
 

 

 

 

 

 

 -دارسـاک مـراحی پوشـابقه سراسری طـراخوان مسـف-

و در راستای تحقق اهداف کالن  ایرانی ـ تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارائه سبک زندگی اسالمی به منظور، با عنایت به الطاف الهی

دارس را با ـابقه سراسری طراحی پوشاک مـنخستین مسدارس ایران در نظر دارد ـنری طراحان و تولیدکنندگان پوشاک مـنگی هـانجمن فره

صنایع فرهنگی دانشگاه علم و   های نرم و وم و فناوریـپارک عل با مشارکت و همکاریهمچنین ور و ـروه ساماندهی مد و لباس کشـنظارت کارگ

 .برگزار کند هنرمندان، فعاالن و دست اندرکاران عرصه طراحی مد و لباس کشورفرهنگ، جامعه 

 طراحان عرصه مد و لباس میانایجاد فضای رقابتی سالم این رویداد با اهدافی همچون شناسایی و معرفی طراحان برتر پوشاک مدارس کشور، 

، آموزی نظر گرفتن شأن جامـعه دانش و با درآموزان  متناسب با نیاز دانشای ـرح و الگوهـراحان به ارائه طـ، تشویق طدارسـدر حوزه پوشاک م

و همچنین ایجاد بانک اطالعاتی و  با الهام از نمادهای هنر ایرانی اسالمی و کشف استعدادهای نوپوشاک مدارس  کمک به ارتقای سطح طراحی

 .می شودبرگزار  معرفی به بخش تولید

 -.شود میبه شرح زیر برگزار « (طرح فیزیکی)آثار اجرا شده »و « (اسکیس)خطی طراحی »این مسابقه در دو بخش -

 که دارای نام، موضوع وآثاربا ارائه  تولیدیو  مستقل، مراکز آموزشیراح ـطهای  توانند در قالب ابقه میــ متقاضیان شرکت در این بخش از مس

 .، شرکت کنندکاربردی متناسب با فرهنگ وموازین ایرانی اسالمی باشد نگاهی

های  ، کارگاهو در راستای ارتقای سطح کیفی آثار و ارائه اطالعات پیش فرض درباره جزئیات مسابقه توجیه و هماهنگی نحوه حضور ه منظوربـ 

 .آموزشی با حضور اساتید برگزار خواهد شد

 -راحی لباسـش طـور در بخـرایط و مقررات حضـش-

-  . معیارهای عمومی- 

 توجه به فرهنگ عمومی پوششـ  

 سازیتوجه به عنصر خالقیت درمجموعه ـ 

 ها ر درهریک از بخشاث ۳ارائه حداکثر ـ 

 (فرمت ارائه شده/چارچوب )داند درشناسنامه اثر  روری میـورد نظر ضـراح برای مجموعه مـیحاتی که طـخصات و سایر توضـارائه مشـ 

به منظور رفع اشکال و کاربردی شدن  ورت عدم تایید برای راهیابی به مسابقهـدر صهیئت داوران واولیه پس از ارزیابی  در بخش طراحی آثارـ 

هایی نتا امکان حضور در مسابقه و داوری ساعت اقدام به اصالح طرح نمایند  آثار از طریق مشاوره به طراحان عودت داده شده تا ظرف مدت 

 .را داشته باشند

 . پوشاک مدارسهای طراحی، تولید در  رعایت ضوابط و شاخصـ 



 

 

 

 

 

 

 -تخصصیمعیارهای .  2-

 .دانش آموزان ای به آناتومی پوشش در طراحی لباس در نظر گرفتن نگاه حرفهـ 

 .خالقیت، نوآوری و ا بتکار در طرح و تناسب رنگـ 

  .و مقطع تحصیلی روانشناسی طرح متناسب با نوع لباسـ 

 .در مقاطع تحصیلی دقت درانتخاب صحیح پارچه با توجه به طرح و کاربرد لباسـ 

 .استفاده از متدهای الگوسازی روز، برای رسیدن به تن خور مناسب طرح نهایی اجرا شدهـ 

 .مورد استفاده( متریال)استفاده صحیح از تکنولوژی دوخت بر اساس پارچه و مواد ـ 

 .های نوین در فرآیند تولید قابلیت بهره گیری از فناوریـ 

  .ی اثر، امتیاز ویژه خواهد داشت استفاده از پارچه و محصوالت تولید داخل درتهیهـ 

 .های فرهنگ عمومی و نمادهای اسالمی، ایرانی در امتیاز و بررسی اثر شایان توجه است تطابق با شاخصـ 

 .ها استفاده مناسب از ملحقات برای لباسـ 

 .شدنتولید انبوه وتجاری  ـ قابلیت

نگی هنری طراحان و تولیدکنندگان پوشاک ـمن فرهـشده خود را به دبیرخانه انج راـابقه می توانند آثار اجـعالقه مندان به شرکت در این مس

را با درج در پایگاه ( اسکیس)، طبقه چهارم و آثار طراحی خطی 841هروردی، پالک ـهید بهشتی، بعد از تقاطع سـابان شدارس به نشانی خیـم

 .ارسال کنند  -30000583300- یا به واتساپ انجمن به شماره  iranmodeschool@gmail.com  ینشانالکترونیکی انجمن به 

 

 

 

 -.تماس حاصل فرمایید  -23000053390- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره-

 -01 یــال 01: ساعات پاسخگویی-

 شد تمدید 911 فروروردین 22تا  آثار ارسال مهلت
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