گسیذه ای از فعالیت های آموزشی ،پژوهشی ،اجرایی

معرفی بخش حفاظت و مرمت چوب و عاج و

فعبلیت ّبی آهَزؼی

استخوان



چَة هبدُ ای اظت وِ ثِ ٍفَر در طجیعت ٍ هٌبطك
هختلف ورُ زهیي ٍجَد دارد ٍ از جولِ هَادی اظت وِ از
دٍرتریي زهبى ّب تب ثِ اهرٍز هَرد اظتفبدُ ثؽر ثَدُ اظت.
ضوي آى وِ چَة عرصِ ای هٌبظت ثرای ثرٍز رٍق،
اظتعذادٌّ ،ر ٍ خاللیت صٌعتگراى ٍ ٌّرهٌذاى ثِ
صَرت ّبی هختلف ثَدُ اظت .اؼیبء هَزُ ای ٍ آثبر
ثبظتبًی گٌجیٌِ ّب ٍ هخبزى لبثل تَجْی را تؽىیل
هی دٌّذ.
در ظبل  86::ثرای ًخعتیي ثبر در پصٍّؽىذُ حفبظت ٍ
هرهت ثخػ چَة ٍ اظتخَاى ثب اّذاف ریل ؼىل
گرفت:


ارائِ ٍ اجرای طرح ّبی پصٍّؽی هصَة؛



ایجبد عرصِ ّبی تحمیمبتی در زهیٌِ چَة ٍ
اظتخَاى ٍ عبج



گردآٍری ،تٌظین ٍ تذٍیي تحمیمبت پصٍّؽی



ارائِ دظتَرالعول ّبی حفبظتی ٍ هرهتی در جْت
ًگْذاری ٍ اظتحىبم ثخؽی ٍ هرهت آثبر چَثی ٍ
اظتخَاًی



تعریف پرٍشُ ّبی ثیي ثخؽی در زهیٌِ هَضَعبت
هرتجط ثب آثبر چَثی ٍ اظتخَاًی

ؼروت در ظویٌبرّب ٍ وبرگبُ ّب ٍ دٍرُ ّبی آهوَزؼوی در
ارتجبط ثب اّذاف گرٍُ



هؽبٍرُ در ارتجبط ثب پبیبى ًبهِ ّب ٍ پرٍشُ ّبی تحمیمبتی ثِ

”هَریبًِ ثسرگتریي آظیترظبى چَة”

داًؽجَیبى ٍ ّوىبراى ٍ وبرؼٌبظبى
فعبلیت ّبی پصٍّؽی


هطبلعبت ثٌیبدیي در زهیٌِ ّبی في ؼٌبظی ٍ آظیت ؼٌبظی
ٍ عَاهل تخریت ٍ رًٍذ فرظبیػ



ثبزدیذ از ظبیت ّبی هختلف در زهیٌِ ٍ حیطِ ثخػ (چَة
ٍ اظتخَاى )
”عَاهل آظیترظبى ثیَلَشیىی (لبرچ)“

ثب اجرای پرٍشُ ّبی تحمیمبتی ٍ یبفتي اطالعبت ًْفتِ
در ایي اؼیبء ،ؼیَُ ّبی جذیذ ،في ؼٌبظی ٍ
آظیتؼٌبظی ٍ هرهت ،ثب دلت ثیؽتری اًجبم هی یبثذ.
گًَِ ای از هَریبًِ ّبی چَثخَار

” اظىلت ّبی اًعبًی ظبیت زیرزهیٌی ظبهي ّوذاى“



ارتجبط ثب هجوَعِ ّب ٍ هَزُ ّب جْت تعییي اٍلَیت ّبی
حفبظت ٍ هرهت آثبر در ظطح وؽَر ثِ هٌظَر ثىبرگیری
حفبظتّبی پیؽگیراًِ



ثررظی رٍغ ّبی ظبخت ٍ تَلیذ آثبر چَثی ٍ عبجی ٍ
اظتخَاًی در جْت اًتخبة رٍغ ّبی ثْیٌِ حفبظت ٍ
هرهت



هطبلعِ ٍ ثىبرگیری رٍغّبی ًَیي علوی هَرد اظتفبدُ در
پصٍّػ ،حفبظت ٍ پبیػ



اًجبم هرهت ّبی علوی ٍ ارائِ دظتَرالعول ّبی علوی
حفبظت ٍ هرهت



اًجبم حفبظتّبی اضطراری در هحل



ّوىبری هؽترن ثب داًػ پصٍّبى در اجرای طرح ّبی
تحمیمبتی ٍ پصٍّؽی هرتجط



هؽبٍرُ ٍ ارائِ خذهبت ثِ هراوس داًؽگبّی (در اًجبم
پرٍشُّبی داًؽجَیی ٍ رظبلِّبی وبرؼٌبظی ارؼذ)



جوع آٍری ،هطبلعِ ٍ ترجوِ هتَى ٍ همبالت علوی هرتجط

تصَیر هیىرٍظىَپی ثبفت چَة
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