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بیشتر شامل  ) فناوري هاي بومیدر نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوري ایران(آثار ارائه شده 
اري و ریاضی ( ترازهاي فناوري هاي بومی ایران است مانند ، الکتریسته (پیل اشکانی ) نقشه برد

طـرح سـیاالت (مکانیـک  ،(طرح هاي بازسازي شده کتاب معیار العقول) مکانیک )محمد کرجی
قدیم (آثـار بازسـازي نجوم و احمد بن موسی شاکر خراسانی )  هاي بازسازي شده کتاب الحیل 

هدف اصلی این نمایشگاه معرفی بخشی از میراث علمی ایرانیان در دوره  شده رصد خانه مراغه) .
 هاي مختلف به خصوص دوران اسالمی می باشد.

 :یده )با میزبان متر مربع (سالن سرپوش  500فضاي نمایشی 

   هفته   2تا   1تعداد روزهاي نمایشگاه بین 

   : دستگاه کامیونت با بیمه آثار و تجهیزات نمایشگاهی با میزبان3حمل و نقل 

 نصب نمایشگاه :موزه ملی علوم و فناوري ایران  و میزبان 

  نفر5ایرانحضور پرسنل کارشناس از موزه: ملی علوم و فناوري 

  اسکان و ایاب و ذهاب پرسنل با میزبان 

  آموزش نیروهاي معرفی شده از طرف میزبان (راهنمایان نمایشگاه )توسط موزه 
 دانش آموزي و دانشجویی، خانواده  مخاطب :گروه هاي 
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  پیل اشکانی 

بـاطري دنیـا کـه مربـوط بـه دوران اشـکانی این بخـش معرفـی اولـین  
است.نمونه هایی از این باطري بازسازي و به شکل تعاملی نمایش داده می 

 شود.

 

 

 

 ترازهاي محمد کرجی ي  مجموعه 

اسـتخراج آب هـاي   ترازهاي بازسازي شده در این بخش مربوط به کتـاب
 هستند قمري ایران هجري  پنهانی محمد کرجی از دانشمندان قرن پنجم  

 . می پردازند موضوع نقشه برداري و ریاضی ه که ب
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 گرانکش ها، طرح هاي بازســازي شــده ي  مجموعه

 کتاب معیار العقول منسوب به بوعلی سینا 

در این بخش طرح هاي کتاب معیار العقول که مربوط بـه قـرن چهـارم و 
 ی نمایش داده می شوند.لپنجم هجري قمري بازسازي و به شکل تعام

 

 

 

 ستاره شناسی  قدیم ي همجموع 

این بخش شامل معرفی رصدخانه مراغه و ابزارهاي نجومی بازسازي شـده 
 آن می باشد. 
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 طرح هاي بازسازي شده الحیل ها ( ي  مجموعه

 )کتاب الحیل احمدبن موسی شاکر خراسانی

در این بخش طرح هاي کتاب الحیل (مربوط به قـرن سـوم هجـري 
قمري) بازسازي و به نمایش درآمده است.در این بخش سـعی شـده 

طرح ها به شکل تعاملی و همچنین پخش انیمیشن معرفـی عملکرد 
 شوند.

 

 


