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 هاي تاریخ طبیعی، فرصتی مغتنم براي فراگیريموزه .

 

 1یزديفاطمه طباطبائی 

 

 دهیچک

ایی ههاي طبیعی، فراهم آوردن ودریافت صحیح وکارشناسی فرصتبا توجه به روند روز افزون توسعه شهري و فاصله مردم از محیط

هاي سیاست گذاران و دولت مردان قرار گیرد. ازجمله مواردي براي جبران این فاصله وجلوگیري ازتبعات آن باید بطور جدي دراولیت

ایفامی  يهاي مختلف و همجنین نزدیکی انسان با طبیعت و ایجاد سالمت روانی نقش کشورهاي توسعه یافته در امرآموزش گروهکه در 

اراي ها عاله بر امر فوق دها هستند. با توجه به اینکه این مکانها و آکواریومهاي طبیعت، باغ وحشهاي تاریخ طبیعی، پاركکنند موزه

اره باشند، لذا نگاهی دوباي مثل حمایت از نیازهاي آموزشی و پژوهشی دانشگاهیان، اشتغال زایی و درآمدزایی مینبهنقش و اهداف چند جا

 باشد.هاي تاریخ طبیعی در کشور ضروري میها و برنامه ریزي براي استفاده چند جانبه از موزهبه جایگاه این مکان

 اي.یادگیري موزه: آموزش همگانی، تنوع زیستی، يدیکل کلمات
 

 مقدمه

دلیل دورشدن جوامع بشري از طبیعت، مسائل زیست محیطی براي مردم کم رنگ و غیرقابل درك شده  به
ها را براي مردم توضیح داده و مردم با توضیح و آموزش مناسب اهمیت آن هستند ها موظفاست و مسئوالن موزه

ا به همندي و توجه فزاینده دولتمردان نسبت به موزهشاهد عالقهرا به محافظت از طبیعت تشویق نمایند. امروزه 
عنوان منابعی براي آموزش عالی، آموزش همگانی، یادگیري و پژوهش در کشورهاي توسعه یافته هستیم بطوریکه 

ها، کارکردها و اي جهت آشنا نمودن شهروندان با ویژگیهاي تاریخ طبیعی بطور گستردهاز موزه 21درقرن 
-Hooperود (شات طبیعت به منظور حفظ طبیعت و حمایت و مشارکت مردمی در توسعه پایدار بهره گرفته میخدم

Greenhill, 2007 .( 

هاي تاریخ موزه شودبا توجه به اینکه یادگیري از طریق مشاهده و تفکر در مورد پدیده ها، بیشتر حاصل می
 ها، فسیل شناسی و... ) درهاي گیاهی، آکواریومرباریومهاي حیات وحش، زمین شناسی، هطبیعی (شامل مجموعه

هاي ها و ظرافتدرك صحیح از پیچیدگی درك و فهم مفاهیم تنوع زیستی می توانند نقش مؤثري داشته باشند.
هاي آموزشی متداول در کالس و رسانه طبیعت و مفاهیمی چون انتخاب طبیعی و تکامل به هیچ عنوان از روش

 F.tabatabaei@um.ac.irمحیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد،  استادیار دانشکده منابع طبیعی و -1
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اي زیستی هتوانندعالوه بر مفاهیم مذکور، با گونههاي تاریخ طبیعی بازدیدکنند گان میگردد. در موزهها میسر نمی
اکنش هاي زادآوري، جغرافیاي زیستی، پراي، تنوع و تکامل، سیستممختلف، تنوع زیستگاهی، رفتارهاي تغذیه

فن و  هاي طبیعت از طریقا شگفتیجغرافیایی، عوامل انقراض جانوران و موجودات زیست سپهر و بطور کلی ب
 هاي مختلف آشنا شوند. اصوال تصور اشکال حیاتها وتکنیکگیري از شیوههنر تاکسیدرمی و معماري و با بهره

براي اغلب افراد و بخصوص دانش آموزان با تجربه محدود مشکل است که این امر در مورد گیاهان و جانوران 
اي ارزنده ها کمکباشد. در این خصوص موزهاي متنوع، تصورشان مشکل تر میبه دلیل ماهیت پیچیده و ساختاره

اي زیستی هبراي عینیت بخشیدن تصورات صحیح و غلط بازدیدکنندگان از موجودات مختلف و رفتارها و ویژگی
امکان فهم )بخوبی 1ها بصورت دیوراما(تصویرهاي بازسازي شده آننماید. نمایش جانوران در ایستگاهها میآن

 کند.هاي ریختی موجو دات را با شرایط زیستگاهی فراهم میسازش

 
 ) براي نمایش موجودات درزیستگاه هاي بازسازي شدهdioramaاستفاده از دیوراما ( :1تصویر

 تعریف و تاریخچه

موزه و  تتاح ایکومگردید. با افها) وابسته به سازمان ملل ایجاد  شوراي بین المللی موزه (، ایکوم1946در سال 
اي شد. طبق تعریف، موزه موسسهداري در جهان شکل متحد به خود گرفت و تعاریف جدیدي از موزه ارائه موزه

مانده از انسان و محیط است دائمی و در خدمت جامعه و پیشرفت آن؛ هدف موزه تحقیق در آثار و شواهد برجاي
منظور ها بهویژه به نمایش گذاردن آنتباط بین این آثار بهزیست او و گردآوري و حفظ و بررسی و ایجاد ار

تمامی کارهایی که منجر به  1947ها در سال المللی موزهوري معنوي است. طبق تعریف شوراي بینبررسی و بهره
داري در عمل داراي دو داري نام داردو دانش موزهطورکلی موزهگردد، بهاندازي یک موزه میتأسیس و راه

 وري از آن است.خش گردآوري و نگهداري مجموعه و بهرهب
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امروزه بیش از یکصد موزه با موضوعات مختلف علمی، فرهنگی، هنري، فناوري، سیاسی و ...، در کشور 

هاي علمی می باشند، موسساتی علمی و آموزشی هستند که وجود دارد. موزه هاي تاریخ طبیعی که از نوع موزه
العات و نگهداري کلیه اسناد، مدارك و شواهدمربوط به طبیعت و علوم طبیعی در طول از یک سو محل ثبت اط

هاي نظري و کاربردهاي تجربی در زمینه تاریخ کره زمین بوده و از سویی براي آموزش و انجام کلیه پژوهش
 شوند.علوم طبیعی محسوب می

-هستند. با این تفاوت که اهداف و رسالت هاي مختلفها مخزن دانش بشري درزمینهها همچون کتابخانهموزه

ها در طول زمان، در بین دانشمندان مختلف گذاري گونهها دارند. از آنجا که توصیف و نامتري از آنهاي گسترده
هند که در دگیرند وبه محققان جدید امکان میعنوان مراجع براي مطالعه محققان قرار میها بهکنند، موزهتغییر می
ه گزارش مفاهیم وسیلاند را در قالبی نو یا بهشدهبندي، تاکسون هایی را که قبالً معرفیتردید یا تغییر ردهصورت 

 ).http://.irandoe.org/mmtt/pages/musems/kindmus.htmجدید توصیف کنند(

برداري براي سایرمحققین هاي نمونهجویی در وقت و هزینهی از طرفی موجب صرفههاي تاریخ طبیعموزه
یدرمی و گذاري و تاکسگردد که ورود نمونه به موزه تاریخ طبیعی با شناسایی و نامگردند. اینجا مشخص میمی

ه روز شدن مان و بشود ولی پایاتی براي این راه وجود ندارد و با گذشت زمطالعات بیوسیستماتیکی آن آغاز می
 ها را مورد مطالعه قرار دهند.هاي روز نمونهتوانند با روشها، محققیق میها و تکنیکروش

 
 هاي کنونی در تکامل انساننمایش تکامل سیستم اسکلتی و رسیدن به فرم انسان: 2تصویر 

 smithsonian (بر اساس نظریه داروین) در موزه تاریخ طبیعی

 ايآموزش موزه

ري ها تفاوت دارد. برخالف یادگیها و دانشگاهها به لحاظ کیفی با مدارس، دانشکدهساختار یادگیري در موزه
دي در هاي فراي عالوه بر توجه به تفاوتاي انعطاف پذیر است. معموال در یادگیري موزهرسمی، یادگیري موزه
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مورد بازدید،  هايامکان تغییر و تعیین توالی آیتم آموزش، امکان تعامل، تعمیق درك مفاهیم، شرایط انتخاب آزاد،
.علم روانشناسی تربیتی که به مطالعه و (Hooper-Greenhill,1999)کنترل سرعت یادگیري نیز وجود دارد

هاي موثري براي تدریس بهتر و یادگیري موثرتر را ارائه میدهد. حلپردازد راهمسائل یادگیري و تدریس می
هاي آناتومیکی وتکامل در شود مفاهیم مشکلی در مورد تفاوتدیده می 3و2هايویر شمارههمانطور که در تصا

باشند. به همین دلیل هم علم روانشناسی تربیتی بر استفاده از ابزارهاي کمک آموزشی موزه بر احتی قابل تفهیم می
ن براي یادداشت برداري، گوش دادتاکید فراوان دارد. این علم به روشنی بیان می کند که آموزش تنها مبتنی بر 

تواند باعث ایجاد استرس ،ایجاد ها میدریافت مفاهیم و تکرار خواندن مطالب درسی به منظور درك کامل آن
 ,Hooper-Greenhill, 1999, شودروحیه پرخاشگري، احساس خستگی و کسلی و ...، در دانش آموزان می

تواند عالوه بر یادگیري، دررفع مشکالت روانی ها میمانند موزه ). لذا استفاده از فضاهاي جدید4تصویر(2007
 موثر باشد.

 
 : مشاهده اسکلت یک دایناسورتوسط کودکان و توضیحات کارشناس. موزه تاریخ طبیعی آمریکا3تصویر

 
 نگارنده): ارتباط عاطفی کودکان با حیوانات در قسمت حیوانات اهلی، سافاري پارك، منچستر(عکس از 4تصویر
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 اند وهاي جانوري و گیاهی که تا کنون زندگی می کردند و در حال حاضر منقرض شدهمصورسازي گونه
هاي مختلف زمین شناسی پنجره منحصر به فردي به گذشته رابه نمایش تنوع و انتشار حیوانات باستان در دوره

گونه به تغییر آب و هوا در طول زمان پاسخ دهد تا تعیین کنیم که حیات چگشاید و به ما اجازه میروي ما می
 داده است.

 ايمزایاي یادگیري موزه

ها تفاوت دارد. بر خالف ها به لحاظ کیفی با مدارس و دانشگاهبطورکلی ساختار یادگري در موزه -
 اي هدایت شده باز (انعطاف پذیر) است.یادگیري رسمی، یادگیري موزه

و دیرکینگ محیطی براي یادگیري با انتخاب آزاد را براي  توانند به نقل از فالکها میموزه -
ها یادگیرندگان بر چیستی، چرایی، چگونگی و زمان یادگیري به بازدیدکنندگان فراهم آورند که در آن

 ). 1394نحوي کنترل داشته باشند(منصوري،

ت وزش انتقالی سخهاي میان بازدیدکنندگان، رویکرهاي متداول آماي با توجه به تفاوتآموزش موزه -
د نماید. در این رویکرد جدیهاي آموزش نوین و نوآورانه را پی ریزي میگیرانه رابه چالش کشیده و پایه

هاي فردي بازدیدکنندگان و میزان اطالعات و تجربه بازدیدکنندگان، آموزش بصورت با توجه به تفاوت
 ).5گیرد(تصویرتعاملی و فعال انجام می

ز دوگانه، اطالعاتی که قابل رمزگردانی به هر دو صورت تصویري و کالمی هستند، بر اساس نظریه رم -
شوند.اطالعاتی که دانش آموزان و دانشجویان قبال در کالس درس آموخته و به تر آموخته میآسان

صورت کالمی در حافظه بلند مدت ذخیره کرده، به همراه بازدیدي از موزه، به صورت حافظه تصویري 
 شود و یادگیري را آسان تر و بقاي آن در ذهن را طوالنی تر خواهد کرد.ره مینیز ذخی

 
 اي براي بزرگساالن بصورت کارگاه و پرسش و پاسخ: آموزش موزه5تصویر

 گیري از تکنولوژيارتقاي سطح آموزش با بهره
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جازي دو بخش واقعی و ماي توزیع شده و یا سیستمی توزیع شده مشتمل بر توان شبکههاي امروزي را میموزه
دانست. بطوریکه در مدلی که توسط موزه و گالري هنري موزه اسمیت سونیان ارائه شده است، موزه واقعی یک 

ا است هچهارم از کل سیستم موزه را به خود اختصاص داده است و سه بخش دیگر شامل انواع مختلف تکنولوژي
هاي مختلف سلسله مراتبی نیست وبه عنوان مثال موزه بخش ). نکته مهم اینکه جایگاه1394(راستگار کریمی 

 گردد.مجازي کم اهمیت تر از موزه واقعی تلقی نمی

بزاري براي ها به عنوان اها و اهرمها، دستگیرهتقویت مفاهیم با ابزارهاي کنترل کننده: ابزارهایی مثل دسته -
وانند مورد تصی توسط بازدیدکنندگان میبه حرکت انداختن یک نمونه مفهومی و دستیابی به تجربه شخ

 استفاده قرارگیرند.
اي ههاي گزینشی، صفحه کلیدها جاي خود را به دکمههاي لمسی: با ظهور نرم افزارصفحه استفاده از -

) دادند. البته هنوز به علت وجود مزایایی مثل کم Track ball(هاهاي لمسی و ترك بالفشاري، صفحه
ا کاربرد هها براي نمایشگاههاي فشاري و ترك بالتعویض و عمر طوالنی تر، دکمه بودن هزینه و راحتی

هاي مختلفی وجود دارد ولی هاي لمسی تکنولوژي). اگرچه براي صفحه1394دارند(راستگار کریمی 
لمسی  هايهاي ماتریسی کار می کنند از آنجاکه صفحهها مطابق اصل تقسیم صفحه به شبکههمه آن
العات زیادي هستند، طراحی صفحه بصورت تخصصی توسط طراحان ویدئوهاي تعاملی انجام حامل اط

 گیرد.می
ها): امکان دسترسی به مطالب آموزشی از طریق امکانات دستیار دیجیتال  PDAدستیار دیجیتال شخصی ( -

اعث هستند و بها با اینکه براي بسیاري از بازدیدکنندگان مهیج  ها این دستگاهشخصی در محوطه گالري
ران را دهد، میزان تعامل با دیگصرفه جویی در زمان و میزان تفسیر بیشتري را در اختیار مخاطب قرار می

 شوند.یها مکاهش داده و حتی گاهی باعث تمرکز کمتر براي دیدن اشیا و تجربه شخصی وتعامل باآن
هاي مجازي به وه بربازدید ازموزهدهد که عالدنیاي مجازي: دنیاهاي مجازي به یادگیران امکان می -

ن هاي جدید بپردازند. در نتیجه می توابرقراري ارتباط، کسب تجربه و خلق مشارکتی اشیاء و مجموعه
هاي مجازي بخصوص براي هاي مجازي به علت امکانات قابل توجه، جذایت شبکهانتظار داشت مزه

ها وامکان ایجاد تعامل و خالقیت در روند و هجوانان و دانشجویان و همچنین مزایایی مثل کاهش هزین
 اي قرار گیرند.سرعت بازدید، با سرعت بیش از پیش مورد استفاده موزه

 هاي موزه هاي تاریخ طبیعی در ایراننگاهی به وضعیت کنونی و چالش

ق به تعلهاي تاریخ طبیعی موجود در کشور وابسته و مدهد که در حال حاضر اکثر موزهها نشان میبررسی
هاي شخصی بسیارغیر استانداردي بدون توانایی برون دادهاي اند و یا مجموعههاي آموزشی و دانشگاهیمحیط
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 هاي دانشگاهی نیزاغلب بسیارهاي تاریخ طبیعی هستند. امکانات و نیروهاي این مجموعهعلمی و اجتماعی موزه
 نشجویان علوم زیستی همان محیط آموزشی است.محدود بوده و حداکثر بازده شان پاسخگویی به نیازهاي دا

-، سالن6هاي تاریخ طبیعی فعلی ایران طراحی مناسبی براي فضاهاي نمایشگاهی همانند تصویر بطورکلی درموزه

گشت توان گفت که تعداد انهاي سمعی بصري و فضاي مناسبی براي آزمایش و اکتشاف وجود ندارد و درواقع می

 معیارهاي یک موزه تاریخ طبیعی را دارند.ها شماري از این مکان

توان به این مسأله اشاره کرد که از مجموعه مشکالت فراوان وضعف هاي موجود درطراحی و مدیریت می
مدتی  ها که پس ازهاي تاریخ طبیعی ایران عالوه بر وضعیت نا مناسب و غیر علمی نگهداري نمونهبیشتر موزه

رویکردي انفعالی داشته و نقش قابل توجهی در آموزش همگانی، کودکان، شود، ها نیزمیباعث تخریب آن
هاي آموزشی، تفسیرهاي توانند از طریق کارگاهها میمحققان و دوست داران طبیعت ندارند. درحالیکه موزه

ي شاعهاها و همچنین کمک به هاي متنی و نمایشگاهها، پانلهاي نصب شده بر روي نمونهاي از قبیل برچسبموزه
هاي تحصیلی باعث تسهیل و مشارکت درآموزش شوند. بطوریکه ویتکامب دوران حاضر رابه دانش و بورس

 ).1394کند (منصوري،توصیف می"بریدن از گذشته"و  "لحظه تغییر مهم"عنوان

 
 نده)هاي حارهاي، شیکاگو (عکس از نگار: مشابه سازي زیستگاه ماهیان گرمابی یک اکوسیستم جنگل6تصویر

 هاهاي موجود در استفاده از موزهچالش

با وجود اینکه کشور ایران در میان کشورهاي مجاور خود، داراي فون و فلوري برجسته و موقعیت زیست 
اي هداري نشده و موزهآوري و نگهجغرافیایی ممتازي است، متأسفانه تاکنون مجموعه کاملی از این اسناد جمع

ضاي دهند. اغلب عمده فهاي زیستی کشور را نشان نمی، به طور جامع و کامل توانتاریخ طبیعی فعلی هیچ یک
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ذارد. گهاي جانوري منطقه را، حتی بدون هیچگونه ترتیب منطقی به نمایش میموزه، تنها کلکسیونی از گونه
ند به انتوانستهها، هنوز موزه هاي تاریخ طبیعی موجود جداي از بحث نواقص تاکسونی و کامل نبودن مجموعه

خوبی نقش و رسالت اصلی خودشان را که همانا اطالع رسانی و آموزش زیست محیطی است، به خوبی انجام 
 دهند.

 هاي تاریخ طبیعی در آموزشعلل عدم توجه به اهمیت موزه

ی اصنظر مسئولین هزینه کردن براي ایجاد مراکزي مانند موزه در مقایسه با سایر نیازها از اولویت خ در -
 برخوردار نیست.

هایی چون آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در تامین هزینه آماده سازي وزارتخانه -
 هاي فراوانی مواجه هستند.ها و همچنین پرداخت حقوق پرسنل با چالشنگهداري مجموعه

ي دارسازي و نگهآمادهداري جهت کادر فنی و نیروهاي متخصص و آشنا به علوم تاکسیدرمی و موزه -
 ها وجود ندارد.نمونه

هاي تاریخ طبیعی در آموزش براي معلمین وهمچنین متولیان امرآموزش همگانی به خوبی نقش موزه -
 تبیین نشده است.

نظام آموزشی حاکم بر مدارس بیشتر مبتنی بر محفوضات ذهنی و حافظه پرور است (درویش و  -
 ).1388همکاران،

 هاي جانوري اعم از بی مهرگان و مهره دارانمونهمشکل دسترسی به ن -

رایط جان در شهاي بیفقدان اعتبار و راهکارهاي مناسب براي نمونه برداري از طبیعت و یا انتقال نمونه -
 ها.هاي آماده سازي موزهمناسب به کارگاه

 ها براي تبادل نمونه و اطالعاتاي براي ارتباطات بین موزهعدم وجود شبکه -

 داري غیر علمی مجموعه داران به مبانی و اصول موزه نگاه -

هاي سنی خاص ویژه کودکان یا ها و امکانات مناسب براي آموزش گروهها، سالنعدم وجود بخش -
 نوجوانان

هاي مختلف موزه، اعم از آماده سازي، مند در بخشکمبود پرسنل علمی و متخصص، با تجربه و عالقه -
ها براي ارائه توضیحات تکمیلی به بازدیدکنندگان و و بخش نمایشگاهی موزهها طراحی، نگهداري نمونه

 ها.جلوگیري از سردرگمی آن

 گیريبحث و نتیجه
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ه رسد کهاي مرجع در تامین اهداف ذکر شده به نظر میهاي تاریخ طبیعی و مجموعهبا توجه به اهمیت موزه
هاي آثار طبیعی و ملی، تشکیل موزه عمومی و شناخت ارزشهاي یکی از راهکارهاي عملی در باالبردن آگاهی

هاي ) با اهداف چندگانه و بخصوص آموزش7ها (تصویر هاي حیات وحشها و پاركهاي تاریخ طبیعی، باغ
اي همرتبط با طبیعت و محیط زیست است. ایجاد و توسعه آگاهی و درك هر فرد به فرایندها و ارتباطات محیط

هاي تنوع زیستی آگاهی یافته و متوجه تعهدات خود نسبت به حوي باشد که شخص از ارزشطبیعی باید به ن
 حمایت و حفاظت ازتنوع زیستی و محیط زیست شده و مهارتی براي تعامل صحیح با طبیعت در او بوجود آید.

هاي دولتی و هگرچه الگوبرداري از موزه هاي بین المللی و استاندارد به مدیران و مسئوالن موزها و مجموع
ت و شامل اي نیسشود ولی این الگو برداري صرفاً محدود به صرف هزینه براي تجهیزات موزهشخصی توصیه می

 شود.نحوه صحیح هدف گذاري و مدیریت نیزمی

 
 : شیرهاي رها در سایت گوشتخواران سافاري پارك، منچستر(عکس از نگارنده)7تصویر
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(نمونه  هاي دولتی در امر تجهیزهاي دانشگاهی، از ایده تا اجرا همکاري سازمانموزه
 موردي: موزه تاریخ علوم اردبیل)

 

 1محمد انوار

 

 چکیده

اي هاهمیت در کلیه جوامع تبدیل شده است و در این بین موزهها فارغ از نوع و حیطه تخصصی آنها به امري حایز در دنیاي امروز، موزه

نمایند. دانشگاه بعنوان محل کسب علم دانشگاهی از اهمیت خاصی در امر آموزش، پژوهش، ترویج علم و عمومی سازي علم ایفا می

ارزش ذاتی علم و دانش باعث توجه اي برخوردار است و همچنین اي و همچنین محل تولید علم و فناوري از جایگاه ویژهبصورت حرفه

ن در هاي نویها استفاده از روشویژه جامعه به دانشگاه و همچنین اعتماد عمومی به جایگاه آن داشته است. در کارکردهاي جدید دانشگاه

رویکرد آموزشی و  هاي دانشگاهی باها ایجاد موزهباشد که یکی از این روشامر آموزش و پژوهش در حال استفاده و تجربه موفق می

اریخ هاي پیشرو در این امر بوده و با تأسیس موزه تباشد. دانشگاه محقق اردبیلی نیز جزء دانشگاهپژوهشی در کنار جنبه نمایشی آثار می

ه اي علمی و همهاي مختلف علوم، سعی در ایجاد موزههاي تخصصی در شاخههاي متعدد در جهت تأسیس گالريعلوم و تدوین برنامه

هیز موزه هاي تجنمایشی، بعد آموزشی و پژوهشی و تعاملی آثار در پررنگ نماید و در این راه یکی ازروش جانبه داشته تا در کنار جنبه

ي موفق و اهاي متعدد باعث کسب تجربههاي دولتی در نظر گرفته شده است که پیگیرياستفاده از توان تجهیزاتی و عملیاتی سازمان

 هاي مختلف شده است.بیش از پانزده نهاد و سازمان دولتی تخصصی در زمینهمشارکت دادن 

 

 : موزه، دانشگاه، علم، پژوهش.يدیکل کلمات

 

 مقدمه

اي بزرگ هاند. در کشور ما نیز برخی دانشگاهاي در جوامع پیشرفته پیدا کردههاي دانشگاهی جایگاه ویژهموزه
هاي خاص، نظیر تاریخ طبیعی، علوم مختلف، باعظمتی در زمینههاي قدیمی، بزرگ و و قدیمی داراي موزه

ها، باستانشناسی و ...، هستند که سالیان سال فعالیت داشته و دارند و حتی در بعضی موسسات تخصصی نیز فناوري
ژه صی ویاند و موزه تخصهاي مختلف علوم را جهت فعالیت در نظر گرفتهاند که جنبههاي مشابه تأسیس شدهموزه

انداز مشخص شکل گرفته علوم  فناوري هم در زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با اهداف و چشم
 ردازد.پهاي استانی به فعالیت میها در محل اصلی و همچنین برپایی نمایشگاهکه بصورت تمرکز اصلی گالري

هاي دانشگاه نیز به حساب ت و اصالً در اولویتها این رویکرد به موزه علمی مغفول مانده اسدر بسیار از دانشگاه
آید. خوشبختانه با مطرح شدن ایده تأسیس موزه علمی در دانشگاه محقق اردبیلی، با استقبال و حمایت مسئولین نمی

 anvar@uma.ac.irکارشناس ارشد مهندسی علوم خاك، رییس موزه تاریخ علوم اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی، 1
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