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  مد و لباس كشور بنياد ملي

 لباس عاشورايي  نمايشگاه ومينسفراخوان 

ه:   قد

در يد و تولخت دوي و استفاده از قابليت هاي طراحي، ايرانو سبك زندگي اسالمي  در راستاي تحقق اهداف
ن در آتأثير  و و عاشورايي دينيهرچه بهتر شعائر  ترويج وعاشورايي  ،مذهبي ،مناسبتي عرصه لباس هاي

گروه كار شئونات مختلف اجتماعي و فرهنگي جامعه و كاركرد آن در سبك زندگي اسالمي و ايراني
  مايد.نبرگزار مي در دوبخش اصلي و جنبي  را لباس هاي عاشورايي نمايشگاه ومينسساماندهي مد و لباس 

داف:   ا

 سد و لباكارگروه ساماندهي م به وظايف محولهدر راستاي  تعظيم شعائر و احياي فرهنگ غني اسالم 

 و عاشورايي ،ذهبيم مناسبتي، هاي لباس يحاو طر ديني گاهبا ن ترغيب و تشويق طراحان براي ارائه ايده ها 

 در گروه هاي سني مختلف

 يعدر حوزه توليد و توز زحمات پيشكسوتان،چهره هاي ماندگار و فعاالن اين عرصه تقدير از 

 و شيوه هاي انتقال فرهنگ عاشورا ، صفر بررسي نقش لباس و كاربرد آن در ايام محرم 

 عاليم و نشانه هاي اقوام ايراني در لباس هاي مذهبي و عاشورايي استفاده از 

  در مراسم عزاداري و هيئت هاي مذهبيمناسب و نا نأمانوسجلوگيري از ترويج لباس 

ه:  سا ی    ش 

  پوشاك آقايان : 
  طراحي باال پوش

  طراحي شال
  سربندطراحي 

  

  پوشاك بانوان:
  و چادر (اجتماع) طراحي مانتو
  طراحي شال

  طراحي روسري و مقنعه
    سر بندطراحي 
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  پوشاك كودك و نوجوان :

  كودك و نوجوانلباس طراحي 
  شرت (مخصوص پسران)طراحي تي 
  طراحي شال

  

  طراحي پارچه:
ر انواع فاده داين بخش شامل طراحي پارچه بصورت دستي و يا ديجيتال با موضوعيت عاشورا به منظور است

  پوشاك آقايان و بانوان خواهد بود
  

  لباس توليد شده (تن پوش جامع) كاربردي : 

  شركت كنندگان با عناوين زير در بخش جنبي و نمايش مي توانندشركت نمايند. 

  لباس هاي توليد شده (تن پوش جامع) كاربردي-١

  لباسي است كه داراي ويژگي هاي  )تن پوش جامع(

  ج= جنس مناسب  الف= امنيت   م= مد    ع= عام   باشد .

بايد جنس  ،شيند نمردم ما مي  نتوليد انبوه رسيده و به تنگاه راهبردي بر اين استوار است لباسي كه به 

  يرد. گقرار  مناسب داشته و امنيت پوشش را تامين كند، طبق مد روز باشد و مورد مقبوليت عموم مردم

  

  ی: ش      

 الف: نشست ها و كارگاه هاي آموزشي

 لميع هاي آموزشي، نشست براي هرچه پربارتر شدن اين جشنواره فعاليت هايي مانند كارگاه هاي ،

ر ي شركت دپيش بيني شده است. عالقمندان مي توانند برا ويژه مراسم عزاداري طراحي پرچم وتخصصي 

 مربوطه را تكميل و به نشاني ياد شده ايميل كنند.  فرماين قسمت 
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  ب: مسابقه ايده تا محصول

در  بت ناممتقاضيان شركت در اين بخش با گرايش لباس اجتماع بانوان (عاشورايي) مي توانند ضمن ث

ره وه سه نفد و گرسايت ايران مد آمادگي خود را در فرم ارائه شده اعالم نمايند و كليه سوابق تخصصي خو

 هيات انتخاب ايند.ي مشخص نمخود را متشكل از (طراج/الگوساز/دوزنده) را به عنوان رزومه فعاليت و تواناي

انتخاب  سبت بهپس از برسي فرم هاي ارسالي و با در نظر گرفتن مندرجات اعالمي و اولويت متقاضايان ن

 ان خواهدتقاضايبه اطالع م ايران مدگروه اقدام مي نمايند و نتايج نهايي شركت كنندگان از طريق سايت 

  رسيد. 

خت لباس آثار زنده طراحي و دو مسابقه  روز برپايي ٢ه در مدت در اين بخش پيش بيني گروه هاي مربوط

شان نقدير ميه اراياختتا خود را ارائه نمايند و در پايان گروه برگزيده به عنوان گروه برتر معرفي و در مراسم

  بعمل خواهد آمد. 

  مسابقه تصوير گري عشق ماندگار ج : 

زهاي از ابرا ي/ يكيبه منظور تعظيم از شعائر اسالمي و ترويج و تبليغ يادگاره هاي ماندگار حوزه هنر دين

نات فني ن امكاتشويقي و ترويجي فعاليت هاي فرهنگي و ايجاد فضاي مناسب و سالم و در اختيار قرارداد

  براي بروز و ظهور استعدادهاي اين حوزه مي باشد. 

ق آثار م و خله طراحي لباس عاشورايي در يك روز امكان و ايجاد فضاي رقابتي سالبرگزاري مسابقه زند

بصري  وه هايبديع در حوزه لباس هاي مناسبتي، يكي از اقدامات مفيد و ماندگار است كه مي تواند جل

  جديد را فراهم كند. 

 وخالقيت  ودابي ته است شاهرچند اين اقدام براي اولين بار انجام مي گيرد لكن در حوزه هاي ديگر توانس

يني  زه هنر ددر حو ابتكار را در جشنواره هاي مختلف ايجاد نمايد. لذا اميدواريم اين اقدام هرچند ناچيز

  زمينه ساز برنامه هاي بلند مدت را فراهم كند.
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ه :  سا ش  وط   ی  و    ور و ا

 لباس عزاداري اقوام استان ها در ماه محرم صفر 

 صفر م محرم والباس هاي آئيني در مراسم عزاداري در تكايا و هيئت ها و مورد استفاده در اي 

 لباس مراسم تعزيه خواني واقعه عاشورا 

  عاشورا شمار واقعهلباس عاشورائيان با نگاه روزطراحي 

 اشعارمرتبط با موضوع عاشورا و طراحي پارچه با مضامين 

  روي لباسبر  داستان هاي وقايع عاشوراطراحي 

 و پارچه استفاده و بكارگيري اشعار محتشم كاشاني، عمان ساماني و ... در طراحي لباس 

 

ط  طو را   :وا

 .دشو يحعاشورايي طرااسالم و براساس: هويت، اصالت، فرهنگ  غني ها، با تكيه بر فرهنگ طرح تمام-١

 .ظ شودلحا در طراحي اثر متنوعميزي مناسب و آ ابتكار، سادگي، انسجام و زيبايي در رنگ،خالقيت 

 .اثر ارائه دهد ٥تا  و كودكان آقايان ،مي تواند به صورت مجزا براي بانوان طراحهر -٢

 .باشد در هيئات مذهبي و كاربردي قابل استفاده بايد هاي ارسالي طرح-٣

 )بخش جنبي نمايشگاه شركت داده مي شود.٣) نمايش ٢)مسابقه١آثار در سه بخش 

 .ح و مشخصات فرديرائه شناسنامه كامل اثر با هر طرال طرح به همراه ارسال اص-٤

شور به كو لباس  قبل، نشان شيما را از كارگروه ساماندهي مداز شرك كنندگان براي هر طرح ارسالي بايد -٥

 شماره ي هر طرح را در برگه ثبت نام درج كنند. اخذ وكد رهگيري  www.iranmode.comنشاني 
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باس ی  ا ی  ی    یار

  در نظر گرفتن نگاه حرفه اي به آناتومي پوشش در طراحي لباس-١

  ح و تناسب رنگرخالقيت، نوآوري و ابتكار در ط-٢

  روانشانسي طرح متناسب با نوع پارچه و موضوع-٣

  طرح و كاربرد لباس دقت در انتخاب صحيح پارچه با توجه به-٤

   استفاده از متدهاي الگو سازي روز براي رسيدن به تن خور مناسب طرح نهايي اجرا شده-٥

  استفاده صحيح از تكنولوژي دوخت براساس پارچه و متريال مورد استفاده-٦

  استفاده از فناوري هاي نوين در پروسه توليد-٧

  يه ي اثر، امتياز ويژه خواهد داشت.استفاده از پارچه و محصوالت توليد داخل در ته-٨

جه ايان توشهاي اسالمي و ايراني امتياز و بررسي اثر  تطابق با شاخص هاي فرهنگ عمومي و نشانه-٩
   است. 

حات:  و

          جشنواره مجاز به حذف آن بخشي دبيرخانه  در صورت به حد نصاب نرسيدن هريك از بخش ها، .١
 مي باشد.

آن در  خود از ديد و به صالح كردهكارگروه ساماندهي مد و لباس مجاز است از اثر تحويلي تصويربرداري  .٢
 .كندبخش نمايش يا ژورنال استفاده 

 .د شدادر خواهصثارشان به نمايشگاه راه يابد گواهي شركت در نمايشگاه آكه  يشركت كنندگان تمام براي .٣

  ٢٧/٥/٩٧تا  ١٦/٤/٩٧ زمان فراخوان:

  ٣٠/٥/٩٧تا  ١٦/٤/٩٧ زمان ارسال آثار:

وارد مرحله نهايي براي بخش نمايش انتخاب شود پس از اتمام اثر  در صورتي كه  :تحويل آثارزمان 

اثر خود را از دبير خانه جشنواره تحويل بگيرد. پس از  ٣١/٧/٩٧تا تاريخب اثر مجازات فعاليت نمايشگاه

  اتمام زمان مقرر دبيرخانه جشنواره هيچگونه مسئوليتي را درقبال اثر تحويلي نخواهد داشت.
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ه عرفي نامد با مدر صورتي كه هنرمند نتواند حضوراً مراجعه و اثر خود را تحويل بگيرد مي توان تبصره:

  يگري را به دبيرخانه جهت تحويل معرفي نمايند.كتبي و اصل كارت ملي فرد د

  ٧/٦/٩٧تا  ٣/٦/٩٧ داوري و امتياز دهي آثار براي ورود به جشنواره:

  ١٢/٦/٩٧: زمان مسابقه طراحي روي كاغذ

  ١٤/٦/٩٧بند): سر (شال، روسري، مقنعه، : مسابقه ايده تا محصول

  شهريور ماه زمان برگزاري نمايشگاه :

   داوري نهايي:

  

  ٦پالك -كوچه هالل احمر- جنب پمپ بنزين- چهارراه كالج -تهران :ارسال آثار براينشاني دبيرخانه 

  ١٤٠و  ١٠٤داخلي :  ٦٦٧٢٢٣١٢:تلفن

 ٦٦٧٢٢٣١٣دورنگار:


