
 كمند  طرح به آثار ارسال نامه شيوه

 )هرمزگان  استان دانشگاههاي دختر  دانشجويان نوآوري و مهارت كار، (

 هرمزگان  دانشگاه در
  

 :مقدمه

  و   پيشرفت  مهم  كليدهاي  از  آنان،  فعاليت  و   مشاركت   كه   دهند  مي  تشكيل   را  انساني  جامعه   از  بزرگي  بخش  زنان،    

  قدرت  و هويت  تا ميسازد  قادر  را زنان   كه  است  بعدي  چند و فعال  پروسه  يك   توانمندسازي،. است  بشري  توسعه جوامع

  كه  دارد  بسياري  آشكار  و   پنهان   جوانب  و  زوايا  مشاركت  اين.  بشناسند  رسميت  به  زندگي  حوزههاي  در تمامي  را  خود

  مشاركت  اين  سازي  زمينه آنكه، مهمتر . باشد شگرف  پيشرفتي روي به باز اي پنجره ميتواند  آن  هر گوشه  به  پرداختن

  و   موانع   رفع   با  تا   است   الملل   بين  محيط  در  تيح  و  قوانين  جامعه،  در   عميق  فرهنگي  گاه  و  تغييرات بنيادي  نيازمند

 .باشيم اجتماعي مختلف  سطوح  و  توسعه در بيشتر  مشاركت و  آنان   هاي توانايي شاهد شكوفايي محدوديتها،

  ساختارهاي  در  آنها  نقش  ايفاي  نحوه  و   زنان  مشاركت  اجتماعي،  توسعه  و   ملي  اقتصاد  نوسازي   شاخصهاي   از  يكي

  كارآفريني   سياسي،  و  فرهنگي  اجتماعي،  اقتصادي،  توسعه  و  توليد  زنان   حساس  نقش  به   توجه  با  واقع،  در.  اقتصادي است

 روند يابد افزايش آنان  مشاركت  ميزان  اندازه هر و بوده  زنان  هاي توانايي رساندن  ظهور به در عامل  عنوان مهمترين به

  شكوفايي  و  رشد  امكان   بايد  ؛هستند  جانبه  همه  توسعه   خواهان  كه   جوامعي   بنابراين  .ميگردد  توسعه تسهيل   و   رشد

 .سازند فراهم شاغل زنان جمله  از خود،  اعضاي براي تمامي را استعدادها

  هاي   زمينه  در  بزرگي  تحوالت  منشأ  كارآفرينان،   عنوان   به   مبتكر  و   نوآور  خالق،   زنان   جهاني،  عرصه  در  رو  بدين   

  صنعتي،  توسعه  و  ملي  قهرمانان   اقتصادي،  توسعه  موتور  عنوان   به  آنان   نقش  و  اند  شده  خدماتي  و  صنعتي، توليدي

 در  بازار، تنگناهاي و خلل رفع عامل و فناوري انتقال اصلي گزينه اشتغال، ايجاد عامل گذاري، مشوق سرمايه و محرك

  بلكه   ميشود  اقتصادي  سود  موجب  تنها  نه  توسعه  درحال  جوامع  در  كارآفرين  زنان   موفقيت.  يافته است  تبيين  جوامع

 .ميكند ايجاد فرهنگي نيز و اجتماعي منافع

 و   اشتغال جهت  الزم آموزشهاي ابتدا است، الزم جامعه در حداكثري  حضور  براي زنان  از ازپيش بيش حمايت براي  

گوناگون   مشاغل و   شركتها  سازمانها، در  همكاري  فرصت  سپس و   شود  داده  آنها به  كشور  نظر   مورد  اجتماعي  فعاليتهاي

 .كنند  كمك كشور تعالي و  توسعه  به و كرده  شكوفا را خود استعدادهاي بتوانند تا  شود  فراهم آنها براي

 رياست  خانواده و  زنان  معاونت  همكاري با فناوري و تحقيقات  علوم، وزارت اجتماعي فرهنگي معاونت منظور  همين به

  اين .  اند  نموده  ريزي  برنامه   امر   اين  تحقق  براي  را  (كمند)  دختر   دانشجويان   نوآوري  و   مهارت  كار،  رويداد  جمهوري 

  به  است، گرفته انجام آنها  نوآورانه طرحهاي و ها ايده از حمايت و دانشجو دختران توانمندسازي  محوريت با رويداد كه

 .ميگردد  برگزار هرمزگان  استان  سطح در هرمزگان ميزباني دانشگاه

  

  

  

  



  

 طرح   اهداف 

كارآفريني و  نوآوري مهارت، مفاهيم  با دانشجويان  آشنايي 

از حمايت صندوقهاي و فناوري و  علم پاركهاي بنيان، دانش شركتهاي و دانشجويان  بين ارتباط ايجاد  

 كارآفريني

صنايع صاحبان   و دانشجويان  بازديد جهت دانشجويان  محصوالت ارائه 

دانشجويان به  دادن  كرامت احساس و نشاط با فضاي ايجاد 

 دختر  دانشجويان  براي افزايي مهارت و  كار تخصصي كارگاههاي برگزاري 

  

 كمند  طرح اجرايي محورهاي

 سفال، حصير بافي و ...چوبي  كارهاي قابسازي، زيورآالت، كفش،  كيف، چرم،( دستي صنايع ، ( 

 توليدات غذايي و خوراكي  

 فضاي و ديجيتال كارهاي  و كسب اشياء، اينترنت مصنوعي، هوش اطالعات، فناوري( مهندسي و  تكنولوژي 

  ...) و  نو انرژيهاي مجازي،

 لباس و ...)  پارچه، طراحي (دوخت، پوشاك  

  پيكسل و تبليغاتي و ...) گرافيك (طراحي  

  محيط زيست 

  گردشگري 

  

 كمند  طرح سياستگذاري شوراي اعضاي

 و رئيس طرح دانشگاه معاون فرهنگي و اجتماعي   –فر فروزان  عبداهللا دكتر آقاي 

  رئيس پارك علم و فناوري هرمزگان –آقاي دكتر علي فتي 

 مدير فرهنگي دانشگاه و دبير طرح  –سهراب استادهادي  دكتر آقاي 

 مشاور رئيس دانشگاه در امور بانوان – رستگار  سميه  دكتر خانم 

  مدير مركز رشد دانشگاه   –عبدالرسولي حاجي مهديآقاي دكتر 

  دانشگاه  و مجازي  هاي آزادمدير مركز آموزش –كاظمي   محمدآقاي دكتر 

 مدير مركز كارآفريني و ارتباط با جامعه دانشگاه  –محمدي  فريبرز  دكتر آقاي 

 جواد مقدري  دكتر آقاي 

 آقاي دكتر جواد مقدري :  طرح اجرايي دبير

  عبدالرسوليحاجي مهديآقاي دكتر  : طرح محتوايي دبير

  شكوه : آقاي مهندس طرح كارشناس فناوري اطالعات و سايت

  عليزادهگلكارشناس طرح: سركار خانم 
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