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دانشجویان و دانش  مـلی چهارمین همایش
  رانــباف ایـرش دستــــآموختگان ف

  
چهارمین همایش دانشجویان و دانش آموختگان فرش دستباف ایران پس از دو دهه دانشگاهی شدن رشته فـرش بـه میزبـانی    

رشته فرش در مقاطع کاردانی، کارشناسی و اخیراً کارشناسـی ارشـد در ایـن    . برگزار خواهد شد 1394دانشگاه بیرجند مهرماه 
ه الزم و ضـروري اسـت در قالـب یـک رویـداد فرهنگـی، هنـري و علمـی         مدت دانشجو و دانش آموختگانی را تربیت کـرده کـ  

دانشجویان، دانش آموختگان و مسئولین امر بـه   ،رقابتیها در یک فضاي  تا ضمن معرفی بهترین نمایان شود ها آندستاوردهاي 
هم فکـري راهکارهـاي مناسـبی بـراي حـل       ضمن تابپردازند؛  رشته فرش نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهاي پیش روبیان 

 ملـی انجمن علمی فـرش ایـران بـه همـراه سـایر نهادهـاي حمـایتی چهـارمین همـایش           از همین رو .مشکالت اندیشیده شود
  .برگزار خواهد کرد 1394مهرماه  پانزدهم و شانزدهمدانشجویان و دانش آموختگان فرش را با شرایط و اهداف زیر در تاریخ 

  
  ررات عمومی همایششرایط و مق

 وموسسه  دانشگاه هر و مقطع هر در و هرگرایش با فرش آموختگان دانش و دانشجویان همه براى همایش در شرکت
 –هـا   که تنها یک مقطع تحصیلی آنی دانشجویان سایرهمچنین   .است آزاد )غیردولتیودولتی ( آموزش عالی رسمی

مجـاز بـه شـرکت در همـایش      نیز فرش بوده و سایر مقاطع غیر مرتبط باشد -کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد
  .هستند

 به اثر راهیابى از پس .کند استفاده صاحب اثر نام ذکر با ها بخش همه در رسیده آثار از است مجاز همایش دبیرخانه 
 و اثـر  پدیدآورنـده  کامـل  مشخصـات  فاقـد  که آثارى. ندارد وجود همایش برنامه از آن کردن خارج امکان همایش،

و بسته بـه  دو  یک و مطابق فرم شمارهباید  و اثر درج مشخصات پدید آورنده( شد نخواهند پذیرفته داورى در باشند،
 .)باشدنوع اثر 

 ظرف دریافت آثار جهت مراجعه وعدم شود مى اثر صاحبان به  بازگشت آماده همایش پایان از پس شده دریافت آثار 
و دبیرخانـه همـایش نسـبت بـه آن آثـار مسـئولیتی را        بـود  خواهـد  اثـر  دریافـت  از انصراف منزله به ماه، یک مدت
 .پذیرد نمی

 هیچگونـه   آنهـا،  نگهـدارى  و حفظ در تالش و دقت نهایت کاربردن به و آثار ارزش به اعتقاد ضمن همایش دبیرخانه
 حوادث غیرمترقبه و پستى مشکالت نامطلوب، ارسال از ناشى خسارت و احتمالى دیدگى آسیب برابر در لیتىمسئو
   .ندارد

 است اثر معنوى مالکیت اعالم نیز و شده تعیین شرایط همه قبول منزله به همایش در شرکت و اثر ارسال.  
  

  اهداف همایش
 فرش دستبافدستاوردهاي علمی و هنري دانشجویان و دانش آموختگان  براي مناسب فضاي ایجاد   
 کشور فرش آموختگان دانش و دانشجویان هنري آثار نمونه قالب در دستباف فرش هنر زیباي هاي جلوه معرفی  
 آموختگان دانش و دانشجویان به جدید هاي یافته انتقال نیز وهنري  براي تبادل اطالعات علمی و ایجاد زمینه  
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 هـاي   بـه دسـتگاه   کشـور  فـرش  آموختگـان  دانش و دانشجویان مشکالت و مسائل بررسی وانتقال يزمینه سازي برا
  ذیربط

  
  محورهاي رقابتی همایش

  بخش علمی -الف  
ارسال  .کنند ارسال همایش دبیرخانه به زیر رهاي پیشنهاديدر محو را خود هاى مقاله توانند مى کنندگان شرکت :مقاله     

  .باشند می ارزیابی کمیته علمی زیر در اولویتمقاله با موضوع کلی فرش دستباف آزاد است ولی محورهاي 
 فرش و آموزش عالی :موضوع ویژه همایش 

  :محورهاي پیشنهادي
 

  1404بررسی جایگاه فرش دستباف در سند چشم انداز  -
   هاي دانشجویان و دانش آموختگان فرش چالش -
  آینده پژوهی در فرش دستباف -
  فرش و اقتصاد مقاومتی -
  دستبافتجارت الکترونیک فرش  -
  هاي تدریس و آموزش دانشگاهی فرش دستباف شیوه -
  هاي دانشگاهی رشته فرش دستباف بررسی سرفصل -
 هاي برطرف نمودن آن شناخت تهدیدهاي پیش روي فرش و راه -

  
 مقاالت ارسالی نباید پیشتر در جایی ارائه شده باشد. 
 فـرش  آموختـه  دانـش  یـا  و دانشجوگان آن نویسند یکی از یا هنویسند که شد خواهند پذیرفته داورى براى مقاالتى 

 .باشد
 است ضرورى...) و  منابع ها، نوشت پى گیرى، نتیجه متن، مقدمه، چکیده،(پژوهشى  موازین رعایت مقاله، ارایه در. 
 باشد شده تنظیم 4صفحه آ 15 در حداکثر ...)  و جداول تصاویر، گرفتن درنظر با(مقاله  هر.   
  تنظیم و ارائه شوند )فرم شیوه نامه نگارش مقاالت( مطابق شیوه نگارش پیوستمقاالت الزم است. 
  الزم است به سامانه همایش ملـی فـرش دسـتباف    دانشجویانی که مایل به ارائه مقاله با محورخراسان جنوبی هستند

 هزینـه  ر پرداخـت ولی نیاز به دو با ؛مراجعه نمایند www.conf.birjand.ac.ir/carpetخراسان جنوبی به نشانی 
  .اولیه ندارند

همایش باشند به صورت جداگانه ارزیابی و در  ویژه و محورهاي پیشنهاديمقاالتی که مستقیماً مرتبط با موضوع  :نکته مهم*
  .پنل مخصوص به خود ارائه خواهند شد

  
اي  دانشجویان و دانش آموختگان فرش دسـتباف در نظـر دارد در بخـش ویـژه     ملی کمیته علمی چهارمین همایش :پایان نامه

بـراي ایـن منظـور و بـا رعایـت      . پایان نامه برتر حوزه فرش دستباف را در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد معرفی کنـد 
د گروه آموزشـی فـرش در هـر    مصوب شد هر دانشگاه به صالحدی ،هاي دفاع شده ها نسبت به پایان نامه حقوق معنوي دانشگاه

ضروري است بـراي ارزیـابی یـک نسـخه از     . گرایش و مقطع حداکثر سه پایان نامه برتر خود را به دبیرخانه همایش ارسال کند
ارسـال  پیوست به  تصویرآن دارد کارعملی اگرنیز  وآن  مجله یا مستخرج از پایان نامه مقالهگواهی پذیرش پایان نامه به همراه 
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توانند از گروه آموزشی فرش دانشگاه محل تحصـیل خـود پیگیـري     دانش آموختگان عالقمند به شرکت در این بخش می .دشو
  .الزم را انجام دهند

را کامـل و   یـک شود الزم است فرم شماره  ها براي شرکت در این بخش معرفی می دانش آموختگانی که پایان نامه آن :توضیح
   .دبراي دبیرخانه همایش ارسال کنن

  
  و مهارتی بخش هنري -ب

محدودیتی در سـبک منـاطق   . ارائه دهد تنها یک اثر ها هریک ازقسمت در تواند در بخش هنري همایش هر شرکت کننده می
پـس  . (براي ارسال آثار در این بخش تکمیل فرم شماره یک و دو الزامی است .و ابعاد وجود ندارد) روستایی، شهري و عشایري(

  )تا رسید وصول آثار براي شما ایمیل شود فرمائیداز ارسال آثار حتما پیگیري 
  

  هاي مهارتی بخش
 ارائه نماید تواند طرح مدادي را روي کاغذ با اندازه اصلی در این بخش هر شرکت کننده می :طراحی .  
  به صورت سنتی و دستی بایـد ارائـه    رنگ و نقطه شده را در این بخش هر شرکت کننده طرحِ :نقطه دستیرنگ و

  .کند
 به  هاي رنگ و نقطه شده کامپیوتري در اندازه اصلی در کیفیت مناسب پرینت رنگی طرح :رنگ و نقطه کامپیوتري

  .باشد همراه سی دي فایل اثر
 هاي دانشجویی پرز دار و پودي دست بافته :بافت.  
 هر کدام به صورت جداگانه ارزیابی خواهد شد که شامل آلبوم رنگرزي طبیعی یا شیمیایی :رنگرزي.  
 گزارش تصویري(شامل نمونه کارهاي مرمت شده به همراه گزارش قبل از انجام کار و بعد از انجام کار  :مرمت(  

بامعرفی وحمایت گروه فرش یا معاونت ) نفر 10حداقل(دانشگاه به صورت گروهی  دانشجویانی که از یک: نکته مهم
  . آثار خود را ارسال نمایند امتیاز ویژه اي در ارزیابی به خود اختصاص خواهند داد فرهنگی آن دانشگاه

  
  )نمونه فرشي انتخاب دانشجو (بخش ویژه همایش  -ج

نیـز  انـد و اکنـون    فرش هستند و یا در مقطعی دانشجو فرش بوده يدانشجوهریک از عالقمندان که براي شرکت در این بخش 
ـ   4 و 3 سوابق خود را مطابق فرم شـماره  توانند می دانشجو رشته دیگري هستند مسـتندات بـه دبیرخانـه     ه همـراه تکمیـل و ب

  .همایش ارسال کنند
  

  تقدیر از برگزیدگان
 هیأت سوى از تقدیر آثار قابل عنوان به ها آن از تعدادى دبیرخانه، به رسیده آثار تعداد به بسته ها رشته از هریک در 

 .شد خواهند معرفى داوران
 شد خواهد انتخاب رشته هر در برگزیده اثر عنوان به اثر یک تقدیر، قابل آثار و مقاالت میان از. 
 گرفت خواهد تعلق سپاس لوح تقدیر، قابل آثار تمامى به. 
 شد خواهند مند بهره نقدى جوایز از سپاس لوح بر افزون برگزیده آثار.  
 در بخش مهارتی از آثار منتخب رسیده نمایشگاهی در محل همایش برپا خواهد شد .  
  شوند میآثار برگزیده در ویژه نامه همایش منتشر.  
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  زمان و مکان همایش
  خراسان جنوبی، بیرجند، دانشگاه بیرجند :محل برگزاري همایش

  1394مهرماه  و شانزدهمپانزدهم : زمان برگزاري
  1394 شهریور 7 :مقاالتاصل آخرین مهلت ارسال آثار و 

  1394شهریور  31: اعالم نتایج داوري آثار و مقاالت
  1394 مهـــــر 2 :آخرین مهلت ثبت نام

.  
  ثبت نام نحوه

 تحصیل محل دانشگاه فرش گروه مدیر بهمطابق با فرم شماره یک  را خود تقاضاى توانند مى همایش در شرکت به عالقمندان
  .دند فرم ثبت نام را کامل و به ایمیل دبیرخانه همایش ارسال فرمایتوانن همچنین می .نمایند تحویل دبیرخانه همایش یا و
 

  نام ثبت هزینه
الزم به ذکر اسـت در زمـان همـایش دو کارگـاه     . باشد با توجه به شرایط به شرح زیر می براي هر شرکت کننده هزینه ثبت نام

  . شود برگزار خواهد شد که براي شرکت کنندگان گواهی معتبر صادر میآموزشی و پنل تخصصی 
  چهل هزار تومان   :مقاله اثر یاثبت نام اولیه با ارسال 

  پنجاه هزار تومان :مقاله اثر یا ثبت نام اولیه بدون ارسال
  : توضیحات
  لـذا در زمـان ثبـت نـام     . شـوند  علمی فرش ایران درهر دو مورد از پنجاه درصد تخفیـف برخـوردار مـی   اعضاء انجمن

تصویر کارت عضویت در انجمن را که تا پایـان سـال    به پیوست فرم شماره یک ضروري است براي استفاده از تخفیف
  .اعتبار دارد را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند 1394

 هیئت علمـی و دانشـجوي    اعضاي شگاه ها هزینه ثبت نام و شرکت در همایش هاي علمی را بهبر اساس مقررات، دان
 .شود تحصیالت تکمیلی پرداخت می نمایند، لذا براي همه شرکت کنندگان گواهی حضور در همایش صادر می

  ش ایران پرداخت صورت اینترنتی از طریق سایت انجمن علمی فرمبلغ حق ثبت نام را به شرکت کنندگان می توانند
به نـام  63214بانک ملت شعبه قرنی کد 2101103464توانید هزینه ثبت نام را به شماره حساب  همچنین می. دنکن

    . انجمن علمی فرش ایران واریز فرمائید
  عودت داده میشودبرگزیده  آثار اول آورنده پدید و مقاالت اول نویسندگان نام ثبتمبلغ پس از همایش. 
  باشد کنندگان در همایش در صورت لزوم شرایط اسکان به مدت یک شب و پذیرایی فراهم میبراي شرکت. 
  فـرش دسـتباف   «یـا  » دانشجویان و دانش آموختگـان فـرش  «در صورتی که شرکت کنندگان در یکی از دو همایش

 . کت کنندشرکت کنند پرداخت یک هزینه ثبت نام کافی است و میتوانند در هر دو همایش شر» خراسان جنوبی
 

  اطالعات تماس
طبقـه   -ساختمان دانشگاه عالمـه طباطبـایی   -ابتداي خیابان آبان شمالی –خیابان کریم خان زند  –تهران  :نشانی دبیرخانه

   انجمن علمی فرش ایران -218اتاق  -دوم
  02181032229 :تلفن

  02181032200 :فکس
  info@icsa.ir :ایمیل
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 www.icsa.ir :سایت
  

  حامیان همایش
  نهادها و تشکل هاي حمایت کننده

  عتفوزارت  فرهنگیمعاونت 
  مرکز ملی فرش ایران

  معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري
  بانک تجارت

  شرکت سهامی فرش ایران
  سازمان میراث فرهنگی و گردشگري کشور

  کمیسیون ملی یونسکو ایران
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