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  خراسان جنوبی همایش ملی فرش دستباف 
تاکنون بـه   ،همسایل اجتماعی آن منطق فرهنگ و و نقش آن دراقتصاد سابقه طوالنی فرش دستباف درخراسان جنوبی و باوجود

سوابق آمـوزش عـالی فـرش     اهمیت این امر و وجود استعداد دانشگاهی و .چندانی به آن صورت نگرفته استلحاظ علمی توجه 
راسـتاي   در ایـران  فـرش  علمـی  انجمـن  ، بیرجنـد  دانشگاهجدي مشارکت  میزبانی وپذیرش با در این استان موجب گردیدکه 

چهارمین همایش ملی دانشـجویان ودانـش آموختگـان     درکنار برگزاري اولین همایش ملی فرش خراسان جنوبی را اهداف خود
 بـا  .اقدام کند 16/7/1394 نهادهاي حمایتی استان نسبت به برگزاري آن درتاریخ حمایت سایر با نموده و پیگیري فرش کشور،

اقتصاد  درعرصه ملی فرش و ها جایگاه  آن بیرجند و قهستان و، درخش  مود،: ه سابقه درخشان فرش مناطقی همچونعنایت ب
دانشـجویان   ،ژوهشـگران پ ،هنرمندان با استقبال استادان، رود می انتظارمعیشت این منطقه،  رفع مشکالت اشتغال و و ینفت غیر

-ه مقاالت وگزارش هاي علمی خویش بر غناي این رویـداد علمـی  ئبا ارا گردیده و پرکاربرد روبرو عالقمندان هنرهاي بومی و و
  .پژوهشی بیفزایند

  
  مقررات عمومی همایش شرایط و

  .آزاد استاساتید و دانشجویان  هنرمندان، ان،دانش پژوهمحققان،   همه براى و ارائه مقاله همایش در شرکت
  

  اهداف همایش
 خراسان جنوبی فرش خاجی بارویکرد وداخلی  انگرشپژوه هنري -علمی دستاوردهاي براي مناسب فضاي ایجاد 
 عویندم و استادان پژوهشگران، به جدید هاي یافته انتقال نیز و هنري و علمی اطالعات تبادل براي زمینه ایجاد   
 فراملی سطح ملی و مزایاي فرش دستباف خراسان جنوبی در ها و ویژگی معرفی و شناسایی  
 تالش در راستاي دستیابی به چشم انداز مدون فرش دستباف خراسان جنوبی در سایه هماهنگی نهادهاي ذیربط  
 خراسان جنوبی  دستباف فرش هنر زیباي هاي جلوه معرفی 

  
  محورهاي همایش

 .در انتخاب مقاالت، اولویت با مقاالت مرتبط با منطقه خراسان جنوبی خواهدبود
  

 شناسی فرش دستباف زیباییطرح، نقش و  -1
 ها در فرش دستباف سیر تحول نقش مایه 
 مطالعه تطبیقی نقوش 
 شناسی و معرفی طرح و نقش مناطقیی زیبا 
 هاي رایج ها و رنگ نماد شناسی نقش مایه 
 نقش مناطق اقلیم برطرح و فرهنگ بومی و اعتقادات، تاثیر 

 
 فناوري و مواد اولیه فرش دستباف  -2

 فرآوري و اصالح مواد اولیه فرش دستباف 
 هاي بافت فرش  شیوه 
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 شناسایی و معرفی رنگزاهاي طبیعی 
 تکمیل و  سازي فرایندهاي رنگرزي بهینه 
  نظري و عملی مرمت فرش دستبافمبانی 

 
 مدیریت، اقتصاد و بازاریابی فرش دستباف -3

 هماهنگی بازار و سلیقه مصرف کنندگان 
 نظام تولید و فروش فرش دستباف 
 جنوبی خراسان نقش زنان در نظام تولید فرش 
 دستباف فرش اقتصاد در اطالعات فناوري از گیري بهره و تجارت نوین هاي شیوه 
 المللی هاي گسترش اقتصاد فرش در سطح استانی، ملی و بین چالشها و  قابلیت 
  اقتصاد مقاومتی آن در دستباف و نقشفرش 

 
 یفرش خراسان جنوب پیشینه -4

 درخشش فرش خراسان جنوبی تاریخ و 
 هنرمندان فرش خراسان جنوبی مشاهیر و 
 جنوبی خراسان خاص اي و هاي موزه فرش 
 ،جنوبی خراسان فرش حامیان و ها شرکت سابقه نهادها  

 
 خراسان جنوبی آینده پژوهی در فرش دستباف ایران و -5      

 و برنامه هاي توسعه ملی1404یگاه فرش دستباف در سندچشم انداز جا 
 ،فرش دستباف اشتغال و کارآفرینی 
 روستایی پایداري و توسعه در فرش تخصصی آموزش تاثیر  
 ،دستباف فرش جنوبی و خراساناقلیم اقتصادي  اجتماعی و توسعه فرهنگی 
 کشور مرزي هاي استان در فرش محوري اقتصاد محوري، امنیت 
 است ضرورى...) و  منابع ها، نوشت پى گیرى، نتیجه متن، مقدمه، چکیده،(پژوهشى  موازین رعایت مقاله، ارایه در. 
 صفحه  20 در حداکثر ...)  و جداول تصاویر، گرفتن درنظر با(مقاله  هرAباشد شده تنظیم ٤.   
  از  و چکیـده مقـاالت   شیوه نامه نگارش مقـاالت  ایلفلطفا (نگارش  نامه مقاالت الزم است مطابق شیوهچکیده و اصل

  .تنظیم و ارائه شوند )دریافت گردد www.conf.birjand.ac.ir/carpetسایت همایش 
  

  امتیازهاي همایش
  هاي گلجـام، مطالعـات    در صورت انطباق با شرایط فصلنامهبه منظور تقدیر از صاحبان مقاالت برتر، این قبیل مقاالت

  .فرهنگی اجتماعی خراسان و نگارینه هنر نیز به ترتیب اولویت به چاپ خواهند رسید
  پایگاه درمقاالت پذیرفته شده  ISC )شوند نمایه می) پایگاه استنادي علوم جهان اسالم.  

  
  زمان و مکان همایش

  خراسان جنوبی، بیرجند، دانشگاه بیرجند :محل برگزاري همایش
  1394مهرماه  شانزدهم: زمان برگزاري



   ملیفراخوان همایش 
  خراسان جنوبی  فرش دستباف

 

دبیرخانه همایش  |دانشکده هنر  |پردیس شهداي دانشگاه بیرجند  |خیابان دانشگاه | بیرجند  |خراسان جنوبی : نشانی دبیرخانه
 056 -  32227225: فکس | 056 - 32227175: تلفن  |ملی فرش دستباف خراسان جنوبی 

www.conf.birjand.ac.ir/carpet                                       carpet@birjand.ac.ir  

  1394اول مرداد ماه: چکیده مقاله ارسال مهلت آخرین
  1394دهم مرداد: چکیده داوري نتایج اعالم

  1394 شهریور7 :مقاالتاصل آخرین مهلت ارسال 
  1394شهریور  31: اعالم نتایج داوري مقاالت

  1394 ماههرم دوم :درهمایش نام آخرین مهلت ثبت
.  

  ثبت نام نحوه
  ثبت نام و ارسال مقاله به همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی تنها از طریق سامانه همایش به نشانی

 www.conf.birjand.ac.ir/carpet انجام خواهد شد.  
 

  نام ثبت هزینه
   . باشد با توجه به شرایط به شرح زیر می براي هر شرکت کننده هزینه ثبت نام

  چهل هزار تومان   :مقاله ثبت نام اولیه با ارسال چکیده
  پنجاه هزار تومان :مقاله ارسال چکیده ثبت نام اولیه بدون

  : اتتوضیح
  لـذا در زمـان ثبـت نـام      .شـوند  دو مورد از پنجاه درصد تخفیـف برخـوردار مـی   اعضاء انجمن علمی فرش ایران درهر

اعتبـار دارد را بـه    1394ضروري است براي استفاده از تخفیف تصویر کارت عضویت در انجمن را که تـا پایـان سـال    
  .دبیرخانه همایش ارسال نمایند

  هیئت علمـی و دانشـجوي   اعضاي بر اساس مقررات، دانشگاه ها هزینه ثبت نام و شرکت در همایش هاي علمی را به
  .شود میتکمیلی پرداخت می نمایند، لذا براي همه شرکت کنندگان گواهی حضور در همایش صادر تحصیالت 

  خراسان جنوبیدستباف سایت همایش ملی فرش الزم است مبلغ حق ثبت نام را به صورت اینترنتی از طریق 
  . شودپرداخت  www.conf.birjand.ac.ir/carpet به نشانی پژوهشگر پنل کاربري و
  باشد می پذیرایی فراهمدو شب وبه مدت حداکثربراي شرکت کنندگان در همایش در صورت لزوم شرایط اسکان. 
  فرش دستباف «یا » دانشجویان و دانش آموختگان فرش«در صورتی که شرکت کنندگان در یکی از دو همایش

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

  اطالعات تماس
|  دانشـکده هنـر  |  پـردیس شـهداي دانشـگاه بیرجنـد    | دانشگاه  خیابان| بیرجند | خراسان جنوبی  :مرکزي نشانی دبیرخانه

  دستباف خراسان جنوبی ملی فرش خانه همایشدبیر
  056 -32227175  :تلفن

  056 - 32227225 :فکس
  carpet@birjand.ac.ir: ایمیل
   :سایت

 www.icsa.irسایت انجمن علمی فرش ایران 
   www.conf.birjand.ac.ir/carpetهاي دانشگاه بیرجند  سامانه مدیریت همایش

  



   ملیفراخوان همایش 
  خراسان جنوبی  فرش دستباف

 

دبیرخانه همایش  |دانشکده هنر  |پردیس شهداي دانشگاه بیرجند  |خیابان دانشگاه | بیرجند  |خراسان جنوبی : نشانی دبیرخانه
 056 -  32227225: فکس | 056 - 32227175: تلفن  |ملی فرش دستباف خراسان جنوبی 

www.conf.birjand.ac.ir/carpet                                       carpet@birjand.ac.ir  

  حامیان همایش
  نهادها و تشکل هاي حمایت کننده

  جمهوري ریاست فناوري و علمی معاونت
  عتفپژوهش وفناوري وزارت معاونت 

  ایران فرش ملی مرکز
  فرش صنعتو  دانش هماهنگی کانون

  و گردشگري کشور،صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی 
  شوراي راهبردي فرش وزارت آموزش وپرورش

  استانداري خراسان جنوبی
  فناوري استان خراسان جنوبی پارك علم و

  جنوبی خراسانبنیاد ملی نخبگان 
  جنوبی تجارت خراسان سازمان صنعت، معدن و

  جنوبی تعاون ورفاه خراسان اداره کل کار،
  جنوبی سیماي خراسان سازمان صدا و

  جنوبی ارشاد اسالمی خراسان اداره کل فرهنگ و
  جنوبی امور خیریه خراسان اداره کل اوقاف و

  جنوبی شعبه خراسان –شرکت سهامی فرش
  جنوبی خراسان -امام خمینیکمیته امداد 

  صندوق کارآفرینی امید
  شهرداري شهر بیرجند

  

  حامیان علمی
  دانشگاه کاشان

  دانشگاه هنر اصفهان
  دانشگاه هنر اسالمی تبریز

  دانشگاه هنر تهران
  دانشگاه هنر شیراز

  دانشگاه شهرکرد
  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  دانشگاه شهید باهنر کرمان
  دانشگاه سمنان

  )اردکان( دانشگاه علم و هنر یزد
  دانشگاه جامع علمی کاربردي

  دانشگاه پیام نور
  اي دانشگاه فنی و حرفه

  بیرجندواحد دانشگاه ازاد اسالمی  
  دانشگاه ازاد اسالمی واحد نجف آباد

   اي سپیده کاشانی دانشکده فنی حرفه

  حامیان سایر 
  کمیسیون ملی یونسکو

  سیما سازمان صدا و
  طره دوماهنامه

  سایت اطالع رسانی فرش ایران
  

  کمیته علمی همایش
  دکتر حسین بارانی :دبیر علمی همایش

  
  کمیته اجرایی همایش

  فرهاد خسروي بیژاهم دکتر  :همایش دبیر اجرایی
  


