سومین جشنواره ملی فرهنگی ،هنری فردخت

رقابت طراحی ،اثر و پژوهش
فراخـ وان بخ ش رقابتـی
توضیحات خاص گرایش
پژوهش
کاشان1041-

موضوع مسابقه
نکات مورد نظر در ارزیابی

 محور تاریخ و فرهنگ

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

 محور اقتصاد
 محور هویت و تمدن سازی

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

 محور بهداشت و سالمت

مقدمه ،بیان مسئله ،ضرورت و اهمیت تحقیق ،پیشینه ،روش تحقیق،
چارچوب مفهومی یا نظری ،بحث و نتیجه گیری ،منابع) باشد.

محور تاریخ و فرهنگ
 معرفی لباس های بومی ایران/کاشان با نقشینه های تاریخی
 نمادها یا نقش ها و عناصر معماری سنتی ایران/کاشان در پوشاک خانواده
پیشینه و بنیان های فرهنگی پوشش زنان و مردان در منطقه فرهنگی کاشان 
 مطالعه پدیدار شناسی تجربه زیسته زنان در وضعیت بی حجابی ،بدپوششی،
حجاب شیک ،حجاب کامل و(...آسیب شناسی ،برجسته سازی نقاط قوت،

 .2حداقل و حداکثر تعداد کلمات مقاله بین  0444تا  0444کلمه باشد.
 .3تناسب موضوع با محتوا ،اهمیت موضوع و نوآوری آن
 .0سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث
 .0پرهیز از ذکر مطالب حاشیه ای و زائد
 .6رعایت اصول نگارش و ویرایش
 .0شیوایی و کیفیت مطالب
 .8صحت ارجاعات

ارائه الگو)
 آسیب شناسی داللت های معنایی پوشش نوین زنان و مردان در جامعه ی

 .9استفاده از منابع معتبر و مرتبط با موضوع

ایرانی
 تحلیل جامعه شناختی سبک پوشش بر امنیت و عزت نفس جوانان و
عناوین موثر در بخش پژوهش

نوجوانان
 تجربه نگاری فعاالن حوزه ی مد و پوشش
محور اقتصاد

ردیف عنوان

امتیاز

1

تناسب موضوع با محتوا

0

 بررسی جایگاه تولید پوشاک در ترویج اشتغال خانگی و درآمدزایی

2

چکیده (هدف ،روش ،نتیجه گیری)

0

 دستاوردهای تحقیقاتی و فنآورانه در صنعت پوشاک

3

سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث

0

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

0

پرهیز از ذکر مطالب حاشیه ای و زائد

0

0

رعایت اصول نگارش و ویرایش

0

6

بیان مسئله ،ضرورت ،اهمیت و پیشینه تحقیق

10

0

شیوایی و کیفیت مطالب

14

8

صحت ارجاعات

14

9

جمع بندی مراحل و یافته های تحقیق

10

14

استفاده از منابع معتبر و مرتبط با موضوع

0

11

نوآوری و ابتکار

14

12

سایر موارد

14

 اهمیت طراحی و تولید پوشاک در توسعه ی اقتصاد دانش بنیان

 مطالعه عوامل موثر بر مد و مصرف پوشش در ایران
محور هویت و تمدن سازی
 تولید پوشاک و پیوند سنت و نوگرایی اجتماعی در جهت تحقق تمدن نوین
ایرانی-اسالمی
 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
محور بهداشت و سالمت
 تاثیرات متقابل نوع پوشش بر سالمت جسم زنان و مردان
 تاثیرات متقابل نوع پوشش بر سالمت جسم کودک و نوجوان
 تاثیرات متقابل نوع پوشش بر سالمت روان زنان و مردان
 تاثیرات متقابل نوع پوشش بر سالمت روان کودک و نوجوان

 جهت اطالع از سایر قوانین  ،و بهره مندی از تسهیالت و مشاورین برجسته"شیوه نامه سومین جشنواره ملی فرهنگی ،هنری فردخت " را مطالعه
بفرمایید
جوایز بخش پژوهش:
رتبه های اول تا سوم تا سقف 3میلیون تومان

دبیرخانه :کاشان ،بلوار دانش ،بلوار دانشجو ،سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان
شماره تماس در ساعت اداری530- 00242455 :
شماره تماس بخش رقابتی52244623500:
شماره تماس بخش مخاطبین52244623500 :
شماره تماس بخش آموزش (فقط پیام در واتساپ)52324052553 :
آدرس پیج اینستاگرام:

@fardokht_roydad

آدرس گروه واتساپ ویژه مخاطبین ملی:
https://chat.whatsapp.com/DH9Vl9k0Fcr7bVZK2DHF08
آدرس گروه واتساپ ویژه مخاطبین کاشانی:
https://chat.whatsapp.com/ESpBsRIc24hFub6WvY00DC
* مخاطبین کاشانی بعد از عضویت در گروه واتساپی فردخت اطالعات خود شامل نام و نام
خانوادگی ،زمینه فعالیت ،شهر را به مدیر گروه درواتساپ پیام دهند.
* لینکهای باال مخصوص افرادی می باشد که اصال عضو گروه های واتساپی فردخت
نیستند .لذا افرادی که درسایرگروههای واتساپی فردخت عضو هستند نیازی به عضویت در
لینکهای باال را ندارند .اطالعات در همه گروههای فردخت به اشتراک گذاشته میشود.

