطبيعة - طهران                                        

العمارة التقليديه احلديثة -  طهران – تلفيق العمارة احلدیثة والتقليدیة في إیران
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شركه هما للطيران - اخلطوط اجلویة اإلیرانية

جسر الطبيعة - طهران                                        

مترو –  طهران

إيران اليوم

أكبر جسر لعبور املاره و الدراجات في الشرق األوسط
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جسر الفجر - طهران

مرکزالتسوق -کیش
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فندوق اسبیناس الدولی - طهران

کیش 

إيران اليوم
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تيليكابني التوجال - طهران - جبال البرز في شمیرانات 

التصميم الداخلي لغرف فندق البرين - طهران - منتجع التزلج دیزین
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التزلج على اجلليد - ارتفاعات جبال البرز

فندق البرين - طهران - منتجع دیزین للتزلج

إيران اليوم
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نادي الرياضة - طهران

املطعم و القهوة خانه  - طهران

فيال سكنية راقیة - طهران
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مجمع سكني - عمارة عضویة - طهران، نياواران

فيال سكنية - العمارة احلدیثة - طهران

إيران اليوم
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 املاس قو في الشرق األوسط - مجمع جتاري ثقافي ریاضي و سكني على
 ضفاف بحر قزوین

بيت الشريفي -   طهران
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مبنیٰ  فاخر - طهران 

 التصميم الفائز بجائزة العمارة  عام 2013

إيران اليوم
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فندق داريوش – جزیرة كيش

االسواق التقليديه اإليرانيه

 فندق درويش - مشهد 
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منظمة املوانئ و املالحة البحریة

 مركز برديس ملت السينمائي -  طهران-   املركز الثقافي للفنون

قاعة ابو ريحان البيروني - مركز املؤمترات الدوليه الواقع في جامعة الشهيد بهشتي

إيران اليوم





الصناعيــة و  فالتنميــة  التنميــة.  بامــر  انــاس كادحــني مهتمــني  ناميــة ذات  إیــران دولــة 

التحدیــث و االتصــاالت والتكنولوجيــا هــي مــن الشــروط أالساســيه لتحقيــق التنميــة 

املســتدامة و الرتقــاء البنيــة التحتيــة للســياحة فــي ایــران.

الصناعة والعلوم والتكنولوجيا
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فندق مطار اإلمام اخلميني الدولي -  طهران

منصات النفط في اخلليج الفارسي
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الصناعــة والعلــوم والتكنولوجيا

شوارع املدينة -  طریق اإلمام علي )ع( السریع - طهران

صناعة احلديد الصلب - اصفهان - مباركه

صناعة السيارات اإليرانية -  إیران خودرو
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  مصنع دباغة اجلود في جامعة الفنون في تبریز

جامعة الشهيد بهشتي- طهران

 جامعة طهران
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جامعة الشهيد بهشتي

النساء في املختبر

 جامعة تربية املدرس

الصناعــة والعلــوم والتكنولوجيا
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التزلج املائی باملضلة - جزیرة کیش

اجلت اسکی - جزیرة کیش - اخللیج الفارسی

التزلج علیٰ املاء - جزیرة کیش
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الترفييــه و ســياحة املغامرات

طقوس البطولية و الزورخانه
 ) املسجلة في قائمة اليونسكو العامليه ( 

الترفييه و سياحة املغامرات:
ــي  ــدول نشــاطا ف ــر ال ــن أكث ــران هــي واحــدة م ــدان الشــرقية، إی ــع البل ــني جمي ــن ب م
ــل ،  ــز و ركــوب اخلي ــى وجــه اخلصــوص القف ــة و عل ــة البدني مجــال الریاضــة و التربي
ــة  ــن الریاضــات اإلیراني ــي واحــدة م ــة » الریاضــة احلماســيه« و ه ــه و الزورخان البطول
ــه« یعنــي  ــة الزورخان ــه هــذه الریاضــه »صال ــذي جتــري في القدميــة و یســمي املــكان ال
بيــت القــوة. هــذه الریاضــه هــي رمــزا للشــهامة و ال تــزال شــائعه فــي إیــران و قــد 
ســجلت فــي قائمــة اليونســكو للتــراث الثقافــي الغيــر مــادي. مجموعــة متنوعــة مــن 
الریاضــات تقــام فــي إیــران مثــل املصارعــة وكــرة القــدم و الكــرة الطائــرة وكــرة اليــد و 
التنــس و لكونهــا شــائعه فــي البــالد فقــد مت جتهيــز معظــم املــدن باملرافــق و اخلدمــات 
الالزمــة لهــذه الریاضــات . علمــًا ان  التزلــج علــى اجلليــد و املــاء و العشــب وریاضــات 
املغامــرة هــي أیضــا تعتبــر مــن عوامــل اجلــذب الســياحي املتداولــه . و ملــن یرغــب 
ــر  ــار الهائجــه كنه ــي األنه ــف ف ــوارب و التجدی ــل ركــوب الق ــرات مث بســياحه املغام
الــكارون و نهــر چهــار محــال و بختيــاري، ركــوب اجلمــال فــي الصحــراء مثــل صحــراء 
شــهداد و وادي جينــي ذات الســماء املرصعــة بالنجــوم ترافقهــا املوســيقى التقليدیــة و 

ــى إیــران. االغذیــه احملليــة ، فاننــا نوصــى للقيــام برحلــة إل
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التزلج بالزالجة اجلبلية - دربند  

 الطيران بطائرات خفيفة الوزن

الرحالت البحرية في اخلليج الفارسي
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التزلج باجليت سكي -  علي سواحل اخللیج فارس - جزیرة کیش

رحالت السفاري و على الطرق الوعرة في الصحراء االيرانية

حدیقة املاء و النار - طهران

الترفييــه و ســياحة املغامرات
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الطیران باملظالت

منتجع التزلج علي مرتفعات جبال البرز -  طهران

التجديف في نهر الكارون الهائج
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سباق سيارات الكارتينج  في إيران

ركوب اجلمال في الصحراء  املرکزیة

ألعاب البينت بول في النوادي الثقافية و الرياضية

الترفييــه و ســياحة املغامرات
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الغوص في سواحل املرجان في  اخلليج الفارسي

الدولفيناريوم  في طهران و جزیرة كيش

نوادي البلياردو  للنساء و الرجال و األسر
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احلديقة املائية –  مشهد

نادي البولينغ

احلديقة املائية - جزیرة كيش

الترفييــه و ســياحة املغامرات



األغذيــة و  ســياحة 
نيــة اإليرا األطعمــه 
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احللويات التقليدية اإليرانيه

الديزي )ماء اللحم (، من االغذيه التقليديه اإليرانيه األكثر شهرة

شیش لیک أو الكباب شانديز املشوي
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ســياحة األغذيــة و األطعمــه اإليرانية  

مرق اخلضار )القورمة سبزی(

الكافيار اإليراني

سياحة األغذية و األطعمه اإليرانية :
یوجــد هنــاك أكثــر مــن 400 نــوع مــن االطعمــه و احللویــات فــي إیــران و جميــع املــواد األوليــة 

املســتخدمه فــي معظمهــا هــي احلبــوب و البقــول و اخلضــار و البروتــني. كمــا ان تعــدد االقــوام 

فــي إیــران و تنــوع ثقافتهــم الغنيــة ، ادت الــي ان یصبــح املطبــخ االیرانــي متنــوع جــدا.



ــن  ــه باألماك ــي مليئ ــة و ه ــا متنوع ــاف و مأكوالته ــعبها مضي ــًا ، ش ــة ثقافي ــة غني ــران دول إي
الســياحية املتعــدده كاملناطــق احملميــة ،املناطــق الطبيعيــة البكــر، املناظــر الطبيعيــة و التقاليــد 
ــران و  ــي اي ــة ف ــص اجليولوجي ــاخ و اخلصائ ــوب و بســبب املن ــى اجلن ــن الشــمال إل ــة، م احمللي
ــج كمــا  ــم للتزل ــي العال ــر املــكان التاســع عشــر ف ــدة مــن نوعهــا ، فانهــا تعتب ــه الفري طبيعت
ــران، مــن جملــه مشــاهدة الطيــور، ســياحة املغامــرات،  ــد فــي إي ــم طبيعيــة عدي توجــد معال

ــال. ــة واملشــي وتســلق اجلب والســياحة البيئي

األماكن السياحية
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وادي كال جيني -خراسان اجلنوبیة

شجره السرو  ابركوه  - یزد –  عمرها یقارب 4000 سنة

األماكن الســياحية



42 ایــران
حية 

سيا
ن ال

ماك
 األ

   

صحراء لوط املركزية - کرمان

السفينة اليونانية - جزیرة كيش
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املخيمات، علی جانب التاللاألماكن السياحية

االلبسة الیدویة االیرانیة

السياحة البيئية في إيران : 
ــى املناطــق البكــر مثــل كهــف ســهوالن ، بحيــرة  ــران و الذهــاب إل ــي ای مــن املمكــن الســفر ال

ــة حتمــل علــي الظهــر . ــان بحقيب ــه ماســوله و اورام ــوري و القــري كقری ني

األزياء التقليدية واحمللية:
ميكن للسياح التمتع مبشاهده او ارتداء األزیاء التقليدیة و احمللية املزینة .
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قمة جبل دماوند

قمة جبل سبالن - اردبيل

طبيعة الغابات في شمال إيران - غابة كلستان - كلستان
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فصل اخلریف في شمال ایران

سهل الزنبق املقلوب في کوهرنگ - محافظة جهار محال و بختیاری

غابات احلیرکانی في ایران

األماكن الســياحية



القدميــة  العصــور  فــي  احلضــارات  قــدم  أ مــن  واحــدة  هــي  نيــة  اإلیرا الهضبــة  تعتبــر 

فقــد  األدلــة،  لبعــض  وفقــا  و  اآلثــار  علــم  مجــال  فــي  جــداً  مهمــه  هــي  و  آســيا  فــي 

املســتوطنات  ظهــور  قبــل  األنهــار  و  لينابيــع  ا جانــب  لــي  ا یســكنون  نيــني  اإلیرا كان 

فــي  تــرجن  تلــة  دامغــان،  فــي  تــل حصــار  كاشــان،  فــي  ســيلك  تــل  فــي  كمــا  املركزیــة، 

املعالــم التاريخيــة



جرجــان، تلــه حســنلو فــي أذربيجــان، تــل مارليــك فــي رودبــار  و تســعة عشــر موقــع 

یــران  إ قــدم  علــي  تــدل  فهــي  لليونســكو   لعاملــي  ا لتــراث  ا قائمــة  علــى  مســجلني  آخــر 

 . یخيــًا ر تا

لعاملــي تشــمل : ا لتــراث  ا لتــي مت تســجیلها علــیٰ قائمــة  ا اَالماکــن  مــن 
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الفــرق الرهبانیــة األرمنیــة فــي إیران )2008(

بــام و مشــهده الثقافــي )200۴(

البیســتون )200۶(

املنظــر التاریخــی ملدینــة میمنــد )201۵(

قصــر جولســتان )2013(

قبــة قابوس )2012(

مســجد األمــام فــي اصفهان )2012(

ســاحة األمام فــي اصفهان )1979(

باســارغاد )200۴(

برســبولیس )1979(

املدینــة احملروقة )201۴(

قبرالشــیخ صفــی الدیــن فــي اردبیل )2010(

نظــام شوشــتر الهیدرولیکــی التاریخــی )2009(

قبــة الســلطانیة )200۵(

املدینــة التاریخیــة شــوش )201۵(

ســوق تبریــز التقلیــدي )2010(

تخــت ســلیمان )2003(

معبــد جغازمبیــل )1979(

احلدیقــة الفارســیة )2011(

صحــراء لوط )201۶(

القنــاة األیرانیــة )201۶(

ســاحة األمام في اصفهان
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املعالــم التاريخية

مجموعه احلدائق االيرانيه :
احلدیقــة القدميــة فی الباســارغاد - شــیراز- إیران 

حدیقة الچهلستون فی اصفهان - اصفهان - إیران

حدیقة إرم - شیراز- إیران

حدیقة األمیر ماهان - کرمان - إیران

حدیقة دولة أباد - یزد- إیران 

حدیقة عباس آباد - مازندران - إیران  

حدیقة اکبریة - محافظة خراسان اجلندبیة  - إیران 

حدیقة پهلوان پور- إیران

صحراء لوط ۲۰۱۶

القنــاة األیرانیة ۲۰۱۶



50 ایــران

  قبه سلطانية - زجنان

 نظام شوشتر الهيدروليكي التاريخي  - خوزستان

 معبد جغازنبيل - خوزستان

ية 
يخ

تار
م ال

عالــ
امل



ارض املجـد و اجلـمال51

قلعة سوسة- خوزستان

تخت سلیمان - محافظة اذربایجان الغربیة 

املعالــم التاريخية



52 ایــران

سوق تبريز  التقليدي - اذربيجان الشرقية

بام و منظره التاریخي - کرمان

ية 
يخ

تار
م ال

عالــ
امل
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تخت جمشيد- البوابة الدوليه – فارس

تخت جمشيد – فارس

املعالــم التاريخية
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حديقة األمير  ماهان -  مب - كرمان

حديقة چهلستون - اصفهان

ية 
يخ

تار
م ال

عالــ
امل
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حديقة دولت آباد
أطول أبراج الریاح في العالم -  یزد  

املعالــم التاريخية



56 ایــران

متحف أالشياء و  القطع األثرية املكشوفه - املدینة احملروقه

باسارجاد - قبر كوروش -  فارس

املدينة احملروقه -  سيستان و بلوشستان

ية 
يخ

تار
م ال

عالــ
امل
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ضریح حافظ - أكبر شاعر الغزليات في إیران - فارس

مسجد نصير امللك في شيراز -  فارس

ضریح سعدی- فارس- شیراز

املعالــم التاريخية
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العمارة التقلیدیة االیرانیة

ضريح الشاعرعطار النیشابوری -  نيشابور

ية 
يخ
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م ال

عالــ
امل
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ضريح الفردوسي - أعظم شاعر ملحمي في إیران - خراسان رضوي

ضريح الشاعر عمر اخليام -  نيشابور- خراسان الرضویة 

املعالــم التاريخية



الیدویة  احلرف 
التذکاریة  والهدایا 

األیرانیة
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السجاد األیراني

املقلمة املطلیة بالذهب

يــه 
یران
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احلرف اليدوية والهدايا التذكارية االيرانيه:
هنــاك مجموعــة واســعة و انــواع كثيــره مــن الهدایــا التذكاریــة التــي تالئــم جميــع األذواق 
ــات  ــه . كالســجاد و البســط ، الفضــة، املرصعــات ، املنحوت ــع املســتویات املادی مــن جمي
علــى اخلشــب )املطعــم ( املتواجــده فــي أصفهــان الســجاد القاشــقاوي والنســيج فــي 
شــيراز، الســجاد و الكليــم و مجموعــة متنوعــة مــن الفواكــه املجففــة و الكــرز فــي تبریــز ، 
الســجاد و الفســتق فــي كرمــان، الزعفــران فــي مشــهد و أنــواع كثيــره مــن الهدایــا التذكاریــة 

التــي ميكــن العثــور عليهــا فــي طهــران. 
تعبــر احلــرف اليدویــة عــن الفــن و الثقافــة و احلضــارة القدميــة االیرانيــة و هــي تغمــر جميــع 
ــه احلضــارة الفارســية  ــن عراق ــه و یتعجــب الســياح م ــه و الظریف ــا األنيق ــزوار بتصاميمه ال
و تشــوقهم علــي شــراء هدایــا كتــذكار مــن هــذه األرض التاریخيــة. كمــا ان الســجاد 
والبســط هــي مــن  أهــم  احلــرف اليدویــة اإلیرانيــه وأكثرهــا شــهرة . الن تصميــم الســجاد 

ــم .  ــه الثابتــة مييــزه فــي جميــع أنحــاء العال الفارســي و أليافــه و ألوان
هنــاك أكثــر مــن 229 حرفــه یدویــة معروفــة فــي إیــران لكــن مــن بينهــا یعتبــر الســجاد 
املنســوج فــي محافظــة فــارس و تصاميــم الســجاد الكاشــاني اللتــان همــا مســجلتان علــي 

قائمــة التــراث العاملــي لليونســكو ارقــي انــواع الســجاد . 
و فــي النهایــه فانــه توجــد هنــاك أنــواع بــارزة مــن احلــرف اليدویــة اإلیرانيــه االخــري 

. والســيراميك  الفخــار  و  املخمــل  نســيج  املينــا   املذهــب،  كالنســيج 





ــران العريقــة.  ــي إي ــة ف ــر أهمي ــات القدميــة األكث ــن الديان ــة الزرادشــتية هــي واحــدة م الديان
لكــن الديــن الرســمي فــي إيــران هــو اإلســالم و نســبته 56،99٪  و غالبيتهــم هــم مــن الشــيعة 
. كمــا ان االديــان االخــري كاليهوديــة و املســيحية و الزرادشــتية معتــرف بهــا و لهــم نفــس 

احلقــوق املدنيــة و السياســية و االقتصاديــة. 
ــات  ــاره العتب ــو زي ــران ه ــي إي ــفر ال ــية للس ــداف الرئيس ــن األه ــدة م ــان واح ــرف ب ــا نع كلن
املقدســه . و اهــم أالماكــن الســياحية الدينيــة فــي إيــران هــي الضريــح املقــدس لإلمــام الرضــا 
) ع( فــي مشــهد، الضريــح املقــدس للســيده فاطمــة املعصومــه فــي قــم و ضريــح شــاه چــراغ 
ــي  ــة األخــرى الت ــم الديني ــن املعال ــي شــوش. و م ــال ف ــي داني ــر النب ــي شــيراز و قب املقــدس ف
ميكــن ذكرهــا هــي مراســم التعزيــه و مراســم غســيل الســجاد فــي اردهــال التــي مت تســجيلهما 

فــي قائمــة التــراث الثقافــي العاملــي لليونســكو.

السياحة الدينية
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ضريح االمام الرضا )ع(  -  خراسان الرضویه - مشهد

شاه چراغ - شیراز- فارس 



ارض املجـد و اجلـمال67
الســياحة الدينية 

مرقد حضرة  السيده  فاطمة  املعصومه )ع( - قم



اســتقبال اإليرانيــون وحســن و كــرم ضيافتهــم تعــد واحــدة مــن اهــم  العوامــل 

املهمــه التــي جتعــل الرحلــة الــي إيــران رحلــه رائعــة وممتعــة كثيــرًا . علمــا بــان 

عــادات و ســلوك اإليرانيــني مــع الســياح االجانــب راســخة فــي معتقــدامت 

الثقافيــة و هــي مــن اخلصائــص التــي جتعــل الرحلــة مذهلــة و ال تنســى و تشــجع 

الســياح لتكــرار جتربــة ســفرهم.

حسن الضيافة
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 ينابيع  ماء »باداب سورت«   املعدنیة فی مازندران 

مستشفى ميالد الفوق تخصصي -  مجمع برج ميالد - طهران

ینابيــع  فوجــود   . الصحيــة  للســياحة  مقصــداً  تصبــح  الن  إمكاناتهــا  إیــران  متلــك 
ــر مراكــز املعاجلــة  ــة و تطوی ــه لتنمي ــق أمام ــد مهــدت الطری ــران ق ــي إی ــة ف ــاه املعدني املي
بامليــاه . مــن اهــم هــذه املراكــز ، الينابيــع احلــارة فــي ســرعني فــي أردبيــل و الریجــان 
اروميــة  فــي  بالطــني  العــالج  مراكــز  توجــد  ذلــك،  لــى  إ باإلضافــة  و  مازنــدران  فــي 
العــالج  مراكــز  لبعــض  امثلــه جيــده  فهــي  الصحــراء   فــي  الرمــل  و  بامللــح  العــالج  و 
علــي  التقليــدي.  بالطــب  ایضــًا  إیــران  تشــتهر  كمــا  إیــران.  فــي  األخــرى  الطبيعــي 
بطقســها  البــرز  و  زاغــروس  جبــال  فــي  الواقعــة  الترفيــه  مراكــز  تقــدم  املثــال،  ســبيل 
اللطيــف اخلدمــات الصحيــة للســياح . امــا  فــي مجــال الســياحة الطبيــة فــان إیــران 
و  الفقــري  العمــود  وجراحــة  اجلذعيــة  اخلالیــا  مجــال  فــي  كبيــرة  إمكانــات  لدیهــا 

السياحة الصحية
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الســياحة الصحية

مستشفى البروفيسور سميعي الفوق تخصصي جلراحه املخ و األعصاب- طهران–حتت اإلنشاء

بأســعار  و  بكفــاءة  اإلشــعاعي  الطــب  و  العيــون  و  الكبــد  و  الكلــى  زرع  و  العقــم، 
نظــرا  فيهــا.  الطبيــة  الســياحة  لتطویــر  ایــران  دولــه  كفــاءة  یثبــت  هــذا  و  معقولــة 
للظــروف الراهنــة مــن احليــاة اليوميــة املتعبــه و اململــه ،فــان  الســياحة الصحيــة هــي 
ــاه الســاخنة  فرصــة طيبــة ألولئــك الذیــن یســع ون وراء العــالج والراحــة و مراكــز املي

املجهــزة فــي إیــران و ميكــن أن تكــون خيــارا جيــدا لهــم .
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ــرقي و األدب  ــن الش ــك الف ــي ذل ــا ف ــاالت، مب ــف املج ــي مختل ــران ف ــي إلي ــراء الثقاف الث
ــي قائمــة  ــي الفارســي املســجل ف ــراث الثقاف ــًا. بعــض مــن  الت و التصــوف معــروف عاملي

ــي: ــو التال ــى النح ــكو عل ــي لليونس ــراث العامل الت
اخلرافــات واألســاطير والفلســفة و الشــعر واملوســيقى واحلــرف اليدويــه واألدب الشــعبي 
االيرانيــة و موســيقى  املوســيقى   ، النــوروز  الزخرفيــة، واعيــاد  الفنــون  و  والعمــارة 
خراســان و مراســم التعزيــه الدينيــة ، مراســم الزورخانــه الرياضيــة و البطولــه مهــارات 
نســج الســجاد، نقــل و روايــة القصــص و اإلبحــار فــي اخلليــج الفارســي ومراســم غســيل 

الســجاد فــي اردهــال.

الفن ، املتاحف و
 الطقوس 
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اثر الفنان اچیلدا
متحف الفنون املعاصرة

الفن:
هنــاك أنــواع مختلفــة مــن الفنــون فــي إیــران. الفنــون التشــكيلية، الفنــون املفاهيميــه واملعــارض 
و املســارح و الســينما  وكذلــك املتاحــف فهــي أمثلــة جيــدة فــي هــذا الصــدد. كذلــك توجــد 
روائــع الفــن الغربــي فــي متحــف ســعد آبــاد، متحــف نيــاوران ، متحــف طهــران للفنــون 

املعاصــرة  وهــي معروضــه فيــه.

املراسم والطقوس:
ــران. كمراســم  ــي إی ــي تقــام ف ــد و املناســبات اخلاصــة الت ــاك مجموعــة متنوعــة مــن التقالي هن
اعيــاد النــوروز  التــي هــي تعتبــر  واحــده مــن أهــم هــذه األحــداث التــي یشــارك بهــا كثيــر مــن 

البلــدان و قــد مت تســجيلها علــي قائمــة التــراث الثقافــي الغيــر ملمــوس لليونســكو.

املتاحف:
متاحــف إیــران هــي كنــز ثقافــي ،تاریخــي ،طبيعــي، وفنــي و یخبرنــا  عــن علــوم االنســان  
ــات  ــك املجموع ــوم متاحــف و كذل ــي اصبحــت الي ــا . املتاحــف و القصــور الت األنتروبولوجي
اخلاصــة املوجــوده فــي معظــم املــدن هــي ایضــًا حتــوي العدیــد مــن األثــار الفنيــة، الطبيعيــة و 

ــالد.  ــف انحــاء الب ــي مختل ــا ف ــة و تعرضه األثری
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اثر الفنان جاکوموتي
متحف الفنون املعاصرة  في طهران

اثر الفنان هنري مور
متحف الفنون املعاصرة في طهران 

عدد املتاحف في إیران یصل الي أكثر من 490 متحف . أبرزها كما یلي:
ــل ســتون  ــي أذربيجــان. متاحــف چه ــدوآب ف ــا، خــوي ،ميان ــة، أورمي ــز، مراغ متحــف تبری
وكاشــان فــي اصفهــان . متحــف كرمنشــاه . فــي طهــران متحــف الســجاد، الفــن املعاصــر، رضــا 
عباســي، األوانــي الزجاجيــة، الســاعات، الســينما، و املجوهــرات الوطنــي و املتحــف الوطنــي 
للفنــون و املتحــف الوطنــي اإلیرانــي. طــوس . متحــف نــادري فــي خراســان الرضویــه ، شــوش 
ــي خوزســتان و متحــف فلــک االفــالک  ــه ) التــالل الســبعة ( ف ــه هفــت تپ ، املنطقــه االثری

فــي محافظــة لورســتان . 

ف و الطقوس
الفــن ، املتاحــ
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واحدة من االشیاء املتعلقة مبنطقة خورین - املتحف الوطني في  إیران

کأس حسنلو الذهبي- اذربایجان الغربیة

طقوس عید النوروز- املسجلة في قا ئمة التراث العاملی في الیونسکو
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الفنون الرقمیة

معرض للفنون املفهومیة- طهران

املتاحف:
                www.nationalmuseumofran.ir                     :املتحف الوطني في ایران
                      www.niavaranmu.ir                                          :متحف قصر نیاوران
    www.tmoca.com                                            :متحف الفنون املعاصرة
    www.glasswaremuseu.ir                                    :متحف ابگینة للزجاج
               www.sadmu.ir                                                                  :متحف سعد آباد
www.cbi.ir                                                           :املتحف الوطني للمجوهرات
        www.cinemamellat.com                                    :سینما پردیس الشعبی
 www.cinema-azadi.com                                        :سینما پردیس احلریة
Teheran.azadi-tower.com                                      :)برج احلریة )آزادی

ف و الطقوس
الفــن ، املتاحــ



78 ایــران

املوسیقیٰ الشارع

الدرما

موسیقیٰ البوب
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موسیقیٰ الشعبیة

ااُلورکسترا الفلهارمونیة

مهرجان الرقص الکردی - منطقة دیزلی و درکی - محافظة کوردستان

ف و الطقوس
الفــن ، املتاحــ
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Foreign Countries Diplomatic 
Missions in I.R.IRAN

NO COUNTRY TEL.
1 Azerbaijan +9821 - 22215191

+9821 - 22212554

2 Argentina +9821 - 22575555
+9821 - 22577433
+9821 - 22575932
+9821 - 22575935

3 Germany +9821 - 39991920
+9821 - 39991140
+9821 - 39990000

4 US interest 
section

+9821 - 22542178
+9821 - 22565273

5 Austria +9821 - 22750038
+9821 - 22750040-2

6 Jordan +9821 - 88088356
+9821 - 88088351

7 Armenia +9821 - 66704833

8 Uruguay +9821 - 8867990-1

9 Uzbekistan +9821 - 22832071
+9821 - 22299780

10 Spain +9821 - 22568681-2
+9821 - 22568684

11 Australia +9821 - 88724456-8

12 Slovakia +9821 - 22711164
+9821 - 22424847

13 Slovenia +9821 - 22802223

14 South Africa +9821 - 22702866-9

15 Afghanistan +9821 - 88502666
+9821 - 88735040
+9821 - 88737531
+9821 - 88737151

16 Ecuador +9821 - 22014456

17 Algeria +9821 - 22420015-6

18 United Arab 
Emirates

+9821 - 88781333-4
+9821 - 88788515

19 Indonesia +9821 - 88716865
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NO COUNTRY TEL.
20 United Kingdom +9821 - 64052000

+9821 - 64052219
+9821 - 64052289

21 Ukraine +9821 - 88034119
+9821 - 88008530

22 Uganda +9821 - 22633198
+9821 - 22600465

23 Italy +9821 - 66726955-7

24 Ireland +9821 - 22297618
+9821 - 22803835

25 Bahrain +9821 - 88773383
+9821 - 88775365
+9821 - 88772079

26 Brazil +9821 - 22753108-10

27 Brunei +9821 - 88797946
+9821 - 88798456

28 Belarus +9821 - 22752229

29 Belgium +9821 - 22041617
+9821 - 22049247
+9821 - 22040073

30 Bulgaria +9821 - 88775662
+9821 - 88775037

31 Bangladesh +9821 - 88063073-6

32 Bosnia +9821 - 88092728-30

33 Pakistan +9821 - 66941388
+9821 - 66944888

34 Portugal +9821 - 22764060
+9821 - 22582760

35 Tajikistan +9821 - 22299584
+9821 - 22834650

36 Thailand +9821 - 77643297-9
+9821 - 77531433

37 Turkmenistan +9821 - 22206731
+9821 - 22206306

38 Turkey +9821 - 35951100
+9821 - 33111202
+9821 - 33115351
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NO COUNTRY TEL.
39 Tunisia +9821 - 22009203

+9821 - 22632384

40 Czech Republic +9821 - 22288149
+9821 - 22288153

41 China +9821 - 22291240-1
+9821 - 22292566

42 Denmark +9821 - 22601363
+9821 - 22607020

43 Russia +9821 - 66701161
+9821 - 66701163

44 Romania +9821 - 77647570
+9821 - 77534658

45 New Zealand +9821 - 26122175-7

46 Zimbabwe +9821 - 22027553-7

47 Japan +9821 - 88717922
+9821 - 88717923
+9821 - 88713396

48 Cote d’lvoire +9821 - 22404150
+9821 - 22428794

49 Sri Lanka +9821 - 22569179
+9821 - 22768630
+9821 - 22768631

50 Senegal +9821 - 88891123
+9821 - 88903980

51 Sweden +9821 - 22296802
+9821 - 23712200

52 Switzerland +9821 - 22008333
+9821 - 22008454

53 Sudan +9821 - 88781183-4

54 Syria +9821 - 22059031-2
+9821 - 22055332

55 Somalia +9821 - 22673837

56 Sierra Leone +9821 - 22718516
+9821 - 22721474

57 Serbia +9821 - 22412569-71

58 Iraq +9821 - 88938865-6

59 Saudi Arabia +9821 - 22288543
+9821 - 22299978
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NO COUNTRY TEL.
60 Oman +9821 - 22056831-2

+9821 - 22057641-2

61 Ghana +9821 - 22421447
+9821 - 22175363

62 France +9821 - 64094000

63 Palestine +9821 - 66464501
+9821 - 66402513

64 Finland +9821 - 22215777
+9821 - 22230979
+9821 - 22207090
+9821 - 22214316

65 Philippines +9821 - 22668774-6

66 Cypress +9821 - 22219842
+9821 - 22201240

67 Kyrgyzstan +9821 - 22830354

68 Kazakhstan +9821 - 22565933-4

69 Qatar +9821 - 22051255-6
+9821 - 22029336-7

70 Canada +9821 - 81520000

71 Croatia +9821 - 22589923
+9821 - 22587039

72 South Korea +9821 - 88054900

73 North Korea +9821 - 22232120
+9821 - 22234260

74 Kenya +9821 - 22054383
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Addresses of Iranian Diplomatic Missions
 
Azerbaijan
B.SARDAROV KUC . EV4 - BAKU- POX.Code : KMPOOOO 
BAKI
00994124924407 – 00994124928006 – 00994124340340 
00994124921964
Argentina
AV FIGUEROA ALCORTA 1425 3229 BUENOS AIRES-AR-
GENTINA * P.O.Box:396 * Country-Area-Code:0054
8021470 / 8024821 - 01
Albania
VILLA NO.23-21 SKENDERBEG ST TIRANA-ALBANIA * 
P.O.Box:2909 * Country-Area-
27869 / 27698 - 042
Germany
PODBIELSKIALLEE 14195 67 BERLIN-Germany
* P.O.Box:10439 * Country-Area-Code:0049
843530 – 030
Ethiopia
JIMMA ROAD OLD AIRPORT AREA HOUSE NO.18/317 
ADISS ABABA ETHIOPIA * P.O.Box:1144 * Country-Ar-
ea-Code:00251
204244-710369-710026-710037- 01
Jordan
JABAL OMAN STR.ZAHRANST.FUZI MOLGHA AMMAN 
JORDAN
* P.O.Box:173 * Country-Area-Code:009626
4641282-4641281 - 000
Armenia
No. 1, Budagheyan St., Komitas Ave, 375014 Yerevan Ar-
menia
232920 – 232952 - 280457 -234983 - 234982 - 01
Uruguay
BR.ARTIGAS NO.11300 449 MONTEVIDEO-URUGUAY
* Country-Area-Code:0000598
7116658-7116657 - 02
Uzbekistan
SQ.POSHKIN NO.20 PARKNESKAYA AVE. TASH-
KAND-UZBAKESTAN * Country-Area-Code:007371
686968-684719-686475-683877 - 03712
Spain
CALLE JERES, 28016 5 MADRID SPAIN * Country-Ar-
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ea-Code:0034
91345012-913450113-91345011 - 000
Australia
25 COLOGOA ST.O›MALLEY ACT 2606 CANBERRA AUS-
TRALIA * P.O.Box:3219 * Country-Area-Code:00612
62902427-62902168
Afghanistan
Kabul - Afghanistan * Country-Area-Code:00873
26750 / 24700 - 17
Emirates
KARAMA ST. DIPLOMATIC AREA ABU DAHBI U.A.E
* P.O.Box:4080 * Country-Area-Code:00971
4447619-4447648-4447649-4447618 - 02
U.S.A
2209 WISCONSIN AVE. N.W.WASH.D.C.20007 U.S.A
* Country-Area-Code: 001
9654994-9654993-9654991-9654990 - 0202
Indonesia
110 JL.HOS-COKROAMINOTO, MENTENG JAKARTA PU-
SAT 10310 INDONESIA * Country-Area-Code:0062
330623-334637-331391-331378 - 021
United Kingdom
16, PRINCES GATE LONDON S.W.7 ENGLAND
* Country-Area-Code:207 0044
2254000-2253000 - 000
Ukraine
KRUGLOUNIVERSITETSKAYA ATR.12 UKRAINE. KIEV 
252024
* Country-Area-Code:00380
2294463-2293610-2294353 - 044
Uganda
PLOT NO.9, BANDALI RISE ,BUGOLOBI KAMPALA, 
UGANDA
* Country-Area-Code:0025641
221646-221689 - 000
Ireland
72, MOUNT MERRION AVE.BLACKROCK, CO. DUBLIN 
IRELAND
* Country-Area-Code:00353
08858052-2882967-2880252-1885881 - 01
Italy
VIA NOMENTANA 00162 361 ROME ITALY * Country-Ar-
ea-Code:0039
86328487-86328486-86328485 - 06
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Bahrain
ENT.-1034VILLA NO.2&1 ROAD 3221 AREA 332 MA-
HOOZ MANAMA-STATE OF BAHRAIN * P.O.Box:26365 * 
Country-Area-Code:00973
9622880-722660-722400
Brazil
SES AVE.DAS NACOES LOTE 900-421-70 31 BRASILIA 
DF
* Country-Area-Code:0061
2425733-2425124-2425915- 055
Belgium
415, AVE, DE TERVUREN 1150 BRUXELLES-BELGIQUE
* P.O.Box:34 * Country-Area-Code:0032
7623771-7623799-7623745 - 02
Bulgaria
77, BLVD.VASSIL-LEVSLI SOFIA BULGARIA
* Country-Area-Code:00359
98788546-874503-9876173 - 02
Bangladesh
HOUSE NO.7, ROAD NO.6 BARIDHARA DHAKA ,BANG-
LADESH
* Country-Area-Code: 0088
603948-606417-885896-885848- 02
Pakistan
STR.NO.2, SECTOR G1/5-DIPLOMATIC ENCLAVE IS-
LAMABAD PAKISTAN * Country-Area-Code:0092
279582-276272-276271-276270 - 051
Portugal
RUA ALTO DO DUQUE,1400, 94 LISBOA PORTUGAL
* Country-Area-Code:00351
3011560-3017197-3010706-30110871 - 021
Tajikistan
DUSHANBE -TAJIKISTAN * P.O.Box:734025
* Country-Area-Code:00992372
210074-210073-210072 - 000
Thailand
602 SUKHUMVIT ROAD ) BETWEEN SOI 22 AND 2( 
BANGKOK 10110 THAILAND * Country-Area-Code:0066
261979-269790-2590613-2590612-2590611 - 02
Turkmenistan
R.AWARAGAT Y NQA TEMNPR3EBA N=3 ASHKH ABAD 
TURKMENISTAN * Country-Area-Code:00993
249707-2446611-350237 - 012
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Turkey
TEHRAN ST.NO.10 KAVAKLIDERE, ANKARA TURKEY
* P.O.Box:33 * Country-Area-Code:0090
4682821 - 0312
Tunisia
10, RUE DOCTEUR BURNET BELVEDERE MUTUEL-
LEVILLE BELVEDERE TUNIS TUNISIA * P.O.Box:276
* Country-Area-Code:00216
791018-790084 - 000
Czech Republic
NA ZATOYCE 16000 18 PRAGUE 6 - Czech * Country-Ar-
ea-Code:0042
20570455-20570454 - 02
China
200031 Shanghai / P.R. of China * Country-Ar-
ea-Code:0086
64332998 - 64332997 - 021
Denmark
ENGSKIFTEVEJ 2100 6 KOBENHAV-Denmark
* Country-Area-Code: 0045
39160071
Russian Federation
POKROVSKY BOULEVARD NO.7 RUSSIA MOSCOW
* P.O.Box:117292 * Country-Area-Code:0070
9179204-9170039-9178440-9177282 - 095
Romania
39, BD ANA IPATESCU SECTOR 1 BUCHAREST 71112 
ROMANIA
* P.O.Box:71277 * Country-Area-Code:0040
3120495-3120494-3120612-3120493 - 01
Zimbabwe
8, ALLLAN WLSON AVE.BELGARAVIA HARARE ZIMBA-
BWE
* Country-Area-Code:00263
721041-722140-726942-250286 - 04
Japan
32-10-3MINAMI-AZABU, MINATO-KU TOKYO 106 JAPAN
* P.O.Box:34489022 * Country-Area-Code:0081
3446801-34468013-34468014-34468015-34468011 -033
Geneva
18, CHEMIN DU PETIT SACONNEX 1209 GENEVA SU-
ISSE
INFORMATION
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* P.O.Box:1209 * Country-Area-
7333004-7333003-7333002-7333001 - 022
Ivory Coast
COCODY, BOULVARD DE FRANCE, ENFACE DECAMPUS 
UNIVERSITE DE COCODY RUE BELIER VILLA NO.1 Abid-
jan - Ivory Coast * Country-Area-Code:00225
22487546-22487548
Sarajevo
OBALA MAKA DIZDARA 71000 6 SARAJEVO BOSNIA 
AND HERZEGOVINA * Country-Area-Code:00387
650214-650210 - 071
Sri Lanka
17, BULLERS DANE COLOMBO 7 SRILANKA * Coun-
try-Area-Code:0094
501137-580636 - 01
Senegal
RUE AX-8POINT E BP 735 DAKAR SENEGAL
* P.O.Box:735
* Country-Area-Code:00221
8240522-8252982-8252528 - 02
Sweden
VASTRA YTTRINGE GARD ELFVIKS VAGEN, 181 LIDINGO 
STOCKHOLM SWEDEN * P.O.Box:6031
* Country-Area-Code:0046
7677929-766609-7653174-7650829 - 08
Switzerland
THUNSTRASSE 3006 68 BERN * P.O.Box:231 * Coun-
try-Area-Code:0041
3510802-3510801 - 031
Sudan
HOUSE NO. 4 SQUARE 15 MOGHREN NEAR TO SUDA-
NESE AGRICULTURE BANK KHARTOUM SUDAN * P.O.
Box:10229
* Country-Area-Code:00249
783066-778676-775808-781490 - 011
Syria
AUTOSTARD, AL-MAZZEH, NEAR RAZI HOSPITAL 
DAMASCUS-SIRIA * P.O.Box:2691 * Country-Ar-
ea-Code:00963
6110594-6112378-6116459-6117675 - 011
Iraq
SSAALEHHIYEH-KARAADEH MARYAM * BAGHDAD 
IRAQ * P.O.Box:39095 * Country-Area-Code:0096
8852297-8842633 - 041
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Saudi Arabia
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
* P.O.Box:94394 * Country-Area-Code: 00966
48840027-4881931-4881916 - 01
Oman
AL KHUWAIR. MUSCAT DIPLOMATIC CITY MUSCAT 
OMAN
* P.O.Box:6155 * Country-Area-Code:00968
696947-696944 - 000
Republic of Ghana
NO.12 ARKUSAH ST. AIRPORT RESIDENTIAL AREA 
ACCRA NORTH GHANA * P.O.Box:12673 * Country-Ar-
ea-Code:00233
760522-760521-774474-777043 - 021
France
4, AVE. D›IENA )DEP.CONSULARE(RUE FRESNEL 75016 
PARIS France * Country-Area-Code:0033
40697900 - 01
Finland
BERTEL JUNGINTIE 00570 4 HELSINKI FINLAND
* Country-Area-Code:00358
6847815-6847133 - 09
Cyprus
8, ELIAS PAPAKYRIAKO STR. ACOPOLIS NICOSIA CY-
PRUS
* P.O.Box:8145 * Country-Area-Code:0035
315896-314459 - 072
Kyrgyzstan
RAZAGHOF ST. NO. 36 BISHKEK KYRGYZSTAN
* Country-Area-Code: 6312 0099
223141-227214-226964 - 000
Kazakhstan
KABANBAI BATYR ST. NO. 119 ALMATY KAZAKHSTAN
* P.O.Box:480059 * Country-Area-Code:3272 007
923933-925055-927846 - 000
Qatar
HAFNEH. DIPLOMATIC AREA DOHA QATAR
* P.O.Box:1633
* Country-Area-Code:00974
831952-831951-831954-835300 - 000
Georgia
380060, TBILISI, GEORGIA
* Country-Area-Code:0099
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61-5322913660-5322913656 - 0532
Guinea
DONKA-CITE NINISTERIELLE B.P: -310CONAKRY-R.
GUINEE
* Country-Area-Code:11 4 0022
220197-220186 - 000
Lebanon
BEAR HASAN Bear Hasan, Quds st. Beirut, Lebanon
* P.O.Box:5355-11
* Country-Area-Code:00961
30&-821224 - 01
Poland
UL. KROLOWEJ ALDONY 928-03 22 WARSAW POLAND
* Country-Area-Code:0048
6171518-6174293 - 022
Libya
JAMAHIRIYA ST. NEXT TO THE NEW BRIDGE TRIPOLI 
LIBYA
* P.O.Box:6185 * Country-Area-Code: 00218
3609552 - 021
Malagasy
LOT 11 L 43 TER ANKADIVATO ANTANANARIO ) 101( MAD-
AGASCAR * P.O.Box:3920 * Country-Area-Code:00261
2228639-2228527 - 020
Malaysia
1, LORONG U THANT 1 OFF JALAN U THANT 55000 
KUALALAMPUR-MALASIA * Country-Area-Code:3 0060
4514824-4514830 - 03
Hungary
GABOR ARON 43 BUDAPEST II HUNGRY * P.O.Box:1372
* Country-Area-Code:0036
3269210-3269209 - 01
Egypt
12 RIFAA ST. DOKKI-GIZA Cairo Egypt * Country-Ar-
ea-Code:0020
3496820-3486492- 02
Republic of Morocco
ROUTE DE ZAIR. ROUTE BIR KACEM SUISSI * Ad-
dress:RABAT MAROC * P.O.Box: 490 * Country-Ar-
ea-Code:00212 7752167-7659121-7750353 - 03
Macedonia
GEORGI PESHKOV ST. NO. 6 SKOPJE Macedonia
Mexico
PASED DE LA REFORMA 2350 COL. LOMAS ALTAS MEX-
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ICO 10 DF. C.P.11950 * Country-Area-Code: 0052
25920380-5955576-5965771-5965399 - 05
Norway
DARMMENSVEIEN 88E, 0244 OSLO, 2 NORWAY
* Country-Area-Code:0047
552814-552409 - 022
Niger
11, RUE DE LA PRESIDENCE NIAMEY NIGER
* P.O.Box:10543
* Country-Area-Code:00227
722145-722198 - 000
New Zealand
-151TE ANAU ROAD ROSENEATH WELLINGTON NEW 
ZEALAND
* P.O.Box:10249 *Country-
3862983-3862976 - 04
India
5, BARAKHAMBA ROAD NEW DELHI 110001 INDIA
* Country-Area-Code:0091
3320491-3329601-3329600 - 011
Vatican
VIA BRUXELLES 00198 57 ROME ITALY * Country-Ar-
ea-Code:0039
8450443 - 06
Venezuela
:URB. VALLE ARRIBA CALLE KEMAL ATATUTK ) ANT 
ES CALLE LA VUELTA DEL ZORRO(QUINTA OMMAT 
Caracas Venezuela
* P.O.Box:68460 * Country-Area-Code:0058
923575-921854 - 02
Vietnam
54 TRAN PHU ST. HANIO VIETNAM
* P.O.Box:71 * Country-Area-Code:0084
8232069-8232068 - 04
Canada
245 METCALFE ST. OTTAWA ONTARIO.K2P 2K2 CANADA
* Country-Area-Code:001
2334726-2354726 - 613
South Korea
726, 126 HANNAM-DONG YONGSAN-KU SEOUL )210-
140( KOREA
* Country-Area-Code:0082
7937753-7937752-7937751 - 02
North Korea
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MUNHUNG-DONG, MUNSU ST. TAEDONGGAND DIS-
TRICT PYONGYANG D.P.R.OF KOREA
* Country-Area-Code:2 00850
3817386-3817214 - 02
Croatia
PANTOVACAK 125 C 10000 CORVATIA. ZAGREB
* Country-Area-Code:00385
4578980-4578981-4578984-4578983 - 01
Columbia
ACALLE 96 NO. 11A20/16- BOGOTA-COLOMBIA
* P.O.Box:93854
* Country-Area-Code:0057
6102204-6103064- 01
Kenya
DENIS PRITT ROAD OFF STATE HOUSE ROAD NAIROBI 
KENYA
* P.O.Box:49170 * Country-Area-Code:002542
720796-720343 - 02
Kuwait
ESTEGHLAL ST. BONEIDELGHAR KUWAIT KUWAIT
* P.O.Box:4686
* Country-Area-Code: 00965
2560908-2562237-2560694-2561084 - 000
Yemen
DJIBOUTI ST. NO. 12 SANAA-YEMEN
* P.O.Box:1437 * Country-Area-Code:00967
462191-412690 - 01
Yugoslavia
9, PROLETERSKIH BRIGADA ST. 11000 BEOGRAD YO-
GOSLAVIA
* Country-Area-Code:00381
3630073-342975-338782 - 011
Greece
16 STRATIGOU KALARI ST. PALEO PSYCHICO ATH-
ENS 15452 GREECE * P.O.Box:15452 * Country-Ar-
ea-Code:0030
647178-674436-6741706 - 01

منظمة التراث الثقافي ٬ الصناعات التقلیدیة و السياحة في ایران 
www.mfa.gov.ir
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