
 
 

 فراخوان نخست

 
 دوازدهمين همايش دوساالنه

 فرهنگي و  تزيينات وابسته به معماري –حفاظت و مرمت اشياء تاريخي 
به همت پژوهشكده حفاظت و مرمت فرهنگي در آذرماه سال جاري  –دوازدهمين همايش دوساالنه حفاظت و مرمت اشياء تاريخي 

ها، مراكز پژوهشي و نهادها و  فرهنگي، پژوهشگاه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و همكاري دانشگاه –آثار تاريخي 
التحصيالن و  شد. اين همايش پذيراي مقاالت كليه متخصصان، پژوهشگران، فارغ در تهران برگزار خواهدهاي اجرايي  سازمان

 دانشجويان در محورهاي زير خواهد بود: 

 آن حدود و بازسازي •
هاي اجرايي بازسازي در  مباني بازسازي و تجربيات عملي، روش

مرمت اشياء و تزيينات وابسته به معماري، نقش بازسازي در 
هاي موثر بر آن ، انواع  حفاظت از آثار، حدود بازسازي و مولفه

 ، بازسازي نگهدارنده.بازسازي
 هاي حفاظت و مرمت  سازي روش بهينه و ارتقاء •

هاي جديد  هاي جديد و قديم، كاربرد تكنولوژي نتايج روش مقايسه
هاي به كار برده شده  سازي مواد و روش در حفاظت و مرمت، بهينه

ها و  در حفاظت و مرمت، تدوين استانداردهاي به كارگيري روش
مواد جديد در حفاظت و مرمت،  افزايش تاثير مداخالت در حفظ 

 هاي ناملموس آثار ارزش
 آثار سودگيفر مطالعات •

 هوازدگي در ميراث فرهنگي، فرسودگي زيست محيطي، فرسودگي
در آثار آلي، فرآيند فرسايش آثار معدني،آزمايشات و استانداردهاي 

 گيري و تعيين روند فرسايش،  فرسودگي تسريعي، اندازه
 
 مطالعات فن شناسي •

به كار رفته در ساخت آثار، منشاء يابي،  آوري فن شناسايي مواد و
 تعيين اصالت. 

 پيشگيرانه حفاظت •
هاي ساماندهي، پايش و  اصول و مباني حفاظت پيشگيرانه، برنامه

جايي  به داري صحيح آثار، جا بندي، نمايش و انبار مانيتورينگ، بسته
 ها  و انتقال مجموعه

  مرمت و حفاظت حقوقي و مباني مطالعات •



مباني نظري و فلسفي حفاظت و مرمت، تاريخ حفاظت و مطالعات 
مرمت، بررسي قوانين ناظر بر حفاظت و مرمت، نگاهي بر روند 

 هاي قانوني در حوزه حفاظت و مرمت قانونگذاري و خالء

  مرمت و حفاظت در مديريت •

هاي اجرايي، آموزش  هاي پژوهشي، مديريت پروژه مديريت پروژه
مديريت بحران، تشكيالت حفاظت و مديريت در حفاظت و مرمت، 

 مرمت 
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Website: www.richt.ir/maremmat 
Email: maremmat@richt.ir 
Telegram: @maremmat12 

 407و  404، 405داخلي    021 66736452-60تلفن: 

mailto:maremmat@richt.ir

