
  

 
 

 

 

 مقدمه

هنری در حوزه صنعت مد و لباس است که سومین دوره فرهنگی جشنوارهفردخت یک 

هنری نظام جمهوری اسالمی با های کالن فرهنگیآن با هدف تحقق اصول و سیاست

حضور موثر ای و ملی با های منطقهاسالمی برگرفته از ظرفیتارائه یک الگوی ایرانی

و هنرمندان فرهیخته بارویکرد ایجاد بستر تمدن سازی نوین  اناندیشمند ،اساتید

 .گرددبرگزار می ایرانی اسالمی

 

 مخاطبین جشنواره

 سراسر کشور  تمامی مراکز آموزش دانشگاهی 

 :منطقه فرهنگی کاشان شامل در باالخص

 دانشگاه دولتی کاشان 

  دانشگاه آزاد اسالمی کاشان 

 دانشگاه علمی کاربردی آران و بیدگل 

 فدک) دختران ای حرفه و فنی دانشکده( 

 کشور سراسر ایهای آزاد فنی و حرفهآموزشگاه  

 باالخص در منطقه فرهنگی کاشان

 هنرستان های فنی و حرفه ای آموزش و پرورش 

 کشور سراسر خانه های مد و لباس 

 :شامل کاشان فرهنگی منطقه در باالخص

 منظوره و چند منظوره مد و لباس موسسات تک 

  سنتی و  ،طراحان حرفه ای خیاطان، ،(مزون داران)های مددارندگان خانه

 صنعتی

 گذاران و تولیدکنندگان بومی و ملی در بخش تولید انبوه و عرضه  سرمایه

 پوشاک

 پژوهشی  و دانش بنیان-، نخبگان و اساتید عرصه های علمیاندیشمندان 

 

 

 :دستگاه های همکار

 شهرداری کاشان .1

 فرمانداری کاشان .2

 ناحیه مقاومت بسیج کاشان .3

 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی .4

 شورای اسالمی شهر کاشان .5

 فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشانسازمان  .6

 مرکز فنی و حرفه ای شهید موسویان .7

 ستاد امربه معروف و نهی از منکر .8

 مجمع امور صنفی .9

 و گردشگری کاشان میراث فرهنگی .11

 دانشگاه دولتی کاشان .11

 واحد کاشان دانشگاه آزاد اسالمی .12

 دانشکده فنی و حرفه ای دختران .13

 دانشگاه علمی کاربردی آران و بیدگل .14

 کاشان آموزش و پرورش .15

 

 

 

 
 

 

 



  

 اساتید و  مشاورین جشنواره

ی جشنواره متقاضیان میتوانند جهت ارتباط با اساتید و مشاورین با دبیرخانه*

 .هماهنگ نمایند

سرکارخانم دکتر غزالی دکتری پژوهش هنر، عضو هیئت علمی گروه طراحی  .1

 پارچه و لباس از دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

سرکارخانم وجیهه قپانداران مدرس دانشکده فنی دختران و رئیس انجمن مد  .2

 لباس استان البرز و

و سرکار خانم آزاده آریایی دبیر اسبق چندین جشنواره ی مد و لباس کشور  .3

 مدرس دانشگاه

 MBA ofسرکارخانم مریم ضیایی، کارشناسی ارشد مد ارت پاریس، .4

fashion industries & Luxury goods 

سرکارخانم دیبا موذنی مدرس دانشگاه آزاد خمینی شهر در رشته ی طراحی  .5

 اندام،لباس، چاپ باتیک

آزاد استادیار دانشگاه  مدرس رشته طراحی دوخت، سرکارخانم ملیحه صفار، .6

 خمینی شهر

 مدرس دانشگاه  کارشناس ارشد طراحی پارچه و لباس، سرکارخانم اخوان، .7

 کارشناس نساجی دانشگاه آزاد اسالمی  آقای مهندس اصفهانیان،جناب  .8

 جناب آقای دکتر نجفی دکتری نساجی، مدرس دانشگاه  .9

  دانشگاه مدرس دوخت، یطراح کارشناس زاده، هاشم منخا سرکار .11

 دانشگاه مدرس دوخت، یطراح کارشناس ،یهرات زهره سرکارخانم .11

 مدرس ،لباس پارچه و یطراح ارشد کارشناسنرگس پورقدرت،  سرکارخانم .12

 دانشگاه

، رتبه اول بخش فردی و کالکشن دانشگاهسرکارخانم یزدجردی، مدرس  .13

 99جشنواره مد و لباس کشور در سال 

 مدرس دانشگاه، طراحی دوخت ارشدسرکار خانم حاجی قاسم، کارشناس  .14

 پارچه و لباس، مدرس دانشگاهکارشناس ارشد طراحی  سرکارخانم رزاقیان، .15

 کارشناس مد،لباس، پارچه و طراح سرکارخانم مکیه سادات ابراهیم زاده، .16

کاردانی طراحی  ،MBAکارشناس مدرک عالیه شکوهی مهر، سرکارخانم .17

 کارشناس لباس اقوام صنایع دستی و دوخت های سنتی، دوخت،

 پژوهشمشاورین بخش 

 آزاد دانشگاه علمی هیئت  عضو نساجی، دکتری مفتاحی امین دکترآقای  .1

 جنوب تهران

 کاشان دانشگاه مدرس و هنر پژوهش دکترای سازیان، دکترچیتآقای  .2

 کاشاندکتر سیدکمال موسوی عضوگروه علوم اجتماعی دانشگاه آقای  .3

 جامعهمدیر ارتباط با  معاونت پژوهشی و دکتر ابوذر وفایی،آقای  .4

 دانشگاه مدیر گروه صنایع دستی دکتر غیاثیان،آقای  .5

 جشنواره قوانین کلی

قوانین و مقرارت هر بخش بصورت اختصاصی همان بخش تدوین و ارائه  .1

 .شده است

ی  ارائه)از یک بخش نیز شرکت کنند  توانند در رقابت بیش مخاطبین می .2

 .بخش وجود دارد هری چند طرح و اثردر  و امکان ارائه( پژوهش طرح، اثر،

ده و فرم وشرکت کنندگان تنها تا پایان تیرماه فرصت دارند تا ثبت نام نم .3

              .مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند

و حداکثر آن  2در صورت انجام کار به صورت گروهی، حداقل اعضای گروه  .4

 .نفر می باشد  3

 .آثار ذکر شودمنبع و ماخذ ایده و طرح هم در پژوهش و  هم در  .5

قبل از ارسال اثر و طرح  بایستی عکس یا شناسنامه ی آن از طریق  .6

واتساپ به دبیرخانه ارسال شود و بعد از تایید، اقدامات الزم جهت ارسال 

 . اثر یا طرح صورت گیرد

از  (اسالمی-نقش و نمادهای ایرانی)های تاریخی در صورت الهام از ابنیه .7

 .اده شودقالب الگوسازی و برش استف

یابی به نمایشگاه و رقابت در اولویت  الگوهای ایرانی و اسالمی برای راه .8

 .خواهند بود

هر گونه تولید در بخش رقابت ویژه این جشنواره باشد و نباید به هیچ  .9

 .عنوان در دیگر جشنواره های مرتبط ارائه شده باشد

 .شد داوری بخش های مختلف رقابت توسط داوران کشوری انجام خواهد .11

جشنواره فردخت دارای قسمت دانش آموزی بوده و داوری این بخش  .11

 .مختص این قشر انجام خواهد شد

آثار ارسال شده بعد از داوری مقدماتی و احراز شایستگی های اولیه در  .12

 .نمایشگاه ارائه خواهد شد

توانمدسازی مخاطبین این )قبل سمینارهای تخصصی در بخش پژوهش  .13

 .جشنواره بررسی و تحلیل آثار برتر برگزار خواهد شدو بعد از ( بخش

 .شرکت مشاورین و اساتید همکار با جشنواره در بخش رقابت بالمانع است .14

 

 منتخبین/عموم مخاطبین: تسهیالت جشنواره

های حضور در   نامه منتخبین جشنواره از سایر شهرهای ایران، معرفیکلیه به  .1

 .گردد جشنواره اعطا می

در پایان جشنواره به مخاطبین سایر شهرها که نمایندگی فردخت را در شهر  .2

جهت اعالم . گردد پذیرند، گواهی همکاری با جشنواره اعطا می خود می

 . تماس حاصل فرمایید 92299622900آمادگی نمایندگی با شماره 

ی مد و  شناسه ی یکپارچه) دریافت  کد شیمامعرفی آثار منتخب جهت  .3

ای که از طرف بنیاد ملی مد و لباس به لباس های  تاییدیه -انلباس ایر

شود و بعد از تاییدیه در سیستم اطالعاتی  طراحی شده توسط طراح داده می 

 (.می رسدطراحان به ثبت 

 جشنوارهبه کلیه شرکت کنندگان در  گواهی معتبر دانشگاهیاعطای  .4

ولیدی ها و شکل گیری ارتباط طراحان و خیاطان با تتسهیل گری در  .5

 بخش صنعت

جشنواره توسط دبیرخانه درطول داوطلبین کلیه ارائه خدمات متناسب با نیاز  .6

 ... (مکان و  معرفی بازار کار، نیروی ماهر و کارگری ، اقالم ،: شامل)سال 

تولید انبوه و منتخب بخش های معرفی شده برای و طرح های راه یابی آثار  .7

 اثر و طرح نظر مورد تایید نهادهایتوافق و ، در صورت تجاری سازی

برگزاری ، بخش پژوهش در راستای توانمندسازی مخاطبین .8

در دانشگاه کاشان به صورت حضوری و مجازی و با  سمینارهای تخصصی

 حضور اساتید بومی و ملی 

برگزاری دوره های متنوع در راستای توانمندسازی مخاطبین،  .9

راه با اعطای تاییدیه ملی و بومی هم با بهره بردن از اساتید برجسته آموزشی

مجازی با  یاای یا گواهی حضور دانشگاهی بصورت حضوری  فنی و حرفه

صورت تکمیل ظرفیت و  بخش جشنواره و در 3 در) جشنوارهتخفیف ویژه 

 (استقبال شرکت کنندگان

ملی و شهرستانی در  با اساتید برجسته خدمات مشاوره رایگانارائه  .11

 (اثر ، طرح پژوهش ) های مختلف بخش

توسط دبیرخانه به  تسهیالت ویژه خرید پارچه و لوازم خیاطیارائه  .11

 در شهرستان کاشان متقاضیان بخش اثر در قالب تخفیف ویژه ی فردخت

درجهت ارتقای سطح ، تشکیل تیم ویژه متقاضیانمشاوره تسهیل و  .12

زمینه سازی برای ارتباط طراحان به )توسط دبیرخانه  توانمندی مخاطبین

 ...(و خیاطان و بالعکس

 جشنوارهبه منتخبین اشتغال زایی  تسهیالت بانکیارائه ی  .13

ه کلیه مخاطبین ژویشرکت در نمایشگاه های متناسب شهرستان  .14

 رایگان یا درصورت امکان به صورت با تخفیف ویژهجشنواره 



  

لباس بخش در  جشنوارهداوطلبین  ویژه راه اندازی گروه های تخصصی .15

جهت آشنایی و  آموزش و پرورش، باحضور کارشناسان و مشاورین مدارس

به عنوان )هدف گذاری دقیق در راستای ارتقای آثار تحویل شده به دبیرخانه 

فرم مدارس در آموزش لباس گروه های طراحان مثال تشکیل گروه طراحان 

 (ویژه و مشاورین در طول مهلت تحویل آثارو پرورش با همراهی کارشناسان 

هربخش جهت ارتقای آثار دریافتی  مندی از نظر مشاورین مرتبط بهره .16

 ..(الگوسازی،طرح،جنس پارچه،ملحقات و)

 جشنوارههر دانشگاهی در منطقه ی کاشان و آران و بیدگل به منتخبین  .17

 پیش بینی نموده یان شرکت کنندهتخفیف ویژه در شهریه ی دانشجو

 .است

اخذ جواز برای منتخبین جشنواره جهت  درصد تخفیف 29تسهیالت  .18

 از اتاق اصناف شهرستان کاشان کسب

 اصناف اتاق از اخذ تسهیالت بانکی جهت صنفی نامه معرفی ی ارائه .19

 .کاشان شهرستان

 .اطالع رسانی خواهد شد تناوب سایر تسهیالت به*

 جوایز

 :بخش اثر -1

 میلیون تومان 5تقدیر ودر هر رتبه هدیه نقدی تاسقف سه رتبه برتر تندیس، لوح  

 میلیون تومان 1هفت رتبه شایسته تقدیر، لوح تقدیر، هدیه نقدی تاسقف  

 : بخش طراحی -9

 میلیون تومان 3رتبه اول تا سوم تاسقف : کالکشن خانواده(الف 

 میلیون تومان 3رتبه اول تا سوم تا سقف : فرم مدارس(ب 

 :بخش پژوهش -2

 میلیون تومان 3اول تا سوم تا سقف رتبه های

 

جشنواره های رقابتی  بخشخالصه   

موارد  .طرح، اثر و پژوهش برگزار می گرددفراخوان رقابتی جشنواره در سه بخش 

پیش بینی شده که مخاطبین  در قالب فراخوان های جداگانه تخصصی و مفصل در فایل

 .ها مراجعه فرمایند تر به آن می توانند جهت مطالعه دقیق

  فراخوان رقابتی  جشنواره گرایش اثر .1

  .برگزار می گردد " مانتو اجتماع" موضوعاین بخش که با 

 نکات مورد نظر در ارزیابی در بخش اثر قوانین و خالصه          
به فایل فراخوان جشنواره در بخش مانتو اجتماع موارد تخصصی و مفصل در جهت مطالعه *

  .مراجعه کنید

 .پیش بینی شود 135الی  111و قدلباس بانوان  42 و 41سایز آثار .1

 .استفاده در لباس را به همراه اثر ارسال نمائید ی رنگ های مورد کالیته .2

 ر در تهیه اث داخل تولیداستفاده از پارچه و محصوالت امتیاز ویژه برای  .3

های گران های تزئینی و پارچهحتی المقدور از طراحی لباس با دوخت .4

 .قیمت و همچنین از پارچه های توری و بدن نما پرهیز کنید

امتیاز ویژه در خصوص استفاده لوازم جانبی و ملحقات با رویکرد عفاف و  .5

 ...(شال،روسری و) حجاب

 قابلیت تولیدتوجه به ی با وکارائی، خالقیت، زیبائی، تناسب نوآور .6

 گیری از الگوهای نو و خالق در زمینه بهره: گویائی و تناسبات طرح .7

 .الگوسازی، توجه به استانداردهای طراحی، الگوسازی، دوخت

گیری از پارچه  محصول و محیط، پایداری، بهره تأثیرات متقابلتوجه به  .8

 . با نوع کاربری محصول مواد اولیه و متناسباز  بهینه دهمناسب، استفا

ها و  حطر رعایت شئونات پوشش در :یهای فرهنگی و اجتماع شاخصه .9

 با ممیزات و ارزش تطابقو رعایت توجه به فرهنگ عمومی پوشش اجتماع، 

 معیارهای اسالمیعفیفانه و و  اسالمی -های سبکهای پوشش ایرانی

 بدنی و سنح با ساختار انطباق برش و اجزاء طر: یمعیارهای تخصص .11

با نوع لباس، انتخاب صحیح پارچه، نوع  ح متناسبروانشناسی طرکاربر، 

افزارهای  آالت، نرم ماشین روز، ح با دانش بهامکان تولید طردوخت، 

روش صحیح تولید  انتخاب تخصصی برای ترسیم و سایزبندی الگو محصول،

 نهائی نه مجازبا هزی

مصرف  مناسب، توجه به مقداراولیه  انتخاب مواد: یمعیارهای اقتصاد .11

قیمت محصول با  مقبولیت و هماهنگی پارچه و قیمت نهایی محصول،

 ( بودن مقرون به صرفه: در بخش کاربردی)انتظارات کاربر

 
 وفق اقتصادی و اقناع ذائقه بازارفرآیند تبدیل اثر و طرح تولیدی به محصوالت م: تجاری سازی  *         

  فراخوان رقابتی  جشنواره گرایش طرح .2

 :شامل موضوعات زیر است گرایش طرح جشنواره

 
 اثر نکات مورد نظر در ارزیابی در بخشقوانین و خالصه           

لباس جهت مطالعه موارد تخصصی و مفصل در به فایل فراخوان جشنواره در بخش *

 . مراجعه کنیدمدارس 

انجام طراحی جدید و کاربردی، با توجه به قابلیت تولید و : خالقیت .1

 قوانین پوشش در طراحیرعایت 

 آثار طراحی در مدارس فرم تولید استانداردهای و ضوابط: رعایت ضوابط .2

 با قوانین متناسب باید تصاویر طراحی .گیرد قرار توجه مورد حتما باید

 آموزان دانش شان با متناسب جامعه عرف و اسالمی شئونات کشور،

 .پذیرد صورت

 ارسال های طرح شناسنامه نظری و ایده، مبانی ارائه منابع: نظری مبانی .3

 یا و شده تایپ صورت به) کلمه  211 حداکثر-انتخابی بخش در شده

 .است الزامی( شود نوشته خوب خیلی دستی

 متناسب طرح و رنگ درنظر گرفتن روانشناسی: رعایت اصول روانشناسی .4

 .تحصیلی مقطع و لباس نوع با

 شدن تجاری و انبوه تولید قابلیت .5

 

 

 امتیاز  شاخص ارزیابی طرح ردیف
(قابلیت تولید)تجاری سازی  1  21 

 11 طراحی فیگور 2

 15 خالقیت و نوآوری در طرح 3

 11 طراحی جنس پارچه و تکنیک اجرای رنگی 4

 5 الگوی گسترده لباس 5

6 
طرح با  توجه به احیاء سنت ها، فرهنگ ایرانی اسالمی و  تناسب

 عرف جامعه
15 

انتقال مفهوم و موضوع انتخابی در طرحمیزان  7  5 

 5 شناسنامه اثر 8

 3 ملحقات متناسب با طرح 9

(آخرین نظرات کمیته داوری در پایان جشنواره)سایر موارد  11  12 

 

 .الف
زن و شوهری، ست مادر و ست : طرح 4 تا 2کالکشن خانواده با ارائه 

 فرزند، ست خانواده

 .ب
 راهنمایی، دبستان، ،دبستانیپیش مهد و (:پسرانه/دخترانه)فرم مدارس

 دبیرستان

 

 امتیاز شاخص ارزیابی ردیف
(قابلیت تولید) تجاری سازی 1  21  

 21 کیفیت و تکنیک دوخت 2

(جداگانهبدون نیاز به طرح ) طرح کلی لباس 3  11 

 و اسالمی ایرانی فرهنگ ، ها سنت احیاء به توجه 4

 طبیعت

11 

اجتماع و عرف معیارهای اثر با تناسب 5  11 

لباس با متناسب ملحقات 6  11 

اثر شناسنامه 7  11 

(آخرین نظرات کمیته داوری در پایان جشنواره)سایر موارد  8  11 
 



  

  فراخوان رقابتی  جشنواره گرایش پژوهش .3

 : باشد این بخش شامل چهار محور زیر می

 
 پژوهش نکات مورد نظر در ارزیابی در بخشقوانین و خالصه          

مراجعه پژوهش جهت مطالعه موارد تخصصی و مفصل در به فایل فراخوان جشنواره در *

 . کنید

مقاله های ارسال شده در بخش پژوهش بایستی مطابق با ساختار تعریف  .1

عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، )شده مقاله ی علمی شامل بخش های 

 تحقیق، روشمقدمه، بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، پیشینه، 

 .باشد( ، بحث و نتیجه گیری، منابعنظری یا مفهومی چارچوب

 .کلمه باشد 7111تا  5111کلمات مقاله بین حداقل و حداکثر تعداد  .2

 تناسب موضوع با محتوا، اهمیت موضوع و نوآوری آن .3

 سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث  .4

 پرهیز از ذکر مطالب حاشیه ای و زائد .5

 رعایت اصول نگارش و ویرایش .6

 شیوایی و کیفیت مطالب .7

 صحت ارجاعات .8

 استفاده از منابع معتبر و مرتبط با موضوع .9

 

 

جشنواره بخش آموزشی   

ین جشنواره، کارگاه ها و هدف توانمندسازی و ظرفیت سازی مخاطب با

برگزار  اساتید مطرح کشوری و بومی حضوربا های حضوری و مجازی ورکشاپ

 .(تشکیل کارگاه ها منوط به تکمیل ظرفیت خواهد بود.)خواهد شد

 .آموزشی بعدی در طول دوره اطالع رسانی خواهد شد ضمنا کارگاه های

آموزش ساختار طراحی لباس اجتماع بارویکرد ایرانی اسالمی، با تدریس  .1

سرکار خانم دکتر غزالی، دکترای پژوهش هنر و عضو هیئت علمی گروه 

 طراحی پارچه و لباس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

مریم ضیایی دانش آموخته مد برند سازی در صنعت پوشاک، خانم مهندس  .2

 آرت پاریس، از موسسین فشن هاب کاروتا و مشاور برندینگ

ایده پردازی، با تدریس سرکار خانم حاجی قاسم، کارشناس ارشد طراحی  .3

 لباس و مدرس دانشگاه 

الگوسازی تجاری، با تدریس سرکار خانم اخوان، کارشناس ارشد طراحی پارچه  .4

 و لباس و مدرس دانشگاه

سازی تولید، با تدریس سرکار خانم اخوان، کارشناس ارشد طراحی پارچه  الگو .5

 و لباس و مدرس دانشگاه

سرویس و نگهداری چرخ های خیاطی، با تدریس جناب آقای دکتر نجفی،  .6

 دکتری نساجی و مدرس دانشگاه

طراحی کالکشن خانواده با تدریس سرکار خانم آریایی، دبیر اجرایی چندین  .7

 و مدرس دانشگاه باس کشورجشنواره مد و ل

جشنواره برگزیده ،یزدجردیطراحی کالکشن خانواده با تدریس سرکار خانم  .8

 و مدرس دانشگاه مد و لباس کشور

با تدریس سرکار خانم هاشم زاده، کارشناس طراحی و دوخت  تِرند سالمانتو   .9

 و مدرس دانشگاه 

طراحی و دوخت  با تدریس سرکار خانم هاشم زاده، کارشناسوِست و شومیز   .11

 و مدرس دانشگاه

آستین های مزونی با تدریس سرکار خانم هراتی،کارشناس طراحی و دوخت و  .11

 مدرس دانشگاه

مانتو اجتماع با تدریس سرکار خانم هراتی،کارشناس طراحی و دوخت و  .12

 مدرس دانشگاه 

و  پارچه طراحی ارشد ،کارشناسپورقدرتمانتو اجتماع با تدریس سرکار خانم 

 و مدرس دانشگاه لباس

 

 

 

 

 

 

یفرد  امتیاز شاخص ارزیابی 
 5 تناسب موضوع با محتوا  1

(هدف، روش، نتیجه گیری)چکیده  2  0 

 5 سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث 3

 0 پرهیز از ذکر مطالب حاشیه ای و زائد 4

 5 رعایت اصول نگارش و ویرایش 5

 10 بیان مسئله، ضرورت، اهمیت و پیشینه تحقیق 6

مطالبشیوایی و کیفیت  7  11 

 19 صحت ارجاعات 8

 15 جمع بندی مراحل و یافته های تحقیق 9

 0 استفاده از منابع معتبر و مرتبط با موضوع 11

 11 نوآوری و ابتکار 11

 19 سایر موارد 12

 

 .الف

 محور تاریخ 

 : و فرهنگ

 

 کاشان با نقشینه های تاریخی/معرفی لباس های بومی ایران -

کاشان در پوشاک /نمادها یا نقش ها و عناصر معماری سنتی ایران -

 خانواده

پیشینه و بنیان های فرهنگی پوشش زنان و مردان در منطقه فرهنگی  -

 کاشان

مطالعه پدیدار شناسی تجربه زیسته زنان در وضعیت بی حجابی،  -

آسیب شناسی، برجسته ...)بدپوششی، حجاب شیک، حجاب کامل و

 (سازی نقاط قوت، ارائه الگو

ردان در جامعه آسیب شناسی داللت های معنایی پوشش نوین زنان و م -

 ی ایرانی

تحلیل جامعه شناختی سبک پوشش بر امنیت و عزت نفس جوانان و  -

 نوجوانان

 تجربه نگاری فعاالن حوزه ی مد و پوشش -

 محور اقتصاد .ب

 همیت طراحی و تولید پوشاک در توسعه ی اقتصاد دانش بنیان -

 بررسی جایگاه تولید پوشاک در ترویج اشتغال خانگی و درآمدزایی -

 دستاوردهای تحقیقاتی و فنآورانه در صنعت پوشاک -

 مطالعه تحوالت مد و لباس در ایران و نسبت رسانه با این تغییرات -

 مطالعه عوامل موثر بر مد و مصرف پوشش در ایران -

 .ج

 محور هویت

 و تمدن سازی

 

تولید پوشاک و پیوند سنت و نوگرایی اجتماعی در جهت تحقق تمدن  -

 اسالمی-نوین ایرانی

 بررسی زمینه های دگرگونی ذائقه اجتماعی در حوزه پوشش -

نقش و جایگاه انگاره های شناختی فمینیستی در تغییر پوشش زنان  -

 ایرانی

داللت های معنایی پوشش زنان و مردان در خرده فرهنگ های ایرانی  -

 (برجسته سازی نقاط قوت)

بررسی ظرفیت های پوشش های محلی در انتقال میراث فرهنگی و  -

 هویت ملی

الزامات و راهکارهای ذائقه سازی از طریق به روزرسانی نمادهای پوشش  -

 سنتی

 جایگاه طراحی پارچه و لباس در تحقق تمدن نوین اسالمی -

 فلسفه حجاب ایرانی از دیدگاه غربی ها -

 بهره گیری از فرش ایرانی در طراحی لباس -

 بهره گیری از هوش فانتزی در طراحی لباس -

 

 .د

 محور بهداشت 

 و سالمت

 

 سالمت جسم زنان و مردان برمتقابل نوع پوشش  راتیتاث -

 کودک و نوجوان سالمت جسم برمتقابل نوع پوشش  راتیتاث -

 تاثیرات متقابل نوع پوشش بر سالمت روان زنان و مردان -

 روان کودک و نوجوانسالمت  برمتقابل نوع پوشش  راتیتاث -

 
 



  

 جشنوارهزمانبندی 

 1091تا پایان تیرماه : ثبت نام مهلت

 شهریورماه 99تحویل آثار تا  

 مهرماه 91الی  16نمایشگاه 

 همزمان با هفته وحدت ماه،مهر 99 و تجلیل منتخبین اختتامیه

 
 

کاشان، بلوار دانش، بلوار دانشجو، سازمان فرهنگی، اجتماعی : دبیرخانه

 ورزشی شهرداری کاشانو 

 921- 00090499: در ساعت اداری شماره تماس

   92299622900:بخش رقابتی شماره تماس

 92299622900 :شماره تماس بخش مخاطبین

 92229092992(: فقط پیام در واتساپ)شماره تماس بخش آموزش 

 fardokht_roydad@    :آدرس پیج اینستاگرام

 :مخاطبین ملیآدرس گروه واتساپ ویژه 

https://chat.whatsapp.com/DH9Vl9k0Fcr7bVZK2DHF08 
 :آدرس گروه واتساپ ویژه مخاطبین کاشانی

sRIc24hFub6WvY00DChttps://chat.whatsapp.com/ESpB 

 نام و فردخت اطالعات خود شامل نام مخاطبین کاشانی بعد از عضویت در گروه واتساپی *

 .دهند پیام درواتساپ گروه مدیر را به فعالیت، شهر خانوادگی، زمینه

. نیستند فردختگروه های واتساپی  عضو اصال که می باشد افرادی مخصوص ی بااللینکها *

های لینک نیازی به عضویت در هستند عضو فردخت واتساپی درسایرگروههای که افرادیلذا 

 .گذاشته میشود اشتراک به فردخت گروههای همه در طالعاتا. را ندارند باال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/DH9Vl9k0Fcr7bVZK2DHF08
https://chat.whatsapp.com/ESpBsRIc24hFub6WvY00DC

