
 

  

  اطالعات اماکن  مهم تاریخی فرهنگی  استان فارس

  آدرس  درجه  شماره تماس  مالکیت  نام مکان ردیف

ریم خان  1   ارگ ک

  اداره کل

گی ،صنایع دستی و میراث فرهن

  گردشگري فارس

  شیراز میدان شهدا (شهرداري)ضلع شرقی  1  07132227222

  2  07132224151  "  موزه پارس  2
(شهرداري)ضلع شرقی شیراز میدان شهدا 

  روبروي بانک ملی

3  
موزه سنگ هفت 

  تنان
  شیراز بلوار هفت تن موزه سنگ  3  07132277877  "

  شیراز حد فاصل چهارراه حافظیه و ادبیات  1  07132284552  "              آرامگاه حافظ  4

  آرامگاهشیراز شهرك سعدي  بلوار گلستان   1  07137334155  "              آرامگاه سعدي  5

راز خ طالقانی موزه گرمابه وکیل  2  07132232226  "  حمام وکیل  6   شی

  انتهاي خ طالقانی روبروي ارگ کریمخان  3  07132224028  "  موزه  گالري آب  7

  "  تخت جمشید،  8
0714 3422653  

0714 3341583  

1 

  
  جاده قدیم اصفهان 15مرودشت کیلومتر 

0714  "  موزه تخت جمشید،  9   جاده قدیم اصفهان 15مرودشت کیلومتر  1  3341583

0714  "  نقش  رستم  10   جاده قدیم اصفهان 15مرودشت کیلومتر  1  3341583

  "  نقش رجب  11
0714 3422653  

0714 3421583  
  جاده قدیم اصفهان 15مرودشت کیلومتر   3

  "  پاسارگاد  12
0714 3582790  

0714 3582230  

1 

  

شیراز اتوبان  110شهرستان پاسارگاد کیلومتر 

  اصفهان –

0714  "  بیشاپور  13 2405970  1  
قبل از مرکز  20شهرستان کازرون کیلومتر 

  شهر کازرون

0714  "  موزه بیشاپور  14 2405970  3  
قبل از مرکز  20شهرستان کازرون کیلومتر 

  شهر کازرون

0714  "  تنگ چوگان  15 2405970  2  
قبل ازمرکز   20شهرستان کازرون کیلومتر 

  شهر کازرون

16  
آتشکده  کاخ                  

  اردشیر
"  0716 224945  2 

کیلومتر قبل از مرکز  10شهرستان فیروزآباد 

  شهر

  "  قلعه دختر  17
071387 35977  

  
2 

  کیلومتر 15شهرستان فیروزآباد 

  قبل از مرکز شهر

  سروستان کیلومتري جنوب غربی 9 2  07137840650  "  کاخ سروستان  18       

       19   
آذرخش آتشکده 

  (مسجد سنگی)
  داراب جنوب شرقیکیلومتري  10 2  07153527008  "

  کیلومتري جنوب داراب  7   07153527008  "  دارابگرد   20        

راز بلوار ارم انتهاي بلوار  1  07132272538  دانشگاه شیراز  باغ ارم  21   شی

راز  باغ جهانما 22 راز خ قرآن   3  07132275875  شهرداري شی   باغ تاریخی جهان نماشی

ازار وکیل  3  07132241475  اداره اوقاف و امور خیریه  مسجد وکیل  23   شیراز خ طالقانی  جنب ب

راز  باغ دلگشا  24   3  07137309899  شهرداري شی
شیراز بلوار هفت تن نبش خیابان گلستان و خ 

  دلگشا

  3  37309899  شهرداري  جواجوي کرمانی  25
شمالی کوهپایه جنب شیراز دروازه قرآن ضلع 

  بناي تاریخی دروازه قرآن

   



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  آدرس  درجه  شماره تماس  مالکیت  نام مکان ردیف

راغ  26 راغ  موزه شاهچ 071322387  استان مقدس شاهچ   دي 9میدان شهدا خ پیروزي خ   2  48

راز  موزه نارنجستان        27   خ لطفعلی خان  محله گود عربان  1  07132220257  دانشگاه شی

  شیراز بلوار ستار خان انتهاي خ عفیف آباد  2  07136267343  ارتش  موزه و باغ عفیف آباد  28

29  
تاریخی هنري  موزه 

  مشکین فام
  2  07132226308  خصوصی

شیراز میدان شهدا خ پیروزي خ شهید 

  دستغیب محله سنگ سیاه

30  

تاریخ فارس   موزه 

(منزل تاریخی زینت 

  الملک)

بنیاد فارس  در اختیار

  شناسی

07132243851 

07132220297  
ربان  1   شیراز خ لطفعلی خان زند محله گود ع

31  
موزه تاریخ طبیعی و 

  تکنولوژي
راز  دولتی  دانشگاه داي خ آزادگان  1  07136132197  شی راز بلوار مدرس ابت   شی

  موزه مطبوعات بین الملل  32
روزنامه خبر  -خصوصی  

  جنوب
07132339722  3  

روزنامه خبر شیراز خ هدایت ساختمان 

  جنوب

ریزي  3  07155232700  میراث فرهنگی –دولتی   موزه خط و کتابت  نیریز  33 رزا احمد نی ریز  محوطه آرامگاه می   نی 

  الر حسینیه اعظم  3  07152339660  بیت  مرحوم  موزه آیت اهللا آیت الهی  34

  تاریهی باغ نشاطالر  محوطه   3  07152339660  دولتی میراث فرهنگی  موزه باغ نشاط  الر  35

0917  خصوصی  موزه مردم شناسی اوز  36   شهر اوز الرستان  3  1170896

  شیراز خ لطفعلی خان زند   2  07132241661  اوقاف           مسجد نصیر الملک  37

راز خ طالقانی جنب بازار   2  07132241475  اوقاف            مسجد وکیل  38   شی

  دي  9شیراز خ   1  --  اوقاف  حرم حضرت شاهچراغ  39       

       40  
           حرم حضرت علی ابن    

  حمزه 
  شیراز خ حافظ   1  --  اوقاف

       41  
امامزاده 

  اسماعیل فسا
  شیراز  - ا سف 10کیلومتر   2         --  اوقاف

        42  
امامزاده سید 

  حسین کازرون 
  قبل از کازرون کیلومتر  20  2          --  اوقاف           

        43  
امامزاده محمد 

  اقلید 
  کیلومتر بعد از شهر اقلید  30  2         --  اوقاف


