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فعالیتهاییقالبدرایرانیموزهدارانمجموعهایراندر19-کوویدبیماریشیوعازپس
متخصصینهمفکریباسویکازتارساندندانجامبهرابرنامههاییمشارکتیوداوطلبانه
عالیتفبرایراهکارهاییوکنندبررسیراموزههابربحراناینتاثیرمختلفحوزههای
دهندادپیشنهآنهامتولیانوموزههابهوسازندمطرحپساکروناوکروناروزگاردرموزهها

خطرآفرینبازگشاییوموزههابرفشارازوکنندبیانراموضوعحساسیتدیگرسویازو
مدتایندرایرانیدارانموزهمجازیانجمنوموزهفرهنگنشریه.بکاهندآنها

الیتفعوموزههامعرفیبرایبستریوگذاشتاجرابهمجازیفضایدررابرنامههایی
آنهاهبگزارشاینکهکردایجادرامجازیفضایدرقرنطینهروزهایدرموزههاکارکنان
.میپردازد

نروید_موزه_به#موزه_فرهنگ#موزه#

After the outbreak of Covid-19 in Iran, the Iranian Museum professionals

started some voluntary and participatory activities to evaluate the impacts of

this crisis on the museums and to propose some solutions to the museums

policy makers to cope with this problem. Moreover, they tried to remind

them the risk of reopening museums in such situation. Farhang-E-Muze

magazine and the virtual association of Iranian museum workers launched a

series of programs in the cyberspace to reflect the activities of the museums

during the quarantine days. Here is a brief report of these activities.

#icom #museum #iran #imd2020



فرهنگموزهشدهدرصفحهگروهزندهاجراهایپخشگپموزه
Live “Museum Chats” on Farhang-eMuze Instagram page

شدعشرواینستاگرامفضایدرپیشسالدوازکهستبرنامهایعنوانگپموزه.
حوزهدربینارشتهایگفتگویبهمیشدبرگزارزندهصورتبهکهبرنامهاین

بهپیوستهبرنامهایعنوانبهکروناروزهایدرموزهگپ.میپرداختموزهداری
درروزبهاهیدیدگتایافتاختصاصمربوطهمسئولینومتخصصینباگفتگوهایی

.گیردموزهدارانقراراختیارپیشرومسایلمورد

"Museum Chat" is the title of a series of live Instagram

interdisciplinary conversations about the museums and

other related fields that was started from 2 years ago.

During the Coronavirus lockdown, these conversations

focused on the topics to provide an up-date insight for

museum professionals.



6گپ موزه 
مجازینشست موزه ها و محتوای 

بان و سجاد باغگفتگوی مجازی دکتر 
اشکان بروج کارشناس گردشگری

دیجیتال
19ساعت ، 1398اسفند 14

Museum Chat NO.6

Museums and Virtual 

Contents

Online conversation of 

Sajjad Baghban, Ph.D. 

with Ashkan Borouj, 
expert in digital tourism 

5th March 2020

8گپ موزه 
جهاننشست کرونا و موزه های 

از گفتگوی رضا دبیری نژاد و گلن
ورای گلصباحی عضو هییت اجرایی ش

موزه هاجهانی 
18ساعت ، 1399فروردین 23

Museum Chat NO.8

Coronavirus and 

museums around the 

world

Online conversation of 

Reza Dabiri Nezhad with 

Golnaz Golsabahi, ICOM 
Board member

11th April 2020

موزه_گپ#
#museumtalk#museumchat

#museum_talk



14گپ موزه 
و اکروننشست موزه ها در 

پساکرونا
ادنژگفتگوی آنالین رضا دبیری 

و دکتر محمدرضا کارگر مدیر کل 
هاموزه 

18ساعت ، 1399فروردین 29
Museum Chat NO.14 

Museums during and 

after Coronavirus

Online conversation of 

Reza Dabiri Nezhad with 

Dr. Mohamad Reza Kargar

director general of MCTH 

museums

17th April 2020

13گپ موزه 
نشست کرونا و پساکرونا
و ادگفتگوی آنالین رضا دبیری نژ
موزه دکتر جبرئیل نوکنده رئیس کل

1399فروردین 28ملی ایران 
18ساعت 

Museum Chat NO.13

Museums during and 

after Coronavirus

Online conversation of 

Reza Dabiri Nejad with 

Dr. Jebrael Nokandeh

General Director of 

National museum of Iran

16th April 2020



فرهنگموزهصفحهگروهاجراشدهدرموزههایالیو
Live videos on Farhang-emuze Instagram page

ازدیدبشکلبهمیکندتالشکهاستزندهبرنامهایعنوانالیوموزه
زههایمومعرفیوبازدیدامکانکارشناسانباگفتگوباهمراهمجازی
فراهممختلفمناطقدرراوقفیدانشگاهی،خصوصی،دولتی،مختلف

راهمفراموزههابهعالقهمندانهمهبرایبرابردستیابیامکانوکند
.سازد

موزه_الیو#

"Live museums" was a series of live Instagram 
program from different museum of Iran (Including 
private, public, university and endowed museums) 
to provide an equal opportunity for people to visit 
museums with live explanations of the museum 
guides.

#museumlive



4موزه یو ال
دیدار از موزه هفت تپه 

شوشخوزستان، 
17ساعت ، 99اردیبهشت 13

Live video NO.4

Visit of Haft-Tappe

museum

Khuzestan, Shush
22nd April 2020

6الیو موزه 
ی دیدار از موزه ملی تاریخ پزشک

تهران
15، ساعت 99اردیبهشت 7

Live video NO.6
Visit of Iranian 

National Museum of 
Medical Sciences 
History, Tehran
26th April 2020

11الیو موزه 
دیدار با خاطرات موسیقی 

معاصر 
در خانه موزه بتهوون، تهران

17، ساعت 99اردیبهشت 12

Live video NO.11 
memories of 

contemporary music 
at Beethoven house 
museum, Tehran

1st May 2020

13الیو موزه 
دیدار با فرهنگ سیستان و 

بلوچستان 
در موزه منطقه ای جنوب شرق 

ایران، زاهدان
17، ساعت 99اردیبهشت 15

Live video NO.13
Visit of Iran south 

east regional 
museum
Zahedan

4th May 2020



کروناپادکستهایمنتشرشدهفرهنگموزهدردورانقرنطینه
Podcasts of Farhang-e Muze during Covid-19 Quarantine

میشودتولیدایرانیموزهدارانتوسطخورشیدی1395سالازکهاستپادکستیعنوانرادیوموزه
دفهبارادیوموزهازبرنامهدوکروناروزهایدر.استشدهتولیدموزهرادیوپادکست22کنونتاو

وگفرهنوتاریخمتخصصانوموزهدارانمشارکتباموزهایآثارازامیدارائهوتاریخبازخوانی
بهبخشآرامشنگاهیتواندمیایامایندرنیزموزهدهدنشانتاشدتولیدگردشگریوادبیات
.بدهدجامعه

"Radio Museum" is a series of podcasts produced by Iranian museum

professionals. During the Coronavirus quarantine, 2 podcasts with the

participation of History, Culture, Literature and Tourism experts were published

to draw attention to the subject of "Hope" among museum objects and the

resilient role of museums to the society in this time.



22رادیو موزه 
امیدتاریخ درد و یادگاران 

صوتیدقیقه فایل 42
1399اردیبهشت 

Radio Museum NO.22 
The history of pain and 

Remembrances of hope

42 minutes audio

May 2020

21رادیو موزه 
تاریخ درد و یادگاران امید

دقیقه فایل صوتی33
1399فروردین 

Radio Museum NO.21 
The history of pain and 
Remembrances of hope
33 minutes audio
April 2020



یک امید–یک اثر 
An artwork– A hope

اینازتااستامیدجامعهنیازهایازیکیآمدنظربه19-کوویدشیوعبحرانآغازاز
وبودهحساینسرچشمهتوانندمیموزهایآثار.شودعبورقدرتبابحران

امیدیکاثریککمپیناساسهمینبر.دهندشکلراامیدازمختلفیروایتهای
آنهابرایکهاثریازروایتیکدامهرموزههادوستدارانوموزهدارانتاشدایجاد
.دهندارائهرااستبودهامیدبخشالهام

Since the beginning of the Covid-19 outbreak, it seemed that
one of needs of the society is "Hope" to overcome this crisis.
The museum objects and their stories could be the sources of
this feeling. So, a campaign under title of "An artwork-A
hope" was launched through which all museum workers and
museum lovers were asked to share their inspiring narratives
toward the museum objects.



امید_و_موزه#
#museumforhope

#ThebeautyofArt



پوسترهاییبرایفضایمجازی
Posters for cyberspace

همکاریموزههاباکهگرافیکیطراحانوموزهدارانفعالیتهایازیکی
برایپوسترهاییتولید19-کوویدبیماریشیوعنخستینروزهایدرداشتند
بهداشترعایتبهمردمعمومدعوتوآموزشبرایموزهایآثارازاستفاده

وبیماریانتقالتجمع،ازجلوگیریبرایموزهدرآنهاحضورکاهشو
.بودموزههادربحرانایجاد

One of the activities of Iranian museum professionals

in the first days of Coronavirus pandemic was

designing some posters inspired by museum objects

with the purpose of public awareness in order to

encourage people to stay home and not to crowd in the

museum spaces.





موزههاتهیهوانتشارخالصهگرافیکیمقرراتبازدیداز
Preparation and Publication of Graphic Designed 

Summaries of visiting Museums








