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 هاي پژوهشي پيشنهادي معاونت ميراث فرهنگياولويت
  99سال در ها عناوين پيشنهادي ازسوي استان/هااداره كل موزه

توضيحاتعنوان پژوهشنام استانرديف

 5تاريخي شامل  -شي منقول فرهنگي 7نفيس موجود در مخازن استان سمنان ( آسيب شناسي و فن شناسي آثار چوبي  سمنان  1
متعلق به دوران تيموري، ايلخاني و قاجاري )عدد ضريح  2عدد در  و 

موضوع از سوي استان پيشنهاد
شده است

"حفاظت و مرمت سكه هاي ساساني مكشوفه از روستاي چلوو ارايه طرح  بررسيچهارمحال و بختياري  2

"مستندنگاري، آسيب شناسي و فن شناسي بافته هاي موجود در موزه هاي استانگيالن  3
"مستندنگاري، آسيب شناسي و فن شناسي اسناد و كتب موزه هاي استان

"اسناد بقعه شيخ صفي الدين اردبيليو بررسي  مطالعهاردبيل  4
"قاجارطي دوران صفويه و خ جلد كتب30آسيب شناسي و فن شناسي 

"مرمت گچ بري شهر تاريخي سيمرهمطالعه و ارايه طرح ايالم  5
"استان مرمت اشياء مفرغيآسيب شناسي، فن شناسي و ارايه طرح 

"ساليابي، بازسازي كمبودها و ترجمه طومار چرمي موزه هگمتانههمدان  6
"هرنوع آفات يا حشرات مضر)پايش محيطي مخازن امن استان (بدون رويكرد بررسي و يزد  7

البرز  8
 "مطالعه و ارايه طرح مرمت اشياء شاخص كاخ مرواريد

 "مطالعه تزيينات وابسته به معماري كاخ مرواريد
 "شناسايي، مستندنگاري و ارايه طرح مرمت اشياء چوبي بقاع متبركه و اماكن مذهبي استان

"فلزي و سفالي موجود در مخزن و ارايه طرح مرمت مدون جهت بهره برداري آتيفن شناسي و آسيب شناسي آثار قم  9

بررسي آسيب هاي بيولوژيك مخزن و فضاي نمايشگاهي و تهيه طرح حفاظت پيشگيرانه از منسوجات، دست بافته ها وخراسان شمالي  10
  98سالدر  "پوشاك در موزه عمارت مفخم بجنورد

 98سالدر   "ي استان و ارايه راهكار مناسبهااي در موزههاي حفظ و نگهداري آثار شيشهروشبررسي كرمانشاه  11

تابوتنمايش براي و ارايه بهترين روش  تاريخي در موزه هاي دنيا -بررسي شيوه هاي نمايش تابوت هاي فلزي فرهنگيلرستان  12
موضوع مشترك استان و ستادلرستانبرنزي 
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  99در سال  از طرف ستادعناوين پژوهشي پيشنهادي /هاموزهاداره كل 
توضيحاتعنوان پژوهشادارهنامرديف

اموال  1

انباست به ابالغ جهت شناسي باستان منقول هاي يافته و تاريخي -فرهنگي منقول اموال از عكاسي نامه شيوه تدوين
جديدپيشنهاد ميداني هاي فعاليت هياتهاي سرپرستان و شناسان

از اول:تاريخي و هنري ايراني موجود در موزه ها و گالري هاي جهان. ( فيي و فهرست برداري اموال فرهنگي،طرح شناسا
.فرانسه) -انگليس و لوور -بريتانيا روسيه، -موزه هاي ارميتاژ

  98پيشنهاد سال 

  98پيشنهاد سال تاريخي. -تهيه، تدوين و چاپ واژه نامه مصور براي اموال منقول فرهنگي
بررسي، معرفي و نحوه بكارگيري فنĤوري هاي نوين در خصوص برچسب گذاري الكترونيكي اشياء موزه اي با جنسيت

  98پيشنهاد سال هاي مختلف.

حفاظت و مرمت  2
پژوهشكده حفاظت 98پيشنهاد سالهاحفاظت و نگهداري آثار چرمي در موزه

پژوهشكده حفاظت 98پيشنهاد سالسفالينه هاي زرين فام ايرانيبانك اطالعاتي 
پيشنهاد اداره حفاظت و مرمت  تاريخي. -پژوهش در خصوص روش هاي نوين حفاظت و مرمت اشياء چوبي منقول فرهنگي

  99 ي درپيشنهادپژوهشي  عناوين/دفتر امور پايگاه هاي ملي و جهاني
پژوهشيعنوان طرح/ پايگاهاستانرديف

ربع رشيدي شهرسازي و معماري شناسي، باستان پژوهش مطالعاترشيدي ربع محوطهمليشرقي آذربايجان  1

2  
خراسان رضوي،
خراسان جنوبي و

سيستان و بلوچستان
ايران آسبادهاي گردشگري جامع طرح مطالعات تهيه و پژوهشآسبادهاي ايرانملي

دشتستان تاريخي هاي محوطه و معماري ساختارهاي مطالعاتدشتستان تاريخي محوطهمليبوشهر  3
كرانه شمالي خليج فارس معماري تاريخي و ساختارهاي هاي پژوهش و مطالعه در مورد  محوطهخليج فارس و درياي مكران(سيراف)

خوزستان  4
پژوهش و مطالعه در مورد تعيين محدوده محوطه گندي شاپورشاپور گندي محوطهملي

وطهاخير مح سال ده تغييرات به دستيابي جهت اثر اسكن و مانيتورينگ و نگاري تهيه طرح مستندچغازنبيلجهاني
چغازنبيل
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تهيه طرح استحكام بخشي ديواره ضلغ غربي محوطه آبشارها مجموعه ثبت جهاني سازه هاي آبي  شوشتر تاريخي آبي هاي سازه
تاريخي شوشتر

فرهنگي، تاريخي مجموعه بمپور منظر مطالعاتبمپور تاريخي مجموعه  مليسيستان و بلوچستان  5
دژ كوه خواجه كهن معماري سازي خوانا منظور به شناسي باستان ها و پژوهش هاي فعاليت انجامخواجه كوه تاريخي محوطه

فرسايش از قلعه صخره حفاظت جهت شناسي زمين مطالعاتالموت تاريخي فرهنگي منظرمليقزوين  6
قزوين بافت ارزش با معماري عناصر و آثار نگاري مستند و مستندسازيقزوين تاريخي بافت

7  
و سيستان كرمان/

خراسان بلوچستان/
جنوبي

منطقه بومي معماري مرمت و حفاظت جهت الگويي كاربردي مطالعاتلوت بيابانجهاني

اي گنبد قابوس بهسازي سازه و ژئوتكنيك مطالعاتگنبد قابوسجهانيگلستان  8

قلعه بخشي استحكام اصالحي طرح تهيه و مطالعهقلعه فلك االفالكمليلرستان  9
آن در منظر فرهنگي پل هاي لرستان وابسته به عناصر و تاريخي هايمطالعه راههاي تاريخي لرستانپل

شناسي به منظور تعيين عرصه محوطه باستاني هگمتانهتكميل مطالعات باستان محوطه باستاني هگمتانهمليهمدان  10

تاكنون 1335 سال از شده تهيه نيشابور شهركهن پژوهشي مدارك و اسناد مستندسازينيشابور تاريخي محوطهمليخراسان رضوي  11
توس هاي دروازه و حصار شناسي باستان مطالعات تهيه و پژوهشتوس تاريخي فرهنگي منظر

شناسي، مردم شناسي، باستان مطالعات انجام: شامل مستندنگاري و مطالعاتي هاي پژوهش اصفهانتپه سيلك كاشانملياصفهان  12
تاريخي و معماري

جيرفت قديم شهر باستاني محوطه حريم و عرصه اضطراري مطالعات و پژوهشجيرفتمليكرمان  13
كرمان شهر معماري عناصر مستندسازي طرح تهيه و پژوهش مطالعه،تاريخي بافت

ماسوله فرهنگي گردشگري جامعه طرح تهيه و پژوهشماسولهمليگيالن  14

تهيه محوطه شهري مبلمان و سازي محوطه طراحي و مطالعات  نما، جهان كاخ شناسي باستان كاوشآباد فرحمليمازندران  15
قاجار حمام و پل مرمت طرح و
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1/2/99؛تنظيم نهايي : ب

  99از طرف ستاد در سال عناوين پژوهشي پيشنهادي /ها و محوطه هاي تاريخيها، بافتبنادفتر حفظ و احياء 
توضيحاتعنوان پژوهشرديف

پيشنهاد جديدتدوين مقررات و استاندارد سازي مصالح سنتي در مرمت ( به جزء خشت، گچ سنتي، و كاشي)  1
پيشنهاد جديدهاي تاريخي ايراننگاري بنامستند تهيه دستورالعمل  2
پيشنهاد جديدتدوين نظام مهندسي خاص مرمت ايران  3
پيشنهاد جديدبرداري قانون حمايتتهيه دستورالعمل نحوه واگذاري، احياء و بهره  4
پيشنهاد جديدهاي تاريخي ـ فرهنگيهاي ويژه حفاظت و احياء بافتتهيه چهار چوب و دستورالعمل طرح  5

  99از طرف ستاد در سال عناوين پژوهشي پيشنهادي /دفتر ثبت آثار 
توضيحاتعنوان پژوهشرديف

پيشنهاد جديدندوين ضوابط عمومي حريم محوطه هاي باستاني  1
پيشنهاد جديدپرونده تعيين حريم آثار شاخص ملي كشور 100تدوين   2
پيشنهاد جديدناملموس ـ پرونده ميراث جهاني فرهنگي پرونده ميراث 10تدوين   3
پيشنهاد جديدپرونده ثبت ملي مرتبط 100تدوين معيارهاي ثبت ميراث معماري معاصر و تهيه   4
پيشنهاد جديدپرونده مرتبط 31و تهيه  تدوين شاخص و معيارهاي ثبت و حفاظت ميراث صنعتي كشور  5
پيشنهاد جديدپرونده الگويي ثبت بافت هاي تاريخي 5تهيه   6
پيشنهاد جديددستورالعمل نحوه مديريت ميراث طبيعي كشور  7
پيشنهاد جديدپرونده ثبت آثار منقول ملي كشور 100تهيه   8
پيشنهاد جديدتهيه الگوهاي طراحي معماري در محدوده هاي تعيين حريم شده آثار شاخص ملي كشور  9
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 9911در سال  های پژوهشی معاونت گردشگریاولویت

 9 طراحی نظام استاندارد برند در صنعت گردشگری

 2 تدوین برنامه ایجاد شبکه ترویج برند ملی گردشگری

 9 های کوتاه مدت آموزش گردشگریبندی موسسات و مدرسان دورهارزیابی و رتبه

 4 استقرار و محل اسکان ایالت و عشایر کشورتهیه مسیرهای گردشگری عشایری، نحوه و الگوی 

تدوین تحقیقات بازار و برنامه اقدام پنج بازار هدف  گردشگری جمهوری اسالمی ایران )با انتخاب معاونت 

 گردشگری(

5 

برداری از آمار در حوزه گردشگری بر اساس استاندارهای بررسی نحوه ساماندهی نظام های تولید و بهره

 جهانی

6 

 7 مورد از مصادیق تاسیسات گردشگری به تشخیص معاونت گردشگری 5تدوین ضوابط کیفی و فنی 

 8 طراحی نظام استاندارد برند در صنعت گردشگری

 

9911های پژوهشی معاونت صنایع دستی در سال اولویت  

 9 تدوین طرح تجاری سازی صنایعدستی

 2 صنایع دستیارائه راهکارهای اجرایی جهت طرح تجاری سازی 

 9 ارائه راهکارهای اجرایی جهت توسعه صادرات صنایع دستی ایران به بازار چین

 4 بررسی و ارزیابی نقش تاثیرگذار بر میزان تقاضای بازار داخلی صنایع دستی در شهر تهران

صنایع دستی های نوین در تولید گیری مطلوب از فناوریبه منظور بهره بررسی و ارائه راهکارهای مناسب

 های مربوطه با رعایت و حفظ شاخص

5 

 6 هابررسی موانع تولید صنایع دستی و ارائه راهکارهای اصولی برای رفع آن

های صنایع دستی در حال منسوخ موزشی صنایع دستی با اولویت رشتهتدوین کتاب و فیلم و منابع آ

 شدن و منسوخ شده

7 

سازی جهت ایجاد کتابخانه صنایع دستی در راستای مجموعهای تدوین منابع آموزشی چند رسانه

 های آموزشی از راه دوردستی و استفاده در برگزاری دوره دیجیتالی صنایع

8 
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