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گاه ربزگاری انهم شیوه  دختر  شجویاندان  اهی توانمندی منطقه ای نمایش
دستی صنایع و  لباس ، دم زمینه رد  

      

 معاونت فرهنگی و اجتماعی

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 رياست جمهوری در امور زنان و خانوادهمعاونت 
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 :مقدمه

ست.     شده ا ستند که ها الگوهای فرهنگی«مد»تعاریف گوناگونی برای مد و مد گرایی ارائه  سط   ای ه خشی از  بتو

به عًارتی    و یا  ند شوووومی اند، سوووفر فرامو  زمانی نسوووًتاو کوتاه    شووووند و اارای یو اوره  ذیرفته می پ جامعه،   

سًو لًاس پوشیدن و طرز زندگی و رفتار    « مدگرایی» ست که فرا،  ند و خوا را طًق آخرین الگوها تنظیم ک آن ا

 .بووه موونووه آن کووه الووگوووی جوودیوودی ار جووامووعووه روای یووافووت، از آن یوو ووی پوویووروی نوو ووایوود           

ای از زینت ار ابعاا مختلف زندگی اسووت. مانند طرز لًاس پوشوویدن، طرز رایج شوودن شوویوه« مد» از منظری ایگر 

بریم که مد به جنًه زینت و تج ّل زندگی یا به عًارت اقت پی می اندکی  با و....  یش، طرز چیدمان اکور خانه    پیرا

 شوا. برای مثال لًاس کارکراهای گوناگون اارا از ج له حفظ ایگر به جنًه زیًاشناختی زندگی انسان مربوط می  

  شوا.جنًه زینت بوان آن است. مد اقیقاو به این بُعد مربوط می آنها از ی ی که …از سرما و گرما و بدن 

شئونات آن را ار بر می     گستره  ،ىمد به اندازه گستره  ست و ت امی  سان ا ا که گیرا. به طور کلی هر کجزندگی ان

پای جنًه زیًا شناختی ار میان باشد، مد هم آنجا حضور اارا. عرصه پوشش، آرایش، منیط آرایی، مدل ماشین،        

ها و های زیًا شووناختی ه ه متا و خالصووه جنًهپرسووی، مدل کیف، لوازم منزل،حتی اابیات سوویاسووی، شوویوه احوال

ر زندگی را ار ب کاالهای انیوی، گسوووتره مد و مد گرایی هسوووتند. اما با وجوا آن که مد و مدگرایی کل گسوووتره

مد شوووونده منسوووو  می      پیرایشى گیرا، پوشوووا  و سوووًو و شووویوه   می  .شووووند ، شووواخر ترین کاالی 

سل  سیار کند          ها و عهرچند مد ه واره ار بین ه ه ن صر ب شد آن تا اوره معا ست، اما آهنگ ر شته ا صرها وجوا اا

ترین حد خوا رسیده است.   بواه است. ار اوره معاصر به ویژه ار چند اهه اخیر ار واقع مد و مد گرایی به افراطی  
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سطح زندگی و          سایل ارتًاط ج عی ه انند ماهواره و اینترنت از یو طرف و ارتقای  ستر  و ست که گ ش ی نی

ها از طرف ایگر مع والو مدها ار بیشتر فرهنگ  .رفاه و افزایش نقدینگی موجوا ار جوامع از علل اصلی آن هستند

شوووا که کل ه مد ار آن نا آشوونا باشوود، ل ن ار ند. هیچ فرهنگی یافت ن یظهور پیدا کراه و امری اجتنا  ناپذیر

های مع والو جوامع اینی که هنوز به سنت  متفاوت است. های مختلف ظهور و بروز مد و مدگرایی نسًی و  فرهنگ

انسانها فطرتاو تنو  طلب هستند. ار این    .گرایی ار آنها کند و ضعیف است  اینی خوا پایًند هستند، پدیده مد و مد 

ای ار زندگی و سرآغاز وروا انسان به جهان پرشور و رنگارنگ است که غرایز طًیعی ار      میان جوانی، فصل تازه 

. رسووداهی آن، نقش اصوولی را بر عهده اارند. تنوّ  اوسووتی و نوگرایی ار اوره جوانی به اوی خوا  می لشوو 

شتر ار جنًه تنو  ست  طلًی بی شناختی زندگی جاری ا شاء از این رو تنو  .های زیًا  صلی مد  طلًی از علل و من های ا

  .آیدبه حسا  می

ساماندهی و     امروزه مد و لًاس ی ی از مه ترین ابزارها  برا ش ار می آید و بنث   جهت اهیی ارضای این نیاز به 

شار مهم جامعه ار این               ست. ی ی از اق شده ا سطوح مختلف بیان  سئولین ار   سط م سالیان اخیر تو صنیح آن ار 

موضو  اانشجویان علی الخصوص اانشجویان اختر می باشند که به علل مختلف ازج له سن، موقعیت اجت اعی،        

صنیح وجهت       سطح ع  صورت برنامه ریزی  شند لذا ار  ست مورا توجه ویژه جامعه می با ل ی و موارای از این ا

 ،هاهی مناسووب  پوشووش  این قشوور، می توان شوواهد اترات مثًتی بر روی سووطح فرهنگی به ویژه پوشووش جامعه بوا

ستی به عنوان هنر ملی و بومی      صنایع ا سنتی و   ار طراحی وتزیین و جذا  وه چنین می توان به اه یت هنر های 

انی تولید ملی اشاره کرا که به قطع تولید کننده های ایرتقویت خاص ن وان پوشا  ایرانی، اسالمی و تاتیر آن بر 

ها پوشوواکی شوو یل و با کیفیت ،  با شووناخت از جایگاه اجت اعی مرا و زن ایرانی می توانند با بهرگیری از این هنر

سب اندام و روحیه   شرایط    مخاطب خوا عرضه کن منا شت کنونی د به عالوه آن ه این موضو  می تواند ار  غال که ا

از اصلی ترین مسائل جامعه به ش ار می روا گره گشا بواه و بسیاری از جوانان اانشگاهی و غیر اانشگاهی عالقه         

 .کار ن اید شغول بهمند به این امر را م

ار راستای سیاست های معاونت فرهنگی و اجت اعی وزارت علوم، تنقیقات و فناوری مًنی بر  از این رو

 خانوااه و زنان امور ار ج هوری ریاست معاونتبین بر اساس تفاهم نامه منعقده ما  نشجویان و توان ندسازی اا

  .گراابرگزارمی توان ندی های اانشجویان اختر ار زمینه مد و لًاس و صنایع استیمنطقه ای ن ایشگاه 
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  تعاریف:

  :و صنایع استی لًاس ،ن ایشگاه مد 

انی و بومی ایر، منطًق با موازین اسالمی و صنایع استی لًاس ، م انی است برای ن ایش و ترویج الگوهای پارچه

 ای، استانی ملی های منطقهحوزههای مختلف ع ومی و خصوصی، ارایران به تناسب موقعیت مناطق مختلف

ن طرح ار ای و الگوهای پوشش ایرانی و اسالمی بواه و ، صنایع استیهامنلی برای ن ایش طرح ،و ن ایشگاهالف 

 . اانشجویان شرکت کننده فراهم خواهد شد ام ان فرو  آتار نیز برای

شده برای  های ن ایش اااهو حق تًت سفار  و انعقاا قرارااا جهت فراهم آمدن ام ان فرو  طرح  

 .برگزارکننده منفوظ است

 است.طرح « 20»و حداقل تعداا آتار برگزیده برای ن ایش  ی

 

  :هاطرح

ست  عًارت بانوان ع ومی حوزه به مربوط لًاس هایطرح -الف  س ی  انوا  شامل ) مانتو چاار، از ا  ،(میه انی و ر

 لًاس ، اسووفرت لًاس سوور، پوشووش با وه اهنگ شووده طراحی سووربند با اامن و کت شوولوار، ،(بلند پیراهن) تونیو

 .....و اااری یونیفرم مشاغل، خاص

 ...و یورزش لًاس میه انی، لًاس منزل، لًاس از است عًارت بانوان خصوصی حوزه به مربوط لًاس هایطرح و  

 ی باشد.م طرح های صنایع استی مرتًط با هر استان قرار گرفته ار منطقه جغرافیایی اانشگاه برگزار کننده طرح وی 

 

 : گذاری طرح  هدف

وزارت علوم و سازمان های مرتًط برای های تابعه اانشگاههای موجوا و م  ن ار بهره مندی از ت ام ظرفیت -الف

 .ارزش ند های ترویج فرهنگ پوشش ایرانی، اسالمی  ار اانشگاه ها به عنوان یو باورایجاا زمینه

اا ایجالگو سازی ار بنث مد و لًاس ار حوزه های زندگی اجت اعی اانشجویان با هدف افزایش غرور ملی،  - 

 .صنایع استیزمینه های وروا اانشجویان اختر به فضای کسب و کار ار حوزه مد و لًاس و 
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تی از قًیل طرح های سن ،های ملی و هویت بخش معطوف ن وان اذهان بانوان به لناظ زیًایی شناسی به ااشته -ی

خوشنویسی ( ار زمینه پوشش اانشجویان  –چاپ و طراحی پارچه  –طرح های ایرانی و اسالمی )اوخت های سنتی 

 ر فرهیخته کشور.اختر به عنوان قش

  ها و مهارت های اانشجویان اختر به منظور وروا به فضای کسب و کارارتقاء توانایی -ا

 

 :گستره تحت پوشش نمایشگاه

، زنجان، قزوینخراسان رضوی، گیالن، مازندران، گلستان، خراسان ش الی، های: استان): گیالندانشگاه الف( 

 (س نان، تهران، قم آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ارابیل،

، کرمانشاه، مرکزی اصفهان،فارس، کهگیلویه و بویراح د، چارمنال بختیاری، های: استان): یاسوجب( دانشگاه 

 (خوزستان ه دان،، لرستانایالم، کراستان، 

 رمانهر، کهرمزگان، بوشسیستان و بلوچستان، های: استان): علوم دریایی و دریانوردی چابهاردانشگاه  ج(

 (اسان جنوبیرخ

 نظام اجرایی طرح:

ه ًه و نیز ارسال فراخوان نسًت بتبایست از طریق م اهای مجری میهریو از اانشگاهجهت اجرای نظام مند طرح، 

اانشجویان ار قالب فرای و گروهی را به ن ایش و تولیدات اقدام ن واه و آتار  منطقههای آن اعوت از اانشگاه

نیز برای اانشجویان شرکت کننده فراهم خواهد شد. ه چنین  و تولیداتآتاربگذارند. ار این طرح ام ان فرو  

تا زمینه بازایدهای ع ومی، بازایدهای مسؤالن منلی، سرمایه گذاران،  گراا،می تأکیدهای میزبان به اانشگاه

گان فراهم دکارآفرینان و نیز خیرین حامی آموز  عالی فراهم گراا تا به طریق مقتضی زمینه اشتغال شرکت کنن

ز ج له او صنایع استی گراا. برگزاری کارگاه آموزشی و سخنرانی با منوریت موضوعی مرتًط با مد و لًاس 

 .اهدهای جنًی ن ایشگاه را تش یل میبخش
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 :نمایشگاهمدیریت 

بیران ا اانشگاه است. برای مشارکت بیشتر اانشجویان، شایسته است معاون فرهنگی و اجت اعی با ن ایشگاهمدیریت 

طی ح  ی از سوی معاون فرهنگی و اجت اعی اانشگاه فعالیت خوا را آغاز می  ن ایشگاهاین منتوایی و اجرایی 

 ن ایند.

 

 :نمایشگاهدبیرخانه 

های مربوط ار معاونت فرهنگی و اجت اعی اانشگاه مستقر خواهد شد و کلیه جلسات و ه اهنگی ن ایشگاهابیرخانه 

ار ابیرخانه انجام می پذیرا. مسئولیت ابیرخانه به صالحدید معاونت فرهنگی و اجت اعی اانشگاه،  ن ایشگاهبه این 

یا ابیر شورای ه اهنگی این  ی عل ییا انج ن ها ی فرهنگیفعال عضو کانون هااختر به ی ی از اانشجویان 

 ها منول گراا.تش ل

 

 :دبیرخانه شرح وظایف

های الزم جهت تًت نام و ننوه حضور اانشجویان و تهیه فرمارسال فراخوان ار سطح اانشگاه های منطقه و الف 

 .ار بخش های مختلفاختر 

 .و شناسایی آتار و تولیدات اانشجویی و تف یو و استه بندی موضوعی آتار  

 .ن ایشگاهشرکت کننده ار  اانشگاه هایبر اساس تعداا  تنظیم پالن ن ایشگاهو ی 

 جهت بازید از ن ایشگاه و ه اهنگی های الزم جهت حضور مسئوالن فرهنگی وهنری استانا 
 

 :نمایشگاهاجرا و مدت بازه 

 1398 اسفند ماهتا پایان  ،ن ایشگاهو بازه اجرای 

 .روز غیر تعطیل می باشد   5 مدت برپایی ن ایشگاهو 
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 : محتوای نمایشگاه

یسشه ای، شسفالی، سنگی، فلزی،  :ار زمینه های صنایع استی )مصنوعاتاختران اانشجو تولیدات  آتار و والف 

 چوبی، پارچه ای، فر  گلیم، گًه، تذهیب، نگارگری و...(

 ار زمینه پوشش ایرانی و اسالمی   و آتار و تولیدات اانشجویان اختر

 مد و لًاس ار زمینه  آتار و طرح های اانشجویان اختر -ی

اوزی و ....( بر های اانشجویان اختر ار زمینه های) ترمه اوزی، سنگدوزی، پولو اوزی، گلطرحآتار و  -ه

 روی لًاس

 و و...ه 

 

 نکات :

، ضروری ههای ن ایشگاهای اانشجویی و نیز صرفه جویی ار طراحی غرفهگیری از خالقیتو با توجه به اه یت بهره1

 و ترجیناو قابل بازیافت و سازگار با منیط زیست استفااه گراا. ترینهاست از حداقل ام انات، مواا و مصالح کم هز

به ه راه نشان معاونت فرهنگی و اجت اعی  عنوان ن ایشگاه تابلویی حاوی سرار منل برگزاری ن ایشگاهبر  -2

 ا.نصب گراو اانشگاه متًو   خانوااه و زنان امور ار ج هوری ریاست معاونتوزارت علوم، تنقیقات و فناوری، 

ای( هگیری از طراحان )اکوراتوربهرهپرهیز از و ها ار طراحی و اکور غرفه ظرفیت های اانشگاهو استفااه از 3

  خاری از اانشگاه

 .هاض ن حفظ کیفیت غرفه و توجه به ابعاا صرفه جویی ار غرفه بندی و اکور4

 .هویت ملی و استفااه از ن ااهای قومی و منطقه ای ار راستای ه ًستگی و5

 .و فراهم کران زمینه حضور س ن ها و نهااهای فرهنگی و هنری جهت حضور ار غرفه های غیر اانشگاهی6

 

 :نمایشگاهاعتبار مالی 

ج هوری  یاستر از منل اعتًارات معاونتکه یلیون ریال است م  400 حدوا قابل هزینه جهت اجرا ن ایشگاه اعتًار 

 .وجه اانشگاه پرااخت خواهد شدار ار امور زنان و خانوااه 
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 نظارت:

ند نظارت خواه ن ایشگاهبر اجرای این بانوان  امور ار علوم وزیر مشاورمعاونت فرهنگی و اجت اعی وزارت علوم و 

 شاورمااشت. بنابراین ضروری است تا معاونت فرهنگی و اجت اعی اانشگاه جهت حضور ن ایندگان وزارت علوم و 

 ه اهنگی های الزم را به ع ل آورا. بانوان امور ار علوم وزیر

 

 نکات مهم:

اانشجویی با هدف تقویت و ح ایت از کارآفرینی و اشتغال اانشجویان می باشد. براین  راه اندازی ن ایشگاه و1

 خرید و فرو  منصوالت ارائه شده اتخاذ گراا.  اساس تدابیر الزم جهت ایجاا زمینه

                های تش ل های اانشجویی به ویژه  ، شایسته است از کلیه ظرفیتاانشجویی ن ایشگاها توجه به ماهیت و ب2

 گیری شوا.بهره ن ایشگاهکانون های فرهنگی و هنری ار منتوا و اجرای 

ها و م ان پر تراا اانشجویی ار نظر گرفته شوا. ض ناو جهت حضور مسئوالن ار منل و منل استقرار ن ایشگاه3

ار منلی جان ایی  ن ایشگاهفرهنگی استان و ه  اری نهاا ها و س ن های غیر اانشجو ار بازارچه، مناسب است 

 شوا که تراا این افراا سهل الوصول باشد.

اعی اانشگاه با صدور لوح سفاس، از کلیه ه  اری های مناسب است معاونت فرهنگی و اجت  ن ایشگاهو ار پایان 4

 عوامل ، تقدیر الزم را به ع ل آورا.

 رنامه ریزیب ج هوری ار امور زنان و خانوااه ونت ریاستمعابه صورت مشتر  با  ن ایشگاهاین ه این  به و با توجه5

 امور را علوم وزیر مشاوربا ه اهنگی و ه  اری ن ایشگاه ، ضروری است کلیه مراحل اجرایی و ع لیاتی این شده

  باشد. بانوان

ز آن ار ای ا، مستند سازی شده )فیلم، ع ر، م تو ( و ار پایان نسخهن ایشگاه و ضروری است کلیه مراحل 6

 گیرا. قرار بانوان امور ار علوم وزیر مشاوراختیار معاونت فرهنگی و اجت اعی وزارت علوم و یو نسخه ار اختیار 

ای کانون های فرهنگی و انج ن هآتار ازبیشتر وجه فرهنگی و هنری اارا،  به این ه ماهیت ن ایشگاهو با توجه 7

 استفااه شوا.شگاه ن ایار نیز  عل ی

ار  و فراهم کران زمینه حضور س ن ها و نهااهای فرهنگی و هنری جهت حضور ار غرفه های غیر اانشگاهی 8 

 عرضه شوا. ااشته باشد، می تواند ار ن ایشگاه کاربرایصورتی که جنًه 
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     زایش افکه تقویت و ح ایت از کارآفرینی و اشتغال اانشجویی ار راستای  ن ایشگاهو نظر به هدف گذاری 9

اه های مانند کارگ بخش های جنًی نیز ار کنار ن ایشگاهمی باشد، مناسب است  توان ندی های اانشجویان اختر

 پنل و سخنرانی، پخش فیلم و ... ار نظر گرفته شوا.آموزشی، 

های  ، اقدام به انعقاا تفاهم نامه هایی با سازماند بیشتر آتار اانشجویی ار ن ایشگاهو اانشگاه می تواند جهت خری10

نیز  هایی رامربوطه ار استان ن اید. ار این زمینه ار کنار فرو  آتار اانشجویی به سازمان ها، می تواند سفار 

جهت تولید منصوالت یا آتار اانشجویی گرفته و یا با معرفی اانشجویان خالق ار زمینه های فرهنگی و هنری به 

 سازمان ها ار جهت اشتغال و کسب و کار گام های موتری را براارا. این

نی موجوا ار سطهای رسانهای ج عی و نیز  پیاماز طریق رسانه ن ایشگاهو شایسته است اطال  رسانی مناسب 11

 گستراه صورت پذیرا.

زاید آموز  عالی جهت باگذاران، کارآفرینان و خیرین شوا با اعوت مسؤالن شهری، سرمایهاکیداو توصیه می -12

 های اانشجویان فراهم گراا.ها ظرفیت، زمینه معرفی توان ندیاز ن ایشگاه

و ارائه گزار  تفصیلی و مستندات  خانوااه و زنان رامو ار ج هوری ریاست معاونتو ننوه ه  اری اانشگاه با 13

 برنامه های آتی تاتیرگذار خواهد بوا. به وزارت علوم ار ح ایت ها و

مان ن زنده ملزم به خواااری از آرایش سر و صورت و رعایت کامل حدوا شرعی و ار صورت استفااه از و 14

 بایست از هر ع ل یا رفتاری که موجبمیعفاف و حجا  ار پوشش و ننوه راه رفتن بواه و  قانونی

 .اننراف توجه بازایدکنندگان از لًاس مورا ن ایش گراا، پرهیز ن اید 

 بایست ار تناسب کامل با فرهنگ اسالمی ایرانی ون ایش زنده لًاس می ار موسیقیار صورت پخش  و 15

ت شرعی که موجد حرکا یرون از حدواهای به ن ایش ارآمده باشد و پخش هرگونه موسیقی غیرمتعارف و بلًاس

 .غیرمع ول و راه رفتن خاری از حدوا عفاف و حجا  باشد م نو  است

شیوه   -16 ستفااه از  سًو غربی ، ار ن ایش زنده، تقلید و ا سًت ب  های اجرا به  ه م نو  بواه و مجری ن ایش باید ن

تنوواسووووب                  م نی ) یرا یش بووه سووووًووو ا ن ووا جرای  حی و ا لی و       طرا م هویووت  کنوود    بووا  می( اقوودام   .اسووووال

 

 


