فراخوان يكصد وهفدهمين جشنواره كشوري و چهارمين جشنواره استاني
مد و لباس اسﻼمي – ايراني خراسان جنوبي ) مجازي(
بهمن ماه ١٣٩٩
در سالي كه مقام معظم رهبري به نام " جهش توليد" مزين فرموده اند اداره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي خراسان جنوبي با همكاري
معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسﻼمي و كارگروه ساماندهي مد و لباس اسﻼمي -ايراني " چهارمين جشنواره استاني و يكصدو
هفدهمين جشنواره كشوري مد و لباس " را برگزار مي نمايد .
اهداف جشنواره :
-

زمينه سازي براي كشف ظهور استعداد ها و خﻼقيت هاي نو  ،مرتبط با پوشاك اسﻼمي ايراني

-

ترويج طرح هاي ملي مناسب با سليقه و در خور شأن واﻻي جامعه بر اساس سبك زندگي اسﻼمي

-

معرفي نمونه طرح هاي مد و لباس متناسب با فصول سال و منطبق با شاخص ها و استاندارد هاي اسﻼمي

-

شناسايي ،معرفي و تأكيد بر ويژگي هاي خاص انواع لباس هاي سنتي و بومي و بكار گيري آن در طراحي هاي نوين

-

آشنا كردن جامعه مخاطب با شاخصه هاي اصيل فراموش شده در پوشاك اسﻼمي ايراني ،در راستاي مقابله با تهاجم فرهنگي
در اين حوزه

-

شناسايي و تقدير از طراحان و تﻼشگران عرصه پوشاك اسﻼمي – ايراني

بخش هاي جشنواره و نمايشگاه :
 -١طراحي مانتو فرم اجتماع
 -٢طراحي مانتو مجلسي
شرايط و مقررات :
 -١شركت در اين جشنواره بر اساس بخش هاي مختلف  ،براي تمامي طراحان ،توليد كنندگان  ،عرضه كنندگان و فعاﻻن حوزه مد
و لباس استان آزاد است
 -٢با توجه به اينكه طرح ها بصورت مجازي – برخط – ارسال و بارگذاري مي شود  ،اسكن تصاوير بايستي با كيفيت باشد .
 -٣كليه متقاضيان بايد با مراجعه به سايت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي خراسان جنوبي نسبت به دريافت فراخوان و تكميل
فرم پيوست اقدام و فرم مذكور را به همراه آثار به آدرس  honari-khj@farhangmail.irارسال نمايند
 -٤طرح ها و مدل هاي پوشش بايد ابداعي و جديد بوده و قابليت توليد انبوه را داشته باشد
 -٥هر طراح مي تواند حداكثر با ارايه  ٥اثر ،در هر بخش جشنواره شركت نمايند .
 -٦آثار برگزيده دوره هاي قبل جشنواره نمي توانند در اين جشنواره شركت كنند
 -٧رسيدن به حد نصاب آثار در هر يك از بخش هاي جشنواره ،يكي از شرايط انجام داوري و انتخاب آثار مي باشد .
 -٨كليه طرح هاي برگزيده جشنواره مطابق با ماده  ٤قانون ساماندهي مد و لباس مشمول حمايت قانوني حقوق مؤلفان و مصنفان
خواهد بود و در صورت درخواست متقاضي ،اين اداره كل پيگيري پروانه مالكيت معنوي را انجام خواهد داد.
 -٩براي كليه شركت كنندگاني كه آثارشان به بخش نمايشگاهي راه يابد گواهي شركت صادر خواهد شد .

 -١٠متقاضيان حضور درجشنواره بايد با مراجعه به سايت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي خراسان جنوبي نسبت به دريافت فراخوان
و تكميل فرم پيوست اقدام و فرم مذكور را به همراه آثار به آدرس  honari-khj@farhangmail.irارسال نمايند .
-١١ﻻزم است شركت كنندگان محترم ارسال آثار و طرح هاي خود را به روزهاي پاياني زمان بندي موكول نكرده و در زمان تعيين
شده ثبت نام نمايند .
 -١٢شركت در جشنواره به منزله قبول تمام شرايط و مقررات دبيرخانه جشنواره خواهد بود .
جوايز :
بخش طراحي مانتو اجتماع :

نفر اول :تنديس جشنواره  +لوح تقدير و جايزه نقدي به مبلغ  ١٢/٠٠٠/٠٠٠ريال اهداء خواهد شد
نفر دوم :لوح تقدير و جايزه نقدي به مبلغ  ١٠/٠٠٠/٠٠٠ريال اهداء خواهد شد
نفر سوم :لوح تقدير و جايزه نقدي به مبلغ  ٨/٠٠٠/٠٠٠ريال اهداء خواهد شد

بخش طراحي مانتو مجلسي :

نفر اول :تنديس جشنواره  +لوح تقدير و جايزه نقدي به مبلغ  ١٢/٠٠٠/٠٠٠ريال اهداء خواهد شد
نفر دوم :لوح تقدير و جايزه نقدي به مبلغ  ١٠/٠٠٠/٠٠٠ريال اهداء خواهد شد
نفر سوم :لوح تقدير و جايزه نقدي به مبلغ  ٨/٠٠٠/٠٠٠ريال اهداء خواهد شد

مدارك مورد نظر :
متقاضيان بايد آثار خود را همراه مدارك ذيل  ،به دبيرخانه كارگروه ساماندهي مد و لباس استان ،مستقر در معاونت امور هنري
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي خراسان جنوبي حداكثر تا  ٣٠ديماه سالجاري ارسال نمايند .
 - ١فرم تكميل شده مشخصات متقاضيان شركت در جشنواره مد و لباس استان
شرايط ارسال آثار :
 تصوير رنگي طرح مورد نظر با فرمت  Tifو با كيفيت dpi ٣٠٠ نقوش خطي طرح در قطع  ٣٠*٤٠سانتي متر و بصورت رنگي قطع اثر در طراحي  A3و و تكنيك آزاد است  .از سه زاويه رو به رو – پشت و پهلو ﻻزم است جنسيت پارچه هاي استفاده شده در طراحي ذكر شود . فرم تكميل شده شناسنامه و مشخصات اثر منبع ايده و الهام گرفته شده از طرح ذكر شود در صورت وجود نوآوري ،خﻼقيت و كاربرد خاص لباس حتماً توضيح داده شود -مشخصات و سوابق پديدآورنده .

تقويم اجرايي:
ثبت نام و ارسال آثار حد اكثر تا تاريخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ :
اختتاميه و معرفي برگزيدگان ١٣٩٩/١١ /١٤ :

نشاني  :خراسان جنوبي _ بيرجند  -خيابان شهيد محﻼتي – اداره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي
پست الكترونيكي honari-khj@farhangmail.ir :
تلفن :

٠٥٦٣٢٣٢٣٣٩٩

تذكر مهم  :با توجه به شيوع بيماري كرونا و رعايت نكات بهداشتي جشنواره صرفاً بصورت مجازي برگزار خواهد بود.

فرم شركت در چهارمين جشنواره استاني مد و لباس اسﻼمي – ايراني
اطﻼعات فردي :
نام و نام خانوادگي:
تاريخ تولد :
ثابت:
شماره تماس:

نام پدر :
كد ملي:
آدرس پست الكترونيكي ) ايميل( :

همراه :
آدرس پستي :

اطﻼعات تحصيلي :
ميزان تحصيﻼت :

متقاضي شركت دربخش :
 -١طراحي مانتو اجتماع 
 -٢طراحي مانتو مجلسي 
تعداد آثار ارسالي :
رزومه و سوابق هنري :

رشته تحصيلي:

