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به نام خالق سّتار
»لباىس بپوش كه با آن مشهور نگردى و مورد عیب جویی واقع  نشوى.« امیر مؤمنان علی)علیه السام(  

انتخاب لباس، اعام موجودیت و ُنایندۀ شخصیت و نوع تفّکر افراد است و عاوه بر این، لباس در همراهى تاریخی اش با 
نسل برش، همواره موجب آسودگی و امنیّت انسان ها را فراهم کرده و جزو رضوری ترین نیازهای انسان به شامر می رود.

در کتاب فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى1  می خوانیم: »لباس هر انسان پرچم كشور وجود اوست، پرچمى است 
كه او بر رس در خانۀ وجود خود نصب كرده  است و با آن اعام مى كند كه از كدام فرهنگ تبعیت مى كند. همچنان 
که هر ملتى با وفادارى و احرتام به پرچم خود، اعتقاد خود را به هویّت مىل و سیاىس خود ابراز مى كند، هر انسان نیز 
مادام كه به یك سلسله ارزش ها و بینش ها معتقد و دل بسته باشد لباس متناسب با آن ارزش ها و بینش ها را از تن به 

در نخواهد كرد.«
لباس مناسب ازجمله ابزار و نیازمندی های شاغان در هر حرفه است. در کشور رسبلند ایران با پیشینۀ  غنی دینی و 
فرهنگی، لباس مشاغل، عاوه بر لزوم رعایت تناسب با محیط کار و نوع شغل، می بایست، حافظ ارزش های اسامی و 

انسانی و موجب آرامش کارکنان در طول انجام وظیفه باشد.
در فرآیند انتخاب یک لباس مناسب برای یک جامعۀ شغلی، چرخۀ  مهمی در پیش است؛ نخست جلب همکاری و 
خاقیت صاحبان فن مد و لباس و طراحان ماهر و دوزندگان زبردست که حضورشان ارزش و اهمیت بسیاری دارد و 
سپس، انتخاب مناسب ترین لباس از میان تولیدات فاخر این عزیزان که شایسته است، این مرحله، عاوه بر اعامل  نظر 
داوران متخصص و صاحب نظر با دخالت مستقیم مرصف  کنندگان محرتم انجام شود تا لباس مناسبی که مورد قبول و 

عاقۀ ایشان است و موجب دل زدگی و ناراحتی آن ها نیست؛ با محک کم  خطای خرد جمعی،  تولید و عرضه شود.
کتاب پیِش رو گزارشی از تاشی است که نهاد کتابخانه  های عمومی کشور با همکاری بنیاد ملی مد و لباس با هدف 
تأمین لباس مناسب برای شغل رشیف کتابداری انجام داده است . با عنایت به نخستین تجربۀ نهاد در این خصوص، 
ضمن کامل تشّکر از تاش همۀ همکاران، مجریان و دست اندر کاران، بی شک در این فعالیت کاستی هایی موجود است 
که امیدواریم با دریافت نقد و نظر و پیشنهادهای ارزندۀ همکاران و مشورت دلسوزانۀ صاحب نظران در آینده این 

اشکاالت برطرف گردد، ان شاءالله.

و من الله التوفیق

 علیرضا مختارپور

دبیركل نهاد كتابخانه های عمومی كشور
1. حداد عادل،  غامعلی،  تهران: رسوش.
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سبک پوشش یکی از مهمرتین مؤلفه های سبک زندگی، از جلوه 
های متدن برش و یک رفتار معنادار است و از جمله مهرتین ابزاری 

است که به کمک آن تاریخ اجتامعی و فرهنگ یک جامعه را می توان مطالعه کرد. لباس 
مشاغل که برای ارج نهادن به مشاغل متعهد کشور طراحی و تولید می گردد، به مثابه نود 

بیرونی یک فرهنگ از جایگاه ویژه و ارزشمندی برخوردار است. 
   کارگروه ساماندهی مد و لباس که سال هاست دغدغه ی حفظ و تقویت فرهنگ ایرانیـ  
اسامی، ترویج الگوهای بومی و ملّی، هدایت بازار تولید و عرضه پوشاک، و کمک به اقتصاد 
مرز و بوم اسامی را دارد، کارهای تحقیقاتی و علمی زیادی در حوزه ارائه طرح و الگویی 
مناسب برای مشاغل خاص انجام داده است. زمانی که پیشنهاد طراحی لباس کتابدار با 
همکاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور مطرح شد، کارگروه بر خود واجب دانست که با 
رسعت بیشرتی به کار در این عرصه پرداخته و تاش کند تا با بهره گرفنت از نظرات و الگوهای 

طراحان و تولیدکنندگان برای به دست دادن بهرتین الگوی لباس کتابدار همت گامرد.
   خدای را شاکریم که با همراهی نهاد کتابخانه های عمومی کشور برای نخستین بار به 
برگزاری جشنواره کتابدار نائل شدیم. خرسندیم از اینکه این نهاد به عنوان یکی از مهمرتین 
ارگانهای حوزه کتاب به اهمیت لباس مشاغل واقف بوده و با ارائه و پیاده سازی طرح یکدست 
سازی لباس کتابداران آقا و خانم گامی بلند و مهم در جهت تولید ملی و کمک به گرداندن 
چرخه اقتصاد کشور، تبلور فرهنگ اسامی و ایرانی در پوشش خادمان علم و کتاب، و ایجاد 

نادی برای یکدست سازی و یک نوع پوشی صاحبان مشاغل ایران رسبلند.
امیدواریم این همکاریها با سایر ارگان ها و سازمان های کشور نیز در قالب های مختلف صورت 

گرفته و یا ادامه یابد. 
                                                                              حمید قبــادی 

                                                                                 مشاور معاون وزیر
                                                               و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور
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اقدامات اجرایی اولین جشنواره طراحی لباس کتابدار

 بر پایی نشست هم اندیشی و هامهنگی اجرایی برگزاری جشنواره و تهیه فراخوان و تصویب آن در شورای 
سیاستگذاری اولین اقدامات اجرایی این جشنواره بود که با هامهنگی الزم به اجرا در آمد.

  راه اندازی دبیرخانه و تعیین کارکنان و کارشناسان برای اجرای امور
اطالع رسانی و هامهنگی مشارکت هرنمندان، طراحان

دریافت و طبقه بندی آثار موضوع جشنواره
 برنامه ریزی برای داوری آثار و انجام امور مربوطه

  انجام امور پشتیبانی جشنواره 
  تفکیک آثار و تصویر برداری کلیه آثار پذیرفته شده
 برنامه ریزی و اجرای اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان 

 فیلمربداری و تهیه تیزر و کلیپ های جشنواره 
طراحی و تولید تندیس و لوح های تقدیر

 چاپ و انتشار اقالم تبلیغاتی پوسرت، بروشور
 اجرای کلیه امور روابط عمومی جشنواره 
 برگزاری جلسات هامهنگی و اجرایی امور

 اخذ نشان شیام برای آثار تائید شده
اقدامات مذکور بخشی از فعالیت ها در اجرای موفق اولین جشنواره طراحی لباس کتابدار زیر نظر ستاد برگزاری، 

کارگروه ساماندهی مد و لباس و نهاد کتابخانه های عمومی کشورمی باشد.
امید است تالش های صورت گرفته و اقدامات گسرتده انجام شده در چارچوپ اهداف این جشنواره ارزشمند واقع و 

شاهد تأثیرات روز افزون آن در سطح جامعه اسالمی و ایرانی باشیم.



ــر و مســئوالن »وزارت ارشــاد« و »اعضــای شــورا های فرهنــگ عمومــی  ــدار وزی ــم رهــری در دی ــات مقــام معظّ 1. بیان

ــور« 1374/04/19  كش

2. بیانات در دیدار با اعضای »گروه اجتامعی« صدای جمهوری اسامی ایران 1370/11/29

بسمه تعالی
»شـكل لباس، چه پوشـیدن، چگونه پوشـیدن و از كدام الگوی پوشـش اسـتفاده كردن، جزو مصادیق 

و نونه  هـای بـارز فرهنـگ عمومی جامعه اسـت كه در مسـیر زندگی و حركت هـای آینده یك ملت 

در درازمـدت تأثیـر دارد. هیـچ دسـتگاه قدرمتندی، بـدون آنكه فرهنگ مردم و بینـش آن ها را اصاح 

كنـد، نی توانـد در جامعـه ای، علـم و كار، تاش و سـعی، نـوآوری و تعامل خـوب و برادرانه، معرفت 

بـه انسـان، طبیعـت و تاریـخ و راه هـای زندگی را ایجاد كند. این ها صفاتی اسـت كه در صدر اسـام، 

از یـك جامعـت كوچك، یك ملت عظیم و مقتدر درسـت كرد. در حقیقت آنچـه در آغاز، از پیرشفت 
و ترقـی بـرای انسـان ها به وجود آمد، ناشـی از همین فرهنگ اسـامی بود.«1 

»مـا طـراح داریـم، خیـاط داریم، هرمند داریم؛ بنشـینند برای زنـان، برای مردمان، یك لباس درسـت 
كننـد و آن را الگـو قـرار دهنـد؛ این كار ها را می شـود كرد«2

بـه منظـور ایجـاد هامهنگی در پوشـش كتابـداران، نهـاد كتابخانه های عمومی كشـور در نظـر دارد 

بـا همـكاری كارگـروه مـد و لبـاس معاونت هری وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی جشـنواره طراحی 

لباس كتابـدار را برگزارناید. 

بهره منـدی كاركنـان نهـاد كتابخانه هـای عمومـی كشـوراز لبـاس یكسـان و برخـورد از مولفه هـای 

فرهنگـی و اقلیمـی و متناسـب بـا رشایـط و نـوع فعالیت هـای روزانـه اداری از یك سـو و حامیت و 

بهره گیـری از توانندی هـای از طراحـان و تولیدکنندگان  داخلی که با رویکرد لباس مشـاغل مشـغول 

در كشـور بـه ایده پـردازی و خلـق اثـر می پردازنـد، از جملـه زمینه هـای شـكل گیری این جشـنواره را 

رقم زده اسـت.

ایـن جشـنواره بـا موضـوع »طراحـی لبـاس کتابـدار« برگـزار می شـود و طراحـان و تولیدکننـدگان  

می تواننـد طرح هـای خـود را بـه دبیرخانـه جشـنواره ارسـال کننـد.

مقدمه

فراخوان جشنواره طراحی لباس کتابدار

7



•   لباس بانوان كتابدار )ویژه 6 ماهه اول و دوم سال(

•   لباس آقایان كتابدار )ویژه 6 ماهه اول و دوم سال(

•   انتخاب طرح برگزیده به  عنوان لباس واحد برای كتابداران كتابخانه های عمومی رسارس كشور.

•   اعطای مالكیت معنوی و نشان شیام )شناسه یكپارچه مد و لباس ایرانی(.

•   تولید انبوه طرح های برگزیده با بهره گیری از ظرفیت های تولیدكنندگان داخلی.

•  رشكـت بـرای كلیـه طراحـان و فعـاالن ایـن حـوزه، اعـم از طراحـان لبـاس مشـاغل، طراحـان لباس 

اجتـامع و... آزاد اسـت.

•  ارسـال طرح هـای اولیـه )اجـرای دسـتی یـا رایانه ای( بـه صورت رنگـی در قطع A3 به همـراه ارائه 

لباس تكمیل شـده و ملحقات )شـامل: پوشـش رس، شـلوار، ...( آن به دبیرخانه جشـنواره و ثبت 

 www.iranmode.com در سیسـتم شـیام و اخذ كد رهگیری از طریق سـایت

•  استاندارد سایز لباس ها باید بر مبنای سایزهای )38 تا 40 : زنانه و 48 تا 50: مردانه( باشد.

•  نتایـج در هـر مرحلـه از طریـق نهـاد كتابخانه هـای عمومـی كشـور )www.iranpl.ir( و در زمـان 

اعـام شـده بـه اطـاع رشكت كننـدگان خواهد رسـید.

•  هر طراح می تواند حداكرث با 5 اثر، بدون تكرار در مسابقه رشكت كنند.

•  ارائه مبانی نظری طرح های ارائه شده در كلیه بخش ها )حداقل 100 كلمه( الزامی است.

بخش های 
جشنـواره:

شـــرایط 
عمومــی 
رشکـت در 
جشنواره:

مـــزایــا:

فراخوان جشنواره طراحی لباس کتابدار
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•   نوآوری طرح

•   زیبایی و چشم نوازی اثر

•   تناسب پارچه و طرح

•   رعایت اصول علمی در طراحی لباس متناسب با کاربرد

•   ترکیب بندی مناسب در رنگ

•   استفاده از دانش فنی در حوزه الگو و دوخت

•   کیفیت و تناسب تزئینات

•   استفاده از مؤلفه های فرهنگ ایرانی اسامی

•   راحتی و کاربرد لباس در ارتباط با حرفه مورد نظر

•   استفاده از مواد اولیه با توجه به رشایط کار و حفظ ظاهر لباس

•   بهره گیری خاقانه از سمبل و نشانه شغل مورد نظر در طراحی

•   بهره گیری از اصول روانشناختی متناسب با نوع کار و محیط کار

•   رعایت معیارها و مؤلفه های پوشش اسامی

به برگزیدگان هردوبخش جشنواره جوایزی به رشح زیر اهدا می شود:

•   لـوح افتخـار جشـنواره بـه همـراه مبلـغ 20 میلیون ریال به نفـر اول برگزیده لباس بانـوان كتابدار 

و آقایـان كتابدار

•   لـوح افتخـار جشـنواره بـه همـراه مبلغ 15 میلیون ریال بـه نفر دوم برگزیده لبـاس بانوان كتابدار 

و آقایان كتابدار

•   لـوح افتخـار جشـنواره بـه همراه مبلغ 10 میلیون ریال به نفر سـوم برگزیده لبـاس بانوان كتابدار 

و آقایان كتابدار

شـرایــــط
اختصاصی:

جوایــــز:

فراخوان جشنواره طراحی لباس کتابدار
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فراخوان جشنواره طراحی لباس کتابدار

مهلت ارسال آثار: 95/04/31

داوری آثار: 95/5/1 الی 95/5/15

اختتامیه: شهریور ماه  1395

آدرس: تهـران، بلـوار كشـاورز، خیابان كبكانیان، خیابان طباطبایی  رفیعی، پـاك 18، اداره كل فرهنگی 

نهاد كتابخانه های عمومی كشـور.

 farhangi@iranpl.ir  :شامرۀ متاس: 88950935             شامرۀ منابر: 88950935          رایانامه

گاه شمــار
جشنـواره:

نشــانــی
دبیرخانه:
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نشست هم اندیشی با طراحان

نشسـت هم اندیشـی جشـنواره طراحـی لبـاس  کتابـدار بـا حضـور علیرضـا مختارپـور دبیـرکل نهاد، 

مهردخت وزیرپور مشـاور دبیرکل، حمید قبادی دبیر کارگروه سـاماندهی مد و لباس کشـور، محمد 

اللهیـاری فومنـی معـاون توسـعه کتابخانه هـا و کتابخوانـی نهاد،جمعـی از طراحـان لباس مشـاغل، 

ناینـدگان صنـف تولیدکنندگان پوشـاک کشـور، تعـدادی از کتابداران تهـران، روز یک شـنبه 9 خرداد 

1395 در سـالن کنفرانـس کتابخانـه مرکـزی تهران )پارک  شـهر( برگزار شـد.
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نشست هم اندیشی با طراحان

مختارپـور در ایـن برنامـه، ضمـن ابـراز خرسـندی از حضـور طراحان لباس مشـاغل با طرح سـؤاالتی، 

نـکات مـورد نظـر بـرای توجـه بیشـرت در طراحی لبـاس کتابـداران را بیـان و ترصیح کرد: آیـا طراحی 

لبـاس فـرم بـرای کتابـداران بـا آزادی های فـردی، مغایر نیسـت؟ آیا دخالـت در حریم شـخصی افراد 

محسـوب نی شـود؟ آیا می توان برای شـغل های فرهنگی، به اقتضاء شـغل یا نتیجه، تعیین تکلیف 

کرد؟

سـؤال دیگـری کـه دبیـرکل نهـاد مطـرح و توجـه طراحـان را بـه  آن جلـب کـرد ایـن بـود کـه چگونه 

می تـوان بـرای افـراد شـاغل در بخـش فرهنگـی، به اقتضاء نـوع فعالیت، لباسـی خاص تعییـن کرد؟ 

آیـا نقـش لبـاس، نقـش ظاهـر و صـورت در برابر باطن و سـیرت اسـت و یا نقش محافظـت یا ایجاد 

تشـخص را بـر عهـده دارد؟ از طراحـی یـک لبـاس چه هدفـی داریم؟
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نشست هم اندیشی با طراحان

وی ادامـه داد: برخـی افـراد فعـال در مشـاغل خاص مانند: پزشـک، پرسـتار، تعمیـرکار و... به اقتضاء 

نـوع کار، ابـزار و محیطـی کـه بـا آن رس و کار دارنـد، لبـاس خاصـی نیز بر تـن می کنند.

مختارپـور بـا اشـاره بـه اجبـاری نبـودن اسـتفاده از لباس فـرم توسـط کتابـداران افـزود: می توانیم با 

طرح هایـی زیبـا و کارا، کتابـداران را بـا میـل و انتخـاب خـود به سـمت ایـن لباس ها، سـوق دهیم و 

اشـتیاق اسـتفاده از این پوشـش را در آنها به وجود آوریم؛ تا الگوی مناسـبی باشـد که کتابداران غیر 

نهـادی نیـز از آن اسـتفاده کننـد. همچنیـن بایـد لباس های طراحی شـده بـرای بانوان ایـن قابلیت را 

داشـته باشـد کـه متامی کسـانی کـه از چادر اسـتفاده می کنند نیز بـا حفظ حجاب برتـر یعنی چادر 

در اسـتفاده از ایـن لباس با مشـکلی روبرو نشـوند.

دبیـرکل نهـاد در بخـش پایانی سـخنانش ضمـن ترشیح ویژگی های شـغلی کتابـداران، آنهـا را قرشی 
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نشست هم اندیشی با طراحان

فرهنگـی و مؤثـر از جامعـه برشـمرد و تأکیـد کـرد: هدف ما دسـتیابی به مدل هایی اسـت که ضمن 

داشـنت کارایـی، کیفیـت، زیبایـی و تشـخص، بـه عنوان یک لبـاس فرهنگی، مـورد توجه جامعـه قرار 

گیـرد و راه را بـرای طراحـی لباس های متعدد و متنوع متکی بر مشـخصه های قومـی، دینی، مردمی 

و بومی همـوار کند.

در ادامـه حمیـد قبـادی، دبیـر کارگـروه سـاماندهی مـد و لبـاس کشـور بـا تقدیـر از همـت نهـاد 

کتابخانه هـای عمومـی کشـور برای اسـتفاده از نظر کارشناسـی طراحـان در لباس کتابـداران و اظهار 

امیـدواری بـرای پیگیـری ایـن اتفاق در سـایر نهادها گفـت: یکی از مهم ترین معیارهای مطرح شـده 

در جلسـات مقدماتی طراحی لباس برای کتابداران، انتخاب لباسـی مناسـب و فاخر بود که قابلیت 

اسـتفاده بـه عنـوان پوششـی در بیـرون از محیط کار را نیز داشـته باشـد.
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نشست هم اندیشی با طراحان

قبادی با اشـاره به ظرفیت مطلوب کشـور در عرصه طراحی لباس، ترصیح کرد: این جلسـه با هدف 

معرفی ظرفیت طراحان واجد رشایطی تشـکیل شـده اسـت که با درک مفاهیم حرفه ای و شـناخت 

و دسـته بندی مخاطب می توانند فضای مناسـبی در عرصه طراحی لباس در کشـور ایجاد کنند.

وی بـا اشـاره بـه اهمیـت بازخـورد طراحـی لبـاس کتابداران بـر اعضـاء کتابخانه های عمومـی افزود: 

مخاطبیـن مـا در کتابخانه هـای عمومـی، مخاطبینی فرهنگی هسـتند و انعکاس فعالیت مـا در این 

حـوزه، بسـیار پـر اهمیت اسـت. در حال حـارض 6500 کتابدار در رسارس کشـور مشـغول به فعالیت 

هسـتند کـه نتیجـه کار طراحان ما را به میلیون هـا مخاطب کتابخانه، منتقل کـرده و می توانند افراد 

بیشـرتی را به کتابخوانـی جذب کنند.

دبیر کارگروه سـاماندهی مد و لباس کشـور با تأکید بر به کارگیری ناد های فرهنگ ایرانیـ  اسـامی 

در طراحـی لبـاس کتابـداران بیان کرد: در طراحی این لباس ها، الزم اسـت، نظرات کتابـداران به روش 

میدانـی اخذ شـود؛ همچنین اقلیم و فصل های مختلف سـال باید مورد توجـه قرار گیرد.

قبـادی بـا تأکیـد بـر توجـه و هـدف نهـاد از طراحـی لبـاس،  خطاب بـه طراحـان حارض در نشسـت 

ترصیـح کـرد: کتابـداران مـا از  فرهیختـگان جامعه هسـتند؛ آگاهی و سـواد آنـان مثال زدنی اسـت؛ 

کتـاب کلیـد گنـج ارسار اسـت، کتابـداران فکـر و قلبشـان مخـزن ارسار، آگاهـی و دانش اسـت. رفتار 

اجتامعـی کتابـداران بـا سـایر افـراد جامعـه متفـاوت اسـت؛  ارتبـاط عمومـی منطقـی و اسـتداللی 

کتابـداران، نسـبت بـه افـراد عـادی، شـاخص و قابل توجه اسـت؛ بنابرایـن طراحان توجه بـه ظرایف 

حرفـه کتابـداری و طراحـی لباسـی متناسـب و درخـور ایشـان را در نظـر بگیرند.

الله یـاری معـاون توسـعه کتابخانه هـا و کتابخوانـی نهـاد  ابتـدای ایـن نشسـت نیـز محمـد  در 

کتابخانه هـای عمومی کشـور، با اشـاره به فعالیـت 2200 باب کتابخانه عمومی نهـادی و 1000 باب 

کتابخانـه عمومی مشـارکتی در رسارس کشـور گفت: نهـاد کتابخانه های عمومی کشـور، مجموعه ای 

فرهنگـی بـا شـبکه ای گسـرتده  از ارتباطات بـا مردم و مراجعان اسـت و کتابـداران، ناینـدگان ارتباط 

ایـن نهـاد بـا جامعـه به شـامر می آیند.

وی بـا اشـاره بـه اهمیـت رعایـت طراحی مناسـب در لبـاس کتابـداران ادامـه داد: یکـی از مطالبات 
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نشست هم اندیشی با طراحان

کتابـداران ایـن اسـت کـه مـردم عاوه بر شـخصیت و منـش فرهنگـی کتابـدار، وی را در محل کارش 

بـا مجموعـه ای از ویژگی هـای ظاهـری بشناسـند. بـر همیـن اسـاس تصمیـم گرفتیـم تـا بـا توجه به 

تفاوت هـای اقلیمـی، کاربردی، فرهنگی و... به طراحی پوشـش مناسـب برای بانـوان و آقایان کتابدار 

اقـدام کنیـم. الله یـاری افـزود: پـس از مشـورت با جنـاب آقای قبادی دبیـر کارگروه سـاماندهی مد و 

لبـاس کشـور، تصمیـم گرفتیم تـا در فراخوانی عمومـی از طراحان لبـاس دعوت کنیم تا مـا را در این 

امـر مهم، یـاری کنند.

معـاون توسـعه کتابخانه هـا و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشـور ضمن دعـوت از طراحان 

حـارض در نشسـت بـرای طراحـی لبـاس بیش از شـش هزار کتابـدار شـاغل در کتابخانه های عمومی 

رسارس کشـور گفت: موضوع لباس کتابداران، بخشـی از برنامه نهاد کتابخانه های عمومی کشـور در 

فرآینـد افزایـش انگیـزه در کتابـداران و شاداب سـازی محیطـی کتابخانه ها اسـت و امیدواریم نتیجه 

ایـن نشسـت، طراحـی لباس هایـی مناسـب، موقر و متناسـب بـا فرهنگ ایرانی- اسـامی به دسـتان 

هرمند طراحان کشـور باشـد.

اللهیـاری ادامـه داد: امیدواریـم آثـار ارسـالی طراحـان در مـرداد ماه سـالجاری توسـط کمیتـه  داوران 

انتخـاب شـده و پـس از جلـب نظـر کتابـداران بـه تولید انبوه برسـد.

وی بـا اشـاره بـه ایجاد فرصـت بازدید تعـدادی از کتابخانه ها برای طراحان گفـت: طراحان می توانند 

در بازدیـد از تعـدادی از کتابخانه هـای تهـران، آشـنایی بیشـرتی بـا نـوع کار و خدمـات کتابـداران و 

برخـود آنهـا بـا مخاطـب پیـدا کننـد و الزامـات پوششـی آنـان را بهـرت بشناسـند تـا بتواننـد در ارائـه 

مدل هـای زیبـا و کاربـردی، موثرتـر عمـل کنند.

طـرح سـؤاالت و پاسـخگویی بـه آنهـا و تبـادل نظـرات کارشناسـی از دیگـر بخش هـای نشسـت 

هم اندیشـی جشـنواره طراحـی لباس کتابـداران بود که با مشـارکت طراحـان، کتابداران و مسـئولین 

برگزار شـد.
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هیات داوران نخستین جشنواره طراحی لباس کتابدار

17

فاطمه بهرامی

مدرسه دانشگاه/کارشناس هر

مینو کریم نیا

مدرسه دانشگاه /طراح

فاطمه بلغانی

کارشناس دینی

مهرداد نیلفروشان

متخصص پارچه

محمدرضا ملک شاهی

متخصص تولید و عرضه



بیانیه هیات داوران

باسمه تعالی
 نخسـتین مسـابقه " طراحی لباس ویژه مشـاغل " با محوریت طراحی پوشـاک ویژه کتابداران رسارس ایران؛ 

و بـا هـدف ارایـه تعریفـی شـاخص از پوشـاِک خـاِص فعاالن این دسـته از مشـاغل در بهار سـال 95 شـکل 

گرفت.

ضمـن تنظیـم فراخـوان و دعـوت از طراحان لباس - بویژه طراحان لباس مشـاغل - تا مهلت نهایی دریافت 

آثار)تـا تاریـخ95/6/8( جمعـاً 253 نونه اثر از متامی نقاط ایران به دبیرخانه ارسـال گردید.

هیـات داوران طـی بررسـی اولیـه 56 اثـررا شایسـته راه یابی بـه مرحله دوم داوری تشـخیص دادنـد.  و در 

مرحلـه نهایـی داوری 16 اثربـه عنوان آثارشـاخص شـناخته شـدند. و در نهایـت 5 اثر به عنـوان نونه های 

برتـر قابل توجـه و تقدیر معرفی شـدند.

این مسـابقه فرصتی بود تا مخاطبان و فعاالن این رشـته؛ نگاه و همراهی مجددی داشـته باشـند نسـبت 

بـه ویژگـی هـای حرفـه ای کتابـداران در این میان موارد ذیل ازمحاسـن کار بوده اسـت:

•  توجه به ویژگی های محیط کار کتابداران

•  توجه به محدودیت های موجود در این حرفه

•   استفاده از عنارص برصی مرتبط با حوزه فرهنگ- کتاب- ادبیات در طراحی لباس

•   توجه به استفاده ازمواد اولیه تولید داخلی 

لـذا از همـکاری ایـن طراحـان و فعـاالن گرانقدرکه دراین راسـتا تاش کردند سپاسـگزاریم و بـه آن ها درود 

و خسته نباشـید می گوییم.

الزم مـی دانیـم مـوارد زیـر را کـه حاصـل بررسـی دقیـق آثـار ارایـه شـده  بـرای دبیرخانه اسـت, بـه اطاع 

برسانیم:

ظرفیـت هـای موجـود درحوزه طراحی لباس مشـاغل, ایـن امکان را برای عاقمندان ایجـاد می کند تا ابعاد 

وسـیع تـری  از مباحـث انسـانی, محیـط و جامعه در معرض تحلیل و شـناخت قرار گیرد. کـه این نکته در 

بیـن تعـدادی از آثـار عرضه شـده چندان مورد عنایت قرار نگرفته اسـت.

هامهنگـی و تناسـب مـواد بـه کار رفتـه در لبـاس ویـژه مشـاغل, ازجملـه پارچـه , ملحقـات و تزیینـات 
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باسمه تعالی
 نخسـتین مسـابقه " طراحی لباس ویژه مشـاغل " با محوریت طراحی پوشـاک ویژه کتابداران رسارس ایران؛ 

و بـا هـدف ارایـه تعریفـی شـاخص از پوشـاِک خـاِص فعاالن این دسـته از مشـاغل در بهار سـال 95 شـکل 

گرفت.

ضمـن تنظیـم فراخـوان و دعـوت از طراحان لباس - بویژه طراحان لباس مشـاغل - تا مهلت نهایی دریافت 

آثار)تـا تاریـخ95/6/8( جمعـا226ً نونه اثر از متامی نقاط ایران به دبیرخانه ارسـال گردید.

هیـات داوران طـی بررسـی اولیـه 56 اثـررا شایسـته راه یابی بـه مرحله دوم داوری تشـخیص دادنـد.  و در 

مرحلـه نهایـی داوری 16 اثربـه عنوان آثارشـاخص شـناخته شـدند. و در نهایـت 5 اثر به عنـوان نونه های 

برتـر قابل توجـه و تقدیر معرفی شـدند.

این مسـابقه فرصتی بود تا مخاطبان و فعاالن این رشـته؛ نگاه و همراهی مجددی داشـته باشـند نسـبت 

بـه ویژگـی هـای حرفـه ای کتابـداران در این میان موارد ذیل ازمحاسـن کار بوده اسـت:

•  توجه به ویژگی های محیط کار کتابداران

•  توجه به محدودیت های موجود در این حرفه

•   استفاده از عنارص برصی مرتبط با حوزه فرهنگ- کتاب- ادبیات در طراحی لباس

•   توجه به استفاده ازمواد اولیه تولید داخلی 

لـذا از همـکاری ایـن طراحـان و فعـاالن گرانقدرکه دراین راسـتا تاش کردند سپاسـگزاریم و بـه آن ها درود 

و خسته نباشـید می گوییم.

الزم مـی دانیـم مـوارد زیـر را کـه حاصـل بررسـی دقیـق آثـار ارایـه شـده  بـرای دبیرخانه اسـت, بـه اطاع 

برسانیم:

ظرفیـت هـای موجـود درحوزه طراحی لباس مشـاغل, ایـن امکان را برای عاقمندان ایجـاد می کند تا ابعاد 

وسـیع تـری  از مباحـث انسـانی, محیـط و جامعه در معرض تحلیل و شـناخت قرار گیرد. کـه این نکته در 

بیـن تعـدادی از آثـار عرضه شـده چندان مورد عنایت قرار نگرفته اسـت.

هامهنگـی و تناسـب مـواد بـه کار رفتـه در لبـاس ویژه مشـاغل, ازجمله پارچـه , ملحقـات و تزیینات می 

می بایسـتی براسـاس دانـش و شـناخت جـدی تـر ویژگـی هـای حرفـه و اشـتغاِل معیـن انتخـاب گـردد.

    کـم توجهـی بـه ایـن مبحـث از جمله عواملی بـود که باعث حذف بخش عمده  آثار در مرحله نخسـت 

داوری گردید.

داوری آثار پس ازبازبینی و بررسـی زنده و مسـتند فضای داخلِی تعدادی از کتابخانه ها در نقاط مختلف 

سـطح شـهر؛ و همچنین مصاحبه ونیازسنجی کتابداران و عزیزان شـاغل د راین حرفه صورت گرفت.و یکی 

از مبانـی اصلـِی قضـاوت و داوری؛ درنظرداشـنت مسـایل و نکات واقعِی موجـود در محیِط کتابخانه ها بود 

بـا اذعـان بـه ایـن کـه در انجـام ایـن فعالیـت پر مثرنتایج شـاخص و قابـل توجهی بدسـت آمده الزم اسـت 

نکاتـی در ارتباط بااین برنامه اشـاره گردد:

•  توجه بیشرت به هامهنگی طرح و مدل با کاربرد؛

•  توجه به روحیات مرصف کننده ، ویژگی ها و تفاوت های محیطی-بومی

•  استفاده هوشمندانه  از عنارص برصی فرهنگ ایرانی-اسامی

•  شناخت وسیع و همه جانبه از ویژگی های "حرفه و شغل " مورد نظر

•  پرهیز از تعمیِم لباِس سایر مشاغل به حرفه هایی متفاوت و خاص

•  امیدواریـم کـه زحـامت متامـی عزیـزان  رشکت کننده ؛دوسـتان برگزیده  و نیز تاش دسـت اندرکاران 

جشـنواره، با توفیق و حضور خالق هسـتی همراه باشـد.

بااحرتام

هیات داوران جشنواره طراحی لباس كتابدار

بیانیه هیات داوران

19



اطالعیه نظرسنجی  از کتابداران

همکار گرامی
سام علیکم

تهیۀ لباس متناسب و آراسته برای قرش فرهیخته و فرهنگی كتابدار كه به نایندگی از نهاد كتابخانه های عمومی كشور 
با اعضای كتابخانه های عمومی ارتباط مستقیم دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای انتخاب لباسی مناسب 

و شایسته، كسب نظر و پیشنهادهای شام همكاران گرامی به عنوان مرصف كنندگان مستقیم این لباس ها الزم است.
به اطاع كلیه كتابداران خدوم كتابخانه های عمومی رسارس كشور می رساند،  پس از اعام فراخوان " جشنواره لباس 
كتابدار " اطاع رسانی آن در میان طراحان و صاحب نظران حوزه طراحی لباس مشاغل ، معاونت توسعه كتابخانه ها 
و كتابخوانی اقدام به برنامه ریزی برگزاری نشست هم اندیشی با طراحان نود كه جلسه ای با حضور دبیر كل محرتم 
نهاد و رئیس كار گروه ساماندهی  مد ولباس در خرداد ماه سال جاری بر گزار شد . پس از آن طراحان از رسارس كشور 
طرح های خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال نودند . اغلب طرحهای در یافت شده لباس كتابدار برای بانوان محرتم 

بوده است و تعداد آثار رسیده در بخش آقایان بسیار اندك بود .
پس از جمع آوری آثار، داوری ازمیان 253 اثر واصله با حضور هیات داوران منتخب كار گروه ساماندهی مد ولباس 
انجام شد.داوری با در نظر گرفنت شاخص ها و ویژگی هایی لباس مشاغل پس از بازدید داوران از دو كتابخانه و ماحظه 
نحوه فعالیت های كتابداران محرتم در مرحله اول ،منتج به انتخاب 58 طرح شدكه این طرح ها بدون در نظر گرفنت 

رنگ ، جنس پارچه و ملحقات و رشایط اقلیمی می باشد . 
و اما نكاتی چند قابل توجه كتابداران گرامی :

1. طرح  های نهایی با رعایت ضوابط و موازین رشعی انتخاب خواهد شد . 
2. رنگ و جنس پارچه مناسب با شش ماهه اول و دوم سال پس از نهایی شدن طرح تعیین می شود . 

3. در صورت انتخاب طرح نهایی ، نادهایی به لباس اضافه خواهد شد كه نشان دهنده پوشش كتابدار كتابخانه عمومی 
باشد.

4. طرح ها به گونه ای انتخاب شده است كه قابلیت استفاده همكاران با پوشش حجاب بر تر ) چادر ( را نیزخواهد 
داشت.

5. هزینه لباس كتابدار توسط نهاد پرداخت می شود.
در این مرحله شام همكاران بزرگوار می توانید نظرات خود را از تاریخ 95/8/15 الی 95/8/25 در سامانه ثبت نائید تا 

پس از آن اقدامات بعدی صورت پذیرد .
از شام عزیزان تقاضا مندیم با در نظر گرفنت نكات فوق الذكر نظر خود را اعام فرما یید.  
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ناهید هداوند  )نفر  اول(
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فاطمه حق شناس )نفر دوم(
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محمد معصومی  )نفر  سوم(
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سپیده پارساپور )شایسه تقدیر(



25

مجیدرضا اسامعیلی و   امیر اسامعیلی )شایسه تقدیر(



اسامی افراد برگزیده در نیمه نهایی

نام طراحردیف 

آناهیتا رشج رشیفی1

شیام شعبانی فر2

طاهره ایزددوست3

عبدالرضا اصغرتاش4

علی اکری 5

غزال بهمنی6

فاطمه عرب مقصودی7

فتحیه هاشمی گازار8

فرشته رضغامی مهر9

کامران بختیاری 10

مریم فرجاد10

مریم کردی11

مریم نودهی وفخرنبی 12

معصومه شکراله پور 13

مهدیه برهانی14

مهسان رضوی 15

ناهیددارابی16

هادی حسین پور 17

هام فرهنگ18

نام طراحردیف 

اسامی طراحانی که به مرحله نهایی  راه یافتند.

26



خالصه سخنان رسكار خانم دکرت مهردخت وزیرپور

27

دکرت مهردخت وزیرپور، مشاور دبیرکل نهادکتابخانه های عمومی کشور 

در مراسـم تجلیل از طراحان برگزیده جشـنواره طراحی لباس كتابدار با مثبت 

ارزيابی كردن اين جشـنواره گفت:

برنامـه انتخـاب آثـار برگزیـده كـه بـا همـکاری مسـتمر معاونـت توسـعه 

کتابخانه ها و کتابخوانی و کارگروه سـاماندهی مد و لباس میرس شـد بسـيار مثبت و كاربردی سـت و امید 

داریـم ایـن رونـد بـا حامیـت همـه مسـوالن فرهنگـی در دیگـر بخـش های اسـتمرار داشـته باشـد.

 وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا توجه بـه نظرخواهی انجام شـده از سـوی طراحان، لباس متحدالشـکل  وظیفه 

قانونـی وخواسـته خـود کتابـداران بود، افزود: با بهره گیری از سـامانه "سـامان" نهاد کتابخانه های عمومی 

کشـور از کتابـداران نظرخواهـی شـد و بـر اسـاس ایـن نظرخواهـی جلسـات مسـتمری میـان کتابـداران و 

طراحـان لباس برگزار شـد. 

وزیـر پـور ادامـه داد: در ایـن مسـیر حتی زمینه بازدیـد طراحان لباس از کتابخانه ها فراهم شـد و از بخش 

هـای مختلـف کتابخانه ها بازدید بـه عمل آمد. 

وزیرپـور همچنیـن گفـت: ارسـال بیـش از 253 اثـر برای این جشـنواره نوید بخش این اسـت کـه باید برای 

همـه بخـش هـای فرهنگـی زمینه دسـت یابی به ایـن فرصت ها فراهم شـود.

             



خالصه سخنان جناب آقای اسامعیل شفاعی )معاون اداری و مالی نهاد كتابخانه های عمومی كشور(

لباس ناد هویت و نشـان نای هر فرد و مظهر فرهنگ جامعه اسـت. استفاده 

از لباس مناسـب برای ما ایرانیان همواره از اهمیت بسـزایی برخوردار بوده و 

انتخـاب لباس مناسـب همواره جـزو دغدغه های مردم رشیـف و فرهنگ مدار 

این مرزوبوم بوده اسـت. 

امـروز مـا به عنوان نسـلی كه داعیه دار فرهنگ غنی اسامی ایرانی سـت؛ وظیفه داریـم ویژگی مهم  بومی 

و اسـامی بـودن ایـن میـراث معنـوی ارزشـمند را كـه برگرفتـه از فرهنـگ اصیل اسـامی اسـت به درسـتی 

كنیم. رعایت 

نهـاد كتابخانه های عمومی كشـور با هدف تأمین پوشـش متناسـب بـا نیاز كتابـداران و كاركنان محرتم این 

نهاد فرهنگی در همكاری با كارگروه سـامان دهی مد و لباس اسـامی، نخسـتین »جشـنوارۀ لباس كتابدار« 

را بـا عنـوان جامـه ای بـرای فرهنـگ برگـزار كـرد. فراخـوان ایـن جشـنواره در تیرمـاه 95 در درگاه اینرتنتـی 

نهـاد، اطاع رسـانی شـد و طراحـان و متخصصـان محـرتم حـوزۀ مد و لباس تـا پایان شـهریور ماه 95 فرصت 

یافتنـد طرح هـای نـو و خاقانـۀ خـود را همراه با لباس به دبیرخانۀ این جشـنواره ارسـال نایند كـه داوران 

محـرتم كـه متشـكل از صاحب نظـران این حوزه و پیشكسـوتان صاحب نـام مد و لباس بودنـد با عنایت به 

معیارهـای تخصصـی حرفـه ای در چارچـوب ضوابـط فنی مد و لباس کشـور و همچنیـن معیارهای اصولی 

نهـاد از جملـه دقـت در اسـتفاده از مؤلفه هـای فرهنـگ ایرانی اسـامی و راحتی و تناسـب لبـاس با حرفۀ 

رشیـف كتابـداری، 30 اثـر را از میـان حدود 250 اثر رسـیده، به عنوان اثـر برگزیده به نهاد معرفی كردند كه 

ایـن آثـار در معـرض نظـر و داوری صاحبـان اصلی لباس ها؛ یعنـی كتابداران محرتم نیز قرار گرفت. بی شـك 

انجـام هـر اقدامـی بـرای نیل بـه موفقیـت نیازمند تدوین زیرسـاخت منطقی درسـت و هدفمنـد خواهد 

بـود و مـا تـاش كردیـم در ایـن مسـیر همۀ عوامـل از جمله تأمین رفـاه كتابـداران و كاركنـان و عنایت به 

رعایـت اصـول اسـامی و شـاخص های فرهنگـی  و عاوه بـر آن حامیـت از كار و رسمایۀ ایرانـی را با توجه 

بـه منویـات رهر معظّم انقاب اسـامی)دام عـزّه( در خصوص اقتصاد مقاومتی رعایـت كنیم تا به حول و 

قـوۀ الهـی بتوانیـم آرامـش و رضایت همكاران محرتمـامن را در كنار حامیت از هر ارزشـمند طراحی لباس 

اسـامی-ایرانی تأمین كنیم.
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همگی می دانیم كه هنوز در اول راه هسـتیم و برای توفیق بیشـرت نیازمند به نظرات همكاران و بهره گیری 

ازمشورت و  مشاركت همۀ فرهیختگان خواهیم بود.

 ان شـاءالله كـه روز بـه روز توفیـق یابیـم و گام های مؤثـری در این زمینه برداریم و هـر و صنعت مد و لباس 

اصیـل اسـامی ایرانی تـا جایی پیـش رود كه به جایـگاه افتخارآفرینش به عنوان الگوی پوششـی رسارس جهان 

یابد. دست 

در پایـان بـر خـود وظیفـه می دانـم از همۀ همراهـان گرامی در كارگروه سـامان دهی مد و لبـاس و مجریان 

محـرتم بـه ویـژه معاونت توسـعۀ كتابخانه هـا و كتابخوانـی و اداره كل فرهنگی نهاد كه در اجـرای این طرح 

صمیامنـه زحمـت كشـیدند، صمیامنـه تشـكر كنم و ضمن سـپاس از زحامت همـۀ طراحان محرتمـی كه در 

ایـن جشـنواره رشكـت كردنـد بـه صاحبان گرامی طـرح های برگزیده و شایسـتۀ تقدیر تریـك عرض كنم. 

روشـن اسـت كه همكاری و پیگیری دلسـوزانۀ دبیركل محرتم نهاد در همۀ مراحل اجرای این طرح، موجب 

دلگرمـی و اسـتواری گام هـای مـا بوده اسـت. بی شـك تداوم اجـرای طرح در گـرو میزان رضایت همـكاران و 

تـاش طراحـان محـرتم در ارتقـای روز افزون كیفیت و خاقیت در طراحی و تولید لباس مناسـب برای عزیزان 

كتابدار اسـت؛ ان شاءالله. 
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جشنواره در قـــاب رسانه ها
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جشنواره در قـــاب رسانه ها
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جشنواره در قـــاب رسانه ها
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جشنواره در قـــاب رسانه ها
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جشنواره در قـــاب رسانه ها
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جشنواره در قـــاب رسانه ها
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جشنواره در قـــاب رسانه ها



گزارش تصویری اختتامیه جشنواره
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گزارش تصویری اختتامیه جشنواره
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گزارش تصویری اختتامیه جشنواره

39



گزارش تصویری اختتامیه جشنواره
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کارت دعوت مراسم اختتامیه
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منونه تقدیر نامه برگزيدگان

هنر حقیقتی بسیار فاخر و عطیه ای از جانب پروردگار است. 
رهبرمعّظمانقالباسالمي)مّدظلهالعالي(

هنرمندارجمندجنابآقايكامرانبختياري
بااهدايسالمواحترام

ــراهبشــر ــخ،هم ــهگامودرلحظهلحظــةتاري ــاس،گامب كهنالگــويلب
ــراي ــازب ــایشخصيتس ــنويژگیه ــنوبارزتري ــودهوازمهمتري ب
انســانهاوفرهنــگجوامــعبــهشــمارآمــدهاســت.درايــنميــاننقــش
ارزنــدةطراحــانودســتاندركانتوليــدوتهيــةلبــاسدرجهتبخشــي
بــهســاليقاقشــارمختلــفاجتمــاع،مهــمومؤثــراســتوهنــرطراحی
ازمهمتريــنبخشهــايايــنفرآينــدوموجــبجانبخشــيبــهلبــاس

اســت.
خرســندمكــهطــرحخالقانــهشــمادرزمــرةطرحهــاي»برگزيــده«

لبــاسكتابــدارقــرارگرفــت.
ايــنلــوحبــهپــاسهّمــتوحضــورارزشــمندجنابعالــيدرنخســتين
»جشــنوارةلبــاسكتابــدار«نهــادكتابخانههــايعمومــيكشــورتقديــم
ميشــود.دوامتوفيقتــانرادرهمــةمراحــلزندگــيازدرگاهحــقمتعــال

دارم. مسئلت

حميد قبادي
مشاور معاون وزير 

و دبير كارگروه ساماندهي مد و لباس

ومن اهلل التوفيق
عليرضا مختارپور

دبيركل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور
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لوح تقدیر ویژه داوران

هنر حقیقتی بسیار فاخر و عطیه ای از جانب پروردگار است. 
رهبرمعّظمانقالباسالمي)مّدظلهالعالي(

داورارجمندسركارخانمفاطمهبهرامي
بااهدايسالمواحترام

ــودهو ــراهبشــرب ــخ،هم ــهگامودرلحظهلحظــةتاري ــاس،گامب كهنالگــويلب
ازمهمتريــنوبارزتريــنويژگیهــایشخصیتســازبــرايانســانهاو
فرهنــگجوامــعبــهشــمارآمــدهاســت.درايــنمیــاننقــشارزنــدةطراحــانو
دســتاندركانتولیــدوتهیــةلبــاسدرجهتبخشــيبــهســاليقاقشــارمختلف
ــن ــاياي ــنبخشه ــیازمهمتري ــرطراح ــراســتوهن ــمومؤثّ ــاع،مه اجتم
فرآينــدوموجــبجانبخشــيبــهلبــاساســتوانتخــاببهتريــنلبــاسازمیان
انــواعتولیــداتفاخــرپديدآورنــدگانهنرمنــد،نیازمنــدتخّصــصودّقــتداوران

گرانقــدرخواهــدبــود.
خرســنديمكــهتــالشمجّدانــهونــگاهعالمانــةشــمادرانتخــابلبــاسمناســب

بــرايقشــرفرهیختــةكتابــدارياريگــرماشــد.
ايــنلــوحبــهپــاسهّمــتوحضــورارزشــمندســركارعالــيدرداورينخســتین
»جشــنوارةلبــاسكتابــدار«نهــادكتابخانههــايعمومــيكشــورتقديمميشــود.

دوامتوفیقتانرادرهمةمراحلزندگيازدرگاهحقمتعالمسئلتدارم.

حميد قبادي
مشاور معاون وزير 

و دبير كارگروه ساماندهي مد و لباس

ومن اهلل التوفيق
عليرضا مختارپور

دبيركل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور

44




