گسیده ای از فعاليت های اجرایی

معرفی بخش حفاظت و مرمت بافته ها

گسیده ای از فعاليت های آموزشی

بخؼ حفاتت بافتٞ ٝا و ٝفعاِیت خ ٛرا بطٛر رعٕی ٚ



تخققی اس عاَ ; 569آغاس وز  ٜاعتٔ ،بداا حزوتی ر



ٚر ٜآٔٛسؽی رٚؽٟاي اعتا٘دار ؽٙاعایی اِیاف

جٟت س٘د ٍٝ٘ ٜاؽتٗ عت بافتٞ ٝاي ایزا٘ی ٔإٛعٞ ٝاي



ٚرٞ ٜاي فؾز ٔ ٚ ٜیاٖ ٔدت وار آٔٛسي  ٚوار ٚرسي

ٔز ْ ؽٙاعی  ٚباعتاٖ ؽٙاعی با بىار ٌیزي ٟٔارت  ٚا٘ؼ





وارٌا ٜآٔٛسؽی ٔبا٘ی حفاتتی بافتٞ ٝا

ٔؾاروت ر پزٚصٞ ٜاي پضٞٚؾی ا٘ؾاٛیی

پزٚص ٜحفاتت ٔ ٚزٔت  69لطعِ ٝباط ٔز ْ ؽٙاعی اس
ٔٛس ٜاعتاٖ لٓ

وّی ٝاجشاي ٔإٛع ٝفٛق پظ اس اٍِٛبز اري ٔ ٚغتٙدٍ٘اري
وأُٛٔ ،ر ٔطاِع ٝفٙی  ٚآعیب ؽٙاعی لزار ٌزفتٙد  ٚبجٝ

حفاتت ٔ ٚزٔت ر وٙار یٍز عّٚ ْٛابغتٔ ٝا٘ٙد ٘غاجی،

فزاخٛر ٘یاس عّٕیات ٔزٔتی  ٚحفاتتی بز رٚي آٟ٘جا ا٘جاجاْ

ؽیٕی رً٘ ٌ .. ٚز ید .با ا٘تماَ پضٞٚؾٍا ٜعاسٔاٖ ٔیزاث

ٌزفت.

فزٍٙٞی ر عاَ ; 56:ب ٝؽیزاس ،ایٗ ر٘ٚد ب ٝالیُ ٘اؽی اس
ا٘تماَ ب ٝؽىُ ٕٞىاري با ٔٛسٞ ٜاي ٔختّف فاحب

یه ٕ٘ ٝ٘ٛباالپٛػ اس ٔإٛع ٝلٓ

ٔٙغٛجات ٘باَ ؽد .ر عاَ ٕٞ 56;5شٔاٖ با باسٌؾت ٔاد
ب ٝتٟزاٖ اعضاي بخؼ فعاِیت خ ٛرا بقٛرت ٔتٕزوش ر
ٔحُ عابك ،ر غاِب پزٚصٞ ٜاي پضٞٚؾی ٔزتبط با بافتٞ ٝا
ا أ ٝا ٘د .ر ار یبٟؾت ٔا ٜعاَ  56;6با اختقاؿ یىی اس
فضاٞاي ٔٛج ٚ ٛتاٟیش آٖ ،بخؼ حفاتت بافتٞ ٝا با تٕاْ
أىا٘ات ٘ ٚیزٚي عابك ،فعاِیتٟاي خ ٛرا ب ٝؽىُ جدي تزي
اعتٕزار بخؾید.
ٕٞاٍٙٞی  ٚبزٚس رعا٘ی اطالعات ٔزاوش ار٘د ٜبافتٞ ٝا ٔا٘ٙد
ٔٛسٞ ٜا ٔ ٚإٛعٞ ٝاي ؽخقی ٘یش اس جّٕ ٝفعاِیت ٞاي ایٗ

ٌز ٕٞایی یىزٚس ٜبافتٞ ٝا 56:7

ٚر ٜؽٙاعایی اِیاف عاَ :8



بزرعی ٔطاِعاتی  ،پاوغاسي ٔ ٚزٔت  66لطع ٝپارچ ٝاس



گسیده ای از فعاليتهای پژوهشی



پزٚص ٜپضٞٚؾی بزرعی پّیٕزٞا ٘ ٚح ٜٛواربز آ٘جٟجا ر حجفجاتجت

بِ ٝیُ ٚیضٌی ٞاي خاؿ ،وار بز رٚي ایٗ ٔإٛعٕٞ ٝزاٜ

ٔٙغٛجات

با تٕٟیدات ٔتفاٚت ٔ ٚتٙاعب با ؽزایط لطعات ٘باَ ؽجد.

افالح عاختار پّیٕزي چٙد ٕ٘ ٝ٘ٛچغب بزاي ضد لارچ وز ٖ ٕ٘٘ٛجٝ

ٟ٘ایتاً ب ٝفٛرت یه ٔإٛع ٝپاوغاسي ؽد ٜبزاي ٕ٘ایؼ ر

ٞاي پارچ ٝاي

ٔٛس ٜآٔا  ٜؽد٘د.





ٔإٛعٙٔ ٝتغب بٔ ٝز اٖ ٕ٘ىی

بزرعی  ٚؽٙاعایی ٘دا٘ ٝبىار رفت ٝر ایاا رً٘ عیا ٜپاراٚاٖ وجا
ٌّغتاٖ  ٚآعیب ٞاي ٘اؽی اس آٖ

ٌز ٜٚاعت.
ایٗ بخؼ جدا اس بز٘أٞ ٝاي فٛق ،لغٕت اعظٕی اس فعاِیت
ٞاي خ ٛرا ٔتٕزوش بز وارٞاي پضٞٚؾی ٔ ٚطاِعاتی ر ارتبا
با ٔٙغٛجات با ارائ٘ ٝتایج بقٛرت ٔماالت ٌ ٚشارػ ٞاي عّٕی
ر ٔاالت ٕٞ ٚایؼ ٞاٙٔ ،تؾز ٔی ٕ٘اید.

ع ٝلطع ٝپارچ ٝاس ٔإٛعٔ ٝز اٖ ٕ٘ىی

بطٛر وّی فعاِیت ٞاي ایٗ بخؼ را ٔی تٛاٖ ر ر ٞ ٜاي

ٌشید ٜاي اس فعاِیتٟاي ٔدیزیتی<

پضٞٚؾی ،آٔٛسؽیٔ ،دیزیتی  ٚاجزایی طبم ٝبٙدي ٕ٘. ٛ
پارچ ٝابزیؾٕی رٚ ٚسي ؽد ٜاس ٔإٛع ٝؽخقی تقٛیز ٔیىزٚعىٛپ اِىتز٘ٚی اس اِیاف ابزیؾٓ





ؽٙاعایی  ٚبزرعی عٛأُ تخزیب  ٚفزایٙدٞاي فزعایؼ بافتٞ ٝجا-
(تاثیز رطٛبت بز اِیاف طبیعی)



بزرعی بٟب ٛخٛاؿ پّیٕزٞا ر حفاتت بافتٞ ٝا



بزرعی  ٚؽٙاخت ٔٛا اِٚی ٚ ٝفٗ آٚري تِٛید بافتٞ ٝا ر ایزاٖ (پؾٓ،
ابزیؾٓ ،پٙب)ٝ

ٔدیزیت پزٚص ٜعأا٘دٞی بافتٞ ٝاي ٔٛس ٜبجا فجیجٗ
واؽاٖ



ارائ ٝخدٔات ٔؾاٚر ٜاي ر خقٛؿ ٍٟ٘داري بافجتجٝ
ٞاي ٔزب ٛب ٝوّیغاي ٚا٘ه



ٔدیزیت الدأات حفاتتی بز رٚي بافتٞ ٝجاي ٔجٛسٜ
ؽٟدا



ٔیش ؽغتؾ ٛبا ففح ٝتٛري فّشي با حزارت لابُ وٙتزَ



ٔیش ٔىؼ بشري ٔ ٚیش ٔىؼ  ٚحزارتی وٛچه با لابّیت ایجاجا
ٔىؼ ٔٛضعی بزاي ؽغتؾٛي ٔٛضعی لطعات پارچٝاي حغاط



عتٍا ٜتِٛید بخار با تٙظیٓ ٔیشاٖ ٔا بزاي ٘زْ وز ٖ  ٚباس وجز ٖ
لطعات پارچٝاي خؾه  ٚؽىٙٙدٜ



وارٌاٜٞا ،ابشار  ٚپارچٞ ٝاي ٔختّف ٔقزف ر ٔزٔت



ٔٛا ؽٛیٙد ٚ ٜپانوٙٙد ٚ ٜا٘ٛاع چغب



جارٚبزلی ٔٛسٜاي ،آیز ٚ ٖٚاتٛي بشري ............ٚ
 ٚبا تٛج ٝب ٝیٍز أىا٘ات عتٍاٞی  ٚابشاري ٔٛجٛ

تصوير طراحي يك نمونه پارچه سوزن دوزي از مجموعه شخصي

ایٗ بخؼ با أىا٘اتی ٘ظیز<

عٕٔٛی  ٚأٛر
٘ظارتی

ر ٔجحجُ

وارٌا ،ٜلابّیت پذیزفتٗ پزٚصٜٞاي اجزایی ر ٔحد ٜ ٚحفجاتجت ٚ
ٔزٔت (با ارائ ٝطزح حفاتتی بّٙد ٔدت ٘ ٚحٕ٘ ٜٛایؼ ؽئ) لطعات
پارچٝاي تاریخی یا جدید اس جٙظٞاي ٔختّف ،با یا بد ٖٚتشئیٙات،
اِبغ ٚ ٝوّی ٝتشئیٙاتی و ٝب٘ ٝحٛي با بافتٞٝا ر ارتبجا

اعجت را

اراعت .ا٘ااْ وّی ٝفعاِیتٟاي ٔزب ٛب ٝؽغتؾٚ ،ٛخت ،تعٛیج
آعتز  ٚغیز ٜر فٛرت ٘یاس  ٚتٕایُ ٔاِه بز رٚي اؽجیجاا ا٘جاجاْ

پضٞٚؾىد ٜحفاتت ٔ ٚزٔت آثار تاریخی -فزٍٙٞی
بخؼ حفاتت ٔ ٚزٔت بافتٞ ٝا
اعضاي بخؼ

خٛاٞد ؽد.
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