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مقام معظم رهبري (مدظله العالي):

در زمینـه اشـتغال زنـان بایسـتی مشـاغل ،متناسـب بـا
خصوصیـات زنـان بوده و سـازگار با اهـداف عالی آنان
باشد.

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران:

بایـد در راسـتای توسـعه اشـتغال زنـان و جوانـان،
توانمنــدسازی و آماده کردن زیرسـاختها بـرای آنان
تلاش کنیـم.
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مقدمه:
ی هستند که
تعاریف گوناگونی برای مد و مدگرایی ارائه شده است« .مد»ها الگوهای فرهنگ 
توسط بخشی از جامعه ،پذیرفته میشوند و دارای یک دوره زمانی نسبت ًا کوتاهاند ،سپس فراموش

میشوند .از منظری دیگر «مد» رایج شدن شیوهای از زینت در ابعاد مختلف زندگی است .مانند
طرز لباس پوشیدن ،طرز پیرایش ،طرز چیدمان دکور خانه و ...مد به جنبه زیباشناختی زندگي

انسان مربوط میشود.

گستره مد به اندازه گستره زندگی انسان است و تمامی شئونات آن را در بر میگیرد .به طور

کلی هر جا که پای جنبه زیبا شناختی در میان باشد ،مد هم آنجا حضور دارد ،اما با وجود

آن که مد و مدگرایی کل گستره زندگی را در بر میگیرد ،پوشاک و سبک و شیوه پیرایش،
شاخصترین کاالی مد شونده محسوب میشوند .هرچند مد همواره در بین همه نسلها و
عصرها وجود داشته است ،اما آهنگ رشد آن تا دوره معاصر بسیار کند بوده است .در دوره

معاصر به ویژه در چند دهه اخیر در واقع مد و مدگرایی به افراطیترین حد خود رسیده است.
شکی نیست که گسترش وسایل ارتباط جمعی همچون ماهواره و اینترنت از یک طرف و

ارتقای سطح زندگی و رفاه و افزایش نقدینگی موجود در جوامع از علل اصلی آن هستند .از
طرف دیگر معموالً مدها در بیشتر فرهنگها ظهور پیدا کرده و امری اجتناب ناپذیرند .هیچ
فرهنگی یافت نمیشود که کلمه مد در آن ناآشنا باشد ،لکن در فرهنگهای مختلف ظهور و
بروز مد و مدگرایی نسبی و متفاوت است .معموالً جوامع دینی که هنوز به سنتهای دینی
خود پایبند هستند ،پدیده مد و مدگرایی در آنها ضعیفتر است ولی انسانها به صورت فطری

تنوعطلب هستند .در این میان جوانی ،فصل تازهای در زندگی و سرآغاز ورود انسان به جهان
پرشور و رنگارنگ است ،تن ّوع دوستی و نوگرایی در دوره جوانی به اوج خودش میرسد.
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تنوعطلبی بیشتر در جنبههای زیبا شناختی زندگی جاری است .از این رو تنوعطلبی از علل و

منشاءهای اصلی مد به حساب میآید.

چنانچه مد ومدگرایی معتدل و در چارچوب شرع ،ارزشهای ملی و فرهنگی باشد ،مذموم

نخواهد بود ،بلکه میتواند در پیشبرد اهداف جامعه از حیث فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی

منشاء اثر و فایده باشد .امروزه در جامعه ما مد و مدگرایی میتواند تبدیل به یک صنعت پویا
شده و با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در خدمت اهداف اقتصادی کشور باشد به عالوه در

حوزه فرهنگی نیز مد و مدگرایی میتواند در صورتی که منطبق با ظرفیتها و الزامات فرهنگی
جامعه ما باشد ،در دستیابی به سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی که از محورهای راهبردی نظام
جمهوری اسالمی ایران است ،مدد رسان باشد.

لذا معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت

ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در چارچوب تفاهمنامه فیمابین و در راستای معرفی
و حمایت توانمندیها و ظرفیتهای دانشجویان دختر دانشگاههای کشور اقدام برگزاری دومین
نمایشگاه منطقهای توانمندیهای دانشجویان دختر در زمینه مد ،لباس و صنایع دستی از طریق

دانشگاههای گیالن ،سیستان و بلوچستان و یاسوج نمود.
اهداف:

الف .بهرهمندی از تمام ظرفیتهای موجود و ممکن در دانشگاههاي تابعه وزارت علوم و
سازمانهای مرتبط برای ایجاد زمینههای ترویج فرهنگ پوشش ایرانی ،اسالمی در دانشگاهها به
عنوان یک باور ارزشمند.

ب .الگوسازی در بحث مد و لباس در حوزههای زندگی اجتماعی دانشجویان با هدف افزایش

غرور ملی ،ایجاد زمینههای ورود دانشجویان دختر به فضای کسب و کار در حوزه مد و لباس
و صنایع دستی.

ج .معطوف نمودن اذهان بانوان به لحاظ زیبایی شناسی به داشتههای ملی و هویت بخش ،از

قبیل طرحهای سنتی طرحهای ایرانی و اسالمی (دوختهای سنتی ـ چاپ و طراحی پارچه ـ

خوشنویسی) در زمینه پوشش دانشجویان دختر به عنوان قشر فرهیخته کشور.

د .ارتقاء تواناييها و مهارتهاي دانشجويان دختر به منظور ورود به فضاي كسب و كار
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ضرورتها:
الف .بسترسازی ،به کارگیری و اشاعه نمادها ،نشانها و مولفههای هویت اسالمی ،ایرانی

درعرصه مد و لباس و سبک زندگی

ب .ایجاد نگاه تخصصی ،گام برداشتن به سمت رفتارهای حرفهای ،مد سازی ایرانی ،اسالمی

ج .معرفی و کاربردی کردن آثار برگزیده و هدایت بازار پوشاک به سوی تولید داخلی و تشویق
جوانان به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و تقویت اقتصاد مقاومتی با ایجاد اشتغال
پایدار.

د .ارج نهادن به دانشجويان دختر و تشویق طراحان جوان و مستعد و ایجاد زمینههای ورود به

فضای کسب و کار در حوزه مد و لباس و صنایع دستی.

ه .زمینه سازی برای ورود مفاهیم علمی و پژوهشهای تخصصی و میان رشتهای به عرصه مد و

لباس و فراهم کردن بستر آشنایی با تحوالت مد و پوشاک در جهان از دیگر ضروريات ميباشد.
محتوای نمایشگاه:
الف .آثار و تولیدات دختران دانشجو در زمینههای صنایع دستی (مصنوعات :فلزی ،سفالی،
سنگی ،شیشهای ،چوبی ،پارچهای ،فرش گلیم ،گبه ،تذهیب ،نگارگری و)...

ب .آثار و تولیدات دانشجویان دختر در زمینه پوشش ایرانی و اسالمی
ج .آثار و طرحهای دانشجویان دختر در زمینه مد و لباس

د .آثار و طرحهاي دانشجويان دختر در زمينههاي (ترمهدوزي ،سنگدوزي ،پولك دوزي،

گلدوزي و )...بر روي لباس
ه .و...

تقسیم بندی جغرافیایی طرح  :نمایشگاه در سه سطح بخش شمالی ،بخش مرکزی و بخش

جنوبی کشور برگزار میشود.

دانشگاههای میزبان هر منطقه  :دانشگاه گیالن به عنوان پوشش دانشگاههای مستقر در بخش

شمالی کشور ،دانشگاه یاسوج به عنوان پوشش دانشگاههای مستقر در بخش مرکزی کشور و

نیز دانشگاه سیستان بلوچستان به منظور پوشش دانشگاههای مستقر در بخش جنوبی کشور در
نظر گرفت ه شدند.
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استانهای تحت پوشش هر نمايشگاه:
الف .دانشگاه گیالن( :استانهاي :گیالن ،مازندران ،گلستان ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی،

قزوین ،زنجان ،آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،اردبیل ،سمنان ،تهران ،البرز ،قم)

ب .دانشگاه یاسوج( :استانهاي :کهگیلویه و بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری ،فارس ،اصفهان،
یزد ،مرکزی ،کرمانشاه ،ایالم ،کردستان ،لرستان ،همدان ،خوزستان)

ج .دانشگاه سیستان و بلوچستان( :استانهاي :سيستان و بلوچستان ،هرمزگان ،بوشهر ،کرمان،

خراسان جنوبي)

نظام اجرایی نمایشگاه:
جهت اجرای نظام مند طرح ،هریک از دانشگاههای مجری میبایست از طریق مکاتبه و نیز ارسال
فراخوان نسبت به دعوت از دانشگاههای آن منطقه اقدام نموده و آثار و توليدات دانشجویان در

قالب فردی و گروهی را به نمایش بگذارند .در این طرح امکان فروش آثارو توليدات نیز برای
دانشجویان شرکتکننده فراهم خواهد شد .همچنین به دانشگاههای میزبان تأكيد ميگردد ،تا
زمینه بازدیدهای عمومی ،بازدیدهای مسؤالن محلی ،سرمایه گذاران ،کارآفرینان و نیز خیرین

حامی آموزش عالی فراهم گردد تا به طریق مقتضی زمینه اشتغال شرکتکنندگان فراهم گردد.
برگزاری کارگاه آموزشی و سخنرانی با محوریت موضوعی مرتبط با مد و لباس و صنایع دستی

از جمله بخشهای جنبی نمایشگاه را تشکیل میدهد.
مدیریت نمايشگاه:

مدیریت نمايشگاه با معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است .برای مشارکت بیشتر دانشجویان،
شایسته است دبیر محتوایی نمایشگاه یکی از کارشناسان فرهنگی (کانونهای فرهنگی،

انجمنهای علمی ،فعاالن دانشجویی  )...دانشگاه و دبیر اجرایی نمایشگاه ،دبیر کانون کارآفرینی
دانشگاه انتخاب گردد .دبیران محتوایی و اجرایی این نمايشگاه طی حکمی از سوی معاون

فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فعالیت خود را آغاز مینمایند.
دبیرخانه نمايشگاه:

دبیرخانه نمايشگاه در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مستقر خواهد شد و کلیه جلسات
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و هماهنگیهای مربوط به این نمايشگاه در دبیرخانه انجام میپذیرد .مسئولیت دبیرخانه به
صالحدید معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،به یکی از دانشجویان دختر فعال عضو
کانونهاي فرهنگي یا انجمنهاي علمي یا دبیر شورای هماهنگی این تشکلها محول گردد.
شرح وظایف دبیرخانه:
الف .ارسال فراخوان در سطح دانشگاههای منطقه و تهیه فرمهای الزم جهت ثبت نام و نحوه

حضور دانشجویان دختر در بخشهای مختلف.

ب .شناسایی آثار و تولیدات دانشجویی و تفکیک و دسته بندی موضوعی آثار.

ج .تنظیم پالتفرم نمایشگاه بر اساس تعداد دانشگاههای شرکتکننده در نمایشگاه.

د .هماهنگیهای الزم جهت حضور مسئوالن فرهنگی و هنری استان جهت بازید از نمایشگاه
نظارت:
مشاور وزیر علوم در امور بانوان به عنوان ناظر طرح به همراه نماینده معاونت فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و معاونت برنامهریزی و هماهنگی معاونت ریاست
جمهوری در امور زنان و خانواده و بر اجرای این نمایشگاه نظارت نمودند.
نکات و الزامات ابالغی:
 .1راهاندازی نمایشگاه دانشجویی با هدف تقویت و حمایت از کارآفرینی و اشتغال دانشجویان

میباشد .براین اساس تدابیر الزم جهت ایجاد زمین ه خرید و فروش محصوالت ارائه شده اتخاذ

گردد.

 .2با توجه به ماهیت دانشجویی نمایشگاه ،شایسته است از کلیه ظرفیتهای تشکلهای
دانشجویی به ویژه کانونهای فرهنگی و هنری در محتوا و اجرای نمايشگاه بهرهگیری شود.

 .3در پایان نمايشگاه مناسب است معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با صدور لوح سپاس،
از کلیه همکاریهای عوامل ،تقدیر الزم را به عمل آورد.

 .4با توجه به اینکه این نمايشگاه به صورت مشترک با معاونت رياست جمهوری در امور زنان

و خانواده برنامهريزي شده ،ضروری است کلیه مراحل اجرایی و عملیاتی این نمايشگاه با
هماهنگی و همکاری مشاور وزیر علوم در امور بانوان باشد.
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 .5ضروری است کلیه مراحل نمايشگاه ،مستند سازی شده (فیلم ،عکس ،مکتوب) و در پایان
نسخهای از آن در اختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و یک نسخه در اختیار
مشاور وزیر علوم در امور بانوان قرار گیرد.

 .6با توجه به اینکه ماهیت نمایشگاه بیشتر وجه فرهنگی و هنری دارد ،ازآثار کانونهای فرهنگی

و انجمنهای علمی نيز در نمايشگاه استفاده شود.

 .7فراهم کردن زمینه حضور سمنها و نهادهای فرهنگی و هنری جهت حضور در غرفههای

غیر دانشگاهی در صورتی که جنبه کاربردی داشته باشد ،میتواند در نمایشگاه عرضه شود.

 .8نظر به هدف گذاری نمايشگاه که تقویت و حمایت از کارآفرینی و اشتغال دانشجویی در
راستای افزایش توانمندیهای دانشجویان دختر میباشد ،مناسب است بخشهای جنبی نیز در

کنار نمایشگاه مانند کارگاههای آموزشی ،پنل و سخنرانی ،پخش فیلم و  ...در نظر گرفته شود.

 .9دانشگاه میتواند جهت خرید بیشتر آثار دانشجویی در نمایشگاه ،اقدام به انعقاد تفاهمنامه هایی

با سازمانهای مربوطه در استان نماید .در این زمینه در کنار فروش آثار دانشجویی به سازمانها،
میتواند سفارشهایی را نیز جهت تولید محصوالت یا آثار دانشجویی گرفته و یا با معرفی
دانشجویان خالق در زمینههای فرهنگی و هنری به این سازمانها در جهت اشتغال و کسب و

کار گامهای موثری را بردارد.

 .10شایسته است اطالع رسانی مناسب نمايشگاه از طریق رسانههای جمعی و نیز پیامرسانهای

موجود در سطحی گسترده صورت پذیرد.
 .11اکیدا ً توصیه میشود با دعوت مسؤالن شهری ،سرمایهگذاران ،کارآفرینان و خیرین آموزش

عالی جهت بازدید از نمایشگاه ،زمینه معرفی توانمندیها ظرفیتهای دانشجویان فراهم گردد.

 .12نحوه همکاری دانشگاه با معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده و ارائه گزارش

تفصیلی و مستندات به وزارت علوم در حمایتها و برنامههای آتی تاثیرگذار خواهد بود.

گزارش تفصیلی برگزاری دومین نمایشگاه منطقهای توانمندیهای دانشجویان دختر در زمینه مد ،لباس و صنایع دستی

11

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم:

غالمرضا غفاری در نشست خبری دومین نمایشگاه منطقهای توانمندیهای دانشجویان
دختر در زمینه مد ،لباس و صنایع دستی ،ضمن تأکید بر ضرورت نهادینه شدن توانمندسازی
دانشگاهها اظهار داشت :دومین نمایشگاه منطقهای مد و لباس دانشجویان از هجدهم آبانماه در
دانشگاههای گیالن (دانشگاههای شمال کشور) ،یاسوج (دانشگاههای منطقه مرکزی) و سیستان
و بلوچستان (دانشگاههای منطقه جنوبی) به صورت مجازی آغاز به کار میکند.
دکتر غفاری با بیان این که این نمایشگاه سال گذشته در دانشگاههای الزهرا ،خلیج فارس و
کوثر برگزار شد ،تصریح کرد :نمایشگاه مد و لباس دانشجویان با همکاری معاونت امور زنان
و خانواده ریاست جمهوری و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
برپا میشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم به ساماندهی صحیح مد و لباس اشاره و خاطرنشان
کرد :ساماندهی و جهت دهی صحیح مد و لباس در سالیان اخیر توسط مسووالن در سطوح
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مختلف بیان شده است .یکی از اقشار مهم جامعه در این موضوع ،دانشجویان به ویژه دختران
دانشجو هستند که به علتهای مختلف از جمله سن ،موقعیت اجتماعی ،سطح علمی و مواردی
از این دست ،مورد توجه ویژه جامعه قرار دارند.
غفاری یادآور شد :بنابراین در صورت برنامهریزی صحیح و جهتدهی مناسب پوشش این
قشر ،میتوان شاهد اثر مثبتی روی سطح فرهنگی به ویژه پوشش جامعه بود؛ همچنین میتوان
به اهمیت هنرهای سنتی و صنایع دستی به عنوان هنر ملی و بومی در طراحی ،تزیین ،جذاب
و خاص کردن پوشاک ایرانی ،اسالمی و تاثیر آن بر تقویت تولید ملی اشاره کرد که به قطع،
تولیدکنندههای ایرانی با شناخت از جایگاه اجتماعی مرد و زن ایرانی میتوانند با بهرهگیری
از این هنرها ،پوشاکی شکیل و با کیفیت عرضه کنند .وی تاکید کرد در راستای سیاستهای
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مبنی بر توانمندسازی دانشجویان
و بر اساس تفاهمنامه منعقد شده میان معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده،
نمایشگاه منطقهای توانمندیهای دانشجویان دختر در زمینه مد ،لباس و صنایع دستی برگزار
میشود.
معاون وزیر علوم درباره کاالهایی که در این نمایشگاه عرضه میشود ،گفت :در این نمایشگاه،
ترویج الگوهای پارچه ،لباس و صنایع دستی منطبق با موازین اسالمی ،ایرانی و بومی مناطق
مختلف ایران به تناسب موقعیتهای مختلف عمومی و خصوصی در حوزههای منطقهای،
استانی و ملی به نمایش گذاشته میشود.
غفاری خاطرنشان کرد :حق ثبت سفارش و انعقاد قرارداد جهت فراهم آمدن امکانات فروش
طرحهای نمایش داده شده برای برگزارکنندگان محفوظ است.
وی درمورد لباسهایی که در این نمایشگاه عرضه میشود ،اظهار داشت :البسهای مانند
چادر ،مانتو ،پیراهن بلند ،شلوار ،کت و دامن با سر بند طراحی شده و هماهنگ با پوشش سر،
لباس اسپورت ،لباس خاص مشاغل و یونیفرم اداری در این نمایشگاه عرضه میشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،بهره مندی از تمام ظرفیتهای موجود و ممکن
در دانشگاههای تابعه وزارت علوم و سازمانهای مرتبط برای ایجاد زمینههای ترویج فرهنگ
پوشش ایرانی ،اسالمی در دانشگاهها به عنوان یک باور ارزشمند و الگوسازی در بحث مد و

لباس در حوزههای زندگی اجتماعی را اهداف برگزاری این نمایشگاه دانست.
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دانشگاه گیالن
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درباره دانشگاه گیالن:

دانشگاه گیالن از سال  ۱۳۴۶با عنوان مدرسه عالی بازرگانی فعالیت آموزشی خود را آغاز
نمود .و در سال  ۱۳۵۳به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید و در سالهای ۵۵
ـ  ۱۳۵۴در چارچوب قرارداد بین دولتهای ایران و آلمان غربی سابق ،دانشگاه گیالن،
تأسیس و از سال  ۱۳۵۶فعالیتهای آموزشی خود را با پذیرش  ۱۵۵دانشجو در  ۹رشته
تحصیلی آغاز نمود.
در سال  ۱۳۵۶مدرسه عالی مدیریت و مدرسه عالی بازرگانی که تنها مراکز آموزش
عالی در استان گیالن بودند با دانشگاه گیالن ادغام و فعالیتهای آموزشی آن تا پایان سال
تحصیلی  ۱۳۵۸با تعداد  ۶۰۵نفر دانشجو در  ۱۴رشته تحصیلی ادامه یافت.
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،دانشگاه گیالن به طور مستقل و بدون وابستگی به آلمان،
فعالیتهای آموزشی خود را در  ۸رشته تحصیلی و با حدود  ۵۰۰دانشجو از سرگرفت و
با رشد و گسترش آموزش عالی در کشور ،دانشکدههای علوم پایه ،فنی ،علوم کشاورزی،
علوم انسانی و پزشکی ساخته شد و پس از آن نیز دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،
دانشکده منابع طبیعی و معماری و هنر تأسیس شدند.
دانشگاه گیالن هم اکنون در  137رشته گرایش کارشناسی 253 ،رشته گرایش کارشناسی
ارشد 154 ،رشته گرایش دکتری و در مجموع در  544رشته گرایش دانشجو میپذیرد.
این دانشگاه در حال حاضر با  ۱۰دانشکده و یک واحد پردیس و دو پژوهشکده (حوضه
آبی دریای خزر و گیالن شناسی) با بیش از  600عضو هیأت علمی ،بالغ بر  18هزار دانشجو
و به عنوان بزرگترین مراکز آموزش عالی در منطقه شمال کشور مشغول به فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی است و ساالنه حدود  4500نفر دانشجو را در  544رشته ـ گرایش در
مقاطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری برای دورههای روزانه ،شبانه ،پردیس
و مجازی پذیرش مینماید و این دانشگاه با اعضای اتحادیه دانشگاههای دولتی کشورهای
حاشیه دریای خزر ،برخی از دانشگاههای کشورهای جنوب شرق آسیا و اتحادیه اروپا
ارتباطات علمی و تبادل استاد و دانشجو دارد.
قرار گرفتن در جمع دانشگاههای برتر سه نظام بینالمللی و رتبه بندی جهانی تایمز،لیدن،
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شانگهای و دسته دانشگاههای یک درصد برتر دنیا و ده دانشگاه برتر جامع کشور جزئی از
توانمندیهای دانشگاه گیالن است.
افتتاحیه نمایشگاه منطقهای توانمندیهای دانشجویان دختر در زمینه مد ،لباس و صنایع
دستی با حضور دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ،دکتر
احمد رضی رئیس دانشگاه گیالن ،مهندس محمدهادی عسکری مدیر کل پشتیبانی امور
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات وفناوری ،دکتر فاطمه کریمی معاون فرهنگی و
اجتماعی ،و برخی از مسئولین ،اساتید ،دانشجویان و شرکتکنندگان به صورت برخط در
تاریخ  9آذرماه  99برگزار شد.

دکتر معصومه ابتکار ،معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده

دکتر معصومه ابتکار معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نیز در آیین آغاز
نمایشگاه  3روزه ملی ـ منطقهای مد و لباس دانشجویان دختر ،ضمن ابراز خوشوقتی از

اینکه دومین نمایشگاه مد و لباس و صنایع دستی راهاندازی شده و مورد استقبال دانشجویان
دختر قرار گرفته است ،الگوسازی و حمایت از دختران دانشجو جهت مهارتآموزی برای
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کسب و کار آینده آنها را از اهداف این طرح برشمرد و افزود :معاونت زنان و خانواده جهت
حمایت از خالقیتها و نوآوریهای دختران دانشجو در زمینه کار ،موافقتنامههایی را با
وزارت علوم و سایر دستگاهها منعقد کرده است.
وی افزود :یکی از اهداف دانشگاه عالوه بر آموزشهای نظری باید دورههای آموزشی
مهارتی باشد تا دانشجویان یک تجربه از مرحله دانشگاه برای ورود به کسب و کار و فرآیند
اشتغال را نیز بیاموزند .ایشان همچنین اشاره کرد شاید راهاندازی این نمایشگاه در فضای
مجازی به اندازه فضای واقعی نباشد اما سبب امید ،کار و تالش دانشجویان به ویژه دختران
در عرصه فعالیت در ایران عزیز است و رمز موفقیت در صبر و تالش است.

مهندس محمدهادی عسکری

مهندس محمدهادی عسکری مدیر کل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر محسن فخریزاده و

قدردانی از مجریان برگزار ی نمایشگاه در دانشگاه گیالن ،اعالم نمود ما مسئولیت داریم
تا زمینه را برای کنشگری دانشجویان عالقه مند و خالق دختر فراهم کنیم .این نمایشگاه
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نیز همانند جشنواره زن وعلم و رویدادکمند برای فراهم کردن بستری در کنار آموزشهای
رسمی وارد بحث مهارت شده است.
ایشان همچنین با اشاره به صحبتهای دکتر رضی تاکید کرد باید شرایطی فراهم آید تا
اینگونه نمایشگاهها به طور دائم در دانشگاه برپا گردد.
وی با اشاره به نقش دختران در مدیریت اقتصاد خانواده ،تاکید نمود در برپایی نمایشگاه
باید تالش شود تا طراحان و مخاطبان و کارآفرینان در زمینه مد و لباس به دانشجویان خالق
خود انگیخته که در این زمینه مهارت دارند توجه بیشتری داشته تا با خلق برندهای داخلی
تولید صنعت پوشاک کشور سرو سامانی داده شود و یک محیط با سود حداکثری برای
کارآفرینی ،کسب و کار خانگی و اینترنتی و استارتآپها و ...فراهم گردد.
مدیر کل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت :ما باید تولید امید کنیم و آنرا از
سطح دانشگاه به جامعه انتقال دهیم و این کار توسط دانشجویان که موتور متحرک دانشگاه
هستند انجام میگیرد .انجام و ایجاد چنین فرصتهایی در این شرایط ویژه و کرونایی بسیار
با اهمیت است .مهندس عسکری افزود :افتتاحیه مجازی نمایشگاه فرصت بیبدیل برای
دختران دانشجو با نقش عناصری فعال در ارتقای جایگاه ایران اسالمی و ارتقای نقش در
توسعه کیفی و کمی پوشاک و مد و لباس است.

دکتر احمد رضی ،رئیس دانشگاه گیالن
دکتر احمد رضی رئیس دانشگاه گیالن ضمن خوشآمدگویی به خانم دکتر ابتکار معاون
محترم ریاست جمهوری در امور زنان خانواده و همچنین مهندس عسکری مدیر کل محترم
پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات وفناوری ،اظهار داشت :اگرچه
امکان برگزاری نمایشگاه در فضای شهری به دلیل شیوع کرونا امکان پذیر نشد تا همه
همشهریها و هماستانیهای ما بتوانند از فضای نمایشگاه و هم چنین آثار و توانمندیهای
دانشجویان دختر به صورت حضوری دیدن نماید ولی با استفاده از فرصت فضای مجازی
این امکان فراهم گردید تا همه هموطنان در سطح کشور حتی فرا تر از آن از خالقیتهای
دانشجویان در زمینه مد و لباس مشاهده نمایند.
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وی افزود :برگزاری این چنین نمایشگاههایی بسیار با اهمیت است زیرا در آن به اشتغال
و کارآفرینی توجه شده است .دانشجویان باید عاله برمهارت رشتهای در زمینه فرارشتهای
نیز مهارتهایی را کسب نمایند که فراهم نمودن این مسیر از طریق توانمندیهایی هست
که دانشجویان در قالب کانونهای فرهنگی که در دانشگاهها سازمان دهی شده است کسب
مینمایند .دانشجویان میتوانند در این کانونها مهارتهایی مثل گفتگوی منطقی کردن ،کار
تیمی انجام دادن ،ارتباط سازنده و مهارت خوب خود را معرفی کردن ،ایجاد کسب و کار و
کارآفرینی را ،بیاموزند .در زمان حال دیگر همه جوامع توجه صرف به مدرک ندارند بلکه
مهارتهای دانشجویان را برجسته میکنند .ما باید با برگزاری چنین برنامههایی فضای مهات
آموزی را تقویت نماییم و امکان اشتغال دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر را فراهم کنیم.
رئیس دانشگاه گیالن در پایان نیز از همه برگزارکنندگان به ویژه خانم دکتر کریمی معاون
فرهنگی و اجتماعی و همه همکاران دانشگاه و همچینین دانشگاههای شرکتکننده و داوران
تشکر و قدردانی نمود.
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پوستر:
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دکتر فاطمه کریمی ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیالن و رئیس نمایشگاه:

در ابتدای مراسم اختتامیه مجازی دومین نمایشگاه منطقهای توانمندیهای دانشجویان دختر
در زمینه مد ،لباس و صنایع دستی به میزبانی دانشگاه گیالن برگزار شد ،دکتر کریمی معاون
فرهنگی دانشگاه گیالن ،با بیان اینکه مد و مدگرایی در مرکز گفتمان فرهنگی قرار دارد،
خاطرنشان کرد :صنایع دستی میتواند دنیای مدرن را با میراث کهن پیوند بزند و میتوانیم
از کارهای دستی برای طراحی لباس استفاده کنیم.

دکتر کریمی با اشاره به تعویق هشتماهه برگزاری نمایشگاه مذکور به دلیل شیوع بیماری
کرونا ،اظهار کرد :شاهد مشارکت دانشجویان دختر دانشگاههای گیالن ،قم ،قزوین ،سمنان،
آذربایجان شرقی ،زنجان و خراسان شمالی در این دوره هستیم .وی پوشش و لباس را دارای
کارکردهای متنوع و چندگانه دانست و افزود :کارکرد اولیه لباس در جایگاه حفظ بدن از
سرما و گرماست ،اما در کارکردهای ثانویه لباس مقوله زینتبخشی مطرح میشود که مرتبط
با مد و مدگرایی است.
معاون فرهنگی دانشگاه گیالن ،با بیان اینکه قدمت و گسترده تاریخی مد و مدگرایی به
حیات فرهنگی جوامع میرسد ،گفت :در همه فرهنگها سرنخهایی از مد و مدگرایی را
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میبینیم ،اما تفاوت مد در ادوار قدیم و جدید در این است که در دوران معاصر به کمک
شتاب رسانههای ارتباط جمعی و فضای مجازی جریان مدگرایی شدت بیشتری یافته است.
ایشان ،تنوعگرایی را ویژگی مدگرایی دانست و تصریح کرد :مدگرایی در همه مراحل سنی
انسان وجود دارد ،اما متعلق به دوره جوانی است و لذا جوانان قشری بسیار تاثیرگذار در امر
رواج مد و مدگرایی هستند.

وی ادامه داد :جوانان دانشجو صالحیت بیشتری برای ورود به عرصه مد را دارند ،زیرا
هم از ویژگی جوانی برخوردارند و هم قشر فرهیخته جامعه به حساب میآیند لذا ورود
دانشجویان به ویژه دختران دانشجو به عرصه مد و لباس پیامدهای مثبتی از جمله ارتقای
سطح نگرش جامعه نسبت به مد و مدگرایی دارد.
وی ،با بیان اینکه پرداختن به مد و مدگرایی توجه به صنایع دستی را الزامآور کرده است،
گفت :صنایع دستی میتواند دنیای مدرن را با میراث کهن پیوند بزند و میتوانیم از کارهای
دستی برای طراحی لباس استفاده کنیم.

کریمی با بیان اینکه مد و مدگرایی در مرکز گفتمان فرهنگی قرار دارد ،خاطرنشان کرد :مد
و لباس نقش عمدهای را در انتقال ایدههای خالق و رشد فرهنگی جوامع مبتنی بر میراث
فرهنگی بر عهده دارد ،زیرا افراد صاحبنظر در حوزه فرهنگ ،مدگرایی را به عنوان پنجره
گشوده به سوی هویت ملی تعبیر میکنند.
خانم دکتر کریمی ،آفرینش ،طراحی ،تولید ،توزیع و مصرف را چرخه پنج مرحلهای
عرصه مد و لباس دانست و اضافه کرد :در صنایع دستی خالقیت موج میزند ،زیرا یک
عامل درونفرهنگی است و با زیستبوم فرهنگی مطابقت دارد .همچنین طرحها و نقشهای
صنایع دستی برگرفته از فرهنگ بومی و محلی است لذا پردازش حوزه صنایع دستی حلقهای
است که میتواند فرهنگ جدید را به میراث فرهنگی متصل کند.
معاون فرهنگی دانشگاه گیالن ،صنایع دستی را کارگشای مسئله انقطاع فرهنگی دانست و
بیان کرد :ایران عزیز از یک سو دارای گنجینه غنی میراث فرهنگی است و از سوی دیگر،
تنوع اقلیمی دارد لذا این ویژگیها زمینه مناسب و مساعدی را برای جان گرفتن حوزه مد،
لباس و صنایع دستی است .وی یکی از دغدغههای مد و لباس را بازاریابی دانست و یادآور
شد :برگزاری نمایشگاههای مد و لباس یکی از روشهای رفع این دغدغه است.
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نظام اجرايي نمايشگاه در دانشگاه گیالن:
شورای سیاستگذاری:
نام و نام خانوادگی

سمت

مهندس محمدهادی عسکری

مدیرکل پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

محمدامین بنایی

رئیس اداره فعالیتهای اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دکتر فاطمه کریمی

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

دکتر علی یعقوبی

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

غالمرضا صابر

کارشناس کانون های فرهنگی و هنری و اجتماعی

نرگس هزاری

دبیر کانون مهارت آموزی

محمد علی شهیدی مقدم

دبیر کل کانون های فرهنگی ،هنری و اجتماعی

علی نیکبخت

دبیر کانون ترویج کسب وکار

دکتر راهبه نیارکی

مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده دانشگاه گیالن

دکتر وحید متقی

مدیر فناوری و کارآفرینی

الهام افالکیان دوست

کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی

موسی مالپور

مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی

کمیته اجرایی نمایشگاه:
نام و نام خانوادگی

سمت

غالمرضا ضابر

دبیر اجرایی

دکتر علی یعقوبی

دبیر محتوایی

کمیته داوران:
نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر معین مهدی پور

داور بخش مد و لباس

معصومه وارسته

داور بخش مد و لباس

زهرا باران طلب

داور بخش صنایع دستی
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دانشگاههای شرکتکننده در نمایشگاه:

گیالن ،سمنان ،قم ،قزوین ،زنجان ،آذربایجان شرقی و خراسان شمالی
ـ لینک بازدید از نمایشگاه مجازی در زمان برگزاری:
https://isic.ir/guilan

ـ لینک ورود به مراسم افتتاحیه در زمان برگزاری:
Webinar.guilan.ac.ir/culture

زمان بندي برگزاري نمايشگاه:
عنوان

تاریخ

زمان

ادرس اینترنتی نمایشگاه مجازی

افتتاحیه

 9آذرماه 99

 2ساعت

Webinar.guilan.ac.ir/culture

نمایشگاه

 9آذرماه 99

 3ماه از شروع افتتاحیه

لینک صفحه نمایشگاه http://isic.ir/guilan

اختتامیه

 11آذرماه 99

 2ساعت

Webinar.guilan.ac.ir/culture

موضوعات محتوايی ارائه شده در نمايشگاه:
تاریخ

نام کارگاه

استاد

 6آذرماه 99

بررسی توانمندیهای دانشجویان دختر
دانشگاههای کشور در زمینه مد و لباس

دکتر معین مهدی پور مربی صنایع و استاد رشته نساجی در
دانشگاه فنی و حرفه ای گیالن

 7آذرماه 99

صنایع دستی و برندینگ بین المللی

دکتر فرزاد رشیدی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره
کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان گیالن)

صنایع دستی ،مد و لباس شامل:

در این نمایشگاه  73اثر در زمینه مد و لباس و  120اثر در زمینه صنایع دستی ارسال شده بود
که از این تعداد پس از پایش اولیه  38اثر در زمینه مد و لباس  83اثر در زمینه صنایع دستی
در نمایشگاه عرضه و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
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برگزیدگان نمایشگاه:
اثر

دانشگاه

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی صنایع دستی دانشگاه بجنورد
(خراسان شمالی)

اول

هانیه سلیمی

رشته تحصیلی تربیت بدنی دانشگاه سمنان

دوم

معصومه رضایی

رشته تحصیلی شیمی دانشگاه بین المللی قزوین

سوم

فهیمه محمدی

رشته تحصیلی مواد ومتالوژی از دانشگاه زنجان

شایسته تقدیر

زهرا علینی

رشته تحصیلی حقوق دانشگاه علمی وکاربردی
دادگستری رشت

شایسته تقدیر

نرگس هزاری

رشته تحصیلی ارشد مدیریت استراتژیک دانشگاه گیالن

اول

خانم محدثه احمدی

رشته تحصیلی ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی قزوین

دوم

خانم معصومه احمدی

رشته تحصیلی طراحی لباس دانشگاه علمی کاربردی انزلی

سوم

خانم پریسا صالحی

رشته تحصیلی تربیت بدنی دانشگاه سمنان

شایسته تقدیر

عارفه فرزادی
بخش صنایع
دستی

بخش مد و
لباس

رتبه

عنوان برنامه

توسط

تاریخ برگزاری

وبینار ویژه دومین نمایشگاه منطقه ای
توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه
مد ،لباس و صنایع دستی

مهندس عسکری مدیر کل پشتیبانی امور فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری درباره ابعاد اجرایی
نمایشگاه و دکتر فردین علیخواه عضو هیأت علمی گروه
جامعه شناسی درباره ابعاد جامعه شناسی مد سخنرانی نمودند

 2تیرماه 99

گفتگوی زنده پیرامون دومین نمایشگاه
منطقه ای توانمندی دانشجویان دختر در
زمینه مد ،لباس و صنایع دستی

خانم وارسته ،كارشناس ارشد طراحي پارچه و لباس ،مدرس
دانشگاه و فعال در زمينه مد و لباس

 21خردادماه 99

برنامه جنبی:

ـ تعداد شرکت کنندگان و بازديد كنندگان (بصورت برخط):

 500نفر
ـ بازتاب اخبار و رویدادها در رسانهها:
خبرگزاری ایسنا /سایت رسمی وزارت علوم  /سایت دانشگاه گیالن
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دانشگاه یاسوج
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درباره دانشگاه یاسوج:

دانشگاه یاسوج در سال  1362با نام آموزشکده فنی یاسوج وابسته به دانشگاه شیراز فعالیت
خود را در ساختمان تربیت معلم دخترانه کوثر یاسوج آغاز نموده و در سال  1372با ایجاد
و راهاندازی آموزشکده کشاورزی به مجتمع آموزش عالی یاسوج وابسته به دانشگاه شیراز
تغییر نام یافت ،پس از آن در سال  1374تبدیل وضعیت آن به دانشگاه در شورای گسترش
آموزش عالی مورد موافقت قرار گرفت و سرانجام در سال  1375این مجتمع رسم ًا فعالیت
خود را مستقل از دانشگاه شیراز ادامه داد.
سپس به منظور رشد ،توسعه و تعالی آموزش عالی در منطقه و استان تالشهای فراوانی
صورت گرفت تا اینکه در اول خرداد  78تبدیل وضعیت قطعی مجتمع آموزش عالی یاسوج
به دانشگاه در شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید و سرانجام در سال 1378
رسم ًا به دانشگاه یاسوج ارتقا یافت .در حال حاضر ،حدود  6000دانشجو در  30رشته
کارشناسی و  45رشته کارشناسی ارشد و  19رشته دکترا در  6دانشکده به تحصیل در این
دانشگاه مشغول هستند.
نمایشگاه مجازی منطقهای توانمندیهای دانشجویان دختر در زمینه مد ،لباس و صنایع
دستی با حضور رئیس و معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه یاسوج و حضور رئیس و
معاونان ده دانشگاه کشور ،در زمینه مد ،لباس ،پوشاک سنتی اقوام و صنایع دستی در تاریخ
 19آبان  1399به صورت برخط برگزار شد.

پیام معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و رئیس نمایشگاه یاسوج ،دکتر دهبانیپور

نمایشگاه منطقهای توانمندیهای دانشجویان دختر به حول و قوه الهی و توسل به انفاس
قدسی ائمه هدی دانشگاه یاسوج در زمینه مد ،لباس و صنایع دستی را با هدف بهرهمندی
از ظرفیتهای موجود و ممکن در دانشگاهها برای ایجاد زمینههای ترویج پوشش اسالمی
ایرانی به عنوان یک باور ارزشمند و الگوسازی در بحث مد و لباس در حوزههای زندگی
اجتماعی دانشجویان و ارتقای تواناییها و مهارتهای ایشان و زمینه ورود به فضای کسب
و کار در حوزه مد ،لباس و صنایع دستی و همینطور معطوف کردن اذهان دانشجویان و
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جوانان دختر دانشگاهی به داشتههای ملی و هویتبخش (به لحاظ زیباشناختی) در بازه
زمانی  99/9/19تا  99/9/28با حضور دانشگاههای استانهای یازده گانه در فضای مجازی
تحت وب و سایتی به نشانی ( )icf.yu.ac.irکه به همین منظور طراحی شده بود برگزار
کرد و قریب به  328اثر از سوی دانشجویان این دانشگاه ها ثبت گردید و آثار دریافتی با
حضور دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفهای گروه طراحی و دوخت لباس
و صنایع دستی مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت و سرانجام از  6نفر از شرکتکنندگان که
در دورشته حائز مقام اول تا سوم گردیده بودند تجلیل بعمل آمد و جوایزی به ایشان اهدا
گردید .دانشگاه یاسوج و مجموعه معاونت فرهنگی و دانشجویی به ویژه مدیریت فرهنگی
و کارکنان این مدیریت ضمن سپاس فراوان از همکاریهای بی شائبه معاونت فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم و اداره کل فرهنگی و اجتماعی آن وزارت خانه و معاونت امور
زنان ریاست جمهوری در پشتیبانی و پیگیری برگزاری این رخداد فرهنگی با وجود شرایط
نامساعد کرونایی رجاء واثق دارد گامهای برداشته شده در راستای نهادینه کردن ارزشهای
نهان برگزاری این نمایشگاه مرضی درگاه حق تعالی خواهد بود .علیه توکلت الیه انیب.
محمدهادی عسکری مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی در مراسم آغاز به کار
این نمایشگاه طی سخنانی با اشاره به اینکه پوشش به لحاظ محتوایی یک پدیده فرهنگی
است گفت :اساس ًا فرهنگ جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تبیین مینماید.
وی افزود :پوشش و مد بیانگر سبک زندگی اعضای جامعه است که میتوان تمایز آنان را
با سایر جوامع از این طریق نمایان کرد.
عسکری در ادامه با بیان اینکه گرایش به زیبایی و تمایالت زیبایی شناسانه امری فطری
است ،توجه به مقوله مد و لباس را به عنوان یکی از عناصر مهم زیبایی شناسی زندگی بشر
حائز اهمیت بر شمرد و تأکید کرد :در این راستا برگزاری این نمایشگاه توسط کنش گران
و هنرمندان دختر دانشگاهی ارزشمند است.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم خاطرنشان کرد :اهتمام نسبت به اصالت و در
نظر داشتن مالحظات اعتقادی و عرفی موضوعی است که میبایست در برپایی این قبیل
نمایشگاه مد نظر داشت.
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وی افزود :مقوله مد و لباس میتواند به عنوان یک کاالی اقتصادی نیز مورد توجه قرار
گیرد و موجب ایجاد اشتغال و کسب و کار پویا و پایدار شود.
عسکری ادامه داد :از آن جا که امروز اشتغال در مراکز دولتی پاسخگوی نیاز متقاضیان و
دانش آموختگان دانشگاهی نیست ،پرداختن به سایر زمینههای اشتغال میتواند به عنوان یک
راهکار تلقی شود.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود :هدف از برپایی این نمایشگاه عالوه بر
رویکردهای فرهنگی مرتبط با آن ،نوعی توانمندسازی دختران دانشجو برای ورود به بازار
کار و نیز کمک به اقتصاد خانوار در بدو دانش آموختگیو مشارکت مؤثر در توسعه کشور
به شمار میرود.
وی ادامه داد :برگزاری این نمایشگاه با تأمل بر نقاط ضعف و قوت این نمایشگاه در
دوره قبل برنامهریزی شد لکن شیوع بیماری کرونا موجب شد تا بر اساس الزامات مربوط
به رعایت دستورالعملهای بهداشتی به شیوه متفاوتی نسبت به دوره قبل و با بهرهگیری از
ظرفیت فناوری به عرصه اجرا در بیاید.
عسکری در عین حال تأکید کرد :البته این الزام را به فال نیک گرفته و آن را نوعی فرصت
به منظور توانمندسازی دانشجویان در ورود به عرصه کسب و کارهای نوین که با رویکرد
فناورانه است ،تلقی مینمائیم.
وی ابراز امیدواری کرد :توجه به موضوع اشتغال و توانمندسازی دانشجویان جهت ورود
به فضای کسب و کار میبایست به عنوان یکی از اولویتهای مراکز دانشگاهی به شمار
رفته و با بهرهگیری از ظرفیتهای در اختیار بخشهای مختلف دانشگاه مراکز رشد و نیز
پارکهای علم و فناوری زمینههای الزم در این خصوص فراهم شود.

دکتر زهرا جواهریان

معاون هماهنگی و برنامهریزی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

معاون هماهنگی و برنامهریزی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این
نشست مجازی گفت :این معاونت با هدف الگوسازی و حمایت از دختران دانشجو و
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در جهت کشف استعداد و بروز آن ،طرح ها و برنامههای ویژهای دارد که برگزاری این
نمایشگاه نیز از جمله آنهاست.
دکتر زهرا جواهریان افزود :یکی از اهداف این نمایشگاه شناسایی لباسها و تنوع رنگهای
آنها در اقصی نقاط کشور است تا بتوان با تکیه بر پوشش اسالمی و ایرانی نسبت به اشاعه
آن در دانشگاه و جامعه اقدام کنیم.
وی بیان داشت :بیش از  50درصد پذیرفته شدگان دانشگاهها دختر هستند و حجم زیادی
از فارغ التحصیالن بیکار جامعه را نیز همین دختران تشکیل میدهند که این نمایشگاهها
تالشی برای تقویت مهارت و کشف استعدادها برای ورود به بازار و رونق کسب و کارهایی
با محوریت زنان است.
دکتر جواهریان تصریح کرد75 :درصد از تولیدکنندگان صنایع دستی زنان و دختران
هستند که با طرحهایی که در معاونت زنان برای حمایت از این تولیدکنندگان وجود دارد

امیدواریم بتوانیم در ایران و دنیا در جهت معرفی و فروش تولیدات آنها پیشرو باشیم.
این مسئول کشوری با تشکر از دانشگاه یاسوج به خاطر پذیرش میزبانی نمایشگاه تأکید
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کرد :امیدواریم این نمایشگاهها نقطه آغازی برای رشد و شکوفایی هر چه بیشتر دختران و
زنان خالق و نوآور این سرزمین باشد.

دکتر احمد عریان ،رئیس دانشگاه یاسوج

دکتر احمد عریان در نشستی که به همین منظور در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد
گفت :این نمایشگاه با همت و همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری،
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شرکتکننده
و به صورت مجازی برگزار میشود.
وی ادامه داد :بسیار مشتاق بودیم که این نمایشگاه به صورت حضوری و فیزیکی برگزار

شود تا همه از نزدیک در جریان کارهای افتخار آمیز دانشجویان استانها قرار بگیریم اما به
دلیل شیوع بیماری کرونا و دستورالعملهای بهداشتی مجبور به برگزاری مجازی نمایشگاه
هستیم.
دکتر عریان تاکید کرد :لباس و پوشش سنتی بخشی از خرده فرهنگ هر ملتی است که
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الزم است به نسل جدید منتقل شود و الزم است که فرزندان ما ریشههای خود را بهتر و
عمیقتر بشناسند و صفات و خصایل مثبت فرهنگ گذشتگان به نسل جدید و آینده منتقل
شود و به آن افتخار کنند.
رئیس دانشگاه یاسوج افزود :فرهنگ در کوتاه مدت ساخته نمیشود و در طول سالهای
متمادی شکل میگیرد و شامل بسیاری از رفتارها و سلیقههای مختلف در طول تاریخ یک
قوم و یا منطقه میشود.
وی با برشمردن برخی از صفات حسنه که از فرهنگ نشات میگیرد گفت :احترام به
قانون ،احترام به جامعه و اهمیت دادن به اجتماع ،رعایت حقوق دیگران ،احترام به بزرگترها،
حفاظت از محیط زیست ،کمک به نیازمندان و  ...از جمله خصایل نیکوی فرهنگ ایرانی و
اسالمی است که والدین و معلمان باید به فرزندان و دانش آموزان یاد دهند.
دکتر عریان تصریح کرد :برگزاری این نمایشگاهها زمینهای را فراهم میآورد تا دانشجویان
عالوه بر وظیفه اصلی خود ،با خالقیت و نوآوری بتوانند فضای کسب و کار را نیز تجربه
کرده و باعث رونق اقتصادی و اشتغالزایی بیشتر شوند .رئیس دانشگاه یاسوج از همه
دستاندرکاران کشوری و استانی برگزاری این نمایشگاه تقدیر و تشکر کرد.

دکتر رضا دهبانیپور ،معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه یاسوج

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه یاسوج نیز در این آئین گفت :نمایشگاه توانمندسازی
دختران دانشجو تالشی است برای ایجاد بستری مناسب جهت بروز خالقیت و نبوغ
دانشجویان برای تجریه فضای کسب و کار و ورود به آن در کنار امر مهم درس خواندن
است .دکتر رضا دهبانی پور افزود :وزارت علوم از چند سال پیش به اهمیت این موضوع پی
برده و کانونهای فرهنگی ،انجمنهای علمی و فرهنگی ،نشریات و  ...را به عنوان بستری
برای بروز و ظهور خالقیت دانشجویان در زمان حضور در دانشگاه آماده کرده تا زمینهای
برای آزمون و خطا و تمرین و ممارست دانشجویان باشد تا دانشگاه در آینده افراد با دانش
و خالق به جامعه تحویل دهد .وی ادامه داد :ایجاد و برپایی نمایشگاه نیز از جمله بسترهایی
است که کمک میکند دانشجویان خالقیتهای خود را بروز دهند.
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معاون دانشگاه یاسوج تصریح کرد :دومین نمایشگاه مد ،لباس و صنایع دستی بر اساس
توافقنامههای باالدستی ،به میزبانی دانشگاه یاسوج و با حضور ده استان کردستان ،همدان،
اصفهان ،ایالم ،کرمانشاه ،لرستان ،خوزستان ،چهارمحال و بختیاری ،مرکزی و فارس از امروز
 19آبان  99به مدت ده روز و به صورت مجازی برگزار میشود.

دکتر دهبانی پور تاکید کرد :امکان بازدید عمومی و حتی ثبت سفارش از امروز فراهم است
و در پایان نیز با رای هیات داوران برترین ها نیز مشخص میشود.
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پوستر:

35

36

گزارش تفصیلی برگزاری دومین نمایشگاه منطقهای توانمندیهای دانشجویان دختر در زمینه مد ،لباس و صنایع دستی

نظام اجرايي نمايشگاه در دانشگاه یاسوج:
شورای سیاستگذاری:
نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر احمد عریان

رئیس دانشگاه یاسوج

مهندس محمدهادی عسکری

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

محمدامین بنایی

رئیس اداره فعالیت های اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دکتر رضا دهبانی پور

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه یاسوج

دکتر سعید عزیزپور

مدیر امور فرهنگی دانشگاه یاسوج

دکتر سیما ضیائی

عضو هیئت علمی و مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان

دکتر کوروش گودرزی

معاون اداری و مالی دانشگاه یاسوج

دکتر عبدالرسول پورانفرد

عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج

نادیا صداقت

مدیر کل امور بانوان استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد

دکتر فریبرز نیکدل

عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج

کمیته اجرایی نمایشگاه:
نام و نام خانوادگی

سمت

صدیقه خارا

دبیر اجرایی و محتوایی نمایشگاه

مدیر اجرایی و محتوایی نمایشگاه

دکتر سعید عزیزپور

کمیته داوران:
نام و نام خانوادگی

سمت

نوش آفرین آبرومندی مقدم

مدیر گروه رشته طراحی و دوخت دانشگاه فنی وحرفه ای

سید اسحاق هاشم پور

عضو هیئت علمی گروه صنایع دستی دانشگاه فنی و حرفه ای یاسوج

دانشگاههای شرکتکننده در نمایشگاه:

کهگیلویه و بویراحمد ـ چهارمحال و بختیاری ـ فارس ـ اصفهان ـ مرکزی ـ کرمانشاه ـ ایالم
ـ کردستان ـ لرستان ـ همدان ـ خوزستان
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ـ لینک بازدید از نمایشگاه مجازیhttps://icf.yu.ac.ir/exhibition :

زمانبندي برگزاري نمايشگاه:
عنوان

تاریخ

زمان

آدرس اینترنتی نمایشگاه مجازی

افتتاحیه

 19آبان ماه 99

 10الی 12

Icf.yu.ac.ir

نمایشگاه

 19الی  28آبان 99

 9الی 22

https://icf.yu.ac.ir/exhibition

اختتامیه

 28آبان 99

 10الی 11

Icf.yu.ac.ir

موضوعات محتوايی ارائه شده در نمايشگاه:
تاریخ

نام کارگاه

استاد

99/9/20

تکنیک های بازاریابی صنایع دستی

دکتر هوشنگ فرجی

99/9/21

دوخت روسری محلی

رویا جاودان سیرت

99/9/23

دوخت کیف های فانتزی

زینب آوینی

99/9/27

نحوه ثبت برند صنایع دستی و نکات مهم آن

سید اسحاق هاشم پور

صنایع دستی شامل:

معرقکاری ،منبتکاری ،میناکاری ،نقطهزنی ،سفالگری ،خشک و ماندگار کردن گلهای
طبیعی ،میناکاری ،کهنهکاری برجسته ،خطاطی ،پتینهکاری و...
مد و لباس شامل:

طراحی لباس مجلسی ،طراحی لباس فرم اداری ،طراحی لباس راحتی ،دوخت لباسهای
مجلسی ،نقاشی روی پارچه ،دوخت لباسهای محلی ،دوخت کیف چرم
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برگزیدگان نمایشگاه:
(آثار برتر)

اثر

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

صنایع دستی (نقطه کوبی)

افسانه شکری

ایالم

اول

صنایع دستی (معرق)

مرضیه سادات موسوی

صنعتی اصفهان

دوم

صنایع دستی (میناکاری)

طاهره کریمی نیا

صنعتی اصفهان

سوم

طراحی و دوخت و لباس

سحر عیدی

شهرکرد

اول

طراحی و دوخت لباس

الهام چراغی

فنی و حرفه ای یاسوج

دوم

طراحی و دوخت لباس

فاطمه یادگارپور

فنی و حرفه ای یاسوج

سوم

تعداد شرکتکنندگان و بازديد كنندگان (بهصورت برخط):

 2000نفر بازدیدکننده برخط
بازتاب اخبار و رویدادها در رسانهها:

ـ سایت رسمی دانشگاه یاسوج
ـ صدا و سیمای مرکز استان
ـ سایت رسمی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزرت علوم
ـ خبرگزاری دانشجو
ـ خبرگزاری کبنانیور
ـ خبرگزاری بویرنیوز
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دانشگاه سیستان و بلوچستان
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درباره دانشگاه سیستان و بلوچستان :

دانشگاه سيستان و بلوچستان به عنوان دانشگاه جامع و قطب علمي منطقه جنوب شرق كشور
فعاليت خود را با تاسيس رشته راه و ساختمان در سال  ۱۳۵۳در شهر زاهدان آغاز نمود و به

ترتيب در سالهاي  ۱۳۵۶و  ۱۳۶۸دانشكدههاي دريانوردي چابهار ،علوم پايه و كشاورزي زابل

در اين دانشگاه تاسيس گرديد .در سال  ۱۳۷۰بر اساس مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي،
دانش سراي عالي زاهدان با اين دانشگاه ادغام گرديد.

در سالهاي  ۱۳۷۷دانشگاه زابل ۱۳۸۱ ،دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار۱۳۸۶ ،

دانشگاه واليت ايرانشهر و در سال  ۱۳۹۱مرکز آموزش عالی سراوان پس از كسب شاخصهاي
الزم از پيكره دانشگاه سيستان و بلوچستان جدا شدند و در قالب دانشگاهها و مراکز آموزش

عالی مستقل به فعاليت خود را ادامه دادند.

دانشگاه سيستان و بلوچستان درسال  ۱۳۸۴به عنوان دانشگاه مادر در استان سيستان و

بلوچستان توانست با احراز شاخصهاي الزم به جرگه دانشگاههاي توسعه يافته كشور بپيوندد

و از نظر تشكيالتي در رديف دانشگاههاي رده الف كشور قرار گیرد .این دانشگاه در حال حاضر

دارای ۱۶دانشکده مصوب است كه از اين تعداد  ۱۱دانشکده و دو پردیس دانشگاهی فعال

میباشند که در  ۷۰گروه آموزشی و در سه مقطع دکتری ،کارشناسی ارشد و کارشناسی در ۴۱۵
رشته گرایش دانشجو میپذیرند .مساحت کل دانشگاه  ۱۹۴هکتار و زیر بنای مفید آن ۱۸۵۰۰۰
متر مربع است .زیر بنای در حال احداث (با میانگین  ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی)  ۴۶۲۰۰متر

مربع و دارای بیش از  ۸۰هکتار فضای سبز که بخش عمدهای از سال به عنوان فضای مطالعه
رو باز مورد استفاده دانشجویان قرار میگیرد.

دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان نماد آموزش عالی جنوب شرق کشور و دانشگاهی

ماموریت گرا درصدد است ضمن تعمیق بیشتر و بروز کردن مستمر فرایندها ،روشها و
سیاستهای مرتبط با ماموریتهای آموزشی و پژوهشی خود با اتخاذ تدابیر اصولی و واقع بینانه،

مبتنی بر امکانات ،استعدادها و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل ،ضمن تربیت دانشجویانی توانمند،
دانا ،راهبر و متخلق به اخالق اسالمی ،در چشمانداز  1404تبدیل به دانشگاهی کارآفرین و

نوآور گردد .این دانشگاه در نظر دارد تا همزمان با حل معضالت منطقهای بعنوان مرجعی مهم و
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تاثیرگذار در توسعه پایدار منطقه بر محور دانایی ایفای نقش نماید .گسترش ارتباطات بینالمللی

و توجه ویژه به اخالق علمی و مکارم انسانی از دیگر اهداف کالن این دانشگاه میباشد.

پیام دکتر ابراهیم نوری ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان

با عنایت به اهمیت مقوله پوشش در جوامع بشری و پذیرش آن به عنوان مولفهای از فرهنگ و

هویت هر جامعه و با توجه به اهمیت موضوع مد و لباس ایرانی ـ اسالمی ،دانشگاه سیستان و
بلوچستان این ضرورت را در قالب برگزاری نمایشگاه منطقهای مورد تاکید قرار داد تا طراحان

و هنرمندان جوان و خوش ذوق دانشجو با خلق آثار فاخر خود به این امر مهم ارج نهاده و در

جهت گسترش فرهنگ اصیل ایرانی راه گشا بوده و بستر شناخت هویت ایرانی را از طریق
هنر خود فراهم آورند .از این رو دانشگاه سیستان و بلوچستان با فراخوان آثار هنری طراحان

و فعاالن دانشجویی دختر منطقه  ۸کشور شرایطی را فراهم آورد تا این عزیزان بتوانند در
بخشهای مختلف این حوزه با یکدیگر به رقابت بپردازند.

داوری آثار ارسال شده به دبیرخانه این نمایشگاه توسط خانمها آزاده آریایی (نماینده کارگروه

مد و لباس) ،مریم عیسی زهی و جناب آقای شهربابکی صورت پذیرفت .محورهای تعیین
شده بخشهای رقابتی ،شامل دوخت و طراحی لباس رسمی اجتماع بانوان ،دوخت و طراحی

لباس مجلسی ،طراحی و الگوسازی و دوخت لباسهای زنانه با الگوبرداری از الگو و کاربری
لباسهای قومی بانوان و بخش صنایع دستی بود.

در نمایشگاه امسال ۳۱۰ ،اثر هنری به دبیرخانه نمایشگاه ارسال شد که  ۵۰اثر در نمایشگاه

مجازی به نمایش درآمدند.

امید است با فراهم نمودن بستر مناسب در این حوزه به همراه مطالعه و تحقیق بیشتر و ایجاد

ارتباط نزدیکتر بین طراحان ،شاهد خلق آثار فرهنگی و هنری فاخر در سطح میهن اسالمیمان

باشیم.

افتتاحیه نمایشگاه:

مراسم افتتاحیه مجازی نمایشگاه توانمندیهای دختران به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
روز سه شنبه مورخ  ۲۰آبانماه  ۹۹در سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه برگزار گردید.
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دومین نمایشگاه توانمندیهای دانشجویان دختر در زمینه مد ،لباس و صنایع دستی ویژه
دانشگاههای منطقه جنوبی کشور به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان به صورت مجازی
آغاز به کار کرد.
در مراسم افتتاحیه مجازی این نمایشگاه که با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای
دکتر رضایی و معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی جناب آقای دکتر نوری و جناب آقای
دکتر وحیدیان مدیر کل فرهنگی دانشگاه برگزار گردید ،سرکار خانم دکتر نویری ،مدیر
کل محترم هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ،جناب آقای مهندس
عسکری «مدیر کل محترم پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف» و سرکار خانم
دکتر نارویی نژاد «هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و کارآفرین استان در خصوص
مد و لباس سخنانی را ایراد نمودند.

محمدهادی عسکری ،مدیر کل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف

محمدهادی عسکری در مراسم افتتاح این نمایشگاه در سخنانی با اشاره به تفاهمنامه
همکاریهای مشترک با معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ،روند اجرای
برنامههای ذیل این تفاهمنامه را مثبت ارزیابی کرد و افزود :تجربه موفق بر پایی نمایشگاه
مد ،لباس و صنایع دستی در دوره قبل باعث شد تا این برنامه مجددا ً برنامهریزی و به عرصه
اجرا در آید .وی ادامه داد :شرایط پیش آمده ناشی از شیوع بیماری کرونا موجب شد تا
این برنامه در بستری متفاوت و با بهرهگیری از محیطهای غنی شده با فناوری برگزار شود.
عسکری الزام ایجاد شده مبنی بر برگزاری این برنامه به صورت مجازی را یک فرصت
قلمداد نمود و خاطرنشان کرد :باید برنامهریزیهای الزم به منظور پذیرش و به رسمیت
شناختن منطق حاکم بر فضای مجازی صورت پذیرد و دانشجویان نیز در این خصوص
مهارتهای مورد نیاز را کسب نمایند .مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در بخش
دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توانمند سازی دانشجویان برای ورود به عرصه
اجتماع ادامه داد :با توجه به نیاز دانش آموختگان دانشگاهی به اشتغال ،توانمندسازی جهت
ورود به فضای کسب و کار از اولویت برخوردار است .وی با اشاره به افزایش جمعیت
دانشجویان دختر دانشگاهها در سالهای اخیر اظهار داشت :از آنجا که مشارکت اجتماعی
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دختران دانشجو از اهمیت برخوردار است ،لذا ایجاد زمینههای الزم برای آنان در برنامهها
لحاظ شده است .عسکری افزود :دانشجویان دختر میتوانند با کسب مهارتهای مورد نیاز
خود را برای ورود به عرصه کسب و کار آماده نموده و عالوه بر کمک به اقتصاد خانواده
در فرآیند توسعه کشور سهیم شوند .مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در بخش

دیگری از سخنان خود مد و لباس را از الگوهای فرهنگی جوامع دانست و افزود :با توجه به
تنوع و جنبههای زیبایی شناسانه مد و لباس ،بسط و ترویج این مقوله با رویکردهای فرهنگی
و هویت ملی دارای اهمیت است و در این خصوص دختران و بانوان هنرمند دانشگاهی
نقش آفرین هستند .وی در پایان ضمن قدردانی از اهتمام رئیس و مسؤالن دانشگاه سیستان
و بلوچستان ابراز امیدواری کرد :برپایی این نمایشگاه منجر به تقویت انگیزهها و امید دختران
دانشجو به منظور مشارکت در فعالیتهای اجتماعی شود.

دکتر غالمرضا رضایی ،رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر رضایی ،در این مراسم طی سخنانی با ابراز خرسندی از میزبانی دانشگاه سیستان
و بلوچستان در این دوره از نمایشگاه اظهار داشت :انتظار داشتیم که این نمایشگاه در
حضور پر شور و نشاط دانشجویان برپا شود ولی شیوع این بیماری و توصیه ها به منظور
رعایت دستورالعمل های بهداشتی موجب برپایی این رویداد در بستر فضای مجازی
شد .وی ایجاد آمادگی به منظور ورود دانشجویان به عرصه کسب و کار را از جمله
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کارکردهای مراکز دانشگاهی دانست و خاطر نشان کرد :اجرای این قبیل برنامه ها در این
راستا قابل صورت می پذیرد.

دکتر ابراهیم نوری ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر ابراهیم نوری با ارائه گزارشی از روند اجرای برنامه گفت :از ابتدای اعالم فراخوان
نمایشگاه  ۲۲۰اثر به دبیرخانه ارسال شد که از
این تعداد ۹۵ ،اثر مربوط به صنایع دستی و ۱۲۵
در حوزه مد و لباس بوده است .وی ادامه داد:
 ۹۷اثر نیز در بخش رقابتی این نمایشگاه شرکت
نمودهاند .نوری افزود :به منظور برقراری ارتباط
دانشجویان با کارآفرینان و فعاالن این عرصه
 ۳۱۰اثر نیز از زنان کارآفرین در این نمایشگاه
عرضه شده است .وی در پایان یادآور شد :این
نمایشگاه به مدت  ۵روز از طریق درگاه اینترنتی
 www.icf.usb.ac.irدر معرض دید عالقمندان قرار گرفته است.
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پوستر:
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نظام اجرايي نمايشگاه در دانشگاه سیستان و بلوچستان:
شورای سیاستگذاری:
نام و نام خانوادگی

سمت

مهندس محمدهادی عسکری

مدیرکل پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

محمدامین بنایی

رئیس اداره فعالیتهای اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دکتر ابراهیم نوری

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

دکتر مجید وحیدیان

مدیر فرهنگی دانشگاه

دکتر طاهره رخشانی

معاون مدیر فرهنگی

مریم زیبائیان

کارشناس کانون های فرهنگی ،هنری و اجتماعی

حمیده یعقوبی

مدیر فرهنگی ارشاد اسالمی

رکسانا نجف

دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی ،هنری و اجتماعی

کمیته اجرایی نمایشگاه:
نام و نام خانوادگی

سمت

مریم زیبائیان

کارشناس کانون های فرهنگی ،هنری و اجتماعی

مدیر فرهنگی دانشگاه

دکتر مجید وحیدیان

کمیته داوران:
نام و نام خانوادگی

سمت

مریم عیسی زهی

مدرس فنی و حرفه ای رشته دوخت لباس های سنتی و سوزن دوزی

آقای شهربابکی

هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان

آزاده آریایی

مدیر و موسس خانه مد و موسسه فرهنگی و هنری خانه طراحان اریایی

دانشگاههای شرکتکننده در نمایشگاه:

استان سیستان و بلوچستان ،استان کرمان ،استان خراسان جنوبی ،استان بوشهر
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ـ لینک بازدید از نمایشگاه مجازی در زمان برگزاری:
https://icf.yu.ac.ir/exhibition

زمان بندي برگزاري نمايشگاه:
عنوان

زمان

تاریخ

آدرس اینترنتی نمایشگاه مجازی

افتتاحیه

 20آبان ماه 1399

ساعت  9صبح

www.webinar.usb.ac.ir

نمایشگاه

 20آبان لغایت  2دی ماه

ساعت  9صبح

Icf.usb.ac.ir

اختتامیه

 20آبان ماه

ساعت  9صبح

www.webinar.usb.ac.ir

موضوعات محتوايی ارائه شده در نمايشگاه:
تاریخ

نام کارگاه

استاد

 2آبان ماه 99

طراحی لباس از سنتی به مدرن

آزاده آریایی

2آبان ماه 99

طراحی لباس با استفاده از سوزن دوزی

مریم عیسی زهی

صنایع دستی شامل:

صنایع دستی مرتبط با مد و لباس (زیورآالت ،کیف ،کفش ،کمربند و .)...این مصنوعات
میتواند فلزی ،سفالی ،چرم ،سنگی ،شیشهای ،چوبی ،پارچهای ،فرش ،گلیم ،گبه و ...باشد.

مد و لباس شامل:

ـ طراحی لباس رسمی اجتماع بانوان با استفاده از دستبافتهها و رودوزیهای سنتی
ـ طراحی لباس مجلسی بانوان با استفاده از دستبافتهها و رودوزیهای سنتی
ـ طراحی و الگوسازی و دوخت لباسهای زنانه با الگوبرداری از الگو و کاربری لباسهای
قومی بانوان (مدرنیزه کردن لباسهای اقوام)
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برگزیدگان نمایشگاه:
(آثار برتر)
لباس

نام و نام خانوادگی
ام البنین سارانی

دانشگاه

رتبه

اثر

لباس

مهرنوش صمدی راینی

سیستان و بلوچستان

نفر سوم

لباس

سارا قادری

علمی و کاربردی زاهدان

نفر دوم

صنایع دستی

الهه خطیب زاده

دانشگاه قائن

شایسته تقدیر

صنایع دستی

سارا وفایی

دانشگاه دریانوردی چابهار

نفر سوم

صنایع دستی

فاطمه میرزایی ده یعقوب

دانشگاه علمی کاربردی کرمان

نفر دوم

صنایع دستی

فاطمه میرزایی ده یعقوب

دانشگاه علمی کاربردی کرمان

نفر اول

زابل

شایسته تقدیر

برنامههاي جنبي:
عنوان برنامه

سخنرانی کارآفرین

توسط

خانم دکتر نارویی نژاد

بخش غیر دانشگاهی شرکتکننده در نمایشگاه:

تاریخ برگزاری
 20آبان ماه 99

تعداد آثار  310تعداد شرکتکنندگان و بازديد كنندگان (بهصورت برخط)  500 :نفر

بازتاب اخبار و رویدادها در رسانهها:

ـ اخبار استان ،برنامه کیبانو
ـ روزنامه صبح زاهدان
ـ سایت وزارت علوم
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