
 « 1398تا هفته پژوهش سال  1396از هفته پژوهش سال »

 "پژوهشی دانشکده حفاظت و مرمت-سلسله نشست های علمی"
 

نشست  44پژوهشی، مجموع منسجم یک برنامه ریزی قالب در ، 1398تا هفته پژوهش سال  1396ز هفته پژوهش سال ا ،در طی دو سال گذشته

 برجسته   ، اساتید و استادکاراناز پژوهشگراننفر    67از  با دعوت    ،نشست و کارگاه  50  مجموعاً  و  تخصصی  -علمیکارگاه    6پژوهشی، به عالوه    -  علمی

 .های باستان شناسی، مرمت معماری، مرمت شهری و مرمت آثار؛ برگزار گردیدداخلی و خارجی در حوزه

 

 
 نمونه هایی از پوسترهای نشست ها و کارگاه های برگزار شده

 

گذشته،   ران؛یدر ا  یفرهنگ  راثی حفاظت از م  تیریمد، دو نشست چالش برانگیز پیرامون »بین المللی  پژوهشگر  7پژوهشی با حضور  -نشست علمی  4

نشست به مناسبت   5نشست و کارگاه به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش و    15،  کشور  میراث فرهنگیسازمان  « با حضور مدیران اسبق  ندهیحال و آ

یک از ابتدا تصمیم بر آن شد که هفته پژوهش تنها به    د.نمحسوب می شو  گانه  50ی  بخشی از این برنامه ها تنها  ی موزه و میراث فرهنگی،روز جهان

الوه بر ع، سلسله نشست های پژوهشی امتداد یابد. از این رو، در تمام طول سالو  مشخص گردیده، محدود نشوددانشگاه زمان خاص که در تقویم 

، 18الی  16از ساعت  هر سه شنبه یک در میان نیزدر تمام طول سال به مناسب هفته پژوهش،  هر روزه ی سخنرانی یا کارگاه علمی برنامه ریزی

 ید.کتر باقر آیت ا... زاده شیرازی، برگزار گردلن مرحوم دها در سااین نشست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 (1398اردیبهشت  31)دکتر سید محمد بهشتی،  ندهیگذشته، حال و آ ران؛یدر ا یفرهنگ راثیحفاظت از م تیریمد: 37نشست 

 

 
 (1398آبان  22)دکتر مهدی حجت،  ندهیگذشته، حال و آ ران؛یدر ا یفرهنگ راثیحفاظت از م تیریمد: 40نشست 



 
 (1397 اسفند 8)کمیته اسکارسا،  رویکردهای نوین تحلیل و پایش سازه های تاریخی و معاصر :31نشست 

 

 

 
 (1397آذر  27)دکتر قانعی، مهندس عالقه بند،  زدیمعاصر اصفهان و  یمعمار یمستندساز: 26نشست 

 

 

فراهم آوردن محیطی شاداب، گرم و صمیمی به منظور تبادل دانش، معرفت و دیالوگ علمی در بین پژوهشگران،  ؛سلسله نشست هااین هدف از 

دستاوردها و نویافته های محققان رشته های گوناگون با جامعه دانشگاهی و کمک به جریان تولید و به اشتراک گذاری اساتید و دانشجویان، ارائه 

که کمتر در جوامع دانشگاهی حضور  است تشویق پژوهشگران گمنام و محققانی همچنین نقد و پرسشگری وه ، ترغیب روحیدانش علم و توسعه

 دارند.فعال 



 
 ناهای مسجد جامع عباسی و مسجد شیخ لطف ا... ند مرمت و بازسازی کاشی گنبدهای ب : بررسی فرآی23نشست 

 (1397آذر  24استادکاران آقای رضایت و آقای پاکدل، )دکتر خطابخش، دکتر احمدی، دکتر هالکویی و 

 

 
 (1398آذر  14تاریخی )ایزدخواست، -کارگاه یک روزه مستندسازی و شناسایی اماکن و منظر فرهنگی

 

زمینه های تخصصی پژوهشی ویژه در -به یاد می آوریم که اغلب مؤسسات علمی، دانشکده ها و انستیتوهای معتبر دنیا، دارای نشست های علمی

لید خود هستند که سابقه برخی از آنها گهگاه از نیم قرن نیز فراتر می رود. چنین زیرساخت های علمی و پژوهشی، عالوه بر کمک به توسعه و تو

بال گرم و بسیار خوب  که با استق  دانشکده  پژوهشی-که این سلسله نشست های علمیم  یوارامید  علم، بر اعتبار علمی مؤسسه میزبان نیز افزوده است.

و  مندی، پیشرفت و تعالی خانواده کوچک دانشگاه هنر اصفهان بوده باشدگامی در جهت بهره است، دانشجویان و اعضای هیأت علمی همراه بوده

غنی  ؛انمدیران و کارکن، و همفکری نسل های مختلف اساتید، دانشجویان ، همراهیبا همکاری ،که این سلسله نشست ها را شاهد باشیمروزگاری 

در زمینه حفظ میراث   پژوهشی-ست که می توانیم به چنین زیرساخت علمیه اگاآن .پیدا کنددست ساله  50 اییسابقهتداوم یابد و به و پر بارتر تر 

 .باشیمو مسئول  کار آزموده ،آگاه ینسلبه بار نشستن  شاهد با غرور افتخار کنیم و فرهنگی کشور عزیزمان،

به طور  تا تمام این برنامه ها است در جدول زیر ارائه گردیده و سعی شده، گذشته سال نشست ها و کارگاه های برگزار شده در طی این دولیست 

  .گرددنگهداری  دانشجویان به منظور استفاده های آتی حفاظت و مرمت در کتابخانه دانشکدهآن، نسخه تصویری  و شودمستندسازی کامل 



 1397های برگزار شده در سال   نشست ها و کارگاهلیست  

 سخنران عنوان  تاریخ شماره

 دکتر سید سجادی سال فعالیت های باستان شناسی در شهر سوخته  50 96آذر  26 1

 دکتر غالمرضا کیانی  حفاظت و مرمتاهمیت آموزش در روند اجرایی  96آذر  26 2

 مهندس عبدالرضا کارگر سیری بر مرمت های انجام شده در ضلع شرقی مسجد جامع در قرن حاضر 96آذر  27 3

 دکتر لیال ذاکرعاملی نقش مستندسازی در حفاظت از میراث فرهنگی 96آذر  28 4

 دکتر علی شجاعی باستانشناختی در محور مرزی میان فارس و کرمان قلعه کمر مرج و شواهدی از یافته های   96آذر  29 5

 دکتر عیسی اسفنجاری بنای سلجوقی امامزاده عقیل حسن آباد  96آذر  29 6

 دکتر حسن فاضلی آغاز کشاورزی و روستانشینی در حوزه شمال ایران و چالش های باستان شناسی آن  96دی  3 7

 مهندس ذات اهلل نیکزاد  در ایران، به عنوان منبع تحقیق تاریخ معماریسرگذشت گزارش مرمت  96دی  4 8

 مهندس سیدمهدی مجابی  اندیشه شهر و شهرسازی در ایران  96دی  6 9

 مهندس جعفر کسائیان (1347-1355استحکام بخشی سی و سه پل، واکاوی یک تجربه مرمتی ) 96اسفند  8 10

 مهندس احمد منتظر طرح معماری میان افزای خانه زمان وزیری اصفهان مروری بر مرمت و   97فروردین  29 11

 دکتر ناصر نوروز زاده چگینی میراث برای نسل ها  97اردیبهشت  23 12

 دکتر حکمت اهلل مالصالحی ضرورت صیانت از مأثر تاریخی و مواریث فرهنگی 97اردیبهشت  24 13

 دکتر عیسی اسفنجاری بازسازی و احیای مسجد جامع ده نو تجربه مرمت،   97اردیبهشت  25 14

 دکتر سیروس شفقی زاینده رود و شهر اصفهان  97اردیبهشت  26 15

 دکتر بهاره تقوی نژاد  معرفی و بررسی انواع محراب های گچبری دوره ایلخانی در ایران  97مهر  17 16

 دکتر علیرضا جعفری زند  اشرف نتایج کاوش های باستان شناسی تپه  97مهر  24 17

 مهندس بامشاد یغمایی GISآموزش مقدماتی  97مهر  26 کارگاه

 کمیته اسکارسا دستاوردهای نوین کاربردی مرمت و استحکام بخشی بناهای تاریخی 97آبان  7 18

 مهندس حسین آقاجانی مروری بر مرمت تابلوی جنگ چالدران 97آبان  22 19

 مهندس سلیمانی مقدم  Depth mapآموزش نرم افزار  97آبان  27 کارگاه

 استاد عبدالرحمن وهاب زاده  مروری بر پژوهش، حفاظت و مرمت مسجد کبود تبریز 97آبان  29 20

 استاد عبدا... قوچانی  آموزش خط کوفی بنائی 97آذر  8 کارگاه

 عباس مالیاندکتر  فناوری های نوین در مستندنگاری آثار باستانی  97آذر  17 21

 دکتر سیروس شفقی بازار اصفهان  97آذر  20 22

 لطف اهلل  خیو مسجد ش یمسجد جامع عباس یبناها یگنبدها یکاش یمرمت و بازساز ندیفرآ یبررس 97آذر  24 23
 نیخطابخش، دکتر حس بایدکتر فر

و  ییهالکو  زیدکتر پرو ،یاحمد

 و پاکدل تیاستادکاران محترم رضا
 ی حشمت اهلل انتخاب یآقا اصفهان   یبوم  ستیز یداریها در پا  ینقش ماد 97آذر  25 24

   ی رانیا یخانه ها  97آذر  26 25
و  یدکتر قاسم ،یدکتر ذاکرعامل

 مهندس دانش دوست
 و مهندس عالقه بند  ی دکتر قانع   زدیمعاصر اصفهان و  یمعمار یمستندساز 97آذر  27 26

 ی نیناصر نوروززاده چگ دکتر   نیقزو ه یدریمدرسه ح-مسجدکاوش در  97آذر  28 27

 یاسفنجار یسیدکتر ع و مسجد جامع اصفهان یرازیدکتر ش 97آذر  29 28

 یجعفر میدکتر نس ( محله جماله ی: مرمت شهریدر اصفهان )نمونه مورد یتجربه مرمت شهر 97دی  4 29

 دکتر کورش محمدخانی مدفون، بدون کاوش آشکارسازی سازه های باستانی  97بهمن  30 30

 کمیته اسکارسا رویکردهای نوین تحلیل و پایش سازه های تاریخی و معاصر 97اسفند  8 31
 

 



 1398های برگزار شده در سال   نشست ها و کارگاهلیست  

 سخنران عنوان  تاریخ شماره

 دکتر حمیدرضا بیگ زاده  معماری میان افزا در زمینه های تاریخی 98فروردین  20 32

 دکتر ناصر نوروززاده چگینی  ایکوموس ایران و میراث مناظر روستایی 98اردیبهشت  3 33

 دکتر بهزاد مفیدی  اصول معماری شهر باستانی دوراونتاش 98اردیبهشت  9 34

 98اردیبهشت  10 35
  – تحول تاریخی شهر شیراز در دوره زندیه زندیه تا به امروز 

 نگاهی به مرمت و استحکام بخشی ارگ کریم خان
 دکتر سیامک بصیری

 98اردیبهشت  10 36
نظری    –مروری بر کاوش های باستان شناسی مسجد جامع اصفهان  

 بر تزئینات گچبری دوران عباسی در اصفهان 
 دکتر فریبا سعیدی

 دکتر نیما ولی بیگ  کارگاه پروپزال نویسی 98اردیبهشت  29 کارگاه 

 مهندس سید محمد بهشتی  مدیریت حفاظت از میراث فرهنگی در ایران؛ گذشته، حال و آینده  98اردیبهشت  31 37

 دکتر بهزاد مفیدی نصرآبادی  خط و کتابت در ایالم باستان  98مهر  16 38

 عمادالدین شیخ الحکمایی مطالعات باستان شناسینقش کتیبه ها در  98مهر  30 39

 دکتر مهدی حجت  مدیریت حفاظت از میراث فرهنگی در ایران؛ گذشته، حال و آینده   98آبان  22 40

 دکتر رفیعی -دکتر شجاعی نویافته های باستان شناسی در شرق اصفهان  98آبان  28 41

 98آذر  12 42
The Masoneries of Sassanian Fortifications in 

Late Antiquity:a Visual Cose in the Roman 
Empire 

Marina Doring-Williams 

 98آذر  14 43
کارگاه آموزشی یک روزه مستندسازی و شناسایی اماکن و منظر  

 تاریخی-فرهنگی

دکتر حجازی، دکتر هاشمی، دکتر ستاری، 

 دکتر شجاعی و دکتر اسفنجاری 

 98آذر  16 کارگاه 
Defending the northern frontiers of the 

Sasanian Empire: recent fieldwork from the 
Great Wall of Gorgan to the Caucasus 

Eberhard Sauer 

 دکتر امید عودباشی،آقای الماسی کارگاه پروپزال نویسی و آشنایی با منابع اینترنتی  98آذر  21 کارگاه 

 صحه، فضای فراموش شده شهری در اصفهان  98آذر  26 44
 دکتر عیسی اسفنجاری، مهندس آذر علیخانی

 

 

 

 

 

 



بدلیل که تاکنون  ه استمصوب گردیددر شورای پژوهشی دانشکده نشست نیز برنامه ریزی و  14کارگاه برگزار شده، تعداد  6نشست و  44عالوه بر 

 ایم و امید داریم تا در سال جاری مقدمات اجرائی شدن این برنامه ها نیز فراهم گردد.موفق به برگزاری آن نشده محدودیت های گوناگون 

 

 نشست های برگزار نشدهلیست  

 سخنران عنوان

 دکتر  اکبر زرگر نده یگذشته، حال و آ ران؛یدر ا ی فرهنگ راثیحفاظت از م تیریمد

 دوست دکتر وطن  در ایران اشیاء تاریخی و آینده مرمت، حال  گذشته

 راثیدر سازمان م یبعد از انقالب اسالم یخیتاری بنا  چندین  مرمتمروری بر تجربه 

 کشور یفرهنگ
 مهندس رایتی مقدم 

 خانم دکتر هایده الله  باستانشناسی شهری در اصفهان 

 دکتر علیرضا انیسی  یاسالم  نخستین   عماری و هنر قرونم

 یاغش کاظمی نجوم و معماری

 دکتر محسن رنانی میراث فرهنگیفرهنگ، اقتصاد و 

 دکتر مهدی حسینی  شاهنامه 

 دکتر کورش روستایی گکاوش های باستان شناسی حوزه کوهرن

 دیریت حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی اصفهان م
  –مهندس منتظر–دکتر الهیاری   –دکتر جبل عاملی 

 مهندس بکتاش  –مهندس روانفر–مهندس امین پور  

Urban Archeology Tom Addyman 

Geomorphogenesis of Iranian cities Attilio Petruccioli 

Historical Urban Landscape in Action Ana Pereira Roders 

The Surveyor of Persian Art an Architecture Yuka Kadoi 

 

بویژه معاونت پژوهشی، معاونت فرهنگی، معاونت اداری مالی، روابط عمومی   در پایان، از کمک ها و حمایت های مادی و معنوی معاونت های مختلف؛

ال دانشگاه هنر اصفهان، اساتید، کارکنان، انجمن های علمی دانشجویی و همچنین دانشجویان آزاد و داوطلب که ذکر نام همه ی آنان در این مق

 نمی گنجد، سپاسگزاری می نماییم.


