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 بسمه تعالی

 

 فراخوان

 لباس فجر و دهمین جشنواره بین المللی مد

 مقدمه:

اره . این جشنواست ترین رویداد تخصصی در عرصه مد و لباس کشوربزرگ لباس فجر و جشنواره بین المللی مد

قانون ساماندهی مد  3در راستای تحقق مفاد ماده صنعت مد و لباس است که -رویدادی فراگیر در حوزه هنر

هرساله به مناسبت پیروزی شکوهمند انقالب  مجلس شورای اسالمی 21/21/2331و لباس کشور مصوب 

 شود. های مختلف برگزار میاسالمی ایران در بخش

 اهداف:

 مد و لباس نظام جمهوری اسالمی ایران در حوزه هنری های کالن فرهنگی وتحقق اصول و سیاست .2

 لباس های مد وگونه استانداردهای کیفی ها وتثبیت چارچوب شناسایی، تبیین و .1

 صنعت مد و لباس و ارتقای سلیقه و فرهنگ مد ایرانی در جامعه -اعتالی هنر .3

 -اندرکاران هنرهای طراحان، فعاالن، پیشکسوتان و دستصیانت از حقوق و ارج نهادن به کوشش .4

 صنعت مد و لباس

هنری و آشنایی طراحان و فعاالن  -ای از طریق گفتمان فرهنگیمنطقهو المللی ه روابط بینتوسع .1

 های متقابللباس ایرانی و غیر ایرانی با دستاوردها و ویژگی و مد

 لباس و مد حوزه در ایران اسالمی جمهوری هنری و فرهنگی هایارزش به نیل .6

 لباس و مد عرصه رقابتی هایمزیت و هاظرفیت خصوص در رسانیاطالع و بخشی آگاهی .7

 لباس و مد صنعت -هنر در بومی تجربیات و دانش تبادل و انتقال برای مناسب فضای ایجاد .3

 استعدادها ظهور برای جمعی کار و گری آفرینش شوق نشاط، روحیه انگیزه، ایجاد .9

 لباس و مد صنعت -هنر حوزه در خالق صنایع توسعه و رشد به کمک و اقتصادی رونق .21

 های مد و لباس در سطح ملی و بین المللیارایه الگویی استاندارد برای برپایی شایسته جشنواره .22
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 بخش های اصلی جشنواره دهم مد و لباس فجر 

 طراحی)مسابقه و نمایش( .2

 پژوهشی -علمی .1

 صنعت و فناوری های نوین .3

  لباس  مد وانجمن ها ،خانه های مد و موسسات  ،اتحادیه ها .4

 و اقوام )بصورت غیرمتمرکز در سراسر کشور( استان ها .1

 الملل بین .6
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 :الف( مسابقه)رقابتی(

 طراحی لباس (2

 طراحی پارچه (1
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 طراحی کیف و کفش (4
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 مسابقه زنده طراحی )ایده تا اجرا( (6

 لباس اجتماع بانوان   -2-6

 چادر و مانتو عبایی طراحی  -1-6

 لباس اجتماع آقایان  -3-6

 طراحی پارچه -4-6

 طراحی کیف وکفش -1-6

 طراحی زیورآالت -6-6

 :ب( نمایش)بخش غیر رقابتی(
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 )مسابقه و نمایش(طراحی .بخش 1

ق و لباس، تشوی نو به بازار، ایجاد فضای رقابتی سالم بین طراحان عرصه مد دیدگاهیاین بخش با هدف 

با الهام از و حوزه طراحی کیفی نوآورانه، کمک به ارتقای سطح  الگوهای به روز و طراحان به ارائه طرح و

را به دو صورت  استعدادهای نو، رشته های زیرکشف همچنین  ایرانی اسالمی و اصیل و غنی نمادهای هنر

 .غیررقابتی برگزار می نماید رقابتی و

 .معین شده است "کاشان "*موضوع ویژه این دوره از جشنواره در کلیه بخش های مسابقه با عنوان 

است و معروف ساله، به دارالمومنین یا شهر گل و گالب  7111شهرستان کاشان شهری تاریخی با قدمت 

شهرستان استان اصفهان می باشد. این شهرستان زادگان یکی از کهن ترین ترین بزرگترین و پرجمعیت

مدن د ت. شهرستان کاشان مهو اولین تمدن شهرنشینی را دارد"  لکسیَ" تمدن های جهان در منطقه ای به نام 

و دارای مشاهیر علمی و ادبی زیادی است. آداب و رسوم گالب گیری و قالی شویان از  و فرهنگ سنتی ایران است

سیصد و  شناسایی شده که ستانرسوم سنتی این شهرستان بوده و تاکنون هزار و هفتصد بنای تاریخی در این شهر

ی شهر زیرزمین و روستای ابیانه، شهر قمصر سیزده مورد آن ثبت ملی و یک مورد به ثبت جهانی رسیده است.

بوده و از بناهای تاریخی می توان به مقبره ابولولو، خانه بروجردی، خانه  ستانآباد از مکان های دیدنی این شهرنوش

عامری ها، سرای عباسیان، مناره زین الدین، حمام فین، مسجد میرعماد، تپه سیلک، غار نیاسر، قلعه جاللی و آرامگاه 

 سهراب سپهری اشاره نمود.

 

 الف(بخش رقابتی

 الف( طراحی لباس:-1

 مسابقه طراحی لباس در رسته های زیر برگزار می گردد:

 

 )گروهی و ارائه مجموعه( الف(مجموعه سازان-1-1

گروهی )با هویت مشخص(  ،هاتولیدی ،مراکز آموزشی به صورت مستقل، ایحرفه دراین بخش کلیه طراحان

و )کالکشن( که دارای نام، موضوع  با ارائه مجموعهمی توانند ( ها مزون) مد های خانه دارندگان و یا عضوی از

 .این بخش حضور یابند در ،موازین ایرانی اسالمی باشد نگاهی کاربردی متناسب با فرهنگ و

 .هماهنگی نحوه حضور، کارگاه های آموزشی با حضور اساتید برگزار خواهد شد * برای توجیه و

 .صورت انتخاب نهایی فراهم خواهد شد تصاص فضای مناسب دربا اخ * امکان نمایش آثار



6 
 

 .دارای امتیاز استدر ارائه مجموعه * همراه داشتن کلیه ملحقات 

 .آقایان باشد *ارائه مجموعه می تواند از مجموع انواع پوشاک بانوان و

 مجموعه )کالکشن( ارائه نماید. 1و حداکثر  3هر فرد یا گروه شرکت کننده می تواند حداقل  *

 .* داوری این بخش براساس مجموعه ارائه شده صورت می پذیرد

 .سالن توسط راه یافتگان به نمایشگاه با احتساب امتیاز خواهد بود در و جانمایی * چیدمان

 

 الف( عمومی-2-1

 به نگاه کاربردی، آثار خود را طراحی و طراحان با توجه به بازار هدف و ،همانند دوره های گذشته دراین رسته

 می نمایند.دبیرخانه جشنواره ارسال 

 :بخش های مسابقه طراحی لباس)عمومی(بدین شرح است

 :پوشاک بانوان  -1

 اجتماع -1-1

 چادر و پوشش سر -2-1

 مانتو و سایر پوشش اجتماع-3-1     

 مجلسی و مناسبتی لباس -4-1

 )به تولید پرشمارو عرضه رسیده( کاربردی اجتماع-5-1

 :پوشاک آقایان  -2

 )رسمی و غیررسمی(اجتماع   -1-2

 مجلسی و مناسبتی  -2-2

 اجتماع)به تولید پرشمارو عرضه رسیده( کاربردی-3-2
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 :بخش طراحی لباس حضور در شرایط و مقررات

 :الف(معیارهای عمومی

 .باشد شده ارائه رسمی رویداد این در بار نخستین برای باید ارسالی آثار -2

 در ارائه اثر الزامی می باشد. ،پوشش عمومیتوجه به فرهنگ  -1

 .با اهداف جشنوارهثار طراحی شده آانطباق  -3

 مورد توجه قرار گیرد. تبلیغ در لباس اجتماع بانوان و تولید ،رعایت ضوابط و شاخص های طراحی -4

 اثر می باشد. 3ارائه شده در هر یک از بخش های رقابتی عمومی حداکثر  تعداد آثار -1

 شناسنامه اثر درداند مورد نظر ضروری میمجموعه سایر توضیحاتی که طراح برای  مشخصات و -6

 و درج شود. ارائه فرمت ارائه شده( )چارچوب /

 

 :معیارهای تخصصیب (

 آشنایی به سبک های مد-2

 در نظر گرفتن نگاه حرفه ای به آناتومی پوشش در طراحی لباس -1

 خالقیت ، نوآوری و ا بتکار در طرح و تناسب رنگ -3

 روانشناسی طرح متناسب با نوع لباس-4

 صحیح پارچه با توجه به طرح و کاربرد لباسدقت درانتخاب -1

 طرح نهایی اجرا شده استفاده از متد های الگوسازی روز، برای رسیدن به تن خور مناسب-6

 مورد استفاده  (متریالمواد ) پارچه و استفاده صحیح از تکنولوژی دوخت بر اساس-7

  تولید طراحی و فرآینداز فناوری های نوین در قابلیت بهره گیری -3

ایرانی درامتیاز و بررسی اثر شایان توجه  ،های اسالمیمادتطابق با شاخص های فرهنگ عمومی و ن-9

 است.

 استفاده مناسب از ملحقات برای لباس ها-21

 .تجاری شده است لباس کاربردی به معنی تولید انبوه و -22

از ی اثر، امتیدرتهیه بویژه دست بافته های ایرانی رچه و محصوالت تولید داخلاستفاده از پا تبصره:*

 .ویژه خواهد داشت
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 طراحی پارچه الف(-2

همگامی  ،طراحان خالق برای کاربرد درصنعت استفاده از ایده هایمسابقه طراحی پارچه به منظور 

و طرح های پارچه ایرانی،  طراحان و صنعت گران حوزه پارچه ، اتکا به افزایش باور ملی در الگو

بخش های مختلف  رقابت فعاالن این حوزه برگزارمی شود. ،استفاده از جدیدترین تکنیک های رایج

 می باشد:طراحی پارچه به شرح ذیل 

 )ارائه نمونه چاپ شده الزامی است ( :رایانه با پارچه الف( طراحی-2-1

 های روش در شده طراحی پارچه از استفاده و صنعت بخش با دانشگاهی آموزش همگامی هدف با

 کارخانجات در چاپ رایج

 :الف( طراحی پارچه با دست-2-2

  طرحارایه به منظور پارچه انواع نها در آشناخت و استفاده از نقش مایه های ایرانی و کاربرد  هدف با

 صنعت بخش در

 :طراحی پارچه و تکنیکالف( -2-3

  ها سازی پارچه و بافت دیجیتال، و دستی های چاپ نقش، ایجاد های تکنیک انواع بخش این در

   می توانند آثارخود را ارائه نمایند. تزئینات داخلی لباس و برای خلق پارچه با کاربرد در

 :مسابقه زنده طراحی پارچهالف( -2-4

 ،طی زمان مشخص موضوعی به طراحان ارائه می شود و ،ین بخش با توجه به اهداف جشنوارهدرا

ایده های جدید  طراحان با تکنیک های مختلف دستی اعم از چاپ، دوخت، تکه دوزی، به طرح و

 کاربرد آن در صنعت داخلی به رقابت می پردازند.برای 

 

 :موضوع مسابقه طراحی پارچه

 .هرگونه طراحی در این بخش برای مصرف در سه بخش ذیل می باشد )ذکر نوع آن الزامی است(

 بخش زنانه و مردانه( دو اجتماع)درپوشاک -2

 بخش زنانه و مردانه( دو مجلسی )در -1

 پرده ای و...( پارچه های: مبلی،)طراحی تزئینات داخلی -3

 ،شامل انواع پارچه های لباس زنانهمجلسی  الزم به توضیح است پارچه های بخش پوشاک اجتماع و

 .شلوار است کت وو وسری مردانه، ر
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 :مسابقه طراحی پارچهبخش  شرایط و مقررات  حضور در

 محدودیتی در رنگ های به کار رفته در طرح وجود ندارد.-2

شده در هر مرحله توسط هیئت داوران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در صورت کسب  آثار ارائه-1

 .امتیاز به مرحله بعد راه خواهد یافت

کنندگان خواهد شده به اطالع شرکت طریق سایت جشنواره و در زمان اعالم نتایج در هر مرحله از-3

 .رسید

 .شودبا اهداف جشنواره بررسی میشده درصورت انطباق  های ارائهطرح-4

الزامی  کلمه( 211کلیه بخش ها )حداکثر  شناسنامه طرح های ارائه شده در مبانی نظری وارائه -1

 است که شامل:

 13*12واحد طرح:    -2-1

 A3واحد راپورت:   -1-1

 نوع راپورت -3-1

 کالیته رنگ -4-1

 منبع الهام -1-1

 می باشد.  A2 حداکثر و  A3ابعاد طرح های اجرایی حداقل   -6-1

)به غیر از بخش مسابقه زنده طراحی(  اثر، بدون تکرار در مسابقه 1تواند حداکثر با هر طراح می -7-1

 .شرکت کند

 .استفاده از محصوالت تولید داخل در تهیه لباس امتیاز ویژه خواهد داشت- 3-1
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 جواهرات و زیورآالت:طراحی  الف(-3

به منظور ترغیب طراحان و تولیدکنندگان فعال صنعت طال، جواهرات و زیورآالت در ارائه الگوی ایرانی اسالمی 

طح افزایش س دستمایه آفرینش های هنری می باشد و همچنین وکه گنجینه ارزشمند نقش مایه های تزئینی 

  :برگزار می گردد های مختلف به شرح زیر رسته در ،لباس ، زیورآالت وآگاهی طراحان جواهر

طرح های ارائه ، هر هنرمند می تواند با حداکثر پنج اثر در مجموع رسته های مختلف این بخش شرکت نماید

 .شده در صورت انطباق با اهداف جشنواره بررسی خواهد شد

(Sketch) 1-3-رحالف( ط : 

انتخاب روش و مواد اجرا محدودیتی وجود ندارد. عالوه بر موارد فوق  در ارائه شوند و  A3قطعرطرح ها باید د

الذکر در داوری آثار این رسته مواردی چون کیفیت راندو و نمایش فلز، گوهر و دیگر موارد مورد توجه هیئت 

 .گیرد داوران قرار می

(Render) 2-3-ح های سه بعدی رایانه ای:رالف( ط 

ن از هر نرم افزار مدل سازی رایانه ای و موتور رندری می توانند استفاده در این بخش طراحان و مدل سازا

رندر باید در موقعیتی گرفته شده باشد که نمایانگر بیشترین جزئیات طرح باشد. بدیهی است عالوه بر  نمایند.

 .بود مدنظرخواهد، کیفیت رندر نیز داوری آثار این رسته معیارهای کلی طراحی کلی ذکر شده، در موارد

 جواهرات و زیورآالت ساخته شده : الف( -3-3

به منظور ساخت قطعات می توان از تکنیک های دستی، ریخته گری و دیگر تکنیک های مرسوم در زرگری 

 .استفاده نمود

 اه یافته به نمایشگاه آثارشایان ذکر است داوری آثار در دو مرحله انجام و آثار برتر در هر رسته، از میان آثار ر

 .خواهند شدانتخاب  ،منتخب

 معیارهای داوری 

 طرح ایرانی اسالمی درنقش مایه های  و ستفاده از عناصرا -2

 طرح نوآوری و ابتکار در -1

 و کاربردی عایت اصول ارگونومیر -3

 ابلیت تولید و رعایت استانداردهای فنی تولیدق -4

 کیفیت ساخت -1
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 : شرح می باشدو ترکیب آن بدین  نفر 9 این بخش مجموعاًهیأت داوران 

سه نفر از صاحبان برندهای موفق و فعاالن صنعت طال و جواهر، سه نفر از متخصصین و اساتید رشته های 

 ینماد شناس درحوزه کارشناس نفرنفر از برگزیدگان ادوار گذشته جشنواره و یک  دومرتبط با طال و جواهر، 

 .خواهند بود

 

 الف (طراحی کیف و کفش:-4

خوش پوشی فرد متناسب است با تمامی موارد که با ظاهر وی در ارتباط است از جمله زیبایی ظاهری و 

توجه به تمامی موارد مذکور یکی از اصولی است که یک طراح  ،پوشش پا و تجهیزات جنبی وی مانند کیف

ه بدر بخش کیف و کفش که بخشی مجزا از طراحی لباس نمی باشد توجه  .لباس باید بدان توجه داشته باشد

 نظر بوده است.رمونی طرح یکی از ارکان اصلی، مدو ها ، راحتی، ارگونومیزیبایی ظاهری

 

 ویژگی های بخش مسابقه طراحی کیف و کفش:

 کلیه محصوالت کیف وکفش با رعایت موارد زیر ارسال شود. -2

 A3و حداکثر  A4ارائه طرح به صورت دستی یا نرم افزاری حداقل در ابعاد  -1

تکنیک مورد استفاده در طراحی و جنس مواد پیشنهادی و رنگ بندی های  جزئیات طرح همچون -3

 مد نظر، منبع الهام مورد استفاده در طراحی، قید شود.

از درج اسم و مواردی که باعث تشخیص طراح شود جدا خوداری شود در غیر اینصورت طرح مذکور  -4

 از بخش مسابقات حذف می گردد.

 

 داوری:معیار های مد نظر در بخش 

 ویژگیهای فرهنگی کشوربا  انطباق .2

 به روز بودن و استفاده از معیارهای نوین طراحی .1

 کیفیت اجرای اثر .3

 استفاده از مواد با کیفیت  .4

 خالقیت و نوآوری .1

 رعایت اصول طراحی و ارگونومی پا .6
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 )ایده تا اجرا(مسابقه زنده طراحیالف ( -5

 :متقاضیان شرکت در این بخش با گرایش(  1

 لباس اجتماع بانوان     -الف 

 حجاب      طراحی محصوالت عفاف و -ب

 لباس اجتماع آقایان    -ج

 طراحی پارچه     -د 

 طراحی جواهرات و زیور آالت      -ن

 طراحی کیف وکفش -ی

می توانند ضمن ثبت نام در سایت جشنواره آمادگی خود را در فرم ارایه شده نیز اعالم نمایند و کلیه سوابق 

 : خصصی خود و افراد گروه سه نفره خود متشکل ازت

از  پس . هیات انتخابمه فعالیت و توانایی مشخص نمایندرا به عنوان رزو ) طراح / الگو ساز / دوزنده (

بررسی فرم های ارسالی و با در نظر گرفتن مندرجات اعالمی و اولویت متقاضیان، نسبت به انتخاب گروه اقدام 

 می نمایند. نتایج نهایی شرکت کنندگان از طریق سایت جشنواره به اطالع متقاضیان خواهد رسید. 

آثار خود را ارایه نمایند  زنده طراحی در این بخش قرار است گروه های  مربوطه  در مدت سه روز برپایی کارگاه

و در پایان زمان تعیین شده گروه برگزیده به عنوان گروه برتر معرفی و در مراسم اختتامیه از ایشان تقدیر 

 بعمل خواهد آمد .

این مسابقه بصورت مجزا و مستقل برای تولید کنندگان و بنام نشان تجاری و یا موسسه تولیدی آنان نیز  (2

 فراهم خواهد بود.

 

 ( غیررقابتیب

 ب( بخش طراحی لباس-1

 لباس ویترین ملیب(-1-1

یفیت با ک شان،که آثار( لباس برندنشان) دارای و طراحان و تولید کنندگان حرفه ایدر این بخش 

 .، شرکت خواهند کردباال به تولید انبوه رسیده 
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 : ارگاه های آموزشیب (ک-2-1

رسته مجموعه سازی کارگاههای آموزشی با حضور  در هماهنگی نحوه حضور توجیه وبه منظور 

 طالع ابه  ارهاز طریق سایت جشنو ها متعاقباً کارگاه این زمانبندی. استادان مجرب برگزار می شود

 .خواهد رسید گروه هدف

 

 بخش طراحی جواهر وزیورآالت ب(-2

 ب( ویترین ملی جواهر وزیورآالت -1-2

. یدهبا کیفیت باال به تولید انبوه رس شان،که آثار( برندنشان) دارای معتبر وطراحان و تولیدکنندگان 

 .شرکت خواهند کرد

درک متقابل نیازهای جامعه طراحان لباس و  ءبه منظور ارتقاست های تخصصی: شن ب( -2-2

طراحان جواهر و تعامل این دو گروه در ایجاد فرهنگ پوشش ایرانی اسالمی در اجتماع و بررسی 

نیازهای هر یک از طرفین در تولید قطعات کاربردی، نشست های تخصصی قبل از شروع جشنواره 

اقبا از طریق سایت جشنواره به اطالع عموم برگزار خواهد شد. زمانبندی و موضوع این نشست ها متع

 .خواهد رسید

 ارگاه های آموزشی: ب (ک-3-2

این کارگاه ها در طول زمان برگزاری جشنواره جهت ارتقا سطح علمی طراحان با موضوعات زیر برگزار 

 .می شود

 ایرانی اسالمی  عالئم و نشانه های معرفی نمادها،( 2

 بک های طراحی جواهر( س1

 قوش ایرانی و اسالمی در زیورآالت( ن3

 سازی رایانه ای و جایگاه آن در صنعت زیورآالت دل( م4

 واد و فناوری های نوین در زیورآالت( م1
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 بخش طراحی کیف وکفش ب(-3

 ب ( ویترین ملی کیف وکفش-1-3

ه با کیفیت باال ب شانکه آثار ،( کیف وکفشبرندنشان) دارایو طراحان و تولید کنندگان حرفه ای

 .. شرکت خواهند کردتولید انبوه رسیده

 معیار داوری در بخش ویترین ملی 

 در نمایشگاه ظرفیت موجود توانمندی ها واین بخش بر اساس رزومه متقاضیان و  درهیات داوران 

 .خواهد گرفتتصمیم 

 

 

 :پژوهشی علمیبخش  -2

 .رقابتی برگزار می شودغیر  در دو بخش رقابتی و پژوهشی علمی حوزه

 (بخش رقابتی:1-2

  پژوهشی -ارائه مقاالت علمی( 1-1-2

های یتوانمند نمایشفجر به منظور المللی مد و لباس جشنواره بین دهمینپژوهشی -بخش ارائه مقاالت علمی

داوری پس از دهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی با رویکر ،هاعلمی و پژوهشی و ارائه به موقع این ظرفیت

 مقاالت و به شکل ارائه سخنرانی در زمان جشنواره برگزار می شود.

  .برگزیدگان این بخش در آیین اختتامیه معرفی می شوند

 نحوه ارائه مقاالت

 اساس محورهای تعیین شده تنها بارعایت شرایط مقاالت علمی وپژوهشی دراین بخش مقاالت تدوین شده بر

 .به شرح ذیل مورد  پذیرش می باشد

و  word 1117-1121مطابق آئین نگارش حاضر با نرم افزار متن نویس ورد  A4مقاالت باید روی صفحه 

 صفحه تهیه شود به صورتی که حاشیه 21 در و حداکثر 6یک ستونی تایپ شوند. مقاله کامل باید حداقل در 

باشد. تمامی صفحات بجز صفحه اول باید متر فاصله داشته میلی 11متنها از باال، پایین، چپ و راست صفحه 

 است.  21سایز  (B Nazanin)شماره صفحه داشته باشند. قلم مقاالت در سراسر متن فارسی بی نازنین 
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رعایت آیین نگارش تهیه شده برای این فراخوان مقاله، به شدت توصیه می شود. فایل توضیح و نمونه آماده و 

گردد از کپی آن به عنوان یک ی قالب بندی مقاله در سایت دبیرخانه موجود است و توصیه میمناسب برا

 copyمقاله نهایی خود را جز به جز   "نمونه آماده و مناسب برای قالب بندی مقاله بهره برداری شود )حتما

 رانس مستقیماً از فایل وردبنمائید(. فایل الکترونیکی مجموعه مقاالت کنف pasteکرده و در نمونه ارایه شده 

 گردد مقاالتی که به صورت کاملشود. لذا تأکید میایجاد می -کنندکه نویسندگان محترم تهیه می -مقاالت

آئین نگارش را رعایت ننموده باشند، اولویت پیگیری و اعمال فرآیند داوری را از دست خواهند داد. از 

 مل حاضر را در هنگام تهیه چکیده مقاله دقیقاٌ رعایت نمایند.شود که دستورالعنویسندگان محترم دعوت می

اسم یا اسامی نویسندگان و عناوین علمی  -1عنوان مقاله،  -2باشد: مقاله کامل، به ترتیب شامل این بخشها می

 متن یا بدنه -6مقدمه،   -1کلمات کلیدی،  -4چکیده،  -3آنها و نام مؤسسه و آدرس الکترونیکی نویسندگان، 

 پیوست در صورت نیاز  -9مراجع،  -3گیری، نتیجه -7اصلی مقاله، 

  محور های مقاالت:

ل مد و پوشاک کشور مورد تاکید در بخش مقاالت تولید محتوی برای رشته های موجود و حل مسای     

اوت متفای با رویکردهایی باشد. بر این اساس محور های کلی مقاالت در دو بخش اختصاصی و میان رشته می

اجتماعی و رویکرد اقتصادی با  ه مد و لباس فجر رویکرد فرهنگی وجشنوار دهمینگردد. در مطرح می

 موضوعات اختصاصی و میان رشته ای به شرح ذیل مورد می باشد.

  

  رویکرد فرهنگی و اجتماعی

  موضوعات اختصاصی

 2414جایگاه لباس ایرانی اسالمی در چشم انداز افق  .2

 ایرانیان در ادوار مختلف تاریخاقوام بررسی پوشیدگی لباس های  .1

 اسالمی -بردی توسعه و ترویج فرهنگ ایرانیروش های کار .3

 لباس ایرانی و اسالمی منطبق با آموزه های دینیهای شاخص و نظام تبلیغاتی مد و لباس  .4

 ذائقه سنجی مصرف مد و لباس در ایران بر اساس مقتضیات استانی  .1

  الق برای حضور در عرصه تولید و توسعه پایدارطراحی خ .6

  در هنر صنعت مد و لباسمدیریت زنجیره ارزش  .7

 تعامل مؤثر صنایع پوشاک با مد و لباس .3
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 نگرش سیستمی به صنعت مد و پوشاک با تأکید بر نقش دانشگاه، واحدهای صنفی و بازرگانی .9

 2414ایران تعریف شاخص های علمی در خصوص نقش صنعت مد و لباس در  .21

  فناوری ها نوین و بین المللی در صنعت پوشاک و ملحقات )کفش، کیف، افزونه ها و ...( .22

 

 

 

  موضوعات میان رشته ای

 اسالمی با تاکید بر لباس-ترویج سبک زندگی ایرانی  .2

 بررسی مطلوبیت اجتماعی و عزت نفس و نوع پوشش  .1

  بهداشت و پوشاک، لباس و هویت ملی .3

 اجتماعی و عمومی از صنعت مد و لباسو امنیت تاثیر پذیری متقابل فرهنگ  .4

 مبانی دینی و فقهی در پوشش اسالمی ایرانی .1

  رویکرد جامعه شناسی در صنعت مد و لباس .6

 نقش و جایگاه مد و لباس در اقتصاد ملی .7

  نقش مد و لباس در شاخص های اشتغال کشور و در سطح بین الملل .3

 لباس در پیشرانی سایر صنایع و حوزه های خدماتی و صنعت مدهنر نقش  .9

 

 ها و تجربیات کاربردیرائه یافتها( 2-1-2

و  های حقیقیگروهات کاربردی رسیده، است. افراد و هایی است که به تجربیگذاری ایدهاین بخش برای ارزش

 نام نمایند. لذادر این بخش ثبت توانند برای ارائه کار خوداند میهای خود را عملیاتی نمودهحقوقی که ایده

 .شودانجام می ی با این برنامه در سایت جشنوارهاطالعات ثبتی افراد و نوع کار ایشان و نیز شیوه  همکار

ازآنجائی که بررسی و ارزیابی یافته ها و تجربیات مستلزم ارائه میدانی عملکرد می باشد، رقابت در این بخش 

 است.نمایشگاه  مشروط به حضور در

 

    ها نامهپایان( 3-1-2

های مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به صورت جداگانه مورد در این بخش پایان نامه ها و رساله

پایان نامه هایی که منطبق بر موضوعات اختصاصی و عمومی مطرح گیرد و در هر مقطع به بررسی قرار می

ی های ارسالنامهشود. پایانجوایزی اهدا می ن برگزیده وبا رای داورا شده و در صورت دارا بودن کیفیتی ممتاز 
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اید از سال ها بنامهنباید در ادوار پیشین جشنواره بررسی شده باشند و یا حائز رتبه باشند. تاریخ نگارش پایان

 به بعد باشد. 97

 یاز بیشتری برخوردارند.باشد، از امت پژوهشی-علمی هایی که در حوزه مرتبط با محورهاینامهپایان

 گردند.المللی فجر معرفی میجشنواره بین دهمینبرگزیدگان این بخش نیز در مراسم اختتامیه 

اند، هایی که پیش از این برنامه، تحت حمایت معنوی و مادی کارگروه ساماندهی مد و لباس قرار گرفتهنامهپایان

توانند جهت ارزیابی اثر در این بخش دارند نیز میپژوهشی -علمیدر صورتی که دارای ابعاد موضوعی مرتبط با 

 شرکت نمایند.

 صویرسازی طراحی لباس)با موضوع لباس اجتماع آقایان وبانوان((ت4-1-2

در این بخش طراحی پوشاک ایرانی با محوریتهای ذکر شده با در نظر داشتن شاخص های زیبایی شناسی 

طرح هایی که حایز امتیاز در بخش داوری باشند، زمان برگزاری  مورد توجه بوده است. الزم به ذکر است

جشنواره در معرض دید عموم قرار می گیرند. همچنین به سه برگزیده جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد. 

در این بخش، آثار از منظر کاربردی )با نگاهی به تولید( و در سه بخش مورد ارزیابی و داوری قرار میگیرد. 

 ن هنرمندان می توانند در هر بخش انتخابی، ارایه اثر داشته باشند.بنابرای

 کارگروه ساماندهی در ضمن طراحان شرکت کننده، پیش از ارایه اثر به صورت حضوری، باید در سامانه 

مد و لباس کشور، ثبت نام و اثر خود را آپلود نمایند تا کد ارایه اثر به آنها تحویل داده شود. سپس اثر 

دانشگاهی در کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور -را همراه با کد مربوطه به مسؤول بخش علمیخود 

 تحویل دهند.

 تصویرسازی لباس کاربردی )اجتماع(الف( 

 شرایط ارسال آثار:

 و تکنیک آزاد می باشد. A3بر روی کاغذ با قطع  .1

 طراحی لباس بصورت کاربردی، قابل دوخت و اجرا مورد نظر می باشد. .2

 ایران اسالمی باشد. طرحها باید متناسب با عرف جامعه .3

الزم است ضمن تصویرسازی جنسیت لباس طراحی شده، جنسیت پارچه های استفاده شده ذکر یا  .4

 در صورت امکان ضمیمه طرح ارایه شده، گردد.

 منبع ایده و الهام ذکر شود. .5

 الزامیست.( به همراه اثر Flat patternارائه الگوی گسترده لباس ) .6
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طرح هایی که با کیف، کفش و به طور کلی ملحقات لباس باشد، امتیاز بیشتری را به خود تخصیص   .7

 شناسی تصویرپردازی و اجرا همراه با درنظر گرفتن مبانی زیباییدهد. همچنین خالقیت در ایدهمی

 ارد.و مباحث تدابیر خطی نیز امتیاز بیشتری را برای فرد شرکت کننده به همراه د

 گراند( و به تصویرکشیدن پالت رنگی لباس نیز سبب امتیاز بیشتر میشود.پیش زمینه )بک .8

 تصویر سازی با محوریت لباس اجتماع آقایان و بانوان*

 تصویر سازی کیف و کفش*

 یابد.طرح هایی که خارج از شرایط مذکور باشد، به مرحله داوری راه نمی*

 ارتباط طرح با موضوع )کانسپت( کلی جشنواره امتیاز مجزا دارد. *

 ارائه شناسنامه طرح شامل تکنیک طراحی، کاربری لباس و جنس پارچه پیشنهادی الزامیست.*

 آثار نباید دارای امضای هنری فرد طراح باشد.*

 اثر درج شود.مشخصات طراح شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تماس و آدرس در پشت *

 تصویرسازی دیجیتالب( 

 طراحی لباس بصورت کاربردی و قابل دوخت و اجرا مورد نظر می باشد. .2

 طرح و جزییات لباس فارغ از طراحی اندام بررسی می شود. .1

 رعایت قوانین پوشش اسالمی الزامیست. .3

 بالمانع است.طراحی در هر نرم افزار گرافیکی یا تخصصی لباس شامل دو بعدی یا سه بعدی  .4

 بصورت چاپ شده ارسال می شوند. A3آثار در ابعاد  .1

 ارائه شناسنامه طرح شامل تکنیک طراحی، کاربری لباس و جنس پارچه پیشنهادی الزامیست. .6

 ( به همراه اثر الزامیست.Flat patternارائه الگوی گسترده لباس ) .7

 یا فلش الزامیست. CDارائه فایل اصلی در فرمت نرم افزار مربوطه به صورت الیه باز روی  .3

 آثار دارای امضا یا اسم روی طرح، داوری نخواهند شد. .9

طراحان منتخب پس از مرحله نخست داوری برای آزمون حضوری به دبیرخانه دعوت خواهند  .21

 شد.

 امتیاز مجزا دارد.ارتباط طرح با موضوع )کانسپت( کلی جشنواره  .22

 آثار منتخب داوران در نمایشگاه جانبی جشنواره به نمایش گذاشته می شود. .21

 یابد.طرح هایی که خارج از شرایط مذکور باشد، به مرحله داوری راه نمی .23

 تصویر سازی با محوریت لباس اجتماع و مشاغل آقایان و بانوان .24

 تصویر سازی کیف و کفش .21

 .باشدرا داشته طراح  آثار نباید امضای هنری فرد .26



19 
 

 تصویرسازی عفاف و حجاب )دیجیتال یا کاغذی(ج( 

طراحی لباس با معیار تصویرسازی اسالمی و مبتنی بر طراحی چادر، عبا و پوشش اسالمی برای بانوان  .2

 محجبه مدنظر است.

 افزون بر طرح و جزییات لباس، طراحی اندام نیز بررسی و داوری می شود. .1

 رعایت قوانین پوشش اسالمی الزامیست.  .3

 طراحی در هر نرم افزار گرافیکی یا تخصصی لباس شامل دو بعدی یا سه بعدی بالمانع است. .4

شوند. در صورتی که ارایه به صورت دیجیتال باشد، در ابعاد اجرای دستی می 3Aآثار بر روی کاغذ  .1

3A .بصورت چاپ شده ارسال می شوند 

 ارائه شناسنامه طرح شامل تکنیک طراحی، کاربری لباس و جنس پارچه پیشنهادی الزامیست.  .6

در صورت ارایه کار به صورت دیجیتال، ارائه فایل اصلی در فرمت نرم افزار مربوطه بصورت الیه باز  .7

 یا فلش الزامیست. CDروی 

 آثار دارای امضا یا اسم روی طرح، داوری نخواهند شد. .3

 یابد.که خارج از شرایط مذکور باشد، به مرحله داوری راه نمی طرح هایی.9

 آثار نباید دارای امضای هنری فرد طراح باشد..21

 ( به همراه اثر الزامی است.Flat patternارایه الگوی گسترده لباس ).22

 منبع ایده و الهام ذکر شود..21

 گذاشته میشود.آثار منتخب داوران در بخش جنبی جشنواره به نمایش .23

 

 ( بخش غیررقابتی1-1

 نشست های علمی (1-2-2

دانشگاهی و پژوهشگران  -های علمی، تالشی در راستای اغنای روحیه کاوشگری جامعه علمیبرگزاری نشست

های توانند یافتهی جدید در عرصه مد و لباس است. لذا پژوهشگران میهادانش و آگاهی از یافتهبرای کسب  و

های مذکور را در قالب سخنرانی با بیان محتوای کالم و مشخصات کامل سخنران به همراه در حوزهعلمی خود 

ها شرح دقیق رزومه علمی ایشان، در سایت جشنواره بارگذاری نمایند. کمیته داوری  پس ازبررسی آثار، بهترین

 دعوت خواهد کرد. را جهت اجرای برنامه

حضور صاحبان صنعت و افراد دانشگاهی برای بیان پیشنهادها و انتقادات هایی در قالب بحث آزاد با برنامه

وارده به عملکرد این حوزه و تبیین راهکارهای بهبود آن در نظر گرفته خواهد شد که زمان و جزئیات آن اعالم 

 خواهد شد.
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سایت  ها و زمان دقیق آن بههمچنین مخاطبان محترم می توانند جهت اطالع از مشخصات دقیق نشست

 جشنواره مراجعه نمایند.

 

 کارگاه های آموزشی(2-2-2

هایی که در صنعت هاست. ایدههای آموزشی، افزون بر فضای علمی، نمایش میزان عملیاتی بودنِ ایدهکارگاه

 هایتوانند یافتهمد و پوشاک و منسوجات یا در حال اجرا هستند و یا قابلیت اجرا دارند لذا پژوهشگران می

کارگاه آموزشی با عنوان موضوع و مشخصات کامل برنامه آموزشی های مذکور برای اجرای د در حوزهخوعلمی 

پس از انتخاب  ،یند. افراد و برنامه های برگزیدهبه همراه شرح دقیق رزومه علمی، در سایت بارگذاری نما

 دعوت خواهند شد. ها از سوی کمیته داوری، جهت اجرای برنامهبهترین

ها و زمان دقیق آن به سایت جشنواره مراجعه دان می توانند جهت اطالع از مشخصات دقیق کارگاهعالقمن

 نمایند.

 

 حضور مراکز دانشگاهی و صنعتی به منظور ارائه دستاوردهای نوین در حوزه مد و لباس(3-2-2

های نوین از منظر مراکز دانشگاهی و صنعتی در دنیای امروز به عنوان پیشروها در حوزه مد و لباس دارای ایده

ند پس از تواننام و ارائه مشخصات کامل میباشند که با ثبتتجهیزات نوین، پوشاک نوین، منسوجات نوین می

ی به مخاطبان عرضه دارند. این بخش ارزیابی، حضور داشته باشند و دستاوردهای خود را به طور تخصص

 گردد.    همزمان با جشنواره فجر برگزار می
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 :نوین های فناوری و صنعت.3

، سرنوشت زنجیره های زیادی از تولید الیاف و نوان نیروی محرک صنعت نساجی کشورلباس به ع و مد

 . داردزی و تکمیل و چاپ را در دست ریسندگی نخ گرفته تا بافندگی و رنگر

 بهره فرصت ، بزرگترین رویداد در نوع خود می باشدس فجر که از لحاظ جامعیت و تنوع جشنواره مد و لبا

مندی صنعت گران حوزه نساجی و لباس از ظرفیت ممتاز طراحان مد و لباس ایرانی و برقراری ارتباط بین 

  طراحان و صنعتگران و تعامل سازنده و ... را فراهم می سازد.

 با بهره گیری از تجارب ارزشمند ادوار گذشته و با استفاده از جایگاه معتبر جشنواره در سطح جامعه علمی،لذا 

 جشنواره مد و لباس فجر با محورهای زیر برگزار می شود: دهمین، بخش صنعت هنری کشور

ها و توانمندی های صنایع بافندگی کشور بعنوان تامین کننده مهمترین نیاز معرفی ظرفیت (2

 تولیدکنندگان پوشاک 

: تامین کنندگان لیدی های لباس و مزون ها از قبیلشناسایی و معرفی ارائه دهندگان خدمات به تو (1

 صی، استارت آپ ها و مشاورین تخصو مدیریت فروش خرج کار و اکسسوری، شرکت های بازاریابی

 معرفی تامین کنندگان ماشین آالت و سیستم های صنعتی (3

 مشارکت ذینفعان فوق در توسعه رشته مد و تولید لباس در رسته خانه های مد و مزون داری (4

 توسعه بازار تولیدکنندگان متخصص و متعهد داخلی  (1

 برگزاری نشست های صنعتی و کارآفرینی (6

می بین کارآفرینان صنعت مد و لباس با تولیدکنندگان و ؛ ایجاد پل مستحکم و دائهدف متعالی بخش صنعت

 هدایت این بخش جهت تامین صحیح نیازهای سالم جامعه می باشد .  صنعتگران پیرامون خود و نهایتاً

لباس از حمایت اتحادیه ها و انجمن های بخش خصوصی در کنار پشتوانه قدرتمند کارگروه ساماندهی مد و 

 ن موفقیت این بخش خواهد بود . مایده های نو و سالم متض
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 لباس.بخش اتحادیه ها ،انجمن ها ،خانه های مد و موسسات هنری مد و 4
 

این سازی و حمایت از فعاالن سیاست هویتمعرفی دستاوردهای حوزه مد و عفاف وحجاب کشور و در راستای 

 اقدامات گسترده صورت گرفتهصنعت و به دنبال این هنرای بین اجزای و ایجاد تعامل و ارتباط حرفه بخش

دستگاه های  اتحادیه ها و ،هنریفرهنگی  موسساتانجمن ها و اندازی راه ،توسط نهادهای دولتی و غیر دولتی

مد و لباس فجر حضور بین المللی جشنواره  دهمینبه صورت مستقل در  این مراکزمقرر شد  عضو کارگروه

 .یابند

انجمن وتشکل های صنفی فعال در حوزه مد و عفاف  اتحادیه ها، ،دولتی، نهادهای غیر دولتیاه های الف(دستگ

از خدمات این حوزه با ارایه  لباس و نهادهای مرتبط، یا بهره مند و حجاب و عضو کارگروه ساماندهی مد و

 خواست و تایید ستاد برگزاری امکان حضور خواهند داشت.در

 لباسو  هنری مدموسسات  ب( خانه های مد و

 بخش  این معیارهای حضور درج (

 مقررات عمومی

 باساز کارگروه ساماندهی مد و ل لباس و مد داشتن مجوز فعالیت در حوزه 

 دراساسنامه موسسات شدهفعال بودن در چارچوب اهداف تعیین 

 درصورت نداشتن مجوز فعالیت ،تایید درخواست متقاضی ،توسط ستاد برگزاری انجام می شود. 

 

 شرایط اختصاصی
 

  موسسه به دبیرخانه2399ارائه گزارش عملکرد به صورت مکتوب برای فعالیت سال 

 حضور در جشنواره ارائه طرح مشخص برای 

 غرفه آرایی مناسب در حد جشنواره 

 ارائه آن به دبیرخانه موسسات بر اساس  و 2399سال تکمیل وارائه فرم گزارش عملکرد موسسات در

 و معیارهای تعیین شده شاخص ها

 معرفی حداقل یک نفر از کارکنان به صورت مشخص برای حضور مداوم درغرفه حین برگزاری جشنواره 

  زمان جشنواره بوسیله دبیرخانه اعالم خواهد های بخش موسسات که درتمام فعالیت درمشارکت فعال 

 .شد

 جشنوارهشده در طول  تخصصی برگزار حضور در کارگاه های آموزشی 

 قابل ارائه که به تایید دبیرخانه رسیده باشد ریزی برای رونمایی از آثار احتمالیبرنامه. 
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 استان ها و اقوام : -5

 لباس و در این بخش هر یک از استان ها می توانند در استان مربوطه نسبت به برگزاری جشنواره مد (1-5

لباس خود را  بومی و دستاوردها و طراحی های مد و ،سنتیفجر استانی خود اقدام نماید و انواع لباس های 

لباس مستقر در ادارات  همچنین عالقمندان می توانند با مراجعه به دفاتر کارگروه ساماندهی مد و ارایه دهند.

عالوه بر آن شرایط حضور کلیه فعاالن  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی محل سکونت خود اقدام به ثبت نام نمایند.

لباس فجر در تهران مهیا می باشد و بمنظور ثبت نام  لباس کشور در دهمین جشنواره بین المللی مد و مد و

 در کلیه بخش های می توانند به سایت جشنواره مراجعه کنند.

ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها، دهمین جشنواره مدولباس فجر را دراستان خود  الف ( هریک از

 .یزی های انجام شده برگزار خواهد کردبراساس برنامه ر

ب(هنرمندان فعال حوزه مدولباس عالوه بر شرکت درجشنواره استانی خود می توانند بصورت جداگانه نیز در 

 .لباس فجر نیز شرکت نمایند و مد بین المللی جشنواره دهمین

قل بصورت مست کاربردی و بخش عرضه محصوالت آثار استانی با اخذ تاییدیه کمیسیون های داوری در (2-5

 .امکان عرضه خواهند داشت

 

 بخش بین الملل: . 6

وهای الملل و تأثیرگذاری الگهای بینگیری از ظرفیتمنظور بهرهبهو محور الملل با رویکرد پژوهشبخش بین

 .کندویژه کشورهای مسلمان، در این جشنواره فعالیت می اسالمی و ایرانی در دنیا به

های ایرانی مشابهت دارند و به لحاظ ها از نظر دینی و فرهنگی با لباسهای آنطراحان کشورهایی که لباس

شئونات قابل نمایش هستند در جشنواره امکان حضور دارند. بیان نگاه طراحان در جهان به آفرینش نقوش 

ثر پوششی، ایجاد فضایی در طراحی و اجرای یک ا های پوشش، بررسی چگونگی اندیشهمنسوجات و فرم

للی المشناسان، قیاس توانایی طراحان داخلی با طراحان بینهای طراحان با حضور کارها و ایدهارائه طرح برای 

 .کندترین اهدافی است که این کمیته دنبال میهای موجود فعلی در جامعه، مهمشناسی طرحو آسیب
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 اهداف مورد نظر در این بخش

ها و آثار طراحان و تولیدکنندگان لباس ملل دیگر به طراحان و تولیدکنندگان لباس ردمعرفی دستاو 2

 کشورمان

 آشنا ساختن فعاالن حوزه مد و لباس کشور با روندهای جاری در دنیای مد و لباس .1

 هایهای طراحی لباس، طراحی پارچه، تولید پوشاک و استفاده از فناوریانتقال دانش و تجربه در حوزه .3

 نوین در عرصه مد و لباس به داخل کشور

های تخصصی و سازی طراحان و تولیدکنندگان حوزه مد و لباس کشور برای حضور در عرصهآماده .4

 المللی حوزه مد و لباسبازارهای بین

ایجاد امکان ارتباط مستقیم میان فعاالن حوزه مد و لباس کشور با فعاالن این حوزه در دیگر جوامع و  .1

 .ملل

 

 شرایط و مقررات کلی

 برای تمامی طراحان،تولید کنندگان، اساس بخش های مختلف، بر لباس فجر شرکت در جشنواره مد و-2

 آزاد است. کشور لباس مد وعرضه کنندگان و فرهیختگان حوزه 

 لبا طی مراح حضوری به دبیرخانه جشنواره و مراجعهیا  کلیه متقاضیان می بایست با مراجعه به سایت و-1

 به ثبت نام نمایند. اقدام

جدید و قابلیت تولید عمده  ابتکاری، بخش مسابقه می بایست ابداعی، طرح ها و مدل های پوشش در -3

 داشته باشند.

 طرح های ارایه شده در تمام بخش ها می بایست مطابق با موازین اسالمی،فرهنگ و هویت ایرانی باشد. -4

 بخش جشنواره شرکت نماید. هر در سایز رنگ و بدون تکرار اثر 21ه طراح می تواند حداکثر با ارای هر-1

 طرح به هریک ازبخش های مسابقه راه پیدا خواهد کرد. 3هر هنرمند حداکثر از-6

بخش های مسابقه و رقابتی جشنواره یکی ازشرایط انجام داوری ها  یک از هر در رسیدن به حد نصاب آثار-7

 و انتخاب آثارمی باشد.

قانون ساماندهی مد ولباس مشمول حمایت قانونی حقوق  4کلیه طرح های برگزیده جشنواره مطابق با ماده -3

 پروانه مالکیت معنوی اعطا خواهد شد. درخواست متقاضی، بنابر بود و مصنفان خواهند مولفان و

 .تعلق خواهد گرفتجشنواره  گواهی شرکت درکه آثارشان به جشنواره راه یابد به کلیه شرکت کنندگان -9

ظر ن بخش مورد فرم های ثبت نام درو ارائه جشنواره می بایست نسبت به تکمیل  حضور در انیمتقاض -21

 اقدام نمایند.
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ر د شرایط حضور واجدین شرایط دریافت غرفه مستقل و یا عمومی و شرکت کنندگان می بایست سایر -22

 س خواهد شد را رعایت نمایند. ثبت نام منعک اعالم پذیرش و نمایشگاه که پس از

و طرح های خود را به روزهای پایان زمان بندی موکول  الزم است شرکت کنندگان محترم ارسال آثار-21

 نکرده و در زمان بندی تعیین شده ثبت نام نمایند.

خانه جشنواره مجاز به حذف آن دبیر یک از بخش های جشنواره، درصورت به حد نصاب نرسیدن هر -23

 ها می باشد.بخش

در  آن اثر تحویلی تصویربرداری نموده و به صالحدید خود از است از لباس مجاز کارگروه ساماندهی مد و -24

 می باشد. بخش نمایش یا ژورنال و هرگونه استفاده از تصویر

مان بندی زخود به دبیرخانه دریافت آثار براساس  کلیه شرکت کنندگان می بایست نسبت به تحویل آثار -21

 هاین صورت دبیرخانه جشنواره هیچ گون غیر در گردد اقدام نمایند،توسط دبیرخانه جشنواره اعالم می که

   .نخواهد داشتمسئولیتی در قبال آثار تحویلی 
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 6پالک  کوچه هالل احمر، جنب پمپ بنزین، ،ه کالجچهارراخیابان حافظ،  ،تهران دبیرخانه: نشانی

 11266741227/   11266732161/   11266711321  شماره تماس:

39336454528    /39333971136    /39139516841    /39126894593 

 11266711323   نمابر:

  www.iranmode.fahang.gov.ir  :جشنوارهنشانی پایگاه ثبت نام و اطالع رسانی 

 2399اسفند ماه  2بهمن ماه لغایت  11 زمان برگزاری :

 بوستان گفتگو -شهرداری تهران  تهران، بزرگراه شهید چمران، مجتمع نمایشگاهی مکان برگزاری :

رسانی  اطالع www.iranmode.fahang.gov.ir جشنواره به نشانیطریق سایت  نتایج این بخش از

 .می شود

 

http://www.iranmode.fahang.gov.ir/
http://www.iranmode.fahang.gov.ir/

