
 اماکنی در تهران برای اردوهای علمی یکروزه :

 :بازدید های یکروزه علمی به شرح زیرند

استفاده کنید ئه شده  ارا از سایتی که  ماکن،  ا از  بیشتر  اطالعات   .برای 

 :موزه علم و فناوری .1

 11/13 -11و  11-11و  11-9  زمان

ام شود نفری هزینه ن  تومان1513از سایت ثبت 

اول و دوم مخاطب  متوسطه 

فر 13حداکثر تعداد  ن

 www.irstm.ir  - 66725384 شماره و سایت

مام خمینی  -تهران  آدرس ا ان  اب یر  -خی ت بان سی  ان  -خیا باست یران  ا ز موزه  ا االتر  یران -ب ا  ساختمان سابق کتابخانه ملی 

  

 :موزه عکسخانه شهر .5

 11-11و  13-9  زمان

 تومان 133نفری  هزینه

 تمام سنین مخاطب

کثر  تعداد است( 53حدا کم  فر)فضاش   ن

 www.iranphotomuseum.com - 88848993 شماره و سایت

یر  آدرس ت ان –میدان هفتم  اب ز بهار میدان – شیراز بهار خی  شیرا

  

 :باغ موزه قصر .1

ازظهر زمان عد  ب  هم صبح هم 

 تومان 5133نفری  هزینه

 متوسطه دوم مخاطب

کثر  تعداد فر 13حدا  ن

 www.qasr.ir - 88442299 شماره و سایت

ه قصر  آدرس به سه را نرسیده  ان –خیابان شریعتی  اب  (قصر سابق زندان) پلیس خی

  

 

 

 

 

 

http://www.irstm.ir/
http://www.iranphotomuseum.com/
http://www.qasr.ir/


 

 

 : موزه جواهرات )بانک مرکزی( .1

لی سه شنبه  زمان ا ا 5شنبه   11/13 ت

 تومان 1333نفری  هزینه

 تمام سنین مخاطب

به روزش دارد تعداد  بستگی 

 www.cbi.ir/page/1397.aspx - 64463030 شماره و سایت

فردوسی  آدرس  ملی بانک جنب –خیابان 

  

 :موزه برج آزادی .1

از شنبه ها زمان ان فرد روزهای ها خانم زوج روزهای -  11 -9  -غیر   آقای

 تومان 1333نفری  هزینه

 تمام سنین مخاطب

کثر  تعداد فر 133حدا  ن

 www.azadi-tower.com - 66023951 شماره و سایت

 میدان آزادی آدرس

  

 :موزه سینمای ایران  .1

از شنبه ها زمان  11-9  -غیر 

 تومان 5333نفری  هزینه

اول و دوم مخاطب  متوسطه 

ندارد تعداد  محدودیت 

www.cinemamuseum.ir - 22705005 شماره و سایت   

اغ – تجریش میدان به نرسیده –خیابان ولیعصر  آدرس  فردوس ب

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbi.ir/page/1397.aspx
http://www.azadi-tower.com/
http://www.cinemamuseum.ir/


 

 

 

 :موزه قرآن .1

ید زده شود  16-9  زمان ا ب برای مدیر مجموعه  امه  ن  .یک 

یگان هزینه  را

 تمام سنین مخاطب

ندارد تعداد  محدودیت 

 www.aviny.com/News/84/03/23/07.aspx - 66490857 شماره و سایت

نیتقاطع ولیعصر)عج( آدرس مام خمی ا ان  اب  خی

  

 :موزه فرش .1

از دوشنبه ها  زمان  11-9  -غیر 

یگان هزینه امه را ن ئه  را ا ا   ب

اول مخاطب یی و متوسطه  بتدا  ا

کثر  تعداد فر 13حدا  ن

 &www.carpetour.net/fa/part.asp?col=y&r=h&p=300401 - 88962093 شماره و سایت

فاطمی  آدرس ه پارک غربی شمال ضلع –خیابان دکتر   الل

  

 :موزه صنعت برق .9

تا چهارشنبه  زمان  11 – 1 –شنبه 

یگان هزینه  را

اول و دوم مخاطب  متوسطه 

فر 11سقف  تعداد  ن

.www.museum.trec.co– 33349040 شماره و سایت ir 

بتدای –میدان شهدا  آدرس ره غربی ضلع – پیروزی خ ا تکا فروشگاه روبروی – برق ادا  ا

  

 

 

 

 

 

 

http://www.aviny.com/News/84/03/23/07.aspx
http://www.carpetour.net/fa/part.asp?col=y&r=h&p=300401&
http://www.museum.trec.co.ir/


 

 

 

 

 آسمان نمای حضرت عبدالعظیم .13

 11-11و  15-1 زمان

 تومان 1333نفری  هزینه

 تمام سنین مخاطب

فر 13حداکثر تعداد  ن

 www.asemaneazim.ir - 51223384 شماره و سایت

لعظیم عبد حضرت حرم –شهرری  آدرس  حسنی ا

  

 آسمان نمای تهران .11

از ظهر  زمان عد  ب ازدید زمان ساعت 1 –هم صبح هم   ب

نفری  هزینه امه  ن ئه  را ا ا   تومان 1333ب

اول و دوم مخاطب  متوسطه 

قل  تعداد فر 13و حداکثر 13حدا  ن

 www.lastsecond.ir/news/Gonbad-Mina - 88405174 شماره و سایت

ان –خیابان شریعتی  آدرس اب  معلم خی

  

 :نمایشگاه هوایی .15

تا چهارشنبه صبح ها  زمان ازدید زمان ساعت5  -شنبه   ب

 تومان 1333نفری  هزینه

 تمام سنین مخاطب

کثر  تعداد فر 133حدا  ن

 www.iransim.ir/forum/default.aspx?g=posts&t=2215 - 66009318 شماره و سایت

وبان تهران آدرس ت ا بتدای   ارم پارک روبروی –کرج -ا

  

 

 

 

 

 

http://www.asemaneazim.ir/
http://www.lastsecond.ir/news/Gonbad-Mina
http://www.iransim.ir/forum/default.aspx?g=posts&t=2215


 

 

 

 

 

 :پارک فن آموز .11

– 9 زمان  11/30 

 تومان 15000 هزینه

اول و دوم مخاطب  متوسطه 

کثر  تعداد فر 13حدا  ن

 www.serajco.ir - 76250640 شماره و سایت

به بومهن 53کیلومتر  آدرس اوری پردیس -جاده تهران  فن ارک  نوآوری هفتم -پ ان  اب فناوران  -خی  11ساختمان 

  

 

 :کارخانه پگاه .11

 صبح ها زمان

یگان هزینه  را

اول مخاطب یی و متوسطه  بتدا  ا

فر 11حداکثر تعداد  ن

 شماره و سایت
ه  ب اردو وشماره خود را  مه درخواست  ا ن ید  ا ب ا شما تماس  11131111برای هماهنگی  ب فکس کنید، خودشان 

 www.pegah.takrah.com.میگیرند

کر 1کیلومتر  -تهران  آدرس ه –ج جاده قدیم  ن ه کارخا  پگا

  

 :کارخانه مینو .11

 صبح ها زمان

یگان هزینه  را

اول مخاطب یی و متوسطه  بتدا  ا

 نفر 45  تعداد

 www.minoogroup.com - 48831595 شماره و سایت

مینو -جاده مخصوص کرج  13کیلومتر  -تهران  آدرس  ساختمان 

  

 

 

 

http://www.serajco.ir/
http://www.pegah.takrah.com/
http://www.minoogroup.com/


 

 

 

 

 

ایران .11  :موزه طبیعت و حیات وحش 

از شنبه ها  زمان عدازظهرها و ها صبح –غیر   ب

 تومان 3000  هزینه

 تمام سنین مخاطب

ندارد تعداد  محدودیت 

 www.darabadmuseum.ir- 2290002 شماره و سایت

اوران  آدرس ی ن ان  اب اد -خی  دارآب

 

http://www.darabadmuseum.ir/

