•

طزح ّای اػضای کارگاُ ّا:

-1

احیاء ٌّزّای سٌتی در حال فزاهَضی( احداث کارگاُ ًد گالبتَى ٍ آهَسش ٍ تزٍیج تکٌیک آى)

هجزی :رٍح الِ دّقاًی
-2

احیاء تکٌیک بافت تزهِ اًگطتی کزهاى ،هجزی ضزکت تَسؼِ صٌایغ دستی ًقطبٌد ذیال(اهاًی)

-3

ساذت دستگاُ بافت ذاًگی سربفت ٍ تزهِ (صاکارد) ،هجزی ضزکت تَسؼِ صٌایغ دستی ًقطبٌد

ذیال(اهاًی)
-4

احیا ٍ ًوًَِ ساسی ًقاضی با هَم کِ ًوًَِ ای اس آى با ضوارُ هَسُ  3863در هَسُ هلی ایزاى

ًگْداری هیطَد.
-5

ذاتن کاری تٌبک

-6

قاب ذاتن

-7

جؼبِ ضکالت ذَری هزبغ

-8

ساذت ساس دیَاى

-9

پضٍّص ٍ ساذت یک ساس بزبط

-10

قلوشًی صزاحی بزًجی

-11

قلوشًی تٌگ هسی (ذن کاری)

-12

قلوشًی تاط هسی

-13

صفحِ هیش هؼزق

-14

صفحِ هیش هؼزق

-15

ػصای چَبی حجن ساسی هٌبت کاری ضدُ

-16

قاب هطبک هٌبت ریش قلن

-17

ًوًَِ ساسی دٍ ػدد کتیبِ ی کاضی ًگارُ ی دٍراى قاجار

-18

پضٍّطی ًظزی ٍ ػولی پیزاهَى بکارگیزی ًقَش قاجار بز رٍی فزم ّای سفالی

-19

اجزا ًوًَِ ساسی ًقَش گل ٍ هزؽ دٍرُ ی قاجار بز رٍی قلوداى ٍ قاب آییٌِ سفالیي

-20

پالک هیٌایی با ًقص سواع با تکٌیک هیٌای ًقاضی قاجار

-21

بطقاب تلفیقی هیٌا ٍهٌبت با طزح قاجار

-22

قاب آیٌِ هیٌای ًقاضی ٍ هیٌای ذاًِ بٌدی با چْزُ ًگاری استاد صٌیغ الولک ٍ طزح گل ٍ هزؽ

دٍرُ قاجار
-23

تابلَ هزؽ بسن اهلل ٍ سَرُ ٍالؼصز هیٌای ذاًِ بٌدی

-24

احیاء ضیَُ ًقاضی پطت آیٌِ با استفادُ اس پیگوٌت ّا ٍ بست ّای طبیؼی بز اساط تزکیبی اس

ًقَش سلجَقی
-25

یک جفت جلد هزقغ سوک ػیاربا الْام اس ًقَش سلجَقی (چزم یا کاغذی)

-26

اجزای دٍ تابلَ گل ٍ هزؽ (اجزای طزح گل ٍ هزؽ اثز هحود سهاى بِ رٍش پزداس بزرٍی هقَا ٍ اجزای

طزح گل ٍ هزؽ اثزهحود باقزبِ رٍش ًقطِ پزداسبز رٍی کاضی
-27

ًقاضی الکی بزٍی جؼبِ پاپیِ هاضِ

-28

احیاء ٍ ًوًَِ ساسی هیش هؼزق ًیوِ کارُ هطابِ هیش هَسُ صاحبقزاًیِ بِ طَل  4/5هتز ،هجزی

کارگاُ هؼزق ٍ هٌبت(پیواًی)
-29

پضٍّطی در ظزٍف سفالی دٍجدارُ جیزفت طزح هْزداد اهیزآقایی  ،سؼید سالکی ٍ رػٌا ابزاّیوی

فز
-30

هطالؼِ تکٌیکی چزخ بافی در استاى فارط ٍ احیاء ایي ٌّز در حال فزاهَضی ،هجزی دکتز اضکاى

رحواًی(پیواًی)

