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طراحی  نخستین جشنواره فراخوان
 لباس مشاغل

 ولباس مد سراسری جشنواره

 

  
 



 

 

 موضوع مسابقه

 

 موضوع مسابقه طراحی لباس مشاغل   

خانه  هنری فرهنگی موسسه متعال خداوند الطاف به عنایت با
و همچنین کارگروه  بسیج اصناف کل کشور همکاری طراحان آیالر با

مناسب  الگوهای از استفاده هدف با مد و لباس کشورساماندهی 
 های قابلیت به کنندگان تولید و طراحان باور ارتقاء و لباس مشاغل

 دیگر سوی از و عرصه، رشد این و تعالی در و لباس مد طراحی رشته
 لباس و مد موضوع در هنر و فرهنگ اهالی عالمانه مشارکت افزایش

 اندرکاران دست و فعاالن تمامی و هنرمندان همچنین اهتمام و
 تجاری از حمایت راستای در کشور پوشاک تولید و طراحی عرصه
 موضوع با مشاغل لباس و مد جشنواره ملی نخستین تولید سازی

 .نماید می برگزار لباس را بصورت مجازی طراحی

 مسابقه اهداف

  پوشاک مشاغل با مرتبط نو های خالقیت و استعدادها کشف جهت سازی زمینه

  پوشاک صنعت در نگری آینده

   مشاغل لباس طراحی استاندارد اعتالی به کمک

 مشاغل لباس و پوشش وضعیت ساماندهی

  دارد سنخیت نیز ما فرهنگ با نوعی به که ایرانی مشاغل البسه خرید به رغبت افزایش

 نوع شغل اساس بر مردم واالی شأن و خور در و ها سلیقه با مناسب های طرح ترویج

 نهادن به تولیدات، طرح ها و ایده های هنرمندانه ی این عرصهارج 

ايرانی  اسالمی، هويت های مولفه و ها نشان نمادها، اشاعه و بكارگيری بسترسازی،
 پوشاک مشاغل درعرصه

 لباس مشاغل و مد هاي گونه كيفي استانداردهاي و ها چارچوب تثبيت و تبيين ،یشناساي

 

 



 

  

 آقایان و بانوان( اداری مشاغل لباس و اجرای طراحی( 

شرکت کنندگان می توانند از هرگونه مواد و تکنیکی برای خلق اثر  
 .استفاده کنند

 

 

 

 مسابقهبخش 

 کارگاه های آموزشی آنالین 

با هدف ایجاد فضای مناسب برای ارتقای توانمندی های عالقه مندان و شرکت 
کنندگان جشنواره کارگاه های آموزشی آنالین در موضوعات تخصصی مربوط با اهداف 

 جشنواره برگزار می شود.

 نمایشگاه مجازی 

با هدف توسعه و ارتقای سطح علمی مرتبط با اهداف جشنواره و همچنین معرفی 
 دست آوردهای حاصل نمایشگاه مجازی از آثار ارائه شده در جشنواره برگزار خواهد شد

 کتابعرفی م 

 جشنوارهمرتبط با تخصصی ان و کتاب های با نویسندگ یاشنایو  انتقال دانشبا هدف 
 اهد شد.برگزار خو

 

 

 جنبی بخش های

 

 



 

  

 مطرح کشور در عرصه پوشاک ولید کنندگانتحبه با و مصاعرفی م 

 در این عرصه، هانآارزنده  ن و استفاده از تجربیاتشنایی با تولید کنندگاآهدف با 
 جشنواره برگزار خواهد شد.در تولید کنندگان با راحان طهمچنین برقراری ارتباط 

 طراحان موفق عرصه پوشاک و مصاحبه بای معرف  

 در این عرصه، ن هاآارزنده  و استفاده از تجربیات راحانطشنایی با آهدف با 
 جشنواره برگزار خواهد شد.در  راحانطبا تولیدکنندگان همچنین برقراری ارتباط 



 

 

  
 مسابقهمقررات حضور در  و شرایط

  عمومیمعیارهای 

  طراحی اصول از درست برداری بهره جهت نوآوری و خالقیت

  متناسب های رنگ از استفاده و رنگ از درست استفاده و شناخت

 هنگام کار لباس از استفاده و پوشیدن در راحتی و دوخت و برش قابلیت

  طرح تقلید از دوری و ایرانی فرهنگ با متناسب الگویی کارگیری به

  ها طرح سازی تجاری امکان

 پوشاک صنعت در المللی بین و نوین ها فناوری از استفاده سازی زمینه

 ایرانی فرهنگ با پوشیدگی وتطابق عرفی و شرعی موازین با طرح تناسب

 تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی نشده برعهده دبیرخانه جشنواره است.

 ترکیب هیئت داوران در کمیته های مختلف متعاقبا اعالم خواهد شد. 

ت کنندگان از طریق سایت اطالع رسانی و کانال های فضای مجازی به شرکنتایج 
 جشنواره اعالم خواهد شد.

 

 معیارهای تخصصی 

 تاس آزاد کشور طراحان و هنرمندان تمامی برای جشنواره در شرکت

 پهلو و روبرو،پشت زاویه سه از-است آزاد تکنیک و A3طراحی  در اثر قطع

 کلیه در شده ارائه های طرح شناسنامه و نظری،کانسپت مبانی ارائه
 .است الزامی -کلمه 100 حداکثر- بخشها

 .شود ذکر طرح از شده گرفته الهام و ایده منبع

 

 



 

  

 کلی جشنوارهمقررات  و شرایط

 .باشد می آزاد لباس وطراحان هنرمندان تمامی برای جشنواره در شرکت

  میشود. بررسی جشنواره اهداف با انطباق درصورت شده ارائه طرح های

 مربوطه فرم تکمیل ضمن جشنواره دبیرخانه سایت به مراجعه با متقاضیان کلیه
باال(  )با وضوح و کیفیت آنالین اریذبارگ بصورت خود آثار یا اثر ارسال به نسبت

 .نمایند اقدامشنواره به ادرس دبیرخانه ج راو ارسال اث ایمیل طریق از

 عمده تولید قابل و جدید ابتکاری و ابداعی باید شده ارائه های مدل و ها طرح
  .باشد

 هویت و فرهنگ و اسالمی موازین تمامی با بایست می شده ارائه های طرح
 باشد. داشته مطابقت ایرانی

 جشنواره در سایز و طرح،رنگ تکرار بدون اثر 5 ارائه با حداکثر تواند می طراح هر
 .نماید شرکت

 داوری شرایط از یکی مسابقه های بخش از یک هر در آثار حدنصاب به رسیدن
  .است

  .گیرد می تعلق جشنواره در شرکت گواهی کنندگان شرکت کلیه به

  .میگردد اعطا ارزنده جوایز برگزیده نفرات به

 

 



 

  
 جوایز مسابقه

 ریال + لوح تقدیر میلیون 20 مبلغ اول نفر

 + لوح تقدیر ریال میلیون 15 مبلغ دوم نفر

 تقدیر+ لوح  ریال میلیون 10 مبلغ سوم نفر

+ لوح  ریال میلیون 10منتخب با رای مردمیفر ن
 تقدیر

 

 زمانبندی برگزاری

 تاریخ اجرا شرح رویداد ردیف

 بهمن ماه 1 ماه لغایت ذرآ 5 آثار تحویل و نام ثبت مهلت 1

 ماه بهمن 6 رسیده به دبیرخانهآثار داوری  2

3 
در شبکه اجتماعی جهت رای گیری  رآثاکلیه تشار نا

 مردمی
 ماه همنب 12

 بهمن ماه 12 برگزاری نمایشگاه آنالین 4
 

 

 



 

 

 

 

 هدبیرخان نشانی 

قزوین ـ خیابان سعدی ـ جنب کانون پرورش فکری 
  آیالر موزشگاه آزادآکودکان و نوجوانان 

028-33324048 

 جشنواره سایت 

www.Khanetarahanqaz.ir  

 

 جشنواره مجری 

 بسیج اصناف کل کشور

 مد و لباس کشورساماندهی کارگروه 

 آیالر  آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد  همکاری با
 )ازمان فنی و حرفه ایس از سمیر  بامجوز(

 

  1399ــ  اییزپ

 

 

http://www.khanetarahanqaz.ir/

