نخبگان آموزشگاه هاي آزاد
آموزشگاه آزاد هما
خانم نسرين كارداني – مؤسس ،مدير و مربي آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد هما
داراي مجوز رسمي در حرفه هاي نقاشي روي پارچه ،رودوزي ها ي سنتي ،گلدوزي ماشيني ،عضو فعال سازمان صنايع دستي
و داراي مجوز رسمي كارگاه توليدي صنايع دستي در حرفه كتيبه دوزي
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دوخت کتیبه دوزی لوح حضرت فاطمه(س) برای اولین بار در تاریخ بشریت
دوخت لوح حضرت فاطمه (س) را در ابعاد  2×1/50درسال 86آغاز نموده وحدود دوسال وسه ما به طول انجامید  .از آنجایی که بانی لوح آقای سید محمد خلیفه سلطانی
ووالده محترمشان عالقه داشتند از دوختهای اصیل وسنتی در این کار استفاده شود ما نیز سعی وتالش وافری نموده تا کار به نحو احسن انجام گیرد.
نحوه کار:
از دوزمینه پارچه ساتن وتافته باآستر کشی سنتی استفاده نموده سپس خطاطی لوح که کاری بس دقیق وحساس بود را به جناب آقای
سیدصادقی واگذارکرده .ایشان نیز طی سه ماه کار نوشتاری پارچه را بوسیله کامپیوتر به اتمام رساندند.
در مرحله بعد توسط دوزندگان این مرکز هنری دوختها در سه قسمت گالبتون دوزی،سرمه دوزی،وطراحی روی پارچه با مواد ولوازم نخ گالبتون سرمه طال ،اکلیل وسنگهای
نیشابوری به اتمام رسید اینک بانی گرامی در اهدای این اثر ارزنده به موزه استان علی ابن موسی الرضا کوشش نمودو در موزه منسوجات ثبت گردید.

پر ده برداری از لوح حضرت فاطمه (س) در موزه منسوجات استان قدس رضوی

بازدید مسئوالن از نمونه آثار هنری تقدیم شده به موزه منسوجات استان قدس رضوی

لوح حضرت فاطمه(س)
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