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 برنامه های دانشکده حفاظت و مرمت و انجمن موزه، حفاظت ومرمت آثار تاریخی ایران

 1398آذر  -هفته پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مکان ساعت تاریخ موضوع سخنرانی سخنران گروه آموزشی ردیف

 8کالس -دانشکده حفاظت ومرمت 10 - 12 16/9/1398 آموزش میراث فرهنگی در ایران یوسف منصورزاده مطالعات موزه 1

 8کالس–دانشکده حفاظت و مرمت  12-12:30 16/9/1398 تقدیر از دانشجویان دوستدار کتاب دکتر صمد سامانیان دانشکده حفاظت و مرمت 2

 8کالس -دانشکده حفاظت و مرمت 14 -18 16/9/1398 هااصول ایمنی در موزه  صدیقه روحی –غالمرضا عزیزی  مطالعات موزه 3

 -کاربرد شتاب دهنده های ذرات در آنالیز آثار تاریخی سمیه نوغانی مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی 4
 فرهنگی

 8کالس -دانشکده حفاظت و مرمت 10 -12 17/9/1398

 سرکار خانم دکتر زهره روح فر دانشکده حفاظت و مرمت 5
 مهندس محمد حسن محبعلیجناب آقای 

 استاد منصور تام سن
 

 فرهنگی بزرگان عرصه میراث 
 

 8کالس–دانشکده حفاظت و مرمت  13-12 17/9/1398

 8کالس  -دانشکده حفاظت و مرمت 14 -16 17/9/1398 اصول رفتار سازمانی و زبان بدن در محیط فرهنگی مسیح بهراد –اصغر امیر شکری  مطالعات موزه 6

 موزه امیر کبیر 10 - 12 18/9/1398 نسخه شناسی و مستند نگاری نسخ خطی سعید خودداری نائینی مطالعات موزه 7

 8کالس –دانشکده حفاظت و مرمت  10 - 12 23/9/1398 آغاز حفظ میراث صنعتی در ایران نعمت اللهی دکتر مطالعات موزه 8

  8کالس -دانشکده حفاظت و مرمت 16-18 23/9/1398 نمایش می گذاریم؟چرا آثار هنری را به  ایرج داداشی مطالعات موزه 9



 

2 

 برنامه های دانشکده حفاظت و مرمت با همکاری انجمن های علمی دانشجویی مرمت، موزه و هنر اسالمی

 1398آذر–هفته پژوهش 

 

 1398آذر  –هفته پژوهش  -برنامه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مکان ساعت تاریخ موضوع سخنرانی سخنران گروه آموزشی ردیف

 8کالس –دانشکده حفاظت و مرمت  14- 16 18/9/1398 تفکر طراحی برای موزه مهران نوروزی مطالعات موزه 1

 8کالس –دانشکده حفاظت و مرمت  10:30 -12 24/9/1398 ارزش های ملموس و ناملموس مترتب بر میراث نظامی پارمیس زانیچ خواه مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی 2

 8کالس -دانشکده حفاظت و مرمت 14 -15:30 24/9/1398 استجکام بخشی لرزه ای ابنیه خشتی تاریخی وحید ذات اکرم بافت های تاریخی مرمت و احیاء بناها و 3

 8کالس -دانشکده حفاظت و مرمت 14-18 25/9/1398 اسالمی -اصول طراحی جلد با نقوش ایرانی  خسرو اشتری هنر اسالمی 4

 8کالس -دانشکده حفاظت و مرمت 14- 18 27/9/1398 کارگاه خط کوفی بنایی عبدهللا قوچانی هنر اسالمی 5

 مکان ساعت تاریخ موضوع سخنرانی سخنران گروه آموزشی ردیف

 8کالس  -دانشکده حفاظت و مرمت 15:30-16 24/9/1398 شهرهای تاریخیتوسعه و حفاظت در  اسما شیخی مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی 1

 8کالس  -دانشکده حفاظت و مرمت 16-16:30 24/9/1398 حفاظت و بالیای طبیعی مریم نجفی مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی 2

 8کالس  -دانشکده حفاظت و مرمت 16:30-17 24/9/1398 جوان در حفاظت میراث فرهنگی از طریق آموزشارتقاء مشارکت نسل  مهدیه نخودی زاده مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی 3

 8کالس  -دانشکده حفاظت و مرمت 17-17:30 24/9/1398 اندیشه مکان در حفاظت از میراث فرهنگی صدیقه دلیلی دیدار مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی 4
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 برای قرن بیست و یکم ()  در حوزه  مباحث نظری موزه با موضوع موزه و فلسفه، به همراه معرفی و رونمایی از کتاب فلسفه موزه نشست تخصصی

  1398هفته پژوهش آذر  –اسامی اعضاء شرکت کننده در نشست 

 مکان ساعت تاریخ سِمَت نام   نام خانوادگی ردیف

 8کالس -دانشکده حفاظت و مرمت 14 -16 20/9/1398 عالمه طباطباییهیئت علمی دانشگاه  دکتر امیر نصری 1

 8کالس -دانشکده حفاظت و مرمت 14- 16 20/9/1398 معاون پژوهشی دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر دکتر امیر مازیار 2

 8کالس -مرمتدانشکده حفاظت و  14- 16 20/9/1398 مدیر گروه آموزشی فلسفه هنر دکتر مسعود علیا 3

 8کالس -دانشکده حفاظت و مرمت 14- 16 20/9/1398 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده حفاظت و مرمت دکتر سعید خودداری نائینی 4

 8کالس -دانشکده حفاظت و مرمت 14- 16 20/9/1398 مدیر گروه آموزشی مطالعات موزه دکتر کورس سامانیان 5

 8کالس -دانشکده حفاظت و مرمت 14 - 16 20/9/1398 التحصیل کارشناسی ارشد رشته مطالعات موزهفارغ  خانم مریم الماسی 6

 


