
 

 نخستین همایش رودوزی های سنتی سیستان و بلوچستان
 

 فرهنگ و هنر،  اقتصاد  ت پوشش:ـوزه های تحـح

 ایش:ـداف همـاه

 شناسایی  و معرفی هنرمندان شاخص و پیشکسوت و مروری بر آثار ایشان -

 ش مایه های سوزندوزی بلوچشناسایی  و معرفی نق -

 دوزی سیستانش مایه های خامه شناسایی  و معرفی نق -

 بررسی و ریشه یابی نقوش بکار رفته در آثار رودوزیهای سنتی سیستان و بلوچستان -

 بررسی تطبیقی نقش مایه ها و رنگ های بکار رفته در سوزندوزی بلوچ در دو منطقه سرحد و مکران -

بررسی نقش رودوزیهای سنتی در بهبود فضای کسب و کار مناطق محروم و توسعه کسب و کار  -

 اییروست

ارائه و تبیین راهکارهای رشد اقتصادی و اشتغالزایی با رویکرد رودوزی های سنتی سیستان و  -

 بلوچستان

 

 ایش:ـورهای همـمح

 بررسی و تشریح طرح ها و رنگ های بکار رفته در رودوزیهای سنتی سیستان و بلوچستان -

 نقد و تحلیل نقوش بکار رفته در رودوزیهای سنتی سیستان و بلوچستان -

 ها نوآوری و الگوهای نو در طراحی محصول با حفظ اصالت -

راهکارهای رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی و بررسی چالش های کارآفرینی با رویکرد رودوزیهای  -

 سنتی سیستان و بلوچستان

چگونگی بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی مناطق محروم با تکیه بر رودوزیهای سنتی  -

 وچستانسیستان و بل

 بررسی تطبیقی هنر سوزندوزی در مناطق مختلف استان -

 نقش رودوزیهای سنتی در توانمند سازی زنان و توسعه کسب و کار روستایی -



 

 

  :ایشـی همـجانب های هـبرنام 
  نوروزی مهتاب خانم سرکار مرحوم سوزندوز برجسته هنرمند از تجلیل مراسم  -

 استان سنتی رودوزیهای آثار و عکس نمایشگاه  -

 

 کتواب  در رایگوان  صوورت  به همایش برگزیده به اطالع کلیه پژوهشگران محترم می رساند، مقاالت 

 چوا   کشوور  گردشوگری  و دسوتی  صنایع، فرهنگی میراث سازمان دستی صنایع مقاالت مجموعه

  خواهد شد.

 

 تاریـخ های مهـم:

 5931آبان  22    تاریخ شروع ثبت نام و ارسال مقاله:

 5931بهمن  22     آخرین مهلت ارسال مقاالت:

 5931 اسفند 1     :نام ثبت مهلت آخرین

 5931اسفند  1    داوری: نتایج اعالم

 5931 اسفند 51    :همایش برگزاری زمان

 :اس با ماـتم
 

 معاونت صنایع دستی -موزه منطقه ای جنوب شرق -بلوار شهید مطهری -زاهدان  :دبیرخانهآدرس 

 11399223421: دبیرخانهتلفن 

 hamayesh95sb@gmail.com: پست الکترونیک

ساعت پاسخ  23کلیه درخواستها و سواالتی که از طریق پست الکترونیکی مطرح شوند حداکثر طی  :هـتوج

می باشد لذا خواهشمند است در موارد غیر ضروری  ضروری امور جهت تماس های شماره و داده خواهند شد

 نفرمایید. با تلفن های دبیر خانه تماس حاصل

 


