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مقدمه:
زنان ،بخش بزرگی از جامعه انسانی را تشکیل می دهند که مشارکت و فعالیت آنان ،از کلیدهای مهم پیشرفت و توسعه
جوامع بشری است .توانمندسازی ،یک پروسه فعال و چندبعدی است که زنان را قادر میسازد تا هویت و قدرت خود را در
تمامی حوزههای زندگی به رسمیت بشناسند .این مشارکت زوایا و جوانب پنهان و آشکار بسیاری دارد که پرداختن به هر
گوشه آن میتواند پنجرهای باز به روی پیشرفتی شگرف باشد .مهمتر آنکه ،زمینهسازی این مشارکت نیازمند تغییرات
بنیادی و گاه فرهنگی عمیق در جامعه ،قوانین و و حتی در محیط بینالملل است تا با رفع موانع و محدودیتها ،شاهد
شکوفایی تواناییهای آنان و مشارکت بیشتر در توسعه و سطوح مختلف اجتماعی باشیم.
یکی از شاخصها ی نوسازی اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی ،مشارکت زنان و نحوه ایفای نقش آنها در ساختارهای اقتصادی
است .در واقع ،با توجه به نقش حساس زنان تولید و توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ،کارآفرینی به عنوان
مهمترین عامل در به ظهور رساندن تواناییهای زنان بوده و هر اندازه میزان مشارکت آنان افزایش یابد روند رشد و توسعه
تسهیل میگردد؛ بنابراین جوامعی که خواهان توسعه همهجانبه هستند ،باید امکان رشد و شکوفایی استعدادها را برای
تمامی اعضای خود ،از جمله زنان شاغل فراهم سازند.
بدین رو در عرصه جهانی ،زنان خالق ،نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان ،منشأ تحوالت بزرگی در زمینههای صنعتی،
تولیدی و خدماتی شدهاند و نقش آنان به عنوان موتور توسعه اقتصادی ،قهرمانان ملی و توسعه صنعتی ،محرك و مشوق
سرمایهگذاری  ،عامل ایجاد اشتغال ،گزینه اصلی انتقال فناوری و عامل رفع خلل و تنگناهای بازار ،در جوامع تبیین یافته
است .موفقیت زنان کارآفرین در جوامع درحالتوسعه نه تنها موجب سود اقتصادی میشود بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی
نیز ایجاد میکند.
برای حمایت بیشازپیش از زنان برای حضور حداکثری در جامعه الزم است ،ابتدا آموزشهای الزم جهت اشتغال و
فعالیتهای اجتماعی مورد نظر کشور به آنها داده شود و سپس فرصت همکاری در سازمانها ،شرکتها و مشاغل گوناگون
برای آنها فراهم شود تا بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کرده و به توسعه و تعالی کشور کمک کنند.
به همین منظور معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست
جمهوری رویداد کار ،مهارت و نوآوری دانشجویان دختر (کمند) را برای تحقق این امر برنامه ریزی نمودهاند .این رویداد
که با محوریت توانمندسازی دختران دانشجو و حمایت از ایده ها و طرحهای نوآورانه آنها انجام گرفته است ،به میزبانی
دانشگاه شیراز در سطح استان فارس برگزار میگردد.
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محتوای آثار ارسالی به دبیرخانه
در قسمت اول فایل ارسالی فقط موارد زیر نوشته شود
 -1نام طرح

 -2نام و نام خانوادگی مسئول طرح

 -3نام دانشگاه و شماره دانشجویی

 -5شماره تماس
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در قسمت چهارم فایل ارسالی نیز در صورت تمایل به ارائه توضیحات بیشتر که در سه قسمت قبلی ذکر نشده ،نوشته شود.

توجه شود:
 -1فونت استفاده شده برای تهیه گزارش B Nazanin ،و سایز فونت  13باشد.
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