
مشهد  پایتخت فرهنگی جهان اسالم   بهمن 1396

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوي
معاونت هنريمعاونت هنري و سینمایی



بخش هاي جشنواره:
 1- طراحی لباس

 
2- طراحان لباس مهمان

3- طراحی پارچه

در بهار آفرینش� بعد از زنان� گل ها زیباترین مخلوقات ال� هستند� بیارای آنان را به طراوت گلهای بها�

مقدمه:
مد و لباس بصورت یک نماد بصـري فرهنگی-اجتماعی قدرتمند در جامعه عمل می کند. درواقع 

مد براساس تفکرات فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و اقتصادي خلق می شود.
تا پیش از این نگاه صـنعتی صــرف به این مقوله موجبات بی توجهی به ابعاد اصــلی مد ایرانی و 
اسالمی را فراهم ساخته و معیار در موضوعات دیگر جسـتجو می شد. این درحالی است که حفظ 
و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی و اســالمی و ترویج الگوهاي بومی و ملی ازطریق مد ســـازي از 

اصلی ترین شاخص هاي توسعه فرهنگی و اجتماعی به شمار می رود.
ایجاد نگاه تخصصی، گام برداشتن به سمت رفتارهاي حرفه اي، مدسازي ایرانی-اسالمی از دیگر 

دستاوردهاي این جشنواره بوده است.
نگاه بلند و اجراي حرفه اي و ثمربخشـی بیشـتر این فعالیت ها از مهمترین ضرورت هاست که با 

تالش تمامی دست اندر کاران، این مهم فراهم خواهد شد.
با عنایت به جایگاه ویژه زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعی و فرهنگی و اهمیت باالي این قشـر 
در مسیر اثربخشی و تحول آفرینی در سطوح وسیع، با دانستن این مهم که پوشش به عنوان یکی 
از نیازهاي اساسی بشر و جزئی از ارکان اصلی هر آیین و فرهنگیست و با توجه به موقعیت کنونی 
اجتماع ایران که بسیار تحت تاثیر عوامل زداینده فرهنگ بومیست، بر آن شدیم تا جشنواره اي با 
تیمی متشــکل از اهل فن و صاحب نظران فرهنگی و مرتبط با این حوزه، با امید به تحقق آرمان 

هاي مطرح در ذیل شکل دهیم:



طراحی لباس : طراحی و دوخت مانتوهاي بهاري در قالب مانتوهاي مجلســــــــــی ومانتو اجتماع با 
فاکتورهاي متناسب با فرهنگ ایرانی - اسالمی

معیارهاي تخصصی طراحی لباس
 درنظر گرفتن نگاه حرفه اي به آناتومی پوشش در طراحی لباس

 خالقیت، نوآوري و ابتکار در طرح و تناسب رنگ
 روانشناسی طرح متناسب با نوع لباس

 دقت در انتخاب صحیح پارچه باتوجه به طرح و کاربرد لباس
 استفاده از متدهاي الگوسازي روز، براي رسیدن به تن خور مناسب طرح نهایی اجرا شده

 استفاده صحیح از تکنولوژي دوخت براساس پارچه و متریال مورد استفاده
 استفاده از فناوري هاي نوین در پروسه تولید

 استفاده از پارچه و محصوالت تولید داخل در تهیه اثر، امتیاز ویژه خواهد داشت
 تطابق با شاخص هاي فرهنگ عمومی و نشانه هاي اسالمی و ایرانی در امتیاز و بررسی اثر،

شایان توجه است.
 ارایه آثار  در سایزهاي استاندارد 38 یا 40 می باشـد و پس از داوري،آثار منتخب از هر طراح می تواند به 

نمایشگاه، راه یابد(نهایتا 3 طرح)

 ارسال اصل اثر به جشنواره جهت بازبینی و تایید توسط هیات داوران الزامیست و تعداد آثار ارسالی براي 
هر طراح حداکثر چهار عدد می باشد.

 طراحان لباس مهمان:
 این بخش از جشنواره با عنوان آزاد، به حضـور طراحان حرفه اي و دارندگان خانه هاي مد (مزون ها) که 

تمایل به ارائه و نمایش آثار خود در بخش خارج از مسابقه دارند،اختصاص یافته است.
 هیات داوران این بخش براساس رزومه و  سوابق افراد نسبت به حضور و یا عدم حضورمتقاضیان تصمیم 

خواهد گرفت.
 ارائه آثار براساس موضوع اعالمی جشــــنواره ( مانتو بهاره مجلســــی و مانتو بهاره اجتماع )حداکثربه 

تعدادپنج طرح پس از احراز و تایید حضور الزامی است.

  طراحی پارچه:
این جشـنواره بر آن است تا با توجه به خالء موجود در طراحی پارچه حســاسیت و اهمیت آن دربخش 
صنعت پوشاك، همچنین نیاز شـدید به طراحی پارچه و طرح مناسـب و کیفیت مطلوب دراین عرصـه، 
فرصتی براي گردهمایی و شناسایی نیروهاي متخصص و کارآمد و فضاي رقابتی سالم وتخصصی در بین 
فعاالن این حوزه، در جهت حمایت از طراحان و این عرصــه فراهم آورد تا با ارائه آثار خود، ســـهمی در 
توانمندي صنعت طراحی پارچه داشته باشند. با برگذاري این جشــــنواره  و بهره گیري از هنر طراحی 
پارچه در تولیدات و همچنین همگامی طراحان و صـــنعتگران حوزه پارچه واتکا به افزایش باور ملی در 
الگو و طرح هاي پارچه ایرانی و اســـــتفاده از جدید ترین تکنیک هاي رایج رقابت فعاالن این حوزه به 

منصه ظهور خواهد رسید. 



اهـداف :
ایجاد فضاي مناسب جهت معرفی برندها

دستیابی به آثار برتر در زمینه طراحی پارچه
شناسایی هنرمندان طراح پارچه و تولیدکنندگان داخلی

فراهم نمودن زمینه هاي ارتباط و تعامل بین طراحان و تولید کنندگان این عرصه
ایجاد بستري مناسب به منظور کشـف استعدادها و ترغیب طراحان، جهت ارائه طرحهاي نوین مطابق با 

استانداردهاي بومی و فرهنگی 

قواعد نمایشگاه و مسابقه طراحی پارچه: 
 تکنیک و شیوه ارائه اثر، آزاد است.

محدودیتی در رنگ هاي  به کار رفته در طرح و سایز اثر  وجود ندارد
آثار باید کامالً نو و خالقانه بوده و به نوع کاربرد آن ها توجه شود.

منبع الهام این بخش برگرفته از نقش مایه ها، موتیف ها، هویت و فرهنگ ایرانی و اسالمی می باشد.
طراحی پارچه با دست: باهدف شناخت و استفاده از نقش مایه هاي ایرانی و اسالمی و کاربرد انها در انواع 

پارچه بمنظور ارایه طرح ها در بخش صنعت برگزار می شود.) ارائه نمونه چاپ شده الزامی است.
طراحی پارچه و تکنیک : در این بخش انواع تکنیک هاي ایجاد نقش، چاپ ها ي دستی وپارچه سازي ها 

قابل ارایه خواهد بود و محدودیتی در متراژ و ابعاد وجود ندارد.

شا خص ها و معیارهاي ارزیابی در نحوه انتخاب آثار:
1.  خالقیت و نوآوري

2.  توجه ویژه به روانشناسی خاص
3.  توجه به تناسب طرح با نوع مصرف

4.  هماهنگی طرح، رنگ و جنس پارچه
5.   انتخاب پارچه مناسب از نظر جنس، رنگ و طرح

6 . الهام گرفتن از نقش مایه ها، موتیف ها، هویت و فرهنگ ایرانی و اسالمی

نحوه ث�ت نام:
هر طراح میتواند حداکثر با 5 اثر، بدون تکرار به جشنواره ارسال  کند   

آثار ارسال شده جهت شرکت  در جشنواره نباید در جشنواره دیگري به نمایش در آمده باشند.
ارسال و حمل و نقل آثار به عهده هنرمند است و دبیرخانه جشنواره مسئولیتی در قبال صدمات ناشی از 

ارسال نامطلوب را نمی پذیرد.
آثار ارسالی به دبیرخانه (شامل طراحی پارچه،) در یک مرحله داوري میشــود . به همین خاطر آثار باید 

در تاریخ هاي اعالم شده به دبیر خانه ارسال شود.
آثار ارائه شده  توسط هیئت داوران مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و در صورت کسـب امتیاز به مرحله 

بعد راه خواهند یافت .
ارائه شناسنامه طرح شامل: منبع الهام، براي چه پوششـــی طراحی شده،نوع راپورت بر اساس ژانرهاي 
هنري در تم هاي: ساده،چهارخانه، گلدار،راه راه،آبشــاري،آکواریومی، پنل دار، فضــاي شلوغ،فضـــاي 

متوسط و فضاي خلوت،تعیین شود. نوع تکنیک، کالیته رنگی، و ابعاد اجرا  الزامی است.

* به تمامی هنرمندان راه یافته به نمایشگاه، گواهی شرکت در جشنواره اعطا خواهدشد.
*  به نفرات برگزیده تندیس  ، جایزه نقدي ولوح  تقدیر تعلق میگیرد



برگزاري نشست هاي علمی و کارگاه هاي آموزشی:
برگزاري نشـسـت هاي علمی و کارگاه هاي آموزشی در راستاي اغناي روحیه کاوشگري جامعه علمی-

دانشـگاهی و پژوهشــگران درجهت کســب معلومات و اطالع از یافته هاي جدید در عرصه علم و دانش 
است. عالوه بر آن برگزاري کارگاه هاي آموزشی موجب تجمع تجربیات و برقراري ارتباط مســــــتقیم 
اساتید، پژوهشگران و علم آموزان می باشد. لذا کمیته علمی و دانشـگاهی با شناسایی نیازهاي آموزشی 
منطبق بر نیازهاي روز با دعوت از اساتید، صاحب نظران و پیشـــکســــوتان حوزه مد و لباس اقدام به 

برگزاري دوره هاي آموزشی می نماید.

تقویم رویداد:

نشانی دبیرخانه : مشهد، بوستان ملت،مجمتع فرهنگی،هنري امام رضا (ع) ،دبیرخانه کارگروه 
مدولباس استان خراسان رضوي

3-36075481  051   داخلی  252   
مکان تحویل آثار:مشهد،مقابل امامت 18،داخل بوستان ملت،مجتمع فرهنگی، هنري امام رضا (ع)

اتاق 77

آیین گشایش 2  2بهمن ماه 1396،ساعت 17

آیین اختتامیه 25 بهمن ماه 1396،ساعت 17

5 دي الی 30 دي ارسال آثار شرکت کنندگان
 1 بهمن الی 6 بهمن داوري آثار

ساعت بازدیدهاي دولتی و ادارات 10 الی 12
ساعت بازدید 17 الی 21
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اخبار رویداد


