فراخوان جشنواره منطقه اي مد و لباس اسﻼمي ايراني "چارقد"
) شامل استان هاي خراسان جنوبي  ،رضوي  ،شمالي  ،يزد و كرمان(
بيرجند – آذر ماه ١٤٠٠

در سالي كه مقام معظم رهبري به نام " توليد؛ پشتيبانيها ،مانعزداييها" مزين فرموده اند اداره كل
فرهنگ و ارشاد اسﻼمي خراسان جنوبي با همكاري معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسﻼمي،
كارگروه ساماندهي مد و لباس اسﻼمي -ايراني " و جهاد دانشگاهي خراسان جنوبي جشنواره منطقه اي
مد و لباس اسﻼمي ايراني" چارقد " را برگزار مي نمايد .

مقدمه :
در خراسان جنوبي چار قد )چهار قد يا چرقت( متناسب با نوع فصل استفاده مي شده كه معموﻻً در فصل سرما ضخيم
تر و در فصل گرما نازك تر و جنس آن نيز از پنبه بوده كه به شكل مثلثي دوخته مي شده و بر روي سر ميانداختند.
به طور كلي يكي از ابزارهايي كه ميتوان فرهنگ منطقه را شناخت ،لباس يا تن پوش است كه در طول زمان نوع اين
لباس ها تغيير كرده اما نبايد فرهنگ هاي سنتي را فراموش كردو بايستي شرايطي فراهم گردد تا تلفيقي از مجموعه ي
لباس هاي ايراني اسﻼمي با تلفيق سنت و مدرنيته توليد گردد كه هم سنت و هم مدرنيته در آن لحاظ گردد .لباس
هاي تلفيقي ميتواند برگرفته از لباس هاي سنتي اقوام مختلف ايراني عليالخصوص شرق كشور باشد و اين لباس ها
در جشن هاي ملي با معرفي هويت ايراني مي تواند كاربرد داشته باشد .
از اين رو اداره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي خراسان جنوبي با همكاري جهاد دانشگاهي استان و فرهنگ سراي ابن
حسام در نظر دارد جشنواره اي با اهداف به شرح ذيل برگزار نمايد :
 ترويج و تعميق الگوهاي عفاف و حجاب در سطح جامعه و ارتقاي فرهنگ مصرف كاﻻي ايرانــــي ترويج نقش هاي ايراني اسﻼمي متناسب با فرهنگ و نياز جامعه ايجاد فضاي مناسب براي انتقال و تبادل دانش رسمي و بومي در حوزه مد و لباس منطقه ترغيب و تشويق هنرمندان و دانشجويان به خلق تصاوير زيبا بر روي لباس هاي سنتـي و مدرنيته منطقه-

توسعه فضاي تعامل و همكاري در بين دستاندركاران و فعاﻻن حوزه مد و لباس منطقه

در همين راستا از هنرمندان و عﻼقه منــدان منطقه شرق كشور دعوت مي شود با شركـــت در اين جشنواره
در فضاي رقابتي آثار خود را ارائه نمايند .

بخش هاي جشنواره :
 -١طراحي لباس اجتماع

شامل طراحي مانتوي اجتماع  ،پوشش هاي جديد اجتماع ) غير از مانتو(
 -٢طراحي لباس مفهومي

در اين بخش موضوع آزاد است و شركت كنند گان مي توانند از هرگونه مواد و تكنيكي براي خلق اثر استفاده كنند .
انتقال مفهوم و خﻼقيت در اين بخش بسيار حائز اهميت است  .لباس هاي مفهومي مي توانند يك منبع الهام از عناصر
مختلف طبيعي و حتي دغدغه هاي اجتماعي باشند و مي توان آن ها را به عنوان يك اثر هنري و ويتريني قلمداد كرد .
 -٣بخش دانشگاهي

اين بخش در دو محور مقاﻻت و پايان نامه هاي دانشجويي برگزار مي شود .
شرايط و مقررات كلي

شركت در جشنواره چارقد بر اساس بخشهاي مختلف ،براي تمامي طراحان و هنرمندان حوزه مد و لباس منطقهشرق كشور آزاد است.
كليه متقاضيان ميبايست با مراجعه به سايت جهاد دانشگاهي خراسان جنوبي به آدرس  www.jdkhj.irوياسايت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي خراسان جنوبي به آدرس  www.khj.farhang.gov.irنسبت به
دريافت فراخوان و تكميل فرم ثبت نام اقدام و فرم مذكور را به همراه آثار به آدرس پست الكترونيكي دبيرخانه
جشنواره به نشاني  honari-khj@farhangmail.irارسال نمايند .
 طرح هاي ارائه شده در تمام بخش ها مي بايست مطابق موازين اسﻼمي ،فرهنگ و هويت ايراني باشند . هر طراح ميتواند حداكثر با  ٥اثر ،در جشنواره شركـــــت كند. براي كليه شركت كنندگاني كه آثارشان به مرحله نمايشگاهي راه يابد گواهي شركت در جشنواره تعلق خواهد گرفت در صورت به حد نصاب نرسيدن هريك از بخشها ،دبيرخانه جشنواره مجاز به حذف آن بخش خواهد بود. كليه شركتكنندگان ميبايست نسبت به ارسال آثار خود به دبيرخانه در زمانبندي كه توسط دبيرخانه جشنواره اعﻼممي شود اقدام كنند ؛ در غير اين صورت دبيرخانه جشنوار هيچ گونه مسئوليتي در قبال آثار تحويلي نخواهد داشت .
 -شركت در جشنواره به منزله قبول تمام شرايط و مقررات دبيرخانه جشنواره خواهد بود .

شرايط شركت در جشنواره
 ارسال طرح ها ) اجراي دستي يا رايانهاي ( به صورت رنگي در قطع ) A3از سه زاويه روبهرو ،پشت و پهلو( به همراهارائه طرح لباس تكميلشده و ملحقات آن به دبيرخانه جشنواره )ملحقات شامل پوشش سر ،شلوار و.(...
 طرحهاي ارائهشده درصورت انطباق با اهداف جشنواره قابل بررسي است. ارائه مباني نظري و شناسنامه طرحهاي ارائهشده در كليه بخشها الــــــزامي است.تذكر  :ﻻزم است آثار طراحيشده نو و خﻼقانه بوده و براي اولين بار ارائه شده باشد.

مقاﻻت و پايان نامه

 موضوع مقاﻻت و پايان نامه در راستاي اهداف و حيطه فعاليت جشنواره باشد. مقاﻻت و پايان نامه هاي ميانرشتهاي و يا مقاﻻتي كه با محـــــــوريت مد و لباس ايراني اسﻼمي باشند ،از امتيازويژه بهرهمنــــد هستند.
 مقاﻻت و پايان نامه هاي ارسالي نبايد پيش از اين در مراجـع رسمي ،نشـريات ،كتابها و يا به ساير جشنوارهها ارائهشده و يا منتشر شـده باشــد.
 مقاﻻت و پايان نامه هاي ارسالي حائز جنبه هــاي نوآوري و ابتكار درمورد محتوا و مباني نظري پژوهش درپوشــاك و تحقق مد ايــــــراني اسﻼمي باشد.
 مقاله و پايان نامه هاي ارائهشده بايد داراي چكيده ،واژگان كليــــــدي ،مقدمه ،تجزيه وتحليل ،نتيجهگيري وفــــــهرست مـــــنابع باشد.
 حجم مقاله ارسالي كمتر از  ١٠صفحه و بيشتر از  ٣٠صفحه )به انضمام تصاوير( نباشد مقاﻻت و پايان نامه ها در قالب نرمافزار  wordو در قطـــــع  A4تنظيم و در شكل لوح فشــــرده ارائهشـــود و يا به آدرس  honari-khj@farhangmail.irدبيرخانه جشنواره ارسال شود.

جوايز بخش طراحي پوشـــاك بانوان
نفر اول

تنــــديــــس  +لــــــوح تقـــدير
جايزه نقدي  ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ريال
نفر دوم

لــــــوح تقـــدير
جايزه نقدي  ١٥.٠٠٠.٠٠٠ريال
نفر سوم

لــــــوح تقـــدير
جايزه نقدي  ١٠.٠٠٠.٠٠٠ريال
نفرات چهارم و پنجم

به عنوان شايسته تقدير و به هر كدام لوح تقدير و مبلغ  ٧/٠٠٠/٠٠٠ريال وجه نقد اهدا خواهد شد .
جوايز بخش طراحي لباس مفهومي
نفر اول

تنــــديــــس  +لــــــوح تقـــدير
جايزه نقدي  ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ريال
نفر دوم

لــــــوح تقـــدير
جايزه نقدي  ١٥.٠٠٠.٠٠٠ريال
نفر سوم

لــــــوح تقـــدير

جايزه نقدي  ١٠.٠٠٠.٠٠٠ريال
نفرات چهارم و پنجم

به عنوان شايسته تقدير و به هر كدام لوح تقدير و مبلغ  ٧/٠٠٠/٠٠٠ريال وجه نقد اهدا خواهد شد .
جايزه بخش مقاﻻت و پايان نامه ها

نفر برگزيده
تنــــديــــس  +لــــــوح تقـــدير
جايزه نقدي ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ريال
شايسته تقدير  ١٠/٠٠٠/٠٠٠ :ريال
تقويم اجرايي و نشاني دبيرخانه

آخرين مهلت دريافت آثار  ١٥ :آبان ماه ١٤٠٠
نتايج اين بخش از طريق سايت جشنواره به نشاني  www.jdkhj.ir:و سايت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي
خراسان جنوبي به آدرس  www.khj.farhang.gov.irاطﻼعرساني ميشود.
اختــــتاميه و اعلـــــــــام نتايج  ١٣ :آذر ماه ١٤٠٠
محل برگزاري جشنواره :استان خراسان جنوبي  -شهرستان بيرجند
نشاني دبيرخانه :بيرجند – خيابانشهيد محﻼتي – اداره كل فرنگ و ارشاد اسﻼمي
ارسال اثر از طريق پست الكترونيكي به آدرس:
تلفن تماس  ٠٥٦-٣٢٣٢٣٣٩٣-٤داخلي ١٢٥

honari-khj@farhangmail.ir

