




 

چرا که تعمیر و مرمت و بازسازی آثار  ،توان نقطه مشخصی معرفی کردنمی مرمت یبطورکلی برای بیان تاریخچه

نیازهای زندگی روزمره خویش این های مختلف وجود داشته و سایر اقوام به خاطر رفع ها و مکانموضوعی است که در زمان

یعنی آن زمان که انسان  ؛اند. قدمت این عمل برابر است با قدمت انسان ابزارسازدادههای گوناگون انجام میابتکار را به شیوه

ا نیز روش تعمیر اشیای فرسوده یا شکسته راولیه ساخت ابزار مفید از مواد پیرامونش را فراگرفت به طور طبیعی مجبور شد که 

 بیاموزد.

های توان بازسازیفرهنگی یک اثر می-های خاص و اصالت تاریخیبراساس اینکه چگونه با حفظ ارزش ،موضوع مرمت

ی زیادی ندارد یعنی مرمت به معنای ی علمی و تکنیکی به خود گرفت و این موضوع سابقهالزم را برآن اعمال نمود جنبه

آثار فرهنگی  -های تاریخیزمانی مطرح شد که موزه و موزه داری در ارائه و تشکیل مجموعهامروزی و در غالب علمی خود از 

از  های حفاظتی و مرمتی شد اما در بسیارینامهینیمیالدی که منجر به تدوین آ 91مورد توجه قرار گرفتند در واقع از قرن 

در حوزه حفاظت و مرمت آثار و اشیا منقول نیز  های علمیچوب ابنیه و معماری بود. فعالیترموارد بحث مرمت در چها

 قطعنامه ونیز( 9199) نامه آتننییآ هایی مانندمیالدی و قطعنامه 91شناسی علمی در قرن مصادف بود با شروع کار باستان

 کشور از آن پس تنظیم و مطرح گردید. هر های داخلیها و کنوانسیونقطعنامه و (9119) منشور آتن( 9191)

نخستین گامی  ؛ی قبلی که پیش شماره بود و به همت اساتید محترم و دوستان دانشجو زیر چاپ رفتچند نشریههر 

نباید فراموش کنیم که در حال حاضر  ،البته این همان چیزی نیست که باید باشدخواهیم برسیم بود تا بتوانیم به هدفی که می

درازی در پیش است تمام سعی ما در این شماره نخست این است که  ایم و تا شماره های بعدی راهبه شماره یک رسیده

ی مرمتی خود آشنایی پیدا کرده و به مفهوم مرمت برسیم در شناخت کلی از مرمت را به شما عزیزان ارائه نمائیم تا با حوزه

 ؛م پیدا کنیمیینماتحصیل میای که در آن ی شناختی و مفهومی از رشتهاین شماره نهایت سعی و تالش گردیده تا گستره

شود های بعدی از مقاالت تخصصی مرمتی و مسایلی که کمتر در ایران به آنها پرداخته میقصد داریم به حمد الهی در شماره

ن خودمان زیر أش دربهتر و  بعدی هایرا بیان کنیم البته در این راستا به همکاری تک تک شما عزیزان نیازمندیم تا شماره

ی جمیع مرمتگران و اندیشمندان به نحو رستیم تا هم اسم خود و هم اسم دانشگاه هنر اسالمی تبریز را در حوزهچاپ بف

 مناسبی جلوه دهیم.

و همینطور از کسانی که  ،بودند و یاری رساندند "مرمت و میراث فرهنگی"در آخر سپاسگذارم از تمامی کسانی که با  

 اپ در نشریه به ما سپردند.چحاصل تحقیقات و زحماتشان را برای 

 رامین طالعی



 

 

حفاظت و مرمت آثار تاريخيی رشته

 دف : ـه

هنري -با توجه به اين كه كشور ما داراي آثار فرهنگي

هاي مختلف تاريخي است؛ حفظ و صيانت از اين زيادي از دوره

ميراث به جاي مانده كه بيانگر هويت و شخصيت تاريخي و 

اسالميمان است، به متخصصان هنرمندي نياز دارد كه عالوه بر 

هاي هنري، آشنايي كافي نيز با ساختار و مواد شناخت جنبه

آن داشته باشند. از تشكيل دهنده اين آثار و كنش و واكنش 

آنجايي كه اين آثار از نظر جنس داراي تنوع هستند، لذا 

توانند بسته به عالقه خود در اين رشته متخصصان زيادي مي

 فعاليت كنند. 

شناسي در كشور از يك با گستتر  فعاليتااي باستتان  

ها و گالرياا از طرف ديگر، نياز ها و موزهطرف و رشتتد كتابخانه

د، به شوالتحصيالن اين رشته هر روز بيشتر احساس ميبه فارغ

طوري كه بيشتتتر مراكز ياد شتتده اقدا  به تاستتيس بخشتتااي  

اند. مودهمرمتي و حفتاتتي جاتت حفظ و نگاتداري اين آثار ن   

اگرچه اين رشته در ايران نوپاست و چندان در جامعه شناخته 

شتتده نيستتت، ليكن مجموعه م الق فون و نيز جذي ستتري    

التحصتتيالن اين رشتتته در مراكز فرهنگي كشتتور هم ون  فارغ

ها ، شتركتااي خصوصي و ... اهميت  ها، گالرياا ، كتابخانهموزه

 دهد.  نشان ميو نياز خاص به متخصصان اين رشته را 

 آينده شغلي ، بازار كار، درآمد:

توانند در قالق كار دولتي و يا كليته طرحاتاي فون مي  

خصتتوصتتي در مراكزي كه به طور مستتت يي يا تير مستتت يي   

اندركار حفظ و نگاداري اين آثار هستتتتند اجرا گردند، دستتتت

هتا، گتالرياا، ستتتازمان ميراث فرهنگي كشتتتور،   هم ون موزه

هاي دولتي، ستتتازماناايي كه مستتتووليت نگاداري از كتابخانه

د را به عاده دارند )مثل سازمان اسناد ملي ايران و سازمان اسنا

هاي ها، موزهاستتناد و مدارا ان الي استتالمي و ... ك ، كتابخانه 

 خصوصي، شركتااي خصوصي و ... .

التحصتتيالن اين رشتتته طور كه اشتتاره شتتد، فارغهمان

توانند پس از اتما  دوره مستتووليتااي متفاوتي نظير ا اجرا، مي

ريزي طرحااي مختلف طراحي پروژه، مديريت و برنامه نظارت،

مرمتي و حفتاتتي را بته عاده گيرند؛ به عنوان مثا، ، مراحل   

مختلف طرحاتاي مرمتي و حفتاتتي آثار ستتتفالي، ستتتنگي،   

اي، كاتذي، ن اشي، فر ، عاج و اي، فلزي، چوبي، پارچهشيشه

 كاري،استتتخوان و تزنينات وابستتتته به معماري نظيرا كاشتتتي 

چيني و ... از آن موارد بري، گرهكاري، گچم رنس كتاري، آينته  

 است. 

 های مورد نياز و قابل توصيه:  توانايي

براي ادامه تحصتتتيل در اين رشتتتته با توجه به تنوع و 

گستتردگي درسااي آن، داوطلق بايد از توان و دانش كافي در  

هايي هم ون ا طراحي، رستتي فني، شتتيمي، آشتتنايي با  زمينه

لاا و حجماا، خواص مواد، فيزيك و رياضتتي و تاريه هنر شتتك

ايران و جاان برخوردار باشتتد؛ هم نين توان جستتمي و قدرت 

تجزيته و تحليتل آثار هنري، قدرت تجستتتي، دقت و صتتتبر و   

شكيبايي كافي را در مسانل داشته باشد. بايد به اين نكته توجه 

ا هسان، موزهشنانمود كه كار مرمت همواره در ارتباط با باستان

هاستتتت و محل اجراي طرحاا نيز ، مراكز استتتنتاد و كتابخانه 

 بستگي به اين ارتباط دارد. 

 

 

 



 

 

 وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع باالتر:  

هاي بعد از ادامته تحصتتتيتل در اين رشتتتتته در دوره   

ليسانسك و دكتراي كارشتناستي، شتامل كارشناسي ارشد )فون   

 پذير است. ضر امكانتخصصي در داخل كشور، در حا، حا

واحد آموزشي  43در دوره كارشتناستي ارشتد دانشجو    

گذراند و در دوره دكتراي تخصتتصتتي تعداد  تخصتتصتتي را مي 

 واحدها بستگي به كشور و دانشگاه محل تحصيل دارد. 

 تعداد و عناوين واحدهای اصلي و اختصاصي :  

واحد كه از اين تعداد،  931م    كارشتتناستتيا جمعا  

 41واحد درستتتااي پايه،  42ن درستتتااي عمومي، واحد آ 43

واحد را  7واحد درسااي تخصصي و  19واحد درسااي اصلي ، 

 دهند.  درسااي اختياري به خود اختصاص مي

واحد از درستتتااي پايه در زمينه  93درستتتااي پايه ا 

و  9و فيزيك  4و  4و  9شتيمي و فيزيك استت، شامل شيمي   

 فرهنگي -مرمت آثار تاريخيكه پايه درسااي تخصصي را در  4

دهد. اين درستاا مكمل درستتااي دوره دبيرستان  تشتكيل مي 

استتت. درستتااي شتتيمي در ارتباط با شتتيمي معدني و آلي و   

واحد ديگر از درستتااي پايه در زمينه ترستتيي  1پليمرهاستتت. 

فني، هندسته ن و  و پرستتكتيو است كه كار عملي زيادي را   

ا با اصتتو، كلي رستتي فني و  طلبد. دانشتتجو در اين درستتامي

شود و ها به صورت تصويري آشنا ميپرستكتيو و نمايش ق عه

هاي مختلف و پرستكتيوي متفاوت را فرا چگونگي رستي ن شته  

واحد ديگر از اين درستاا شتامل طراحي و عكاسي    3گيرد. مي

استت كه دانشتجو به صتورت عملي روشااي طراحي از اشيا و    

 گيرد.  و چاپ عكس را فرا مينحوه عكاسي و تاور فيلي 

واحد از درسااي اصلي در زمينه  91درستااي اصتليا   

تاريه هنر استالمي ايران و جاان است كه دانشجو ضمن آن با  

شود. آشتتنا مي فرهنگ، تمدن و هنرهاي مختلف ايران و جاان

واحد ديگر از اين درساا در زمينه قوانين و تشكيالت مرمت  1

داري واحد ديگر در زمينه روشااي موزه 3و مباني نظري آن و 

 باشد.  مي و نحوه ارانه اشياء در موزه

د و اناين درستتاا كه بستتياري از آناا به يكديگر وابستتته

نيتتاز ديگري استتتت در طو، نيمستتتالاتتاي مختلف  يكي پيش

واحد از اين درستتاا در  2گردد. تحصتتيلي به دانشتتجو ارانه مي

د ديگر در زمينه روشااي واح 91شتناسي آثار و  زمينه آستيق 

مختلف مرمتي آثار با ستتاختار گوناگون استتت كه به صتتورت   

واحد ديگر اين درساا نيز در زمينه  91شود. عملي تدريس مي

شتيمي مرمت استت كه به صورت عملي در آزمايشگاه تدريس   

شتتود و دانشتتجو ضتتمن آن با انواع روشتتااي آزمايشتتگاهي  مي

و واكنشتااي شتتيميايي   حفاتت و مرمت و ستاختار شتتيميايي 

شود. به طور كلي انواع آثار )با ستاختارهاي گوناگونك آشتنا مي  

كليه درستتااي تخصتتصتتي اين رشتتته بر پايه شتتيمي و فيزيك 

اي از م الق طرح شتتتده در استتتتوار استتتت. در صيل خالصتتته

 شود.  درسااي تخصصي اين رشته بيان مي



 

 

ا اين درستاا طي ستته   4و  4و  9شتناستي آثار   آستيق 

در سه نيمسا، تحصيلي به صورت نظري ارانه  4و  4و  9س در

واحد اين درس با انواع  2شتتتود. دانشتتتجو طي گتذرانتدن   مي

ود، شتتفرهنگي وارد مي -مختلف آستتيباايي كه به آثار تاريخي

دهنده آثار جايي كه ساختار و مواد تشكيلگردد. از آنآشنا مي

يد با نحوه تتاريخي بتا يكديگر متفاوت استتتت، لذا دانشتتتجو با  

گردد، آشنايي آستيبااي وارد شده بر آثار كه سبق خسارت مي 

كافي داشتتته باشتتد؛ به طور مثا،، نوع آستتيباايي كه به آثار   

گردد با نوع آستتيباايي كه به آثار  ستتفالي يا ستتنگي وارد مي 

 شود كامال متفاوت است . كاتذي وارد مي

ا  1و  3،  4،  4،  9آزمتايشتتتگاه حفاتت و مرمت آثار  

واحد از درسااي تخصصي تحت عنوان درسي فون در طو،  91

پنج نيمستا، تحصيلي به صورت نظري و عملي به دانشجويان  

شود. مباحث هر يك از درساا به يك نوع جنسيت و يا ارانه مي

شود؛ براي مثا، ، در آزمايشگاه حفاتت ساختار آثار مربوط مي

فلزي و تاثيرات ، مبتاحث درس پيرامون آثار   9و مرمتت آثتار   

هاي مختلف حفاتتي و مرمتي و واكنشتتتااي مربوط بر شتتتيوه

باشتد و يا در درس آزمايشگاه حفاتت و  روي اين گونه آثار مي

ها و ، مباحث درس پيرامون انواع ن اشتتتياا و شتتتيوه 4مرمت 

واحد  91روشااي حفاتت و مرمت آن است. به طور كلي طي 

ي شتتيميايي حفاتتي و درستتي فون دانشتتجو با كليه فرآيندها

 مرمتي انواع ساختارهاي آثار تاريخي  

واحد درستتي  91ا  1،  3،  4،  4،  9كارگاه مرمت آثار 

ديگر از درسااي تخصصي ، مربوط به عنوان درسي

طور ا درس تخصصي فون همان 4و  9طرح تح ي اتي 

ناايي پايان تحصتتيل كه از نامش پيداستتت، پيش طرح رستتاله 

دانشتجويان است. انتخاي موضوع طرح بسته به عالقه دانشجو  

مي تواند يك گونه از آثار تاريخي )مثلا ستتتفا،، پارچه، كاتذ، 

واحد درسي فون  3چر ، كاشتي و ... ك را شامل گردد. در واق   

شتتود، دانشتتجو را جات كه به صتتورت نظري و عملي ارانه مي

تحصيلي و نحوه پژوهش آن آماده  يانانتخاي موضتوع رساله پا 

سازد.مي

شتتتود؛ براي مثا،، دانشتتتجو در درس آموز  داده مي

كليه روشتتاا و ماارتااي مرمتي آثار فلزي  9كارگاه مرمت آثار 

كند و يا در كارگاه مرمت را بر روي يك شتتيء فلزي تجربه مي

 روشتتااي عملي مرمت پارچه و كاتذ را آموز  ديده، تجربه 4

نمايد.مي

فون استتت. اين درستتاا صتترفا به صتتورت عملي ارانه   

شتود و دانشجو طي آن با روشااي عملي مرمت و بازسازي  مي

گردد. كليه روشتتاا و آثار تاريخي به صتتورت عملي آشتتنا مي 

 ماارتااي مرمتي م رح، ضمن گذراندن اين درساا به دانشجو 

كتتارآموزي كتتارگتتاه مرمتتتا دانشتتتجو طي اين واحتتد 

صتتي به طور عملي بستتته به عالقه خود بر روي يك نوع تخصتت

جنستتيت آثار )مثال ستتفا،، كاتذ، پارچه و ...ك در يكي از مراكز 

 .گذراندمرمتي كشور دوره كارآموزي را مي

هم ونا كاتذ، پارچه، ستتفا،، شتتيشتته، ستتنگ ، فلز ،  

 گردد.كاشي، چر ، ن اشي و ... آشنا مي

 



 مصنوعی پیرسازیهای مونی آزارزش پیشگویانه میزان نزول پایداری کاغذ

 هنک ج. پرک نویسند:
 دانشجوی کارشناسی مرمت آثار تاریخی دانشگاه هنر اسالمی تبریز/  تینا طینتی بازگردان به فارسی:

tinaaatinati@gmail.com 

 یک ماده در مصنوعی یا تسریع شده، پیرسازیطی 

شرایط تشدید شده در یک اتاقک مخصوص قرار معرض 

گرفته که میکوشد فرآیند پیرسازی طبیعی را سرعت 

مصنوعی اغلب به منظور  پیرسازیهای مون. آزببخشد

میزان ، یعنی گیردگیری پایداری کاغذ صورت میاندازه

 ثیر بلند مدت عملیات مرمتیأت همچنین، نزول پایداری آن

. در حالی که هنوز سواالت زیادی ارزش بینی میکندرا پیش

ها را احاطه کرده است. ی این آزمایشگویانهواقعی پیش

بحث و های تخصصی و ، بر مبنای نوشتهحاضرگزارش 

ز ا شناخت کلییک  با هدف ارائهبا متخصصان  وگوگفت

های آنالیزهای و محدودیت موجود محتمالتشرایط 

برای است. این گزارش نه تنها پیرسازی مصنوعی 

، این زمینه درگیر پژوهش هستندکه دانشمندان مرمت 

ایجاد و توسعه عهده دار  همچنین برای آن دسته کهبلکه 

 در نظر گرفته شده است.هستند نیز سیاست مرمتی  یک

های بسیار زیادی از روش انواعی پنجاه دهه از

 یزمینه وگسترش یافته مصنوعی برای کاغذ  پیرسازی

ای و مرمت مواد کتابخانه جریانها در این روش استفاده از

بایگانی به غایت توسعه یافته است. با این حال، تحقیقات 

قط مصنوعی ف پیرسازیاعتبار آنالیزهای به تئوری و عملی 

در مقیاس محدودی اجرا شده است. یک ارزیابی از این 

که سواالت اساسی به طور رضایت  دهدنشان میتحقیق 

ش رو کها در استفاده در ییافتهاین اند و بخشی حل نشده

ف . اختالشودمنتج نمیقابل قبول  به طور کلی استاندارد

 نسبت بهمشهودی اختالفات و  مستولی استنظرات هنوز 

آن روند پیرسازی مصنوعی باید انجام بپزیرد، تحت  یشرایط

 وجود دارد.

 هایمونگزارش نشان داده شده است که نتایج آزاین  در

ی دسترس اجازهدر در حال حاضر  مصنوعی پیرسازی

ایداری کاغذ در پ ی میزاندرباره تصمیم قابل اعتمادی

                                                           
1 Energy Conservation And  Production Act 

 ها بهونآزم کاربرد معنادار این دهد.نمیرا  شرایط مطلق

مورد ثیرات أتدر مورد نسبی اظهارات کیفی و مشخصات 

 هبمختلفی که  انفاعاتعملیات مرمتی و بر نقش  انتظار از

 کنند، محدود شده است.کمک میزوال کاغذ 

چند  حاضرگزارش 

هاد پیشنو توصیه 

را راجع به سودمند 

 های جایگزینروش

در جواب سوال 

 بهچگونه اغذ ک"

سرعت به زوال 

می  ارائه "رود؟می

 چنینکند. ه

 در یتشکیل نشست

برای مثال  باب این

 «2سی اِل آی آر»یا  «1یسی پی اِای »  تحت حمایت

. این چنین نشستی، به پیشرفتی غیر شودپیشنهاد می

 بست فعلی که توسط بالتکلیفی ومنتظره برای عبور از بن

شک به وجود آمده است و تدبیر مواد مورد بحث برای 

 نزدیک شدن توام به این مشکل، کمک می کند.

 Rate » گزارشی است با عنوان*نوشته ی حاضر چکیده ی 
of   Paper Degradation:The Predictive Value 

of  Artificial Aging Tests »ی نوشته«Henk J. 
Porck »ی موسسه است که توسط«European 

Commission on Preservation and Access » در

 منتشر شده است. 2222سال 

2 Council on Library and Information Resources 
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   ؛با سالم و عرض خسته نباشید

ابتدا خودتون رو جناب مهندس ممنون میشوم که 

  به خوانندگان ما معرفی کنید؟

اینجانب غالمرضا یزدانی هستم  ،ضمن عرض سالم

 .کارشناس ارشد حفاظت و مرمت اشیا تاریخی و هنری

جناب مهندس تعریف شما از مرمت و حفاظت 

 چیست؟

البته اینجانب همیشه حفاظت را مقدم بر مرمت 

یم دانش یودانم لذا دربیان جمله هم بهتر است بگمی

حفاظت و مرمت! عالوه بر تعاریف متداول و رایج این 

عرصه که در تمام منابع به کرات ذکر شده و از تکرار آنها 

باید متذکر شد چون حفاظتگران و  ،شودپرهیز می

مرمتگران عمدتا با اشیا تاریخی و فرهنگی سروکار دارند 

مایند های روز آمد مجهز نبایست خود را به ابزار و تکنیک

تا هرگونه خطا و آزمون را به حداقل برسانند. باید این امر 

ملکه ذهن شود که آثار تاریخی به مشابه انسان هستند و 

با هرگونه اقدام حفاظتی و یا  جان دارند و در مواجهه

مرمتی باید دقت نمود کوچکترین آسیبی به اثر وارد نشود 

و آثار را به چرا که اغلب خطاها جبران ناپذیر خواهد بود 

خطر خواهد انداخت. حفاظتگران و مرمتگران بایست سعی 

های کنند با استفاده از تمام علوم و آخرین دست یافته

 ،بشری و به خدمت گرفتن تمام امکانات پیشرفته

ترین خدمت را به آثار تاریخی بهترین و مطمئن ،بیشترین

که یادگار گذشتگان و دستاورد تاریخ بشری است ایفا 

 نمایند.

عالی وضع فعلی حفاظت و مرمت در ایران را جناب  

 کنید؟چگونه ارزیابی می

حفاظت و مرمت نسبت به سایر علوم در کل 

جهان از عمر نسبتا کوتاهی برخوردار است لیکن در این 

ای برای خود بیابد. مدت کم توانسته است جایگاه شایسته

چند دهه گذشته در ایران نیز پا به پای سایر کشورها در 

اقدامات خوبی انجام شده است. خوشبختانه با باال رفتن 

ها برای حفاظت و پاسداشت آگاهی عمومی و توجه دولت

مخصوصا در دهه گذشته با یاری جستن از  ،آثار تاریخی

ها و ها و نیز ارتباطات گسترده دانشگاهسایر علوم و تکنیک

و... اطالعات پژوهشگران با مراکز مرمتی جهان و تبادل 

امروزه در استفاده حفاظتگران و مرمتگران از متدهای 

  باشیم.جدید و پیشرفته در امر حفاظت و مرمت می

لطفا کمی در مورد وضعیت و امکانات حفاظت و 

 مرمت سازمان میراث فرهنگی استان شرح دهید:

صنایع دستی و  ،سازمان میراث فرهنگی

ها و آثار تاریخی در گردشگری از آنجایی که اغلب موزه

حفاظت و  باشد بعنوان متولیاختیار این سازمان می

ها از ها و سازمانباشد. سایر موسسهمرمت آثار تاریخی می

بنیاد  ،آستان قدس رضوی ،جمله کتابخانه مجلس



جانبازان و...نیز در ارتباط تنگاتنگ با سازمان میراث 

ها و شود با برگزاری نشستفرهنگی بوده و سعی می

های منظم تبادل اطالعات صورت پذیرد.سازمان همایش

اعتباری را  ،میراث فرهنگی همه ساله در بودجه ساالنه

دهد. ها و مراکز مرمتی تخصیص میتجهیز موزهجهت 

حتما برای حفاظت و مرمت آثار تاریخی در اختیار بخش 

یابد. با ای اختصاص میخصوصی نیز همه ساله بودجه

های انجام یافته ر بودن بودجه و نیز پیگیریتوجه به مستم

و همچنین الزام بودن حوزه مرمت تقریبا تمام مراکز 

استان دارای کارگاه و آزمایشگاه حفاظت و مرمت اشیا 

تاریخی هستند و با حضور کارشناسان حفاظت و مرمت 

همه ساله تعداد کثیری اشیا تاریخی حفاظت و مرمت 

 شوند.می

یالت و تحقیقاتی که در گذشته لطفا راجع به تحص

اید و تحقیقاتی که اکنون در دست دارید انجام داده

 توضیحاتی ارائه نمائید:

سالی که در  20اینجانب در طول نزدیک به 

سازمان میراث فرهنگی حضور دارم و تحصیالت تکمیلی 

ام در که در رابطه با حفاظت و مرمت اشیا تاریخی داشته

 ،چوب ،اشی تمپرا (قی ) باالخص نهای نقاشی دیوارحوزه

 یم.کاشی و... تحقیقاتی انجام داده ،کاغذ

ن آهای نگرش کلی شما نسبت به موزه و فعالیت

 چیست؟

خوشبختانه موزه آذربایجان با عنایت به قدمت  

سال و ایجاد آن براساس استانداردهای زمان  05بیش از 

خود از ابتدا سعی داشته با آثار بصورت علمی برخورد 

 ،تحقیقات پیرامون آنها ،شود. لذا در کنار معرفی آثار

 ای و علمی در رابطه با آثار و... همیشه مطالعات کتابخانه

پیشرو بوده است. در حال حاضر موزه با دارا بودن کادر 

تجهیز به امکانات نسبتا مناسب و ایجاد زمینه  ،مجرب

تحقیق و مطالعه بیش از پیش در مطالعه و بررسی و نیز 

حفاظت و مرمت علمی آثار تاریخی به رسالت خود ادامه 

 دهد.می

ی شود موزه آذربایجان تنها موزهاین که گفته می

 های مرمت است صحت دارد؟فعال در زمینه کارگاه

 ،ته شد در اغلب مراکز استانیهمانگونه که گف

گیرد حال در حفاظت و مرمت بر روی آثار صورت می

برخی اوقات بنا به دالیل متعدد که در آن رابطه خارج از 

باشد برخی از مراکز مرمتی های این نشست میصحبت

آید. علی ایحال بصورت تعطیل و یا نیمه تعطیل در می

زه فعال در زمینه تنها مو توان گفت موزه آذربایجاننمی

توان گفت یکی از باشد ولی میهای مرمت اشیا میکارگاه

باشد تا جایی که طی سه سال مراکز بسیار فعال می

ترین مرکز مرمت در کل کشور شناخته شده گذشته فعال

 است.

تعداد نفراتی که در موزه آذربایجان در این زمینه 

اری ی کفعالیت دارند چند نفر است و در چه حیطه

 فعالیت دارند؟

امکانات و تجهیزات موجود در کارگاه مرمت موزه 

آذربایجان برحسب نیازمندی اشیا موجود در حد مرمت 

باشد. شیشه و سنگ می ،پارچه ،کاغذ ،سفالی ،اشیا فلزی

در حال حاضر در کارگاه مرمت موزه دو نفر نیروی ثابت و 

 باشند.سه نفر نیروی پاره وقت مشغول به کار می

هایی که در موزه ثبت شده است را نامهتعداد پایان

 بیان کنید:

نامه در مقطع همه ساله تعداد چشمگیری پایان

کارشناسی و کارشناسی ارشد بر روی آثار موزه آذربایجان 

شود و این تعداد سال به سال در حال رشد تدوین می

بیش  2131است تا جایی که در سال گذشته یعنی سال 

نامه بر روی آثار موزه تدوین شد و در سال ایاناز بیست پ

 در حال تکمیل شدن داریم.نامه جاری نیز تعدادی پایان

 

 



به نظر شما میراث باستانی ما در دنیا چه جایگاهی 

 دارد؟

 ،البته نه به گفته اینجانب که به اذعان جهانیان

باشد. ایران جزو ده کشور برتر دارنده آثار تاریخی می

های شاخص دنیا قسمتی به نمایش اغلب موزهامروزه در 

آثار تاریخی ایران اختصاص یافته است. البته این امر 

چندان موردی دور از ذهن نیست. ایران با بیش از هفت 

ریخ و هنر و موقعیت خاص آن اهزار سال پیشینه مستمر ت

های قوی ی زمین و شکل گیری امپراطوریدر روی کره

میالد و در قرون پس از آن تاثیر  ی اول پیش ازدر هزاره

بسزایی در شکل گیری انواع هنرهای صناعی و نیز 

پیشرفته بودن این خطه بوده است که نمونه آنرا در تکثر 

 توان دید.آثار تاریخی موجود می

خصوص های کشور و علی الجنابعالی وضعیت موزه

 بینید؟موزه آذربایجان را چگونه می

خوشبختانه با تثبیت های کشور امروزه موزه

ش جایگاه خود در اذعان عمومی و نیز استقبال بیش از پی

همچنین مطالبه عمومی  ،هموطنان از بازدید آثار تاریخی

 ،های دولتی و سرمایه گذاری در این حوزهو حمایت

ها به سوی برخورد علمی و کارشناسی با آثار رویکرد موزه

روند یش میباشد و اغلب در راستای تخصصی شدن پمی

 رود.ها به شمار میکه موزه آذربایجان هم از همین موزه

های کشور در چه موزه آذربایجان اکنون بین موزه

 جایگاهی قرار گرفته است؟

ی کتابخانه آذربایجان نیز با دارا بودن یموزه

-مرکز پژوهش و... یکی از موزه ،کارگاه مرمت ،تخصصی

پژوهش و تحقیق  های سرآمد کشور در مسیر آموزش و

های نامهباشد که نمونه آن رو به رشد بودن تعداد پایانمی

  باشد.چاپ مقاالت و... می ،کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

 

 

 سخن آخر:

در نهایت آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان 

کنید را از ایزد یکتا دارم عزیز که در این راستا فعالیت می

شما را در این عرصه علمی  و همچنین موفقیت روز افزون

 نمایم.و فرهنگی را طلب می

وقت گرانبهای خود را در اختیارم که از ایندر پایان 

با شما مصاحبه کنم خیلی متشکرم. امیدوارم  گذاشتید تا

همچنین امید است این گفتگو  موفق و مسرور باشید.

 گامی در معرفی حفاظت و مرمت اشیا تاریخی باشد.

 

 



 معرفی منابع اینترنتی حوزه مرمت و میراث فرهنگی

 / دانشجوی کارشناسی مرمت آثار تاریخی دانشگاه هنر اسالمی تبریز روز جلوداریان بیدگلیـبه

shahin_2036@yahoo.com 

جوامع کمک  در گسترش روز افزون اینترنت

 تر بهکه بهتر و سریع کرده است پژوهشگران بسیاری به

های روز دنیا دسترسی داشته باشند و همین غول یافته

 دانمفید و کاردستیاری -اینترنت-شاخ و دمسر بیهفت

-نمی در حال حاظراگرچه  !تواند باشدگران میشبرای پژوه

منبع پژوهشی را منابع اینترنتی توان به طور قطع اولین 

ی اکرد و هنوز اولویت پژوهشی با منابع کتابخانه معرفی

رای ب اگرچه-توان به راحتی از کنار آن گذشتنمیاست ولی 

از این رو شناخت  -برخی از محققان هنوز کفر محض باشد!

ل قابهای بهتر این دستیار مفید و شناخت منابع و سایت

 بسیار حائز اهمیت خواهد بود. مرمتی حوزهاعتماد 

-نسبت به دیگر راهبا وجود عمر کمی که اینترنت 

دارا است روز به روز رشد و گسترش و نفوذ های ارتباطی 

ها، ها، مؤسسات، دانشگاه. سازمانگریزناپذیر استآن 

مطبوعات و... هم از این قائله مستثنا نبوده و حتی گاهی 

سی های فارمعدود سایت در همین راستا. نداپیشتاز نیز بوده

هستند که در حوزه مرمت فعالیت روزانه داشته و  انزب

ی جنبههای این حوزه سایت اًو غالب باشندهمیشه بروز 

 تزئینی دارند!

ید منابع اینترنتی مف معرفی قسمی ازاین نوشته به 

برای آن دسته از دانشجویانی ی مرمت و قابل اعتماد حوزه

به . شودپرداخته میکه در ابتدای راه پژوهش قرار دارند 

مراکز ، مرمتیهای سازمانهایی چون اختصار به سایت

 هایبانک، نشریات الکترونیک ،و پژوهشی تحقیقاتی

 پرداخته خواهد شد.و مراکز استاندارد آنالین اطالعاتی 

 های مرمتی:سازمان

المللی مطالعه، حفظ و مرمت آثار مرکز بین

 گترینبزرایکروم که یکی از  (:ICCROM)"ایکروم"فرهنگی

، هاداراست حال با منعکس کردن فعالیترا مراکز مرمتی 

در وبسایت خود در پی عمومی  خود هایاهداف و پروژه

 شدن فرهنگ حفاظت است!

http://www.iccrom.org 

این (: کتابخانه آنالین GCIتی)مرمت گِ یمؤسسه

از مکتوبات مربوط به هزار  311مؤسسه دارای بیش از 

حفاظت و مرمت آثار تاریخی است که هر ساه ماه یک بار 

ای هتوانید از کتابشود! با جستجو در این سایت میبروز می

دیجیتال آن بهره برده و صدها کتابی که توسط این مؤسسه 

ان گردد را به صورت رایگاف ارائه میدیبه صورت پی

دریافت نمایید. گزارش فعالیت ها، پروژه های و... این 

 مؤسسه را از این طریق به صورت بروز دنبال کنید!

http://www.getty.edu/conservation 

(: این اتحادیه هم AAM)ی آمریکااهموزه یاتحادیه

هزار  13بیش از ی حمایت کننده و هدایت کنندهاکنون 

های این توان برنامهمی سایت این اتحادیهاز موزه است. 

ا ست هاتحادیه که در راستای پیشرفت و بهبود عملکرد موزه

آن  خبرنامه و دوماهنامههای الکترونیک نسخهبواسطه 

 بایست برای دریافت آنانتشار میابد را دریافت نمود که می

 عضویت سایت در آمد. به

http://www.aam-us.org 

 (:AIC)آمریکا مرمت آثار تاریخی و هنریی سسهؤم

که در جهت بهبود استاندارهای مرمتی فعالیت  مؤسسهاین 

عضو  1033آغاز کرده اکنون بیش از  3791خود را از سال 

. سایت حاضر در جهت منعکس است جهان دارا را در سراسر

راه اندازی  مؤسسهای ، اهداف و پروژه هایهاکردن فعالیت

 مؤسسههای این ها و دیگر فعالیتتوان همایششده که می

 را از آن دنبال کرد.

us.org-http://www.conservation 

 :و پژوهشی تحقیقاتی

آنالین مواد هنری و  یدانشنامه

سایتی در جهت همگرایی و انتشار (: CAMEOمرمتی)

های مورد ها و تکنیکمواد، روشاطالعات و اصالحات فنی 

ی در این دانشنامه .اندازی شده استراهاستفاده در مرمت 

تاریخی و  ی مختلفهزار ماده 33الین اطالعات بیش از نآ

های مرمتی، تزئینات معماری و معاصر مورد استفاده در کار

mailto:shahin_2036@yahoo.com
http://www.iccrom.org/
http://www.getty.edu/conservation
http://www.getty.edu/conservation
http://www.aam-us.org/
http://www.conservation-us.org/


این  در توان. همچنین میباستانشناسی گنجانده شده است

ها پیدا کرد. ها و رنگزااطالعات مفید از انواع رنگدانه  سایت

 133قسمت دیگر این سایت نیز اطالعات بیش از  در

است. تمام این اطالعات در محیط  موجودمرمتی ی موسسه

-که عالوه بر آن قسمت جست روان و کارآمدساده، کاربری 

 است! جو نیز برای اطالعات آن در نظر گرفته شدهو

http://cameo.mfa.org 

کسانی  پایگاهی برای عموم (:CoOLمرمت آنالین)

 .کنندکه در کارهای مرمتی در سراسر جهان مشارکت می

ده توانید براساس نویسنالین این سایت مینی آدر کتابخانه

و آن را به صورت رایگان  نیز کتاب مورد نظر خود را بیابید

ه توانید بهمچنین از طریق این سایت می دریافت نمایید!

دسترسی های مورد حمایت این موسسه دیگرهای سایت

این پایگاه توسط موسسه مرمت آمریکا  داشته باشید.

 .شودپشتیبانی و حمایت می

us.org-http://cool.conservation 

 (:IRUGگروه کاربران پرتوهای رامان ومادون قرمز)

مرجع گذاری انجمنی در راستای تشویق برای اشتراک

ایگاه پاین ست. در ا با کیفیت باالهای طیفی دادهای مقایسه

توان مواد مختلف ها میبا توجه به تعداد باالیی از این داده

ها ، صمغها، رنگزاهاها، رنگدانهها، چربیها، روغنچون رزین

 شناسایی نمود.را 

http://www.irug.org 

 Pigments throughها درگذر زمان)رنگدانه

the Ages :) ،همان طور که از نام این سایت پیدا است

 و پردازدها میسایتی است که به تاریخچه انواع رنگدانه

یف تا ترین تعارپا افتادهاطالعاتی فنی از کوچکترین و پیش

! محیط این دهدرا ارائه می تاریخچه و اطالعات شیمیایی

ای هبندیروان است و کاربر را با دسته و سایت کامال ساده

 .کنددقیق به طرف مطلب مورد نظر هدایت می

http://www.webexhibits.org/pigme

nts 

 :و مطبوعات آنالین مجالت

 e-Conservation)کانسرویشن-ی ایمجله

Magazine): با سیاست دسترسی ای که ای حرفهمجله

وبسایت این  از طریقبه صورت عمومی و رایگان  آسان

شار میابد. این مجله آنالین فعالیت خود را از سال تمجله ان

شماره از این مجله  10شروع کرده است و تاکنون  1339

 انتشار یافته است.

conservationline.com-http://www.e 

گتی  (:The GCI Newsletterگتی) یخبرنامه

یک مؤسسه همه فن حریف! از طریق آدرس زیر خبرنامه 

به آن را تاکنون  3773آنالین و بروز این مؤسسه از سال 

 صورت رایگان دریافت نمایید!

http://www.getty.edu/conservation

/publications_resources/newsletters 

این مؤسسه  (:JAICمؤسسه مرمت آمریکا) ژورنال

در متخصص مرمتی  هزار عضو 1با دارا بودن بیش از 

عضویتی مرمتی در آمریکا بزرگترین سازمان سراسر جهان 

تا  3799که از سال ژورنال این  44تا  31جلد  باشد.می

توانید به صورت رایگان در انتشار یافته را می 1330

 وبسایت این ژورنال مشاهده کنید.

-http://www.cool.conservation

us.org/jaic 

 V&Aژورنال ویکتوریا اند آلبرت)

Conservation Journal Online:)  این ژورنال چنان

ی ویکتوریا اند آلبرت که نامش پیداست متعلق به موزه

شماره از آن  13کنون تا 3773از سال و  باشدلندن می

را  نال آنالینرمطالب بسیار مفید این ژو .منتشر شده است

 مشاهده کنید! صورت رایگانتوانید به می

http://www.vam.ac.uk/content/journals/c

onservation-journal/ 

 (:JCMC)ژورنال مرمت و مطالعات موزه ای

شر شده است. تشماره از این ژورنال آنالین من 31تاکنون 

http://cameo.mfa.org/
http://cool.conservation-us.org/
http://www.irug.org/
http://www.webexhibits.org/pigments
http://www.webexhibits.org/pigments
http://www.e-conservationline.com/
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters
http://www.cool.conservation-us.org/jaic
http://www.cool.conservation-us.org/jaic
http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-journal/
http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-journal/


صفحات متنی اینترنتی و مطالب این ژورنال از دو طریق 

 فایل پی دی اف در اختیار عموم قرار دارد.

journal.com-http://www.jcms 

 

 (:The Art Newspaperی دی آرت)روزنامه

توانید از بخش مرمت این حوزه مرمت را میاخبار روز 

 دنبال کنید!وبسایت 

http://www.theartnewspaper.com/

conservation 

توانید به دنیایی از ها میدر این سایت عضویتبا 

در حوزه های مختلف دسترسی داشته  مجالت، کتاب ها

 باشید:

http://www.jstor.org 
http://www.maneyonline.com 
http://www.researchgate.net 

 :استاندارد هایسازمان

  (:ANSI)آمریکا ملی های استاندارد مؤسسه

http://www.ansi.org 

 (:ASTM)آمریکا مواد و آزمون انجمن

http://www.astm.org  

 (:NISOاطالعات) استانداردهای ملی سازمان

http://www.niso.org 

 ر: ـو در آخ

-جیبی پر پول دارید! از طریق این سایت میاگر 

را به صورت آنالین خریداری روز های مرمتی توانید کتاب

 کنید:

-http://astore.amazon.com/e

20-conservationline 

-اگر به دنبال یک تقویم مرمتی آنالین کامل میو 

 د به این سایت مراجعه کنید:گردی

http://conservationevents.com 

ر از تها و منابع اینترنتی در این حوزه گستردهسایت

منابعی است که در این نوشته مشاهده نمودید! به دلیل 

 !ه شدها به اختصار پرداختمحدودیت فقط به بخشی از آن

داند از جناب آقای مهدی نگارنده بر خود الزم می

رازانی که با در اختیار گذاشتن قسمی از این منابع مرا یاری 

 .داشته باشمرساندند کمال تشکر را 

همچنین از دوست گرامی امیر ثناجو نیز بخاطر 

.زارمگر صمیمانه سپاسضی حابازخوانی نوشته

http://www.jcms-journal.com/
http://www.theartnewspaper.com/conservation
http://www.theartnewspaper.com/conservation
http://www.jstor.org/
http://www.maneyonline.com/
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http://www.niso.org/
http://astore.amazon.com/e-conservationline-20
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دانشگاه هنر اسالمی تبریز های کارشناسی مرمت آثار تاریخینامهلیست پایان  

های دانشجویان در مقاطع مختلف نامههمانگونه که در حال حاضر در کشور ما پایگاه مستقلی وجود ندارد که پایان

که  دانشگاه هنر اسالمی تبریز های کارشناسی رشته مرمت آثار تاریخینامهثبت شود سعی بر آن شده که تمام لیست پایان

های دانشجویان اند را در یک جا جمع کرده و به شما دوستان دانشجو معرفی گردد تا با فعالیتی خود را سپری کردهدفاعیه

 تمامسوشیانت هم تالشی در این زمینه داشته ولی  نید. البته الزم به ذکر است سایتدر حوزه حفاظت و مرمت آشنایی پیدا ک

 ها در این سایت به ثبت نرسیده است.نامهنپایا

 تاریخ 

 دفاع

تاریخ 

 تصویب
 استاد  عنوان پروژه

 راهنمای دوم

 استاد

 راهنمای اول

  نام و نام خانوادگی

 2 داریوش کوشکی رازانیمهدی  ----- حفاظت و مرمت حوضخانه صدقیانی تبریز 21/21/19 12/6/12
نامه کاغذی نمونه زیارتحفظ و مرمت یک  21/21/19 12/1/12

گاه چوبی متعلق به کتابخانه مرکزی با تکیه

 تبریز

محسن 

 محمدی

علی نعمتی 

 لوبابای

 1 لواصغر خدابندهعلی

ی اهلل موزهمی بسحفاظت و مرمت کتیبه 21/21/19 21/6/11

 آذربایجان تبریز

 1 حمیدرضا ایرانی رازانیمهدی  -----

حفاظت و مرمت جلد الکی  ،شناسیآسیب 21/21/19 12/6/12

 کتاب دیوان نصرت در موزه آذربایجان

محسن 

 محمدی

 محسن  

 سازچاره

 1 دانیال هرندی

ی متعلق حفظ و مرمت یک نمونه عقدنامه 21/21/19 12/6/12

ی شخصی و یک نمونه زیارت به مجموعه

گاه مقوایی متعلق به نامه کاغذی با تکیه

 سید حمزه تبریز

محسن 

 محمدی

علی نعمتی 

 لوبابای

محبوب عبدالعلی

 زاده

5 

شناسی و مرمت یک آسیب ،شناسیفن 12/21/19 1/1/12

نمونه سند و یک نمونه کتاب خطی متعلق 

 العظمی مرعشی نجفیاهللبه کتابخانه آیت

محسن 

 محمدی

علی نعمتی 

 لوبابای

 6 حسین فراهانی

مرمت خنجر ی تکنیکی و حفاظت و مطالعه 12/21/19 29/21/12

ق به لدو فلزی توقیفی از مشکین شهر متع

 آذربایجان یموزه

 محسن   -----

 سازچاره

 7 نیکحسن غفاری

شناسی و فن ،تطبیقی-مطالعه تاریخی 29/1/12 12/6/12

شناسی دو نمونه نقشه قدیمی و ارائه آسیب

 طرح مرمتی

علی نعمتی 

 لوبابای

مسعود   

 کثیریباقرزاده

 8 کریمیهادی زند

آشکارسازی و مرمت نقاشی در ازاره بنای  29/1/12 29/21/12

فوقانی حوضخانه ضلع جنوبی خانه 

 صدقیانی تبریز

 1 فردمصطفی کریمی رازانیمهدی  سعید مهریار

مرمت ترئینات کاشی هفت رنگ ایوان  29/1/12 12/6/12

 ی تبریزسید حمزهی غربی مجموعه

 29 امیر ثناجو رازانیمهدی  امینیانمحمد 

حفاظت و مرمت سفال قرمز مکشوفه از  29/1/12 29/21/12

 منطقه خداآفرین

 محسن   زدانیی

 سازچاره

 22 رضا نوری



های حفظ و مرمت بخشی از کاشی ،مطالعه 29/1/12 11/6/12

 معرق داخلی مسجد کبود تبریز

 محسن   امینیانمحمد 

 سازچاره

 21 میاوقاحسان الهی

ی مرمت و محافظت شومینه ،جابجایی 29/1/12 1/21/12

ی ماراالن ای قاجاری در محلهدیواری خانه

 تبریز

 محسن  سعید مهریار

 سازچاره

محسن اله روح

 محمدی

21 

مطالعه و حفاظت شمشیرهای برنزی با  29/1/12 12/6/12

چوبی مکشوفه از مشکین ی بقایای دسته

 شهر

محسن 

 محمدی

 محسن 

 سازچاره

 21 علی رسالت

استحکام بخشی و  ،مطالعه ساختاری 29/1/12 21/6/11

های معرق برجسته گوشه حفاظت کاشی

 شمالی غربی مسجد کبود تبریز

 محسن  امینیانمحمد 

 سازچاره

 25 مسعود قادری

حفظ و مرمت سه نمونه از ظروف مرمری  29/1/12 29/21/12

شناسی های باستانیافت شده در کاوش

 حوزه تمدنی هلیل رود )جیرفت(

محسن رامین  رازانیمهدی  -----

 محمدی

26 

حفاظت و مرمت سه نمونه فرمان قاجاری  29/1/12 1/21/12

ی ی ملی ملک با سه شیوهمتعلق به موزه

 مختلف

محسن  -----

 محمدی

 27 حسین مصدقامیر

سنگی ساختمان  یحفاظت و مرمت از ازاره 1/1/11 21/21/11

 چرمسازی تبریز

 18 بیگیسحر احمدخان رازانیمهدی  نارنگیمهدی  

شناسی و مرمت میز مطالعه فنی، آسیب 1/1/11 21/6/11

 خاتم واقع در موزه قاجار تبریز

محسن  مریم احمدی

 محمدی

 19 معین دلدارمحمد

مطالعه فنی، حفاظت و مرمت بخشی از  1/1/11 21/6/11

قاجاری سر در حمام حاجی کاری کاشی

 رشت

 محسن  پورفیروز ولی

 سازچاره

 20 آرمان رزم

شناسی و حفاظت یک نمونه مطالعه فن 1/1/11 21/6/11

کاسه برنجی مرصع شده سلجوقی در موزه 

 آذربایجان تبریز

 محسن  -----

 سازچاره

 21 تقی دوامی

ی منارههای مطالعه، حفظ و مرمت کاشی 1/1/11 21/6/11

 الدوله تهرانسر در مسجد فیلسوف

 محسن  -----

 سازچاره

 22 محبوبه گلوی

مطالعه و حفاظت سر نیزه مفرغی به همراه  1/1/11 21/6/11

بخشی از دسته چوبی مکشوفه از منطقه 

 مشکین شهر در موزه آذربایجان تبریز

 محسن 

 سازچاره

محسن 

 محمدی

 23 بهروز قجر

دار حفاظت و مرمت سه نمونه سفالینه لعاب 19/1/11 21/6/11

منقوش مربوط به قرون سوم و چهارم 

 هجری از نیشابور واقع در موزه ارومیه

 مهدی -----

 رازانی

 24 بیستون علیزاده

بری مسجد بررسی و مطالعه محراب گچ 1/1/11 21/6/11

علی نوش آباد شهرستان آران و بیدگل و 

 مرمت بخشی از آن

 محسن 

 سازچاره

علی نعمتی 

 ولبابای

 25 محسن یونسی



حفظ و مرمت یک جلد کتاب چاپ سربی  1/1/11 21/6/11

از مجموعه مآثراآلمراء متعلق به کتابخانه 

 مرکزی آستان قدس رضوی

علی اصغر 

 ثابت جازاری

علی نعمتی 

 ولبابای

 26 مهدی قربانی

مرمت بخشی شناسی و مطالعه فنی، آسیب 19/1/11 21/21/11

ی از کاشیکاری سردر ورودی بنای مقبره

الدین اهری در شهرستان اهر شیخ شهاب

 استان آذربایجان شرقی

 محسن  -----

 چاره ساز

 27 حسین غالمی

مطالعه ساختار فلزی و مرمت ظرف برنزی  19/1/11 21/6/11

ی اول مکشوفه از حومه مربوط به هزاره

 یموزهنقده مربوط به هزاره اول در 

 آذربایجان تبریز

 محسن  -----

 چاره ساز

 28 سهیال پذیرابروجنی

حفظ و مرمت یک قطعه کاغذی با خط  19/1/11 22/7/11

گاه مقوایی متعلق به نستعلیق بر روی تکیه

 یک مجموعه شخصی در آران و بیدگل

علی نعمتی  -----

 لوبابای

 29 جاوید سلطانی

شناسی و حفاظت و آسیبشناسی، فن 29/1/12 1/21/12

مرمت دو نمونه ظروف کلریتی متعلق به 

 موزه جیرفت

 30 نژادحکیمه افشاری رازانیمهدی  -----

حفاظت و مرمت  سنگ قبر مرمری موزه  29/1/12 12/6/12

 سنگ آذربایجان

 31 زهره ناصربخت رازانیمهدی  -----

حفظ و مرمت یک جلد کتاب چاپ سنگی  27/8/12 21/6/11

سه جزوه خطی متعلق به مجموعه و 

 شخصی

محسن 

 محمدی

علی نعمتی 

 لوبابای

 32 مندیرعنا بهره

حفظ و مرمت یک جلد کتاب خطی با  27/8/12 19/6/11

موضوع علوم غریبه متعلق به مجموعه 

 شخصی

محسن 

 محمدی

علی نعمتی 

 لوبابای

 33 پورمریم تقی

تابلو شناسی، حفظ و مرمت یک فن 27/8/12 21/6/11

گاه مقوایی خوشنویسی نادعلی بر روی تکیه

 ی محرم تبریزمتعلق به موزه

علی نعمتی 

 لوبابای

محسن 

 محمدی

 34 منیره مرادی

ی جغرافیایی حفظ و مرمت یک نقشه 27/8/12 21/6/11

میالدی متعلق به موزه  28مربوط به قرن 

 ملک

علی نعمتی  -----

 لوبابای

 35 احسانه بلباسی

الدعا متعلق به گنجینه حفظ و مرمت کتاب 27/8/12 21/6/11

 موزه و کتابخانه ملی ملک تهران

 36 نژادفرانک ایمان فریبا مجیدی -----

ی حفظ و مرمت یک نمونه زیارتنامه 27/8/12 21/6/11

-گاه چوبی( حضرت صاحبکاغذی )با تکیه

 االمر )ع( متعلق به کتابخانه مرکزی تبریز

علی نعمتی 

 لوبابای

محسن 

 محمدی

 37 رویا چقامیرزایی

 حفاظت و مرمت پیشانی بند مفرغی موزه 11/8/12 1/21/12

 آذربایجان تبریز

 38 مهدی میرزایی مریم احمدی -----



نمونه  5شناسی و مرمت آسیب ،شناسیفن 11/8/12 21/6/11

 ی ملی ملکنقشه متعلق به موزه

محسن  -----

 محمدی

 39 هدیه طاهرآموز

مطالعه و حفاظت یک نمونه نقاشی دیواری  11/8/12 21/6/11

-ی صفویه در کلیسای بیترنگ روغن دوره

 اللحم اصفهان

 محسن   یاسر حمزوی

 سازچاره

 40 مرجان بهزادی

ی حفظ و مرمت ترئینات گچ بری شومینه 11/8/12 21/6/11

 متعلق به خانه صدقیانی در تبریز

 محسن  سعید مهریار

 سازچاره

 41 کتایون کولیوند

ی حفاظت و مرمت یک نمونه پارچه 11/8/12 21/6/11

رومیزی متعلق به مجموعه خسروآباد 

 سنندج منسوب به دوره قاجار

محسن  -----

 محمدی

 42 شقایق مهاجری

حفظ و مرمت یک ظرف ،مطالعه تاریخی 1/1/11 21/6/11

سفال خاکستری داغدار مکشوفه از منطقه 

 موزه آذربایجان خداآفرین در

 محسن 

 سازچاره

وحید   

 عسگرپور

 43 علیرضا جعفری

شناسی و حفظ و مرمت آسیب ،مطالعه فنی 1/1/11 21/21/11

کاری شده متعلق به دوره ی خاتمقاب آینه

 قاجار

 محسن 

 سازچاره

 44 علیرضا امیری فریبا مجیدی

 حفاظت و مرمت یک جلد کتاب با جلد 27/7/11 19/2/11

ی قاجار از کتابخانه الکی متعلق به دوره

 مرکزی تبریز

علی نعمتی 

 بابای لو

السادات خادممحثه فریبا مجیدی

 الحسینی
45 

حفاظت و مرمت یک کاناپه سبک انگلیسی  25/8/11 21/21/11

 به کاخ موزه ملت واقع در موزه سعدآباد

محسن  ---

 محمدی

 46 بهروز دامرودی

شناسی یک شناسی و آسیبمطالعه، فن 11/8/12 21/21/11

ی سلجوقی ی شمعدان برنجی دورهپایه

 متعلق به موزه آذربایجان

 محسن  ---

 سازچاره

 17 نگار قربانی

حفاظت و مرمت دو نمونه سند قاجاری  25/8/11 21/21/11

 متعلق به مجموعه شخصی

 18 فاطمه شعبانی فریبا مجیدی ---

شناسی یک نمونه قرآن شناسی و آسیبفن 25/8/11 21/21/11

طوماری کاغذی متعلق به مسجد حاج  

 رحیم تبریز و مرمت بخشی از آن

محسن  مریم احمدی

 محمدی

 11 لیال زارعی

حفاظت و مرمت بخشی از کاشیکاری  18/8/11 21/21/11

ی ناصرالدیم قاجاری سردر داخلی خانه

 میرزای تهران

 محسن  پورفریبرز ولی

 سازچاره

 59 علی آشتیانی
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