
1 

 

 نام خداه ب

 

 

 عبدهللا خان گرجی نام خانوادگی:  مهناز نام و

 1/11/95وضعیت استخدامی کنونی:بازنشسته ازتاریخ 

صنایع  سازمان میراث فرهنگي-موزه ملی ایران -: مسئول بخش مرمت آثارقبلی محل خدمت سمت و

 گردشگري دستي و

 سال  32 سنوات خدمت )رسمی(:

مصوبه شورای عالی  -یدرجه یك هنر -)همتراز مرمت آثار تاریخیی : دكتراک تحصیلیمدرآخرین 

 (1382سال -انقالب فرهنگی

 

 

 ها و مراكز آموزش عاليسوابق تدریس در دانشگاه

رشته مرمت آثار تاریخي در مقطع  ،یواحد تهران مرکز یمدعو دانشگاه آزاد اسالم اریاستاد-

 (1400تاکنون) 1385از سال  - ارشد یکارشناس

رشته مرمت آثار تاریخي در مقطع علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی،  واحد، مدرس مدعو-

 1398-1397سال تحصیلی - ارشد یکارشناس

سازمان میراث فرهنگي،صنایع دستي وگردشگري، به صورت  یمدرس مدعو مرکز آموزش عال -

 یخیرشته مرمت آثارتار انیبه دانشجو یخیمرتبط با مرمت آثار تار یدرس یواحدها سی، تدر وستهیپ

تا  1368از سال  -ی کارشناس در مقطع یدست عیو صنا یداررشته موزه انیو همچنین به دانشجو

1391   

رشته  انیبه دانشجو یمرمت آثار هنر یواحد درس سیسوره، تدر یمدرس مدعو مرکز آموزش عال -

 (1376تا  1375)از سال یدر مقطع کارشناس یدست عیصنا

 1386ارشد سال یمدرس مدعو دانشگاه هنر تهران دررشته مرمت آثار تاریخي در مقطع کارشناس  - 

دانشگاه  ،یخیتار اءیارشد رشته مرمت اش یمقطع کارشناس ییپروژه نها نامه،انیپا یاستاد راهنما  -

در ارتباط با ، عنوان 20از شیاستاد مشاوره ب،و عنوان 45بالغ بر یواحد تهران مرکز یآزاد اسالم

، )مجموعه ای وموردی(تاریخی فرهنگی  گوناگون شیا  امطالعات آزمایشگاهی  و حفاظت، مرمت

استاد داور  زیونو... ، باستان سنجی حفاظت پیشگیرانهمبانی واصالت، ات وابسته به معماری ، نیئتز  

 ارشد  یمقطع کارشناس متعدد در یپایان نامه ها

  1396سال  - انشگاه هنر اصفهاند یخیتار اءیرشته مرمت اش ینامه دکتر انیپا استاد مشاور -

دانشگاه هنر  ،یخیرشته مرمت آثار تار یکارشناسکارشناسی ارشد ومقطع  نامهانیپا یاستاد راهنما -

 دانشگاه هنر زابل کارشناسی اصفهان و 
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 فعالیتهای پیوسته شغلی

 1394ماه تا اردیبهشت  1392 ماهشهریوراز -رییس کل موزه ملی ایران   -

 قابل ارایه است( موزه )شاخص فعالیتهای مرتبط با دوره ریاست 

 1395خدمت سال پایان تا  1375از سال   -موزه ملي ایران -مسئول بخش حفاظت و مرمت -

 1377سال  –مشاور مدیریت پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاریخي فرهنگي  -

سال  -وهشكده حفاظت و مرمت آثار تاریخي فرهنگي یژ -سرپرست گروه حفاظت و مرمت آثار كاغذ -

 با حفظ سمت در موزه ملي ایران 1380

 سال  از -( نیكنو مرمتو  حفاظتژوهشكده )پیزمایشگاه تحقیقاتي مركزد ـآ مسئول بخش مرمت -

 1375تا سال 1371

ژوهشكده مرمت و حفاظت آزمایشگاه تحقیقاتي مركزي )پدر مسئول بخش فلوئورسانس اشعه ایكس -

 1375تا  1371سال  -كنوني( 

 امه در آزمایشگاه تحقیقاتي مركزيمركز باستان شناسي ایران و در اد ، درتاریخیمرمتگر آثار  -

 1371تا سال  1363سال از  –كنوني(  ومرمت  ژوهشكده حفاظت)پ

 

 

 مرمت و حوزه حفاظتفعالیتهای مرتبط شغلی در 

تعریف، نظارت و مشارکت در اجرای طرحهای متعدد کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در زمینه   -

فاظتگران  ارزشمند حبطور پیوسته با همکاری که حفاظت، مرمت و نگهداری آثار تاریخی و فرهنگی 

 :ازجمله اشاره می گردد بهانجام گردیده است.  موزه ملی ایرانبخش مرمت 

  نمایش در موزه ایران باستان وموزه  بازنگری حفاظتی ومرمتی سالن اشیا موردطرحهای

 گوناگون متعدداز مخازن وبخشهایآثارحفاظت ومرمت ونیز ، اسالمین دورا

)از  طی سالهای متمادی بطور پیوستهکه منتخب نمایشگاههای داخلی وخارجی؛ موزه،وآثار

 اجرا شده است. (1395تا 1375سال 

 از حفاظت ومرمت مجموعه اشیا مکشوفه از کاوشهای جوبجی رامهرمز) طرح میان مدت

 (1388تا  1386سال 

  قطعه سند( 600از  شی)بیلیاردب نیالد یصف خیسناد بقعه شاطرح بلند مدت حفاظت ومرمت

رشته مرمت آثار مرکز  انیدانشجو زیمستمرهمکاران بخش مرمت ون ییبامشارکت اجرا

 انیدانشجو گریود یدانشگاه آزاد اسالم انیودانشجو یفرهنگ راثیسازمان م یآموزش عال

 سال(درمقاطع گوناگون1388تا 1381)از سال  یبه عنوان واحد درس

  به مواردی ازآنها اشاره می گردد:که  میان مدت حفاظت ومرمتهای طرح بسیاری 

 مجموعه (؛شهر سوخته)هزاره سوم پیش از میالدکاوشهای مجموعه منسوجات مکشوفه از

؛ مجموعه آثار عاج از پیش از میالد( 3200ملیان فارس)تل ازمحوطه نقاشی های دیواری 
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 ؛ی(دوره ساسان) فیروز آباد فارسی بر گچ قطعات مجموعه  ؛محوطه های پیش ازتاریخ

در راستای اجرای طرح پژوهشی مرتبط )هزاره   لرستانبرنزی سرسنجاقهای مجموعه 

طرح  ؛آثار برنزی مکشوفه از ونایی بروجرد )سلجوقی( عهمجمو ؛اول پیش از میالد(

طرحهای و؛ ی، قطعات خط، ومرقعات بخش اسالماتورهاینیمجموعه  م ونگهداری حفاظت

منسوجات،  چوبی، ،ای سفالین، شیشهسنگی، دیگر مجموعه آثار فلزی، حفاظت ومرمت 

  .موزه ملی ایرانومخازن کتب ونسخ خطی از بخشهای گوناگون 

 

مرمت و نگهداری مجموعه  حفاظت، شناسی در اجرای طرحهایهای کاوشهای باستانتاهمکاری با هی -

( وتداوم 1363ی ایران )سال شناس کار در مرکز باستانه آغاز ب زمان ، از هاآثار مکشوفه از کاوش

( 1369سال تشکیل آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی )سال   همکاری با میراث فرهنگی استان تهران تا

باآغاز به فعالیت در موزه ملی ایران تا پایان 1375ومرکزتحقیقات حفاظت ومرمت، پس از آن تا سال 

  خدمت

در راستای ارایه طریق حفاظت و نگهداری  میراث فرهنگیری با واحدهای تابعه سازمان همکا -

.بطور گلستان و.. آباد، کاخ موزه هاي سعدنظیر مجموعه كاخ موزه مجموعه آثار تاریخی و فرهنگی

 بیوسته درزمان خدمت

ها در راستای ارایه طریق حفاظت، مرمت و همکاری با سایر سازمان ارایه نظرات مشاوره ای و -

نگهداری آثار تاریخی و فرهنگی که از ویژگیهای خاص برخوردارند، نظیر: موزه بعثه )بیت رهبری(، 

 خدمت زماندر بطور پیوسته. های آستان قدس رضوی، موزه برج آزادي و..کتابخانه و موزه

به همکاران معرفی د در زمینه مرمت و حفاظت آثار تاریخی و فرهنگی،آموزش نیروی انسانی کارآم -

مرکزآموزش عالی سازمان  ازجمله دانشجویانونیز ،یمیراث فرهنگ یشده ازموزه ها وواحد های استان

سازمان ها و مراکز تابعه ل حاضر در موزه( که بسیاری از ایشان در حا1368)از سال  فرهنگی ثامیر

 .نمایندداری فعالیت میها در زمینه مرمت آثار و موزهها و موزهسایر سازمانمتبوع و همچنین 

  

 

 

 انتشارات

ژوهه باستان پ نشریهمورد در نشریات تخصصی نظیر:  30انتشار مقاالت پژوهشی متعدد بیش از  -

، نشریه ، نشریه اثرنشریه مرمت و پژوهش ،های تجسمی دانشکده هنرهای زیباسنجی، نشریه هنر

اي، نشریه تحقیقات تاریخي و مطالعات آرشیوي گنجینه تخصصي باستان شناسی ومطالعات میان رشته

های حفاظت و مرمت آثار تاریخی ها، و مجموعه مقاالت همایشنشریه پیام بهارستان ، مجله موزه ،اسناد

 و ...  و تزئینات وابسته به معماری

 ترجمه مقاالت علمي و تخصصي متعدد -

 فرهنگیتدوین دستورالعملهای حفاظت و نگهداری آثار تاریخی  -

: کاتالوگ نمایشگاه گزیده ای ازاسناد حفاظت ومرمت شده کتاب هزار سال سند نویسی در ایرانتالیف   -

: موسسه باستان شناسی دانشگاه تهرانباهمکاری  موزه ملی ایران  ،بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

 89خرداد ، ی و مهنازعبدهللا خان گرجیعمادالدین شیخ الحکمای
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 تخصصي كمیته هاي علمي و وهاعضویت در شورا 

عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی ایکوموس ایران )شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی(  -

ئول کمیته آموزش در این موسسه 1390از سال  -  1394ازسال  تا كنون و مس 

و تزئئینات وابسته به  یخیحفاظت و مرمت آثار تار یتخصص یها شیهما یعلم ئتیه پیوسته عضو -

 خرین همایش(آ)1395تا سال 1377سال از - مرمتحفاظت ووهشکده پژ|-معماري

 میراث فرهنگیوزارت هنرمندان کشور در رشته مرمت) یابیارزش یتخصص یعضو شورا -

 تا كنون 1384ازسال  -(ارشاد اسالمی فرهنگ و ووزارت کردشگری وصنایع دستی،

 1398عضوموسسه هنرمندان پیشکسوت از سال  -

 1394تا 1385از سال  - یفرهنگ راثیسازمان م یخبره اموال فرهنگ یکارشناس ئتیعضو ه -

  1394تا 1392سال از –س کاووعضو کمیته راهبردی پایگاه میراث جهانی گنبد  -

 پژوهشگاه میراث فرهنگی صنایع دستی و -فلز گری کهن کاوی و گروه مطالعات معدنعضو کار -

  1395 تا1393سال از -گردشگری 

پژوهشگاه  - Iranian Conservation Science Journalت تحریه نشریه انگلیسی زبان عضو هئی -

 1395دی ماه  از - گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی و

پژوهشگاه -برد و شناخت مواد در حفاظت آثار تاریخی رهمایش کانخستین و دومین عضو هئیت علمی  -

 1395و  1390سال  -هشکده حفاظت و مرمت پژوژي و مواد و انر

آخرین تا  1386سال از –عضو هیئت تحریریه و مشاور علمی نشریه تخصصی مرمت و پژوهش  -

 (1393سال شماره منتشره )

 1394 تا1393سال از -ازمان متبوع تاریخی س–کمیته حفاظت و مرمت آثار منقول فرهنگی  عضو -

  1394تا1393 سالاز - مرمت اداره کل موزه ها فاظت وحعضو شورای راهبردی  -

 1393سال -مللی سینمای مستند و باستان شناسی ایران لعضو هیات علمی نخستین گردهمایی بین ا -

)ریاست کمیته پژوهش همزمان  1394تا اردیبهشت 1391سال -وهشي موزه ملي ایران ژعضو كمیته پ -

  ه(ریاست موزتصدی پست با 

   1392سال -سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران -عضو هیات علمی نخستین همایش اسناد ایرانی -

 1391سال  -كمیته بازنگري محتواي موزه دوران اسالمي عضو -

 1390سال -ران باستان اییته گروه توسعه و بازسازي موزه عضو كم -

  1390سال -عضو كمیته علمي كارشناسي آثار توقیفي  -

  1384هاي ایران از سال ملي موزهكمیته  -هاعضو ایكوم شوراي بین المللي موزه -

 1395 تا 1385سال از -کشورهاي برترموزه ساالنهحوزه انتخاب رد ،ایکومعضوپیوسته هیئت داوران  -

)در حوزه حفاظت ومرمت(، سازمان اسناد وکتابخانه یثبت حافظه جهان یمل تهیکارشناس مدعو کم -

 1392تا 1390سال از - رانیا  یمل

( یاسالم ی) برگزارکننده کتابخانه مجلس شوراینسخ خط انیداوران آئین بزرگداشت حام ئتیعضو ه -

 1387تا 1383سال از  –

 1378سال  - شوراي مشورتي پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاریخي فرهنگي  عضو -
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 1377سال  -عضو هیئت كارشناسي تشخیص اموال تاریخي فرهنگي موزه ملي ایران -

 1376سال  - وهشي موزه ملي ایرانعضو شوراي پژ -

 داوری مقاالت علمی در نشریات گوناگون تخصصی بطور پیوسته -

 ای تخصصی از انتشارات مختلف نظیر انتشارات سمت بطور پیوستههداوری کتاب   -

 

 

 هاتشویق نشان، برگزیده و

"صدور حکم دادگاه استیناف کشور  درخصوصاز مقام محترم ریاست جمهور نامهدریافت تقدیر -

 1393سال  -قلم از اموال تاریخی فرهنگی به کشور" 349عودت تعداد  بلژیک و

 1384سال  -هنری از مقام محترم ریاست جمهور 1دریافت نشان درجه  -

میرلث دریافت تشویق نامه های متعدد از مقام محترم معاون رییس جمهور و ریاست محترم سازمان  -

سایر سازمان  سازمان متبوع و محترم مقامات، مدیران،معاونت  فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری،

 پایان خدمتاز بدو استخدام تا  –ها 

 1392سال - ازسازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگریمرمتگر یرترت نشان دریاف  -

 1388سال  -سازمان میراث فرهنگی ازمرمتگر برگزیده   -

 1382سال -مرمتگر برگزیده حامیان نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی  -

 

 

 ج از كشور ردر خا وهشي حفاظت و مرمت آثارپژ هاي آموزشي وشركت در دوره

  1372سال  -دوره حفاظت آثار كاغذي در كشور اتریش موسسه بین المللي ایكروم   -

 آشنایی با آزمایشگاههای پژوهشی حفاظت ومرمت آثار در موسسه حفاظت پل گتیبررسی و -

  1377سال -آمریکا  

 1378سال  -حفاظت و مرمت آثار در موزه بریتانیا   پژوهش، دوره آموزشي آشنایي با روشهاي -

 1379 سال -حفاظت و مرمت آثار در موزه لوور فرانسهروشهاي پژوهش،  دوره آموزشي آشنایي با -

حفاظت آثار  یهایلمللي همكاراحفاظت و مرمت در مركز بینروشهاي پژوهش،  آشنایي با بررسی و -

 1382 سال -وتوكی

سه ساالنه  شرکت در همایشهای متعدد حفاظت ومرمت آثاردرداخل ونیز خارج از کشور نظیرهمایش  -

ICOM-CC تخصصی درکشور انگلستان و... درکشورهای فرانسه وهند، ودیگر همایش های  

 

 

 


