
 

 (UMACکمیته بین المللی موزه های دانشگاهی )

 1فاطمه احمدی

موزه دانشگاهی در یک تعریف ساده به مجموعه یا مجموعه هایی از اشیا و آثار گفته می  چکیده:

شود که به منظور تسهیل و کمک در امر آموزش و پژوهش در درون موسسات آموزش عالی قرار 

مجموعه اشیا موجود در موزه های دانشگاهی سرمایه ای مادی و معنوی دارند یا به آنها وابسته اند. 

شده اند. دانشگاه ها را شاید بتوان  و ساماندهی برای دانشگاه ها هستند که به مرور زمان گرداوری

نخستین موسساتی دانست که به مفهوم امروزین آن موزه تاسیس کردند. امروزه بیش از صدها 

تاریخ طبیعی و موزه های هنر و انسان شناسی و باستان  هایمجموعهدر قالب  موزه دانشگاهی

اهی پایگاه جهانی کمیته موزه های دانشگ شناسی در دانشگاه های سراسر دنیا پراکنده اند. طبق آمار

در چند دهه گذشته با تغییر رویکرد موزه می باشد.  0444تعداد موزه های دانشگاهی در حدود 

انشگاه ها و جامعه و در رقابت با موزه های خارج از موسسات آموزشی، موزه درباره ارتباط میان د

های دانشگاهی در کشورهای توسعه یافته از مجموعه هایی ساکت، منجمد و محدود به امور 

آموزشی و پژوهشی و ساختارهای درون دانشگاهی به فضاهایی زنده و پویا جهت برقراری پیوند 

در این مقاله سعی شده که چشم انداز و فعالیت های کمیته ند. اهشدمیان جامعه و دانشگاه بدل 

 لی موزه های دانشگاهی معرفی شود.بین المل
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 مقدمه: 

دانشگاه ها را شاید بتوان نخستین موسساتی دانست که به مفهوم امروزین آن موزه تاسیس کردند. 

پیشینه وجود مجموعه های موزه مانند در موسسات و نهادهای  ،رویکردی باستان شناختیبا 

در  مکشوفه مجموعه های آموزشیو  های دوم و اول پیش از میلاد اموزشی را شاید بتوان تا هزاره

. اروپای سده سیزدهم عقب برد النهرین باستان یا عراق امروزیواقع در بین لارسا و مدرسه اور

 اما از آنجا که تدریس و آموزش ،میلادی شاهد تاسیس نخستین دانشگاه ها به معنای مدرن آن بود

اساسا متکی بر منابع مکتوب موجود در کتابخانه ها بود نیاز چندانی به دیگر مواد آموزشی احساس 

ی از دست کم در برخ ،م. نیز تداوم داشت. با این حال 10نمی شد؛ روندی که کم و بیش تا سده 

دانشگاه ها از اواخر سده میانه و اوایل رنسانس رویکردهای نوینی در امر آموزش پا گرفت. در نیمه 

م. اتکای صرف به کتاب های علمی برای آموزش علوم و پزشکی توسط افراد تاثیر  16اول سده 

لزوم  برای و فضای بیشتری به چالش کشیده شد گذاری مانند آندرناس وزالیوس و فرانسیس بیکن

توجه به مشاهدات و دست ورزی های عینی در امر آموزش علوم طبیعی و پزشکی فراهم گشت. 

 هایگونه به این ترتیب و در نتیجه این تحولات، اولین موزه های دانشگاهی مجموعه هایی از

ا رجوع بیعی و پزشکی به آنهگیاهی و جانوری یا آناتومیک انسانی بودند که برای تدریس علوم ط

بعدها این الگوی تدریس از علوم طبیعی و پزشکی به رشته هایی مانند هنر و تاریخ نیز . ی شدم

دربردارنده  نخستین موزه ها یا گالری های .م 11و  10گسترش یافت و به این ترتیب در سده های 

 فرهنگی، تاریخی و باستان شناختی نیز پا گرفته و توسعه یافتند.  موادآثار هنری و اشیا و 

 دنیا در دانشگاهی های موزه گیری شکل پیشینه -1

افتتاح شد، می توان م.  1618موزه هنر و باستان شناسی آشمولین دانشگاه آکسفورد را که در سال 

الیاس م.  1618نخستین موزه دانشگاهی بزرگ و هدفمند به مفهوم امروزین آن دانست. در سال 

م.  1604 دهةاز آکسفورد دکترای پزشکی دریافت کرده بود، در  1661آشمول که پیشتر در سال 

مجموعه بزرگ و ارزشمند خود را متشکل از انواع و اقسام نمونه های زمین شناسی، جانورشناسی، 

دانشگاه  هبا این شرط ک ،به دانشگاه اهدا کرد بود مردم نگاری و به ویژه اشیا عتیقهگیاه شناسی، 



عموم قرار دهد. تا  نمایشساختمانی را برای نگهداری مجموعه در نظر بگیرد و آنها را در معرض 

پیش از این زمان و این خواست پیشروانه آشمول، امکان بازدید عمومی از مجموعه های فراوانی 

موزه  ،تیباین تر بهو  که تا آن زمان توسط طبقه آریستوکرات گرداوری شده بود، وجود نداشت

بلکه در معنای وسیع تر، نخستین موزه مدرن در اروپا  ،آشمولین نه تنها نخستین موزه دانشگاهی

نیز بود. ساختمانی که به نمایش مجموعه الیاس آشمول اختصاص یافت، علاوه بر موزه شامل 

 یکلاس های درسی و فضاهایی جهت پژوهش و حضور استادانی بود که حوزه علمی آنها به نحو

با مجموعه اشیا به نمایش درآمده ارتباط داشت. نخستین مدیران آشمولین علاوه بر اداره امور مربوط 

 . اشتغال داشتند به موزه، به امر آموزش و پژوهش در دانشگاه نیز

سال بعدی این مدل، یعنی کنار هم قرار گرفتن موزه و فضاهای آموزشی در قالب  844در طی 

شی درون دانشگاهی به الگویی بسیار تاثیر گذار بدل شد. در بازه زمانی پژوه -یک نهاد آموزشی

تحولاتی شگرف در دنیای علوم روی داد که شاید برجسته ترین آنها م.  11تا اواخر  11اوایل سده 

 در شکل گیری دانش نوین هاگام طرح نظریه تکامل توسط داروین بود. در همین دوران نخستین

م. رویکرد علمی به مجموعه های اشیا عتیقه و آثار  11ه شد و تا نیمه سده باستان شناسی برداشت

جای خود را به کنجکاوی ها و تفسیرهای غیرعلمی  شناسیی باستانباستانی حاصل از کاوش ها

از این آثار می داد. طبقه بندی گونه های جانوری و گیاهی در علوم طبیعی به پیشگامی کارل فون 

م.(  1011-1162.( و اشیا باستانی به پیشگامی کریستین یورگنسن تامسون )م 1040-1001لینه )

و همین رویکرد توجهی مضاعف د به ایده و روش غالب در آموزش و پژوهش های علمی بدل ش

به این ترتیب نیاز به داشتن مجموعه ها  .ی علوم طبیعی و آثار باستانی کردرا متوجه مجموعه ها

ا حس می شد، آموزش و پژوهش به ویژه در حوزه علوم طبیعی عملا بیش از پیش در دانشگاه ه

تاسیس و گسترش  صحنةم.  11و  11وابسته به وجود مجموعه ها شده بود و از این رو سده های 

. موزه های هنر نیز از شدانواع موزه ها و موزه های دانشگاهی در اروپا، استرالیا و امریکای شمالی 

های علوم طبیعی و باستان شناسی در دانشگاه ها تاسیس شدند. برخلاف  در کنار موزهم.  11سده 

موزه های علوم و باستان شناسی که بنا بر ماهیتشان در این دوران بیشتر در خدمت آموزش و 

پژوهش دانشگاهی بودند و شاید مخاطب محدودتری را از جامعه به خود جلب می کردند، موزه 

توجه عمومی اقبال بیشتری یافتند. به این ترتیب موزه های  جلب از نظر های هنر در دانشگاه ها

ساله از حضور در عرصه آموزش عالی و پژوهش و ارتقای دانش  844دانشگاهی با داشتن میراثی 



تخصصی و عمومی امروزه در سراسر دنیا جایگاه و اهمیت خاصی دارند و فضایی کم نظیر برای 

به فرد، مشارکت عمومی در برنامه های علمی، تدریس و تجربه و مشاهده مجموعه های منحصر 

 پژوهش فراهم می آورند.

تاریخ طبیعی و موزه های هنر و انسان  هایدر قالب مجموعه امروزه بیش از صدها موزه دانشگاهی

کمیته  پایگاه جهانی شناسی و باستان شناسی در دانشگاه های سراسر دنیا پراکنده اند. طبق آمار

  انشگاهی تعداد موزه های دانشگاهی به تفکیک قاره ها از این قرار است: موزه های د

  :موزه 021آسیا 

  :موزه 8811اروپا 

  :موزه 211امریکای شمالی 

  :موزه 881امریکای جنوبی 

  :موزه 882استرالیا و اقیانوسیه 

  :موزه  84افریقا 

 دانشگاهی در سراسر جهان موزه 8282: 1811موزه های دانشگاهی تا اسفند  مجموع

 اهداف و کارکردهای موزه های دانشگاهی در سطح دانشگاه و جامعه -2

در چند دهه گذشته با تغییر رویکرد درباره ارتباط میان دانشگاه ها و جامعه و در رقابت با موزه های 

هایی خارج از موسسات آموزشی، موزه های دانشگاهی در کشورهای توسعه یافته از مجموعه 

ساکت، منجمد و محدود به امور آموزشی و پژوهشی و ساختارهای درون دانشگاهی به فضاهایی 

ند. حرکت از سمت مخاطب اهزنده و پویا جهت برقراری پیوند میان جامعه و دانشگاه بدل شد

محدود داخلی به مخاطب گسترده بیرونی در جهت افزایش تاثیرگذاری عمومی و از میان بردن 

یان دانشگاه و جامعه در دهه های گذشته یکی از مهم ترین انتخاب ها و چشم اندازهای فاصله م

 ستاداناموزه های دانشگاهی بوده است. به این ترتیب افزون بر مخاطب سنتی یعنی دانشجویان، 

، موزه های دانشگاهی طیف مخاطبین خود را به تمام افراد جامعه گسترش میهمانو پژوهشگران 

ند. و جامعه باش دانشگاه موزه های دانشگاهی می توانند حلقه واسطی میان به یک بیان، داده اند.

بسط و توسعه نقش و کارکرد موزه های دانشگاهی به بیرون از دانشگاه در واقع تعریف نوینی از 



دانشگاه ها در جامعه به دست داده است و در این چهارچوب دانشگاه ها نه تنها موسساتی  رسالت

 آموزش عالی، بلکه مسئول و فعال در امر آموزش عمومی نیز هستند.  متولی

این آموزش عمومی در ابتدایی ترین سطح خود به بازدید افراد مختلف جامعه از مجموعه موزه و 

آموزش غیرمستقیم ایشان به واسطه مشاهده و شناخت مجموعه به نمایش درآمده محدود شده و 

ر را د های گوناگون سنیردهرانی ها و دوره های آموزشی برای برگزاری سخن ،در بالاترین سطح

به نوبه  موزه های دانشگاهی دامنة فعالیتبرمی گیرد. این جایگاه و تعریف نسبتا جدید از کارکرد و 

خود در مساله توجه و حمایت سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی بیرون از دانشگاه بسیار 

ا ظرفیت گسترده موزه های دانشگاهی در امر آموزش تخصصی و عمومی چرا که ب ،اثرگذار است

و بالا بردن سطح دانش عمومی و ارتقاء درک عمومی از علم، زنده و فعال نگه داشتن آنها از دغدغه 

ای درون سازمانی برای دانشگاه ها فراتر رفته و به نهادهای دخیل در عرصه سیاست گذاری 

د. موزه های دانشگاهی موفق و تاثیرگذار مانند آشمولین در فرهنگی جامعه گسترش می یاب

رهنگی در اصلی ترین مراکز ف از آکسفورد، فیتزویلیام در کمبریج و هانترین در گلاسکو مهم ترین

این شهرها هستند. بنا به گزارش گروه موزه های دانشگاهی بریتانیا و موزه های دانشگاهی در 

میلیون بازدیدکننده داشته و  0ای دانشگاهی در بریتانیا حدود موزه ه 8418اسکاتلند، در سال 

. این آمار به تنهایی می تواند لزوم توجه به ندنمایشگاه برگزار کرده ا 844ی و برنامه عموم 8244

 موزه های دانشگاهی را در رشد و اعتلای دانش و فرهنگ در سطح عمومی به خوبی نشان دهد. 

موزه های  پویاییاز بازدیدکنندگان و  حاصل، نسبت میان درآمد از منظر پایداری اقتصادی

هر چه موزه های دانشگاهی برنامه ها و فعالیت های خود را در رابطه  که دانشگاهی نشان می دهد

با جامعه پیرامونی بیشتر کرده اند، در میان مدت از نظر درآمد و پایداری اقتصادی به واسطه جذب 

تیب . به این تراهدایی بیشتر موفق تر بوده اند یا کمک های بلاعوض ومخاطب و بازدید کننده 

عملا نزدیکی بیشتر موزه های دانشگاهی و جامعه، مناسبت دوسویه ای است که از یک سو به 

پایداری موزه های دانشگاهی و از سوی دیگر به افزایش اثرگذاری آنها بر سطح دانش و فرهنگ 

 عمومی جامعه می انجامد. 

موزه های دانشگاهی به سبب وابستگی ماهوی خود به موسسات آموزش عالی همچنان  ،این حالبا 

کارکرد اولیه خود را در نقش نهادهای مکمل آموزش و پژوهش دانشگاهی حفظ کرده و آن را نیز 



بهینه کرده اند. موزه های دانشگاهی پیش از هر چیز ابزاری در خدمت آموزش جهت ایجاد بستری 

نین محور(. همچ - جویان و استادان هستند )آموزش شیربه بدون واسطه اشیا توسط دانشبرای تج

آنها می توانند میزبان پژوهشگرانی باشند که از سایر دانشگاه ها برای مطالعه و پژوهش بروی 

مجموعه منحصر به فرد آنها میهمان دانشگاه می شوند. علاوه بر این، موزه های دانشگاهی در کنار 

کاربردی خود، در بالابردن اعتبار عمومی دانشگاه ها در جامعه علمی و نیز جایگاه و اعتبار نقش 

 دانشگاه در اجتماع نیز موثرند.

کارکرد و نقش موزه های دانشگاهی را در درون دانشگاه می توان در قلمرو آموزش  ،به طور خلاصه

م جربه دانشجویی خلاصه کرد. فراهو نیز تاثیر بر فضای عمومی ت استادنو پژوهش دانشجویان و 

آوردن فرصت شناخت عینی و ملموس از آثار نه تنها فرایند آموزش را به ویژه در علوم طبیعی، 

بخش  بلکه می تواند الهام ،هنر، باستان شناسی و رشته هایی از این دست تسهیل و جذاب می کند

دانشجویان برانگیخته، تجربه  دانشجویان بوده و شوق یادگیری و پژوهش بر روی آثار را در

دانشجویی را بهبود بخشیده و مهارت های مرتبط با پژوهش های مجموعه محور را در نسل های 

بعدی پژوهشگران ایجاد و تقویت کند. بسیاری از موزه های دانشگاهی، محل کار و پژوهش 

طالعاتی شخص از فرصت ماستادان و محققینی هستند که به دانشگاه وابسته اند یا برای دوره های م

 در موزه دانشگاه حضور می یابند.

برگزاری نمایشگاه های دائمی یا ادواری هنری فضایی برای گذر از دنیای تخصصی و گاه محدود 

و کارکنان دانشگاه فراهم می آورد. استادان  ،رشته های علمی به دنیای هنر برای دانشجویان

محور اما تخصصی و پژوهش شده به مناسبت های ملی برگزاری نمایشگاه های ادواری و موضوع 

یا بین المللی مختلف مرتبط با مسائل علمی و فرهنگی که در صورت نبودن موزه های دانشگاهی 

در موزه ها و یا فضاهای فرهنگی دیگر فرصت نمایش نمی یافتند، می توانند امتیاز ویژه ای برای 

موفق چنین نمایشگاه هایی در موزه های  موزه های دانشگاهی محسوب شوند. نمونه های

دانشگاهی بسیارند و با نگاهی به پایگاه های اینترنتی موزه های دانشگاهی برجسته می توان نمونه 

هی موزه های دانشگا ،. علاوه بر اینیافتهای خلاقانه بی شماری از این نمایشگاه های تماتیک را 

رآموزی و اشتغال دانشجویی برای دانشجویان مکان های مناسبی برای فراهم آوردن فرصت کا

برای آنها فراهم می اورند که با حضور داوطلبانه یا تقاضا محور در بدنه اداری یا  ایزمینههستند و 



علمی و اجرایی موزه بتوانند در محیطی میانجی بین دنیای دانشجویی و دنیای کار بیرون از 

ود را مانند راهنمایی و هدایت گروه های بازدید دانشگاه، مهارت های تخصصی و نیز شخصیتی خ

کننده، اعتماد به نفس، مدیریت و مشارکت در کار گروهی در زمینه ارتباط با مخاطب متخصص و 

 جامعه تقویت کرده و به کار ببندند. 

موزه های دانشگاهی ظرفیت بالایی برای ایجاد و گسترش روابط و همکاری های ملی و به ویژه 

ی دارند. برگزاری نمایشگاه های تخصصی و موضوع محور با امانت گرفتن مجموعه های بین الملل

فرهنگی میان دانشگاهی  -موزه ای از موزه های دانشگاهی داخلی و خارجی در قالب مراودات علمی

ترش گس جهت می تواند فرصت بی نظیری در اختیار موزه های دانشگاهی و به تبع آن دانشگاه

ارکنانی و ک، استادان مانی خود در بعد ملی و بین المللی قرار دهد. برای دانشجویانروابط برون ساز

که شاید فرصت دیدار از مجموعه های منحصر به فرد هنری و علمی بیرون از شهر یا کشور خود 

را نداشته باشند، نمایشگاه های ادورای اینچنینی فرصت مغتنمی خواهد بود. علاوه بر جامعه 

همانان یر م. حضواندموفقنین نمایشگاه هایی در جذب بازدیدکننده عمومی نیز بسیار دانشگاهی، چ

های دوره ای در قالب فرصت کارگاه یا اقامت  برگزاری و پژوهشگران خارجی جهت ارائه سخنرانی،

عاتی در موزه ها نیز در بالابردن اعتبار بین المللی دانشگاه های بسیار موثرند. افزون بر الهای مط

، وجود موزه در درون ساختار دانشگاه ها فرصتی برای نمایش تاریخچه شکل گیری گفتهپیشموارد 

دانشگاه به دست می دهد؛ این امر به ویژه برای دانشگاه هایی با سابقه فعالیت طولانی می تواند 

 وفضایی را جهت مرور مراحل شکل گیری و سیر تکامل و رشد دانشگاه برای بیننده فراهم کند 

و کارکنان وابسته به دانشگاه ایجاد و  ، استاداندر عین حال حس هویت و تعلق را در دانشجویان

تقویت کند. به این ترتیب در کنار نمایش مجموعه های علمی و تخصصی، موزه های دانشگاهی 

 و موضوع نمایشگاه هایی دائمی یا ادواری قرار دهند. محورعملا می توانند خود دانشگاه را 

کارکردها و فعالیت های موزه های دانشگاهی را در عرصه عمومی و ارتباط با جامعه می توان در 

چند حوزه دسته بندی کرد. موزه های دانشگاهی را شاید بتوان به درستی تنها فضا یا یکی از اصلی 

د نترین فضاهایی دانست که در هر محله یا شهر به واسطه آن اعضای آکادمیک دانشگاه می توان

با عموم مردم جامعه ارتباط برقرار کنند. موزه های دانشگاهی می توانند در صورت برخورداری از 

طراحی فضایی مناسب به صورت گالری هایی در سطح محله و شهری که در آن قرار دارند، به 



رون یهنرمندان فضایی برای نمایش آثار اختصاص دهند. نمایشگاه ها می توانند آثار هنرمندانی از ب

دانشگاه و نیز از میان اعضای آکادمیک و دانشجویان را به نمایش بگذارند و بازدیدکنندگان علاقمند 

را به محیط دانشگاه وارد کنند. عموما نزد مردم هر جامعه، دانشگاه و هر امری که در رابطه با آن 

ی به براین صرف وابستگقرار گیرد از اعتبار و جایگاه برجسته و قابل اعتمادی برخوردار است. بنا

یک نهاد دانشگاهی، عامل بسیار تاثیرگذاری در انتخاب محل نمایش آثار برای هنرمندان خواهد 

بود و با انتخاب یک گالری در موزه ای دانشگاهی برای نمایش آثار فی نفسه هنرمند اعتباری از 

ان در گزینش بازدیدکنندگپیش تعیین شده برای نمایشگاه خود کسب می کند؛ عاملی که در انتخاب 

 ؟؟؟مقصد برای بازدید از یک نمایشگاه هنری نیز بسیار مهم خواهد بود. 

سخنرانی ها، سمینارها، همایش ها و برنامه هایی از این دست در سطح دانشگاه ها عموما برای 

مخاطب متخصص در سطح دانشکده ها طراحی و تنظیم می شوند و اگرچه در مواردی نیز تعداد 

ادی مخاطب از بیرون دانشگاه در این برنامه ها شرکت می کنند، اما این مخاطبین نیز متخصصین زی

جامعه دانشگاهی هستند. میزان تخصصی بودن این برنامه ها به گونه ای است که  بدنةامر یا از 

و معمولا عموم مردم جامعه ای که دانشگاه در آن قرار دارد، با دیدن اعلان همایش و سخنرانی 

سمینار در دانشگاه محل زندگی خود، طبیعتا تمایلی به شرکت در آنها نمی بینند. موزه های 

دانشگاهی اما در این میان می توانند رهیافتی متفاوت داشته باشند. برگزاری نشست ها و سخنرانی 

هایی در سطح دانش عمومی با هدف انتقال دستاوردهای علمی و اندیشه ای آکادمیک به سطح 

معه و به بیان دیگر آگاه کردن جامعه از اینکه پشت حصارها و دیوارهای دانشگاه ها و دانشکده جا

ها چه می گذرد و این دستاوردهای علمی و فکری چه اهمیتی در زندگی یک جامعه دارد، یکی از 

مهم ترین کارکردهای موزه های دانشگاهی در سطح عمومی است. سخنرانی هایی که می توانند 

گسترده ای از موضوعات مورد علاقه جامعه پیرامون خود از جمله تاریخ، جامعه شناسی، ادبیات طیف 

و علوم را در بربگیرد. بدیهی است موزه ها و اعضای دانشگاه در برگزاری نشست ها و سخنرانی 

مباحث و اصطلاحات تخصصی به زبان قابل فهم عموم غیرمتخصص  دشوارها باید بتوانند از زبان 

آن موضوع خاص گذر کنند. علاوه بر این موزه های دانشگاهی می توانند با ترتیب دادن برنامه  در

های متنوع مانند شب های علم، شب های شعر و ادبیات، موسیقی، برنامه های ویژه کودکان و 

نوجوانان، دوره های آموزشی کوتاه مدت در حوزه علوم و تاریخ، هنر و نمایش و تحلیل فیلم های 



عملا  ،وز برای مخاطب عام پیرامون خود شامل گروه های بزرگسال، خانواده ها و دانش آموزانر

 به مراکز فرهنگی در جامعه میزبان خود بدل شوند. 

شاید یکی از مهم ترین کارکردهای اجتماعی موزه های دانشگاهی جایگاه و کارکرد آنها در اما 

وزانی که پس از اتمام تحصیل وارد دانشگاه ها می رابطه با دانش آموزان مدارس باشد. دانش آم

شوند، معمولا تا پیش از ورود به دانشگاه تصور و درک روشنی از فضای دانشگاهی ندارند. عموما 

هیچ برنامه یا مکان مشخصی در دانشگاه ها برای گشودن پای نوجوانان و دانشجویان آینده به 

ا، مراکز پژوهشی و نهادهای اداری و اجرایی دانشگاه محیط داخل دانشگاه وجود ندارد. دانشکده ه

ها هر کدام در حوزه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اداری خود مشغول بوده و عملا فضا و بستری 

جهت رویارویی و حضور بیشتر کمی و کیفی دانش آموزان در محیط دانشگاه فراهم نمی کنند. 

د این خلا را پر کنند و به نخستین ناوت خود می توانموزه های دانشگاهی اما به دلیل ماهیت متف

تجربه عینی و ملموس دانش آموزان از یک محیط آموزشی و پژوهشی عالی تبدیل شوند. موزه 

ایجاد ارتباط با دانش اموزان، معلمان و از طریق های دانشگاهی با فراهم آوردن فضایی جذاب 

و هدفمند در دانش آموزان برای تحصیل در دانشگاه  خانواده ها می توانند در ایجاد انگیزه واقعی

موثر باشند. امروزه تقریبا تمام موزه های دانشگاهی در جوامع توسعه یافته ارتباط های سازمان 

یافته ای با نهادهای آموزشی پیش از دانشگاه در شهر خود دارند و برنامه هایی ویژه و هم راستا با 

 و استادانف از مخاطبین را با حضور فعال کارکنان موزه یا مواد آموزشی مدارس برای این طی

دانشجویان دانشگاه در قالب نشست ها و سخنرانی ها و نمایشگاه های ویژه جهت آشنایی دانش 

آموزان با رشته های مختلف علوم و بالا بردن تجربه علمی و آموزشی ایشان و برانگیختن شوق 

 بیشتر به یادگیری برگزار می کنند. 

 ایکوم در دانشگاهی های موزه کمیته تاسیس فرایند -3

گسترش و رشد موزه های دانشگاهی به عنوان نهادی که به دلیل پیوند ماهوی با موسسات آموزشی 

 8441 و پژوهشی نقش بسیار مهمی در رشد فرهنگی و علمی جوامع داشته اند، سبب شد در سال

در بدنه شورای بین المللی موزه ها   (UMAC)کمیته موزه ها و مجموعه های دانشگاهی 

(ICOM) شکل بگیرد. 



شناخته می شود مخفف  UMACکمیته بین المللی موزه های دانشگاهی که با نام اختصاری 

University Museums and Collection  می باشد که از این پس در زبان فارسی با

توسط یک گروه بین المللی از متخصصین  8444از آن یاد خواهیم کرد؛ در سال « یومک»عنوان 

حرفه ای موزه های دانشگاهی، به شکل یکی از کمیته های مستقل شورای بین المللی موزه ها 

این خصوص داشتند به این نتیجه  )ایکوم( به وجود آمد. این گروه طی جلسات و مباحثی که در

رسیدند که موزه های دانشگاهی بحثی کاملا متفاوت نسبت به کمیته های دیگر دارند. چرا که آنها 

بخشی از تاریخ موسسات آموزش عالی هستند که می توانستند به طور مستقل به هویت خود 

رایی ایکوم به وجود آمد و توسط اعضای هیئت اج 8444بپردازند. کمیته جدید در ماه ژوئن سال 

در بارسلون اسپانیا تشکیل شد. همزمان اولین اساسنامه  8441اولین کنفرانس سالیانه آنها در سال 

 و اولین اعضای کمیته اجرایی یومک تشکیل شد.  

اعضای هیئت اجرایی این  کمیته، یک برنامه استراتژی با چشم اندازی روشن برای  8442در سال 

. مانند هر کمیته دیگری این کمیته نیز در کنفرانس های عمومی )سه سالانه( خود تهیه کرد

در کیوتوی ژاپن انجام شد  8411انتخابات برگزار می کرد. آخرین انتخابات این کمیته در سپتامبر 

 همین افراد باقی خواهند ماند.  8488که طی آن اعضای هیئت اجرایی مشخص شدند و تا سال 

توسط اعضای هیئت اجرایی جدید، قدم مهم بعدی بود که به  8416ر سال یک بازنگری کلی د

آنها این امکان را می داد که نکات و برنامه های جدیدی را به آن اضافه کنند. اهداف اصلی این 

 برنامه جدید به صورت کلی از این قرار بود:

 توسعه یومک به منظور بهره وری بالاتر  -1

 مرجعی برای موزه ها و مجموعه های دانشگاهی محکم کردن نقش یومک به عنوان -2

 گسترش یومک و توسعه متعلقات آن  -3

لیست میراث جهانی را به دنیا عرضه کرد، به دفعات از میراث  1108از زمانی که یونسکو در سال 

 دانشگاهی به عنوان ارزش های بشری یاد کرده است. 

 :دانشگاه ها به دو شکل در میراث جهانی معرفی شده اند



 مستقیم: وقتی که یک دانشگاه یا قسمتی از آن در لیست معرفی می شود -

غیر مستقیم: وقتی که مراکز شهری یا سایت ها به عنوان بخشی از ثمره یک دانشگاه  -

 در این لیست معرفی می شود. 

 بندهایی که در اساسنامه یومک به تفسیر طی حدود بیست سال گذشته آمده است از این قرار است:

اعضای هیئت اجرایی، بند  -0اعضا، بند  -8اهداف و چشم انداز، بند  -8نام و ساختار، بند  -1 بند

نشست های عمومی  -0کنفرانس های سالانه، بند  -6انتخابات اعضای هیئت اجرایی، بند  -2

تصویب اساسنامه و  -14فعالیت های گروهی یومک، بند  -1منابع مالی، بند  -1یومک، بند 

 ارزیابی و حل مشکلات.  -11بند اصلاحات، 

بندهای یاد شده به کرات در سالهای مختلف مورد بحث قرار گرفته و اصلاحاتی در آنها در جهت 

 بهتر شدن عملکرد کمیته انجام شده است. 

 یومک شده اعلام های شاخص و دانشگاهی موزه تعریف -4

 موزه دانشگاهی در یومکبا توجه به اهداف و چشم اندازه کمیته بین المللی موزه های دانشگاهی، 

 به موزه ای گفته می شود که سه اصل زیر را رعایت کرده باشد:

 موزه دارای طرح محتوایی و خط سیر منظم باشد. -

 موزه بهتر است در دل دانشگاه باشد. -

 شگاه مدیریت بشود. چارت اداری و سازمانی موزه توسط دان -

 

 مک تا اسفندیو های شاخص اساس بر دانشگاهی های موزه های بندی طبقه و انواع از فهرستی

1811 

 

  موزه 164درصد =  82هنر و تاریخ فرهنگی 

  موزه 102درصد =  8.1مردم شناسی 



  موزه 811درصد =  14.1تاریخ و باستان شناسی 

  موزه 818درصد =  14.8پزشکی 

 موزه  1826درصد =  88.0و تاریخ علم  تاریخ طبیعی 

  موزه 220درصد =  10.0علم و تکنولوژی 

  موزه 102درصد =  8.1عمومی 

 

 یومک با کشور های موزه عضویت و همکاری تاریخچه -5

موزه های دانشگاهی در ایران به تناسب شکل گیری دیرهنگام نهادهای دانشگاهی به معنای 

مدرن و زمینه های متفاوت شکل گیری این نهادها نسبت به همتایان اروپایی و امریکایی خود، در 

اثیرگذار ت مترکمقایسه با نمونه هایی که پیشتر به آنها اشاره شد، غالبا نوپا، و تاحدودی غیر روزآمد و 

 هستند.

دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشگاه مدرن ایران همزمان با نخستین دوران رشد و گسترش خود 

ده  با بیش ازخورشیدی، چندین موزه به بدنه سازمانی خود افزود. امروزه دانشگاه تهران  84از دهة 

شناسی، موزة جانورشناسی، زمین موزة مقدم، موزة تاریخ علوم یا باغ نگارستان، موزةموزه از جمله: 

زه در امر مو شناسیهخدا و موزة مؤسسة باستانشناسی، مؤسسة دشناسی، موزة حشرهموزة گیاه

ست. از این میان برخی همچون موزة مقدم و موزة تاریخ علوم )باغ های دانشگاهی ایران پیشتاز ا

های آموزشی و عمومی اخیر فعالیت نگارستان( امکان بازدید عمومی دارند و به ویژه در سال های

کنند. از دیگر موزه های دانشگاهی ایران می توان متنوعی برای اقشار گوناگون جامعه برگزار می

 ادامهد. در اشاره کر به موزة ملی تاریخ علوم پزشکی ایران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

 اسامی موزه های دانشگاهی ایران به طور کامل ذکر خواهد شد.



 14شکل گرفت، در حدود کمیته بین المللی موزه های دانشگاهی  8444پس از اینکه در سال 

با عضویت نگارنده در این کمیته، برنامه ها و چشم  8414سال بعد در کنفرانس عمومی شانگهای 

ه های زپیوسته به بقیه موپزشکی تهران و سپس به صورت  اندازش در ابتدا به موزه تاریخ علوم

موزه دانشگاهی در این دیتابیس معرفی شده اند.  16دانشگاهی ایران اعلام شد. از آن تاریخ به بعد 

 موزه های دانشگاهی ایران از این قرارند:

 موزه ملی تاریخ علوم پزشکی -1

 موزه نگارستان -8

 موزه مقدم -8

 موزه تاریخ علوم اردبیل -0

 موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس -2

 موزه سلامت بروجن  -6

 موزه نصیر -0

 موزه و مرکز اسناد مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد -1

 کتابخانه و موزه مرکزی دانشگاه تهران -1

 موزه تاریخ طبیعی دانشگاه شیراز -14

 موزه و کتابخانه دانشگاه تهران- -11

 موزه روان پزشکی بیمارستان روزبه )دانشگاه علوم پزشکی تهران( -18

 موزه تاریخ طبیعی دانشگاه تربیت معلم مشهد -18

 موزه تاریخ علوم دانشگاه شهید چمران اهواز  -10

 موزه تاریخ طبیعی ارومیه )دانشگاه ارومیه( -12

 موزه علم و فناوری مسکن طبیب )دانشگاه علوم پزشکی ارومیه( -16
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، راه اندازی موزه های دانشگاهی جهت فعال تر شدن و تعامل با جامعهیکی از راه های تشویقی 

اقدام به راه  8416است که این کمیته از سال ( UMAC AWARD) جایزه بین المللی یومک

 اندازی آن کرد. برندگان این جایزه از همان سال به شرح زیر می باشند:

8416 :NUS Museum  ملی سنگاپوردر دانشگاه 

8410 :Oklahoma American Youth Language Fair در دانشگاه اوکلاهما، امریکا 

8411 :CAMPUS MARTIUS در دانشگاه ِپرم، روسیه 

8411 :Medical Museion در دانشگاه کپهناگ، دانمارک 

8484 :University of Tartu Museum در دانشگاه استونی 

در وب سایت کمیته بین المللی هم اکنون  8481همچنین فراخوان مسابقه بهترین موزه دانشگاهی 

 موزه های دانشگاهی در دسترس عموم قرار دارد. 

 شرایط شرکت در این مسابقه: 

می توانند در این مسابقه در سراسر جهان همه مجموعه ها و موزه های دانشگاهی  -1

 شرکت کنند. 

مسابقه شرکت داده می شوند می توانند در همه زمینه ها از جمله:  پروژه هایی که در -8

 نمایشگاهی، آموزشی، تحقیق، مدیریت، طراحی و معماری و ... باشند

 از عمر پروژه معرفی شده نباید بیشتر از سه سال گذشته باشد -8

برای نامزد شدن در این مسابقه حداقل باید دو عضو ایکوم در مجموعه موزه دانشگاهی  -0

عال و مشغول به کار باشند و اصولا پروژه مورد نظر در مسابقه باید توسط این دو فرد ف

 در فرم آنلاین مسابقه یومک پر شوند.

 در این مسابقه شرکت نامزداعضای هییت اجرایی کمیته یومک نمی توانند به عنوان  -2

 کنند. 
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 . باشدگاهی دیگر موزه های دانش

 جمع بندی:

این کمیته در چشم اندازی طولانی مدت در نظر دارد که تمام موزه های دانشگاهی را از سراسر 

موزه دانشگاهی را در  24ون نگارنده بیش از جهان در پایگاه اطلاعاتی خود به ثبت برساند. تا کن

نطور که هما کشور ایران شناسایی کرده و به شکل های مختلف با آنها به گفتگو پرداخته است.

ت سرعتوجه به  با موزه دانشگاهی در این لیست قرار گرفته اند. 16پیشتر گفته شد در حال حاضر 

ه دانشگا در کمترین زمان ممکن،ست که ضروری ا موزه های دانشگاهی، جهانی توسعه شبکه 

 و ساماندهی و برنامه ریزی جهت نمایشهایی که دارای مواریث مادی و معنوی هستند اقدام به 

ت که . در ادامه لازم اسنمایندارائه به بازدیدکنندگان به خصوص پژوهشگران حوزه تاریخ دانشگاه 

کل  از اداره به گرفتن مجوز موزهاقدام  بعدیدر قدم  ،به منظور پیوستن به شبکه جهانی یومک

و  از لحاظ کیفیتا به سرعت  کنند برای نگارنده ارسال را اطلاعات موزهو سپس  نمایند موزه ها

  در گردونه راه اندازی و معرفی موزه های دانشگاهی کشور در سطح جهانی قرار بگیریم. کمی، 

 

 

 


