
 

   شیوه انمه اجرایی
 

د کار، مهارت و نوآوری دانشجویان» «دختر رویدا  

گاه اه و مؤسسات آموزش عالی استان سمنان  وژیه دانشجویان دختر دانش

گاه سمنان – 1400بهمن و اسفند ماه  دانش  

  

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فرهنگی و اجتماعیمعاونت 

 معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده

 معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سمنان

 

 طرح استانی کمند

 

 



 مقدمه

 وامعلیدهای مهم پیشرفت و توسعه جدهند که مشارکت و فعالیت آنان، از کزنان، بخش بزرگی از جامعه انسانی را تشکیل می

سازد تا هویت و قدرت خود را در تمامی ی فعال و چند بعدی است که زنان را قادر میبشری است. توانمندسازی، یک پروسه

ی آن این مشارکت زوایا و جوانب پنهان و آشکار بسیاری دارد که پرداختن به هرگوشه. های زندگی به رسمیت بشناسندحوزه

اه سازی این مشارکت نیازمند تغییرات بنیادی و گتر آنکه، زمینهشگرف باشد. مهم ای باز به روی پیشرفتیتواند پنجرهمی

ایی ها، شاهد شکوفالملل است تا با رفع موانع و محدودیتها و حتی در محیط بینفرهنگی عمیق در جامعه، قوانین و حکومت

  .های آنان و مشارکت بیشتر در توسعه و سطوح مختلف اجتماعی باشیمتوانایی

ن آ توسعه در مفهوم واقعی و جامع خود نیازمند الزامات و پیش نیازهای متعددی است که وجود و حضور آنها در نهایت، تحقق

 از گوناگون علوم ادبیات در اخیر های سال طی ویژهه که ب نیازها پیش این ترین اساسی از یکی می سازد.را امکان پذیر 

  های قابلیت کارآفرینی و مفهوم است، گرفته قرار جدی توجه مورد شناسی جامعهو  شناسی روان اقتصاد، مدیریت، جمله

 ها خالقیت انسان توان بر که منبعی .است بشری جوامع همه ناپذیر پایان و مهم منابع از می باشد. کارآفرینی بدان مرتبط

 .است ناپذیر پایان و ارزشمند بسیار دیگر سوی از و ارزان سو یک از ، گردد می بر

 مدت بلند در متکی بوده، زمینی زیر منابع به که جوامعی به نسبت انسانی منابع بر که جوامعی که اند دریافته امروزه همگان

 شماره ب یافتگی توسعه موانع جمله از آن مزیت های خالف بر سوم جهان کشورهای در زمینی زیر منابع اند، بوده تر موفق

 خالقیت فکر، نیروی از استفاده با ها آن تا است شده باعث کشورها از در برخی منابع این وجود عدم صورتیکه در است، آمده

                                                                                                                                                                                               .شوند کنونی جهان در پیشرو کشورهای جمله از کارآفرینی یک واژه در یا و ابتکار و

 ساختارهای  در در آنها نقش ایفای نحوه و زنان مشارکت اجتماعی، توسعه و ملی اقتصاد نوسازی های شاخص از یکی

 به کارآفرینی سیاسی، و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، توسعه و تولید  زنان حساس نقش به توجه با واقع، در است. اقتصادی

و  رشد روند یابد افزایش آنان مشارکت میزان اندازه هر و بوده زنان های توانایی رساندن به ظهور در عامل ترین مهم عنوان

 را استعدادها و شکوفایی رشد امکان باید هستند، جانبه همه توسعه خواهان که جوامعی بنابراین .گردد می تسهیل توسعه

 سازند. ساز فراهم شاغل زنان جمله از خود، اعضای تمامی برای

 صنعتی، های زمینه در تحوالت بزرگی منشأ کارآفرینان، عنوان به مبتکر و نوآور خالق، زنان جهانی، ی عرصه در رو بدین

 مشوق و محرك صنعتی، توسعه و ملی قهرمانان توسعه  اقتصادی، موتور عنوان به آنان نقش اند و شده خدماتی و تولیدی

 یافته تبیین جوامع در بازار، تنگناهای و خلل رفع عامل و فناوری انتقال اصلی اشتغال، گزینه ایجاد عامل گذاری، سرمایه

 فرهنگی و اجتماعی منافع بلکه شود می اقتصادی سود تنها موجب نه توسعه حال در جوامع در کارآفرین زنان است. موفقیت

 .می کند ایجاد نیز

برای حمایت بیش از پیش از زنان برای حضور حداکثری در جامعه الزم است، ابتدا آموزش های الزم جهت اشتغال و فعالیت 

شود و سپس فرصت همکاری در سازمان ها، شرکت ها و مشاغل گوناگون برای های اجتماعی مورد نظر کشور به آنها داده 

 آنها فراهم شود تا بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کرده و به توسعه و تعالی کشور کمک کنند.



مهوری ج به همین منظور معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست

این امر برنامه ریزی نموده اند. این رویداد که با محوریت توانمدسازی را برای تحقق  کمند(طرح  )کار، مهارت و نوآوری رویداد 

دختران دانشجو و حمایت از ایده ها و طرح های نوآورانه آنها انجام گرفته است، برای اولین بار در تعدادی از دانشگاه های 

 شود.کشور برگزار می 

 مفاهيم كلي تعریف -1ماده 

 .شودانجام می پول فعالیتی منظم است که در ازای دریافت کار: -1-1

پرورش هستند به خصوص در اصطالح مهارت، اشاره به توانایی هایی دارد که الزاما ذاتی نیستند، اما قابل  مهارت: -1-2

ابند. بنابراین ضابطه اصلی مهارت، اقدام موثر در شرایط ی وظیفه فرد و نه در توانایی های بالقوه او انعکاس می نحوه انجام
 .متغییر است

 .ارائه شودخدمت تازه  یا محصول که به صورت یک خالقیت از ناشیپیاده ساختن ایده  نوآوری: -1-3

 نامیده می شود.طرح کمند که در اینجا  ریزی شده باشداست که برای آن برنامههر موقعیتی  رویداد: -1-4

 دانشجویان دختر شاغل به تحصیل در دانشگاه های کشور دانشجویان دختر: -1-5
 

 اهداف طرح: - 2ماده 

 آشنایی دانشجویان با مفاهیم مهارت، نوآوری و کارآفرینی -2-1

شرکت های دانش بنیان، پارك های علم و فناوری وصندوق های حمایت از ایجاد ارتباط بین دانشجویان و  -2-2
 کارآفرینی

 ارائه محصوالت دانشجویان جهت بازدید دانشجویان و صاحبان صنایع  -2-3

 ایجاد فضای بانشاط و احساس کرامت دادن به دانشجویان -2-4 

 برای دانشجویان دختر افزایی برگزاری کارگاه های تخصصی کار و مهارت -2-5
 

 ضرورت:  -3ماده 
ی عالقمندی رو به افزایش است و این خود نشان دهنده کرده با عنایت به اینکه طی سالیان گذشته تعداد دختران تحصیل

 اندرون جامعه است، الزم است به دانشجویان دختر به عنوان پیشروهای زن و اثربخش ایشان به ایفای نقش های جدی

 انجام گیرد. ،نگریست و آموزش های مناسب جهت آشنایی آنها با فضای کسب و کار بعد از دانش آموختگی  جامعه

در حال حاضر با پیشرفت کشورهای دنیا در تمام زمینه های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، سیاسی و همچنین گسترش 

مناسب به دانشجویان داده شود تا بتوانند به موزش های تخصصی آتکنولوژی که به سرعت در حال افزایش است الزم است 

د. بدون شک کالس های درس دانشگاهی در هر رشته ای جوابگوی نخوبی در فضای کسب و کار مشغول به فعالیت شو

کارآفرینی، نوآوری، و موختگان الزم است آنها با مفاهیمی همچون آتمام نیازهای جامعه نمی باشد و برای اشتغال دانش 

صنایع به دنبال کسانی هستند که یا مهارت تخصصی  ها وبه طور جدی آشنا شوند. امروزه بیشتر سازمان کسب مهارت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84


داشته باشند و یا ایده و نوآوری. برای حضور فعال در این زمینه الزم است دانشگاه ها با در نظر گرفتن شرایط جامعه نسبت 

شجویان با کارآفرینی، برگزاری جشنواره و نمایشگاه های کار، برگزاری دوره های مختلف مهارت افزایی، آشنا کردن دان

 مهارت، نوآوری زمینه های الزم برای حضور موثر دانشجویان فراهم کنند.

 دانشگاه سمنان دانشگاه مجری: -3-1

 سسات آموزش عالی استان سمنانا و مؤتمامی دانشگاه هدانشجویان دختر شاغل به تحصیل در  :گستره اجرا -3-2

 

 

  زمان برگزاري: -4ماده 

 در دانشگاه سمنان مطابق جدول زمانبدی زیر برگزار خواهد شد: 1400اه بهمن و اسفند م،  3رویداد استانی کمند 

 زمان اجرا اقدام

 مهلت ارسال آثار
 تا روز

 30/11/1400شنبه 

 کارگاه های آموزشی برگزاری 

 « باشگاه مهارت افزایی» با عنوان 

 16/11/1400شنبه 

 الی

 5/12/1400پنجشنبه 

  داوری طرح های ارسال شده 

 30/11/1400شنبه 

 الی

 5/12/1400پنجشنبه 

 برگزاری نمایشگاه مجازی از آثار دانشجویان 

 )به مدت یک هفته(

 7/12/1400شنبه 

 الی

 12/12/1400پنجشنبه 

 برگزاری مراسم اختتامیه و

 تقدیر از برگزیدگان

 1400/ 17/12شنبه سه 

 همزمان با اعیاد شعبانیه

 

 

 



  :محورهاي رویداد -5ماده 

 و لباس/ ... ( صنایع دستی/ عکاسی/ ارتباط تصویری/ طراحی صنعتی/ نقاشی/ معماری و شهرسازی/ طراحی پارچه)  هنر و معماری -1

  انسان و دام ییداروو  ییغذا عصنای -2

 یمهندس تکنولوژی و -3

 زیستیی و فناوری های کشاورز -4 

 گچ، نمک و ...() آب،  صنایع معدنی -5

 اطالعات و ارتباطات فناوری -6

 یو گردشگر ستیز طمحی  -7

 : اولویت شرکت در رویداد با دانشجویان تحصیالت تکمیلی و سال آخر دوره کارشناسی می باشد.1تبصره

 خود اقدام نمایند.: دانشجویان می توانند به صورت فردی یا گروهی نسبت به ارائه ی طرح 2تبصره

  :شگاه مهارت افزایي( ) با كارگاه هاي مهارت افزایي  -6ماده 

 کارگاه هایی با تدریس اساتید متخصص و دانشجویان با کارآفرینی و اشتغال،آشنایی  پرورش و ارتقای طرح ها و به منظور

 مجرب ویژه دانشجویان شرکت کننده در رویداد برگزار خواهد شد که عناوین کارگاه ها به شرح زیر می باشد:
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 بنایی آقای

  آقای

 دکترمدرسی
 یاری خانم ترابی خانم

 متخصص

 روانشناسی

 فوق برنامه

 برگزاری گفتگوی تخصصی ) پنل( 

صاحبان صنایع با دعوت از کارآفرینان نمونه و 

 موفق

 برگزاری گفتگوی تخصصی ) پنل( 

در رابطه با مهارت مورد نیاز برای ورود به 

بازارکار با دعوت از کارفرمایان در صنایع 

 مختلف

 



 گردد.می برگزار  5/12/1400پنجشنبه  الی 16/11/1400شنبه از هفته سه باشگاه مهارت افزایی در طول  6-1

  :برگزاري نمایشگاه مجازي از آثار ارسال شده  -7ماده 

 یه گذاران مرتبط، نمایشگاهی ازاصوص مسئولین، صاحبان صنایع و سرمبا هدف معرفی طرح ها به عموم عالقه مندان به خ

 برگزار خواهد شد. 12/12/1400پنجشنبه  الی 7/12/1400شنبه از  آثار به صورت مجازی به مدت یک هفته

 :اختتاميه و تقدیر از برگزیدگان  -8ماده 

 دانشگاهی، از مسئولینبرگزار و در این مراسم  همزمان با اعیاد شعبانیه 1400/ 17/12شنبه سه روز اختتامیه  مراسم

 د.خواهد شاستانی و کشوری، خیرین، سرمایه گذاران و کارفرینان به منظور بازدید و حمایت از طرح های برگزیده دعوت 

 :جوایز و تسهيالت رویداد  -9ماده 

 تقدیر خواهد شد.نفر  21 از برگزیده در مجموعطرح سه از  رویداد در هر محور

 ریال به همراه تندیس رویداد 000/000/10نفر اول هر محور : هدیه نقدی به مبلغ  -

 ریال 000/000/8نفر دوم هر محور : هدیه نقدی به مبلغ  -

 ریال 000/000/6  نفر سوم هر محور : هدیه نقدی به مبلغ -

 حمایت ها:حاميان رویداد و  -10ماده 

 طرح های برتر به معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری معرفی خواهند شد. -

  معرفی خواهند شد.امید  صندوق کارآفرینی صاحبان آثار منتخب جهت دریافت وام خوداشتغالی به -

پارك های علم و طرح های منتخب در صورت پذیرش مورد حمایت همچنین جهت حمایت بیشتر از دانشجویان  -

 قرار خواهند گرفت.  دانشگاه سمنانفناوری 

 نکات ضروري: -11ماده 

  ،از سوی صندوق  الب تسهیالتقجوایزی در  ،عالوه بر جوایز نقدیبه منظور حمایت از طرح های تجاری برگزیده

 به نفرات/گروه های اول تا سوم تعلق می گیرد. کارآفرینی امید

  جهت تشویق و ترغیب دانشجوبان فعال در حوز کار و مهارت مقدمات الزم برای پوشش رسانه های محلی و ملی

 خواهد شد.فراهم 

  به منظور حمایت و حفظ ارزش طرح های برگزیده دانشجویان، هماهنگی الزم جهت ثبت اثر و مالکیت فکری آثار

 می گیرد.م انجا


