
 

 

 فراخوان رویداد کمند )رویداد کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر(

 :قابل توجه عالقمندان به شرکت در رویداد کمند 

رویداد کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر )تحت عنوان طرح کمند( با حمایت 

و  معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان

های  ها و طرح خانواده با محوریت توانمندسازی دختران دانشجو و حمایت از ایده

صنعتی ها برای اولین بار در ده دانشگاه منتخب کشور از جمله دانشگاه  نوآورانه آن

 .شود برگزار می امیرکبیر

 اهداف برگزاری این رویداد:

 ،نوآوری و کارآفرینی آشنایی دانشجویان با مفاهیم مهارت 

 های علم و  های دانش بنیان، پارک ایجاد ارتباط بین دانشجویان و شرکت

 های حمایت از کارآفرینی فناوری و صندوق

 ارائه محصوالت دانشجویان جهت بازدید دانشجویان و صاحبان صنایع 

  دانشجویان به دادن کرامت احساس و بانشاط فضای ایجاد 

 صی کار و مهارت افزایی برای دانشجویان دختربرگزاری کارگاه های تخص 

 :رویداد های  محور

 زیـسـت مـحیط 

 کشاورزی تولیدات 

  خوراکی و غذایی صنایع 

 و چوبی کارهای سازی، قاب زیورآالت، کفش، کیف، چرم،) دستی صنایع 

...) 



 

 

 مهندسی و تکنولوژی 

 (تبلیغات و پیکسل طراحی) گرافیک و عکاسی 

  ،لباس و پارچه طراحی دوخت، پوشاک 

 نحوه اجرا:

ئه طرح به دانشجویان می بایست طرح های خود را در قالب یک فیلم یک دقیقه ای )ارا

 به دبیرخانه ارسال نمایند.صورت فردی یا گروهی( 

طرح های ارسال شده در فرصت یک هفته ای در گروه داوران رویداد بررسی و طرح 

های برگزیده طبق شاخص های تعیین شده از سوی شورای سیاست گذاری جهت 

 رقابت در بخش دوم طرح کمند انتخاب می شوند.

ام اقدپس از انتخاب طرح های برگزیده نسبت به اطالع رسانی به دانشجویان منتخب 

 می گردد.

 :کات ضرورین

  اولویت شرکت در رویداد با دانشجویان تحصیالت تکمیلی و سال آخر

 .باشد دوره کارشناسی می

 توانند به صورت فردی و گروهی نسبت به ارایه طرح خود  دانشجویان می

 .اقدام نمایند

 کتبی  کار به همراه توضیحات های دانشجویی باید به صورت نمونه طرح

دبیرخانه  ... بهده شده، تمایز از سایر محصوالت ودرمورد هزینه، مواد استفا

 .رویداد ارسال شود



 

 

 :ها حمایت

صندوق شده با  شوند با هماهنگی انجام ر مرحله نهایی انتخاب میدانشجویانی که د

 شود اقدام می اشتغالی وام خودنسبت به معرفی آنها جهت دریافت  کارآفرینی امید

ریال؛ نفر دوم برگزیده  0011101110111نفر اول برگزیده طرح کمند مبلغ تسهیالت )

، ل(ریا 01101110111رح کمند ریال؛ نفر سوم برگزیده ط 01101110111طرح کمند 

تقدیم می جوایز نقدی  هر محور سه منتخب برگزیده به دانشگاه میزباناز طرف 

 001110111ریال، نفر سوم:  001110111ریال، نفر دوم:  0101110111)نفر اول:  گردد

پارک علم و فناوری  های همچنین جهت حمایت بیشتر تا حد امکان از حمایت ؛ریال

 .های مرتبط بهرهمند خواهند شد استان و سایر نهاد

 گستره اجرا:

 های استان دانشجویان دختر شاغل به تحصیل در دانشگاه

جهت شرکت در  ها و دستاوردهای ارزشمند خود را توانند آثار، ایده دانشجویان دختر می

 .این رویداد ارسال نمایند

 :دبیرخانه تلفن تماس

 14102303040تماس صفحات مجازی  -12004040120

 دانشگاه صنعتی امیرکبیرعی اجتماآدرس وبگاه مدیریت فرهنگی و 

Farhangi.aut.ac.ir 

  

 


