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 1معینی فاطمه

 چکیده

های توسعه کشورها ها در جهان دارای نقش مهمی هستند به طوری که یکی از شاخصامروزه موزه
و تکنولوژی  ،های هنری، تاریخی، صنعتیها مانند موزهگرچه انواع مختلف موزهشوند. محسوب می

های ها هستند به دلیل ارائه شاخههایی که بنیانگذار آنها دانشگاهوجود دارد اما موزهتاریخ طبیعی 
های دانشگاهی تاثیر آنها در های مهم موزهیکی از نقشای برخوردارند. متنوع علوم از جایگاه ویژه

 سطح ارتقاءآموزان است و همچنین باعث افزایش معلومات عموم مردم به ویژه دانشجویان و دانش
توسط دکتر  1131 سالموزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز در د. شوفرهنگی جامعه می

 ،باره عالم خلقت سطح دانش عمومی در افزایش با هدفاین موزه  . شد تأسیس صدرالدین شریفی
شناخت ارزش وجودی گیاهان و جانوران و همچنین کمک به آموزش بهتر علوم و جبران کمبود 

شامل موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز  غاز به کار کرد.آ های مراکز آموزشیآزمایشگاه
 اسکناس،تمبر، سکه و  شناسی، تکنولوژی،شناسی، حشرهشناسی، زمینهای جانورشناسی، گیاهبخش
این  .کتابخانه تخصصی استو آکواریوم  بخش تاکسیدرمی،، مخابرات،  و آناتومی، برق،های موزه

از سراسر سالانه پذیرای صدها هزار بازدیدکننده با سنین مختلف و در مقاطع  متفاوت تحصیلی موزه 
تاریخ دیگر مخاطبان این موزه هستند. موزه از نیز های خارجی باشد. پژوهشگران و توریستمیکشور 

 ها ثبت شده است.المللی موزهدر کمیته بینطبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز 

 .های دانشگاهی، موزه تاریخ طبیعیدانشگاه شیراز، موزه :هاکلید واژه
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 مقدمه

 به هستند و قائلها به عنوان یک مرکز علمی و فرهنگی اهمیت خاصی برای دانشگاه مختلف امعوج
این ای دارند. شوند نگاه ویژهه زیر نظر دانشگاه مدیریت میک انشگاهیهای دموزهبه مین دلیل ه

با افزایش سطح دانش عمومی در باره عالم خلقت، شناخت ارزش وجودی گیاهان و جانوران و ها موزه
آموزشی نقش موثری در  های مراکزهمچنین کمک به آموزش بهتر علوم و جبران کمبود آزمایشگاه

مطالب علمی به بهتر درک ها منجر به از آنرو که بازدید از این موزهد. نارتقا سطح علمی جامعه دار
از بازدیدکنندگان ویژه آموزان دانشجویان و دانش شود،می تداوم این یادگیری برصورت بصری و تاثیر 

 هایتمرین و هادرسمناسبی برای برخی از  جایگزینها موزهاین  ،علوم آموزش در .هستنداین مراکز 
  .1(1111نایوگا، ) استنویدبخش  بسیار علمی هایموزهوجود  نظرو از این  هستند مدارس در علمی

 سال درطوریکه ه کنند ببزار کمک آموزشی در سطح دانشگاه نگاه میاها به عنوان از طرفی به موزه
 علوم دانشکده آزمایشگاه عنوان به یونان در پاترا دانشگاه توسط (STM) فناوری و علم موزه 1111
نحوه اداره کردن به ها بر اساس موزه . 1 (1101توراتوسگوتی و وی-جیاو لو ) ته شد تاسیس طبیعی

پور )صادق شوندتقسیم میدانشگاهی های موزهغیر انتفاعی و های موزهانواع دولتی، خصوصی، 
 استترین موزه دانشگاهی موزه اشمولین قدیمی (.53: 1131زاده مقدم و خلیل، میرعزیزی فیروزآباد

 هایوزهم 5(.هیستوریسایت ) میلادی در دانشگاه اکسفورد انگلستان تاسیس شد 1861که در سال 
های ترین موزهمعروف نیادانشگاه پنسیلوا دانشگاه کمبریج و ،دانشگاه واشنگتنهاروارد،  دانشگاه

  .ی  دانشگاهی در حال افزایش استهاموزهدر ایران نیز  تاسیس  .هستندجهان  دانشگاهی
موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه  ،منطقهایران و معتبر و مطرح در  یهای دانشگاهیکی از موزه

اساتید  از (1)عکس  توسط مرحوم دکتر صدرالدین شریفی 1131در سال تاسیس آن که  استشیراز 
یک پلیکان آغاز گردید  تاکسیدرمیبا های دهگانه ه منظور ایجاد موزهبشیراز برجسته دانشگاه 

در پی بازدید از یک و شریفی  دکتر مان دانشجوییزدر  این موزه تاسیس ایده (.1133:61 ادنافی،)
 دشوار علمییادگیری مطالب در طی این بازدید زیرا  شکل گرفتموزه تاریخ طبیعی در ذهن ایشان 

ها در یادگیری آسان مطالب علمی گواهی بر نقش موزه نکتهاین . میسر و آسان شده بودبرای ایشان 
فعالیت  شیراز این ایده در زمانی که به عنوان هیات علمی دانشگاه ،های مجدانه ایشانبا تلاشاست. 

  فت.تحقق یا کردندمی
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 طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز : دکتر صدرالدین شریفی موسس موزه تاریخ1عکس

 
موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز به عنوان یک موزه  شناساندنهدف از این مقاله 

به ویژه  ،در افزایش یادگیری علوم و ارتقا سطح علمی و فرهنگی جامعهکه است  دانشگاهی
 .نقش بسزایی داردآموزان دانشجویان و دانش

 

 شناسیروش

 به مکان کنونی  1133تاسیس و در سال  1131موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز در سال 
صد هزار مترمربع که متعلق به موزه کواقع در قطعه زمینی به مساحت ی مترمربع 3311با زیر بنای 

موزه است که مختص در ایران  هاتاریخ طبیعی از معدود ساختمانساختمان موزه  .انتقال یافت است
های سپس بخشآغاز گردید و جانورشناسی  بخش موزه با تاسیس (.1)عکس بنا شده است

، تمبر، سکه و مخابرات و های آناتومی، برقشناسی، تکنولوژی، موزهشناسی، حشرهشناسی، زمینگیاه
 .کردندآغاز به فعالیت  اسکناس



 
 موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز نمایی از: 1عکس

 

نمونه  5111که بالغ بر  استترین بخش موزه تاریخ طبیعی اولین و قدیمی :بخش جانورشناسی

 مهرگانپستانداران( و بی پرندگان و ها، دوزیستان و خزندگان،ماهی)داران جانوری را در دو گروه مهره
 گیرد.در بر میرا بندپایان و خارپوستان( ها، کرمها، صدف ،تناننرمها، مرجان ها،)انواع اسفنج

های عمده فعالیت(. 1)عکس ارائه شده است در دو طبقه  موزه و مرکزی در سالن جانوریهای نمونه
جانوران  ،در قسمت نمایشی د.شومیو نمایشی انجام  پژوهشی ،آموزشیقسمت  سهدر  این بخش

دید در معرض  آنها از بیولوژی نکاتی و آوریتاریخ جمع ومحل بندی علمی، رده با ذکر نام، مختلف
های توسط تاکسیدرمیست ،این جانوران در کارگاه تاکسیدرمی موزه .گیرندقرار می کنندگانبازدید
شناسایی آوری، جمعهای این بخش به طور کلی هدف از فعالیت. ندامند و مجرب موزه تهیه شدهعلاقه

بررسی طرز زندگی و بیولوژی آنها و در کل معرفی این موجودات  وجانوران  تاکسونومیکعلمی و 
در  استمقالات پژوهشی که نتیجه مطالعات علمی این بخش  .استبرای بازدیدکنندگان 

 های علمی داخلی و خارجی ارائه شده است.کنفرانس
ابتدایی از مقاطع تحصیلی تمام آموزشی، بخش جانورشناسی در یادگیری مطالب علمی برای  زمینهدر 

های جانوری، یکی از امکانات در دسترس به دلیل تنوع زیاد گونه و تا دانشگاهی بسیار موثر است
ه از این بخش موزفراوان با اشتیاق نیز کودکان افزون بر این های علمی است. دانشجویان در پژوهش

یادگیری مطالب علمی پایه  با تفریح و سرگرمی در کنارنمایند که برای این مقطع سنی بازدید می
 همراه است. 



 
 موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز بخش جانورشناسی: 1عکس

 
 متر(سانتی 133قد )مردی با  خان لپوییو دیدنی این بخش نقش برجسته سیاه نظیرکم هایجاذبهاز  

ای نادر از همزمانی و بیانگر نمونه دهدو آکرومگالی را نشان می که نمودی از دو بیماری ژیگانتیسم
خانواده شیرها در دیوراما و  سیر تکامل جنین انسان،  این دو بیماری در یک فرد است.

 ، پا  مرغ چهار، با سه چشم گوساله دو سر هایی چون جنین دوقلوی به هم چسبیده،الخلقهعجیب
ها و ... را می توان مشاهده مرجان ها،انواع حشرات، صدفو  ماهی های خلیج فارس انواع پرندگان،

 یکی از بخش های دیدنی موزه است.های آب شیرین متری ماهی 0واریوم آک نمود.

 

م موزه و. در هرباری(5)عکس ستا و بخش نمایشی این بخش شامل هرباریوم شناسی:بخش گیاه

. بسیاری از آوری گردیده استاسر ایران و به ویژه استان فارس جمعنمونه گیاهی از سر 3111 بیش از
 هاهرباریوم .اندشدهبندی آوری، شناسایی و طبقهجمع های پژوهشیطرحانجام  در طی این گیاهان

های ها و پوششهای گیاهی و منبعی اطلاعاتی در مورد رستنیاز نمونه و ارزشمند ای دائمیگنجینه
های ای مرجع برای دروس تاکسونومی و سایر زمینهها مجموعههمچنین هرباریوم. هستندگیاهی 

های روند. نمونهای خاص به شمار میعلوم گیاهی و مدرک مستندی بر وجود یک گونه در ناحیه
سینگ، )نه کروموزومی و سیستماتیک شیمیایی مورد توجه هستند هرباریومی به عنوان گنجی

، نام علمیگیاه، فارسی شامل نام  شناسنامه علمی دارای هر نمونه گیاهیدر هرباریوم (. 01:1111
 شدهباعث  هاجود هرباریومو .کننده استو شناسایی ندهآورآوری، نام جمعخانواده، تاریخ و محل جمع

نامساعد  در فصولزیرا  هیچگاه متوقف نگرددگیاهان در مورد است که مطالعه و تحقیقات علمی 
دانشجویان مقاطع کارشناسی برای را های گیاهی پژوهشزمینه تداوم ها هرباریوم ،برای رشد گیاهان



مقالات علمی شناسی، ارائه بخش گیاههای حاصل فعالیت .کنندفراهم می ارشد، دکترا و پژوهشگران
 بین المللی است.ملی و های بسیار در زمینه معرفی فلور مناطق مختلف ایران در کنفرانس

 

 
 موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز شناسیبخش گیاه: 5عکس

 
  ست از:ا رتهشت زیر مجموعه هست که عباشناسی شامل بخش گیاه قسمت نمایشی

در معرض  های مورد استفاده آنهاگیاهان دارویی همراه با قسمتدر این بخش نمونه  :روییگیاهان دا
در جهت حفظ و تلاش  و گیاهاناین مردم به ارزش  پی بردنکه موجب  مندان قرار دارددید علاقه
مقالات پژوهشی بسیاری در شود. حفاظت از محیط زیست میبرای و ایجاد انگیزه  آنهانگهداری 
  داخلی و خارجی مبنی بر معرفی و شناسایی گیاهان دارویی ارائه شده است. علمی هایکنفرانس

کریم به آنها اشاره شده قرانکه در  اندمعرفی و ارائه شدهگیاهانی این قسمت در : گیاهان در قرآن
های در ویترین هاهمراه با آیات مربوطه و ترجمه آنهای گیاهی این نمونه .(108: 1160. )فاروقی است

 اند.رار گرفتهقحفظ شود  کریم که قداست و احترام قرآنای به گونهخاص 
 شعرمراه با هاند در اشعار خود از آنها نام بردهایرانی که شاعران  : گیاهانیایران گیاهان در ادبیات 

 دگان قرار گرفته است.ندر معرض دید بازدیدکنو نام شاعر 
دارویی، گیاهان در قرآن و گیاهان در ادبیات ایران برای اولین بار بخش گیاهان لازم به ذکر است که 

 در موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز ارائه شده است.
ها و مهدکودککودکانی از کنند : چون یکی از مقاطع سنی که از موزه بازدید میگیاهان زینتی

برای این گروه سنی تهیه  هاو تنوع رنگ گل دلیل زیبایی بصریه این بخش ب هستندها دبستانیپیش



البته توضیحات علمی  یابند.گیاهان دست با توضیحات مربیان به اطلاعات پایه در مورد  تاشده است 
 نیز که در کنار هر گیاه زینتی الصاق شده است موجب افزایش اطلاعات علمی اقشار مختلف مردم

  گردد.می

باعث جلب  ،های ایران در موزهاندمیکو نیز : معرفی گیاهان بومی ایران اندمیکبومی و  گیاهان
 شود.کشور می و انحصاریهای با ارزش نظر مردم و ایجاد انگیزه و تلاش در جهت حفظ این نمونه

های تابلوعلمی،  نکات: در راستای نقش آموزشی موزه و سهولت در یادگیری موزشیآهای تابلو 
ها، هتروفیلی، پراکنش دانه موضوعاتی مانندموزشی بسیاری بر اساس مطالب درسی دانشگاه از جمله آ

    شده است. تهیههای طبیعی با ارائه نمونه غیرههای شکوفا و ناشکوفا و میوه
در گیاهانی است  : یکی از بخش های مورد توجه بازدیدکنندگان،فرم طبیعیشده به  خشک گیاهان
در این رم طبیعی و طی مکانیسم خاصی خشک شده و در معرض دید قرار گرفته است. به فموزه 
. جزوه آموزشی این برگزار شده استبرای دانشجویان در موزه  متعددیهای کارآفرینی کارگاهراستا 
 .(3)عکس  گرفته استقرار مندان و علاقه تهیه شده و در دسترس بازدیدکنندگاننیز بخش 

هم چسبیده وجود ه : همانگونه که در عالم جانوری دوقلوهای بچسبیده گیاهیدوقلوهای به هم 
 ها که تعدادی آز آن شودمییده دهای جالبی نمونهها ها و به ویژه میوهدارد در عالم گیاهان نیز در گل

 (.8)عکس اندارائه شدهدر موزه  وری وآجمع
 

 
 گیاهان خشک به فرم طبیعی )راست(، دوقلوهای به هم چسبیده گیاهی )چپ( : 8و  3هایعکس

 در موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز



های گیاهی و جانوری ها، فسیلها، کانیمشتمل بر نمونه سنگ این بخش: بخش زمین شناسی

. استها و تابلوهای آموزشی ، ماکتغیرهآذرین و  ،داران(، ساختارهای رسوبیهمهر و مهرگانبی)
ها و ها، غیرسیلیکاتها، سیلیکاتها، نمکها شامل عناصر، سولفیدها و سولفاتهای مختلف کانیگروه

 ،توپاز ،عقیق ،یاقوت سرخ، زمرد چونمفردی هقیمتی منحصربههای قیمتی و نیمهمجموعه کانی
ترین آوری و یا خریداری گردیده است، غنی، که از سراسر ایران جمعغیره و آمیتیست ،کوارتز دلربا

مجموعه  ،های ذکر شدهبر مجموعه افزوناست.  قسمت این بخش را به خود اختصاص داده
های نما و تزئینی استان فارس نیز در های آذرین درونی و بیرونی، دگرگونی و رسوبی و سنگسنگ

داران مهرگان و مهرهبخش به دو گروه بیهای جانوری این اند. فسیلبندی شدهویترین مجزایی طبقه
سه راسته بزرگ شامل  که های گیاهی البرز و ایران مرکزیبندی شده است. مجموعه فسیلتقسیم

های موجود نظیرترین کلکسیوننوع خود از بی ( در0)عکس است  ها و نیلسونیاهاها، بنتیتالسرخس
متری  3/1های انواع مختلف گسل و چین، ماکت ماکت (.81: 1163 )حسینی، باشددر این موزه می

ماکت کوه آتشفشان،  ماکت قنات،  (، 6)عکس متر  3/1با قطر  نیمرخ خاک، ماکت کره زمین چرخان
شناسی را های تبلور موجود در این بخش، یادگیری مبانی زمینبندی تدریجی و انواع سیستمدانه

این بخش برای  .شودهای ایران یافت میاز موزهای سهولت بیشتری بخشیده است و در کمتر موزه
 استاز نظر علمی بسیار سودمند و مفید  دانشگاهدبیرستان و  ،مقاطع تحصیلی از جمله راهنمایی تمام

شناسی منجر به های بخش زمینالیتفع .شودمیو از آن به عنوان یک ابزار کمک آموزشی استفاده 
 و چاپ در مجلات علمی خارجی شده است. یلملبین ال هایی در کنفرانسمقالات پژوهش ارائه

 

 
 در موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز فسیل گیاهی )راست(، ماکت کره زمین )چپ(: 6و  0هایعکس

 



 نمایشی و آموزشی پژوهشی، قسمت 1 در های این بخشعمده فعالیت شناسی:بخش حشره

 شناسایی و آوریجمع شامل و یردگمی صورت پژوهشی بعد در هافعالیت اکثر که شودمی ارائه و انجام
حشرات مفید جهت مبارزه معرفی  است. گونه و جنس حد تا آنها تشخیص و هانمونه تاکسونومیکی

نیز ارائه  های مختلف، تحقیق در مورد فون منطقه و بررسی نقشه پراکندگی گونهفاتآک با یبیولوژ
سایر مراکز علمی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور، تبادل نمونه حشرات با همکاری با شده است. 

ها و استفاده همکاری با دانشجویان مقاطع مختلف در رابطه با تهیه منابع و نمونه کشورهای دیگر،
 های این بخش است.از دیگر فعالیتآنها از کلکسیون بخش حشرات 

علمی معتبر خارج از  های تشخیص داده شده به تایید مراکزالبته لازم به ذکر است که تمامی نمونه
ها در قالب مقاله یا پوستر در سپس تحقیقات انجام گرفته بر روی این نمونه و رسدکشور نیز می

از حشرات و  شوند. در قسمت نمایشی نیزارائه می های علمی داخل و خارج از کشورها و کنگرهمجله
مختصری از بیولوژی و روش مبارزه با آنها  آوری،تاریخ جمع آوری،جمعمحل  آفات مهم با ذکر نام،

 (.3)عکس گرفته است  آموزشی تهیه شده و در معرض بازدید عموم قرار تابلوهای

 

 
 بخش حشره شناسی موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز: 3 عکس

 



جنبه  افزایشهایی موثر در جهت گامموزه آناتومی با دیدی تخصصی و برداشتن : موزه آناتومی

آوری کرده است. از های اسکلتی و آناتومیک را جمع، مجموعه ای از نمونهموزهآموزشی و پژوهشی 
، اسکلت اسب پونی، شتر، مار نهنگ گوژپشتمتری  16 های ارزنده این مجموعه، اسکلتجمله نمونه
که در خدمت آموزش بهینه  باشدلیزارین میآمیزی شده با تکنیک آهای جنینی رنگنمونهو همچنین 

های ارزشمند ویژگی دیگر از .است های پزشکی و دامپزشکی رشته به ویژهدانشجویان علوم طبیعی و 
هایی برای آموزش پیشرفته علم تشریح و آناتومی و تولید این موزه توانمندی آن در اجرای طرح

 (.11)عکس باشدمی ارزش در این راستا های بانمونه

های آموزشی این موزه، مولاژهای متنوعی که اعضای مختلف بدن انسان و به منظور پربار کردن جنبه
 را بدن مختلف هایقسمت ندنتوامی مدرسان و است شده تهیه دهندمی حواس پنجگانه آن را نشان

یک  از انسان جنین رشد مراحل مولاژهای. دنده توضیح آموز دانش و دانشجو برای جداگانه طوره ب
های های دوقلو و نیز نحوه ارتباط جنین با جفت و بدن مادر، از قسمتماهگی و جنین 3ماهگی تا 

 باشد.آموزنده و بسیار جالب این مجموعه می
هایی از نمونه تکنیک کستینگهای قلب شتر، سرخرگ و سیاهرگ کلیه شتر با نشان دادن سرخرگ

 (.11)عکس  گذاردرا به نمایش می آفرینشهای است که شگفتی

 

 
 در موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز های کلیه شتر )چپ(اسکلت مار )راست(، سرخرگ: 11و  11هایعکس

 

  ، روشنایی کامپیوتر، چراغ وسایل از جمله رادیو، ترازو، پیشرفتدر این موزه روند  موزه تکنولوژی:

 (.11 )عکس به نمایش گذاشته شده است غیرهو های تایپ دوربین عکاسی، ماشین



)عکس  ای بوشهر در اندازه واقعی ساخته شده استور هستهتقلب راکماکت  در این موزه برق: موزه

شود. های نصب شده در موزه نمایش داده می LCDای به برق بر روی و روند تبدیل انرژی هسته (11
، دستگاه مقایسه میزان ینه صوتیمقعر، دستگاه تولید رعد و برق، آ های محدب وهمچنین انواع آینه
راحتی ه وجود دارد که بازدیدکنندگان بغیره  و LED لامپای، لامپ کم مصرف و مصرف لامپ رشته

در حقیقت برق  موزه ساده به نتایج علمی جالبی دست یابند. و با این وسایل  کنندتوانند با آنها کار می
رگیر دآزادانه حرکت کنند، از نزدیک با اشیا  آنتوانند در فضای مردم می که تعاملی هستیک موزه 

، میرعزیزی پور فیروزآباد)صادق و نتیجه کارکرد خود را ببینند به طور مستقیم بهره ببرند ااز آنه ،شوند
 (.113: 1131زاده مقدم و خلیل

 

 
 در موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز برق )چپ(: موزه تکنولوژی )راست(، موزه 11و  11هایعکس

 

بین شهری و  مخابراتیهای سیستم، های رومیزیتلفن پیشرفتدر این موزه روند  موزه مخابرات:

 (.15)عکسمایش گذاشته شده است نبه  انواع مراکز تلفن از گذشته تاکنون

سکه و و نیز  ،کشورهاسایر  و ایران: این موزه دارای تمبرهای موزه تمبر، سکه و اسکناس

 (.13تاریخی است ) عکس  مختلف هایاسکناس دوره



 
 موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز تمبر، سکه و اسکناس )چپ( مخابرات )راست( موزه: 13و  5هایعکس

 
تاریخ طبیعی و . موزه است جلد نشریه 1111و  جلد کتاب 1311با  موزه دارای کتابخانه تخصصی 

در تهران  ژی دانشگاه شیراز به عنوان دومین موزه دانشگاهی پس از موزه ملی علوم پزشکیتکنولو
UMAC .به ثبت رسیده است 

شناسی دوره کارآموزی خود را به عنوان واحد درسی در داری و زیستموزه هایدانشجویان رشته 
در رشته علوم  هادرسی مدارس و دانشگاههای ساعاتی از کلاسهمچنین گذرانند. موزه می

واحد درسی تاکسیدرمی نیز در گردد. شناسی در موزه تشکیل میشناسی و زمینشناسی، جانورگیاه
  شود.می برگزارشناسی و دامپزشکی برای دانشجویان رشته جانورکارگاه تاکسیدرمی موزه 

 

 تیجه گیرین
، معلمان، دانشجویان استادان. ای برخوردارنداز موقعیت ویژههای دانشگاهی ها، موزهدر بین انواع موزه

از موزه  فراوانبا علاقه نگرند و عنوان یک وسیله کمک آموزشی مطمئن میه ب هاآموزان به آنو دانش
های مختلف و تنوع در های تاریخ طبیعی به طور ویژه، به دلیل داشتن بخشموزهنمایند. بازدید می
شوند که موجب افزایش علم، های گوناگون میها، باعث جلب نظر اکثریت مردم و سلیقهارائه نمونه

 مردم نیز جهت افزایش معلومات، سرگرمیمختلف اقشار گردد. فرهنگ جامعه و رضایتمندی آنان می
با توجه به  کنند.الم و گذراندن اوقات فراغت مفید برای خود و خانواده از آن دیدن میتفریح س و

در جهت ها هستند ها که بنیانگذار موزهطلبد دانشگاهمی ،های دانشگاهی در دنیاارزشمندی موزه
از آنجا که   .دهندها قرار بودجه و امکانات کافی در اختیار موزه و توسعه و پیشرفت آن تلاش نمایند

های دانشگاهی ظرفیت پرداختن به موضوعات مختلف علمی و فرهنگی را دارند از اینرو در موزه



های جدیدی در دست تهیه هستند که در آینده راستای توسعه موزه تاریخ طبیعی دانشگاه شیراز بخش
  ارائه خواهند شد.
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The Role of University Museums in Promoting the Science and 

Culture of Society 
 

Fatemeh Moeeni 

 

Today, museums have an important role in the world, so that they are one 

of the indicators of countries development. Different types of museums 

exist, include museums of art, history, industry, technology and natural 

history, but museums founded by universities have a special role due to 

the diverse presentation of science. One of the important roles of 

university museums is their impact on increasing the knowledge of the 

general public, especially students, and also increases the cultural level of 

society. Natural History and Technology Museum of Shiraz University 

was established in 1974 by professor Sadr al-Din Sharifi, in order to raise 

the level of general knowledge about the world of creation and to 

recognize the existential value of plants and animals, as well as to help 

better teach science and compensate for the lack of laboratories in 

educational centers. The museum includes several section e.g. zoology, 

botany, geology, entomology, technology, stamp, coin and banknote,  

anatomy museum, electrical museum, telecommunications museum, 

taxidermy section, aquarium and specialized library. Annually thousands 

of people visit the museum. Researchers and tourists from other countries 

visit the museum too. Natural History and Technology Museum of Shiraz 

University is registered in UMAC. 

Key words: Shiraz University. University museum. Natural History 
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