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فراخوان تین جشنواره توانمندی اهی دا جویان دختر رد زمینه مد  ،لباس و صناعی دستی

نخستین جشنواره منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد ،لباس و صنایع دستی توسط
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهراس و با مشارکت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و
خانواده و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار می¬گردد:

اهدا ف:

الف :بهره¬مندی از ظرفیت های موجود و ممکن در دانشگاه های تابعه وزارت علوم و سازمان های
مرتبط برای ایجاد زمینه های ترویج فرهنگ پوشش ایرانی-اسالمی در دانشگاه ها به عنوان یک باور
ارزشمند.
ب :الگو سازی در حوزه مد ،لباس و صنایع دستی دانشجویان دختر با هدف پاسداشت هویت ایرانی-
اسالمی
ج :هدایت دانشجویان دختر به استفاده از طرح های سنتی طرح های ایرانی-اسالمی ( دوخت های سنتی،
چاپ و طراحی پارچه ،خوشنویسی و  )...به عنوان قشر فرهیخته کشور.
د :ارتقاء توانایی ها و مهارت های دانشجویان دختر به منظور ورود به فضای کسب و کار.
از تمامی دانشجویان دختر دانشگاه های واقع در استان های تهران ،البرز ،قم ،قزوین ،چهارمحال و
بختیاری ،زنجان ،سمنان ،همدان ،اصفهان و مرکزی در این جشنواره دعوت به عمل می¬آید.
اقلب آاثر:
الف :صنایع دستی :مصنوعات فلزی ،سفالی ،سنگی ،شیشه ای ،چوبی ،پارچه ای ،فرش ،گلیم،گبه،
تذهیب ،نگارگری و...
ب :طراحی لباس :چادر ،مانتو ،پیراهن ،شلوار  ،کت و دامن ،لباس منزل ،میهمانی،
ورزشی ،کیف ،کفش و اکسسوری
ج :دوخت های سنتی :ترمه دوزی ،سنگدوزی ،پولک دوزی ،گل دوزی و...
د :طراحی پارچه :با استفاده و الهام از طرح های سنتی و ملی

ن کات:








آثار و تولیدات باید مربوط به دختران دانشجو باشد.
به تناسب آثار ارسالی ،غرفه در اختیار شرکت¬کنندگان محترم قرار می گیرد.
آثارارسالی درحوزه فرهنگ ایرانی -اسالمی باشند.
پوشش شرکت کنندگان در جشنواره مطابق با شئونات اسالمی-ایرانی باشد.
با توجه به بهره گیری از خالقیت های دانشجویی و نیز صرفه جویی در طراحی غرفه های نمایشگاه،
ضروری است از حداقل امکانات ،مواد و مصالح کم هزینه تر و ترجیحا قابل بازیافت و سازگار با محیط
زیست استفاده گردد.
در طراحی های غرفه ها از نمادهای قومی و منطقه ای در راستای همبستگی و هویت ملی استفاده شود.
دبیرخانه هیچ گونه مسئولیتی در زمینه اسکان و پذیرایی شرکت کنندگان ندارد.

گاهشمار جشنواره
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 به سه غرفه برگزیده جایزه و لوح یادبود اهدا خواهد شد. -به تمامی دانشجویان شرکت کننده گواهی شرکت در نمایشگاه ارائه می¬شود.
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