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به نام خدا

امــروز در شــرایطی کــه ســبک زندگــی جوانــان دســتخوش تغییــرات جــدی  نســبت بــه گذشــته شــده، پرداختــن بــه فرهنــگ پوشــش 
اهمیــت دوچنــدان مــی یابــد. 

تعریــف پوشــش مناســب و آمیختــه بــا متانــت و عفــاف چــه بــرای خانم هــا و چــه آقایــان بایــد از طریــق گفتمــان نســل جــوان بــا یکدیگــر 
ــه  ــن زمین ــود در ای ــی خ ــش آفرین ــرای نق ــان پذی ــا جوان ــرد ت ــورت پذی ــوزه ص ــن ح ــص ای ــاالن متخص ــه فع ــش و تجرب ــر دان ــه  ب ــا تکی و ب
ــرای روابــط فرهنگــی، اقتصــادی و  ــان و مــردان کــه چارچوبــی را ب ــه از تعالیــم دینــی و روابــط ســالم بیــن زن ــر گرفت شــوند؛ گفتمانــی ب

اجتماعــی تعریــف کنــد و پوشــش مناســب در ایــن میــان بتوانــد بــه بســط ایــن روابــط کمــک کنــد.
اهمیــت رویدادهایــی ماننــد جشــنواره ملــی نقــش تن پــوش بــه ایــن مهــم باز می گــردد. فرآینــدی کــه طراحــان را خطــاب قــرار مــی دهــد 

تــا در خصــوص موضوعــات علمــی و تخصصــی مرتبــط بــه طراحــی بپردازنــد و آثــار خــود را بــه بــازار معرفــی کننــد. 
دانشــگاهی بــودن ایــن رویــداد، کار را بــه پلــه ای باالتــر از بــازار بــرده تــا شــاید بتــوان نگاههــای نویــن تــوام بــا جامعــه شــناختی را در ایــن 

زمینــه تقویــت کــرد و پــس از آن نــگاه پویــای جوانــان، مســیرها، حــدود و ثغــور را مســئوالنه و هنرمندانــه ترســیم کنــد.  
ــت  ــت ریاس ــت معاون ــا حمای ــه ب ــاب ک ــاف و حج ــش عف ــر در بخ ــدود 300 اث ــت ح ــا دریاف ــوش ب ــش تن پ ــی نق ــنواره مل ــتمین جش هش
ــه  ــبت ب ــوان نس ــل ج ــگاه نس ــه ن ــوف ب ــت هایی معط ــزاری نشس ــد و برگ ــه ش ــنواره اضاف ــه جش ــواده ب ــان و خان ــور زن ــوری در ام جمه
ــرای  ــا قدمــی هــر چنــد کوچــک ب ــا کــرد ت ــان فعــال در ایــن عرصــه را مهی ــه عفــاف و حجــاب،  زمینــه مواجهــه و عمل گرایــی جوان مقول

ــد. ــته باش ــش برداش ــم پوش ــوع مه ــروز در موض ــل ام ــارکت نس ــت مش تقوی

معصومه ابتکار
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده 

تیرماه 1400



7

به نام خدا
»لبــاس« بخشــی از فرهنــگ و یکــی از مظاهــر تمدنــی هر کشــوری اســت و مقولــه »مد« و »جذابیت در پوشــش« نیز یکــی از عالقمندی 
هــای اقشــار مختلــف جامعــه اســت. بــی تردیــد پرداختــن بــه ایــن موضوعــات و ارتقــای »مــد و لبــاس« متناســب بــا معیارهــای ایرانــی 

و اســالمی، مــی بایســت یکــی از اولویــت هــای مدیــران فرهنگــی باشــد.
جهــاد دانشــگاهی هنــر در راســتای اهــداف فرهنگــی و هنــری خــود، حــدود یــک دهــه اســت بــا برگــزاری جشــنواره ای تخصصــی در حــوزه 
مــد و لبــاس، بــا عنــوان »جشــنواره نقــش تــن پــوش«، طراحــی نقــوش و المــان هــای ایرانــی بــا تکنیــک هــای مختلــف هنــری بــر روی 
لباســهایی عمومــی و پــر مصــرف، یعنــی تــی شــرت و شــال و روســری، را هــدف قــرار داده و تــالش مــی کنــد بــا بهره گیــری از ظرفیت هــای 
دانشــگاهی، ســهمی در بهبــود پوشــش جامعــه داشــته و ایــن نــوع لبــاس را بــه عنــوان یــک محصــول ایرانــی بــا کارکردهــای  اقتصــادی 

و فرهنگــی بــاال معرفــی نمایــد.
مایــه افتخــار اســت وقتــی مــی بینیــم ایــن رویــداد فرهنگــی، توانســته ضمــن معرفــی الگــو هــای موفــق، بســتر الزم بــرای گفــت و گــو و 
تعامــل بیــن هنرمنــدان جــوان و دانشــگاه هــا و مراکــز و برندهــای فعــال در عرصــه پوشــاک و اتحادیــه هــای لبــاس و متولیــان مــد و 

لبــاس را فراهــم آورد.
ــرای  ــی ب ــه فرصت ــا را ب ــاری کرون ــری بیم ــه گی ــی از هم ــای ناش ــت ه ــد محدودی ــق ش ــوش موف ــن پ ــش ت ــنواره نق ــتمین دوره جش هش
ارتقــای ســطح محتوایــی جشــنواره و بهبــود کیفــی آثــار جشــنواره تبدیــل کنــد. ایــن کار ارزشــمند، حاصــل تــالش همکارانــم در معاونــت 
فرهنگــی جهاددانشــگاهی هنــر و دبیرخانــه دائمــی جشــنواره بــود کــه بــا ابتکاراتــی همچــون بهــره بــرداری از امکانــات فضــای مجــازی، 
برگــزاری ده هــا نشســت تخصصــی و کارگاه آموزشــی، فراخوانــی طراحانــی از سراســر کشــور، جلــب همــکاری دانشــگاه هــای هنــری، 
هماهنگــی بــا مراکــز و ســازمان هــای مرتبــط بــا موضــوع، ارایــه مشــاوره بــه شــرکت کننــدگان و عالقمنــدان و همــکاری در چــاپ آثــار 
جشــنواره، بــه وقــوع پیوســته کــه بــه ســهم خــود از تــالش تــک تــک ایــن همــکاران جــوان جهاددانشــگاهی هنــر سپاســگزاری مــی کنــم.
خوشــبختانه کیفیــت و تنــوع طــرح هایــی کــه ضمــن حفــظ تناســب بــا هویــت ایرانــی و اســالمی، بــرای جوانــان نیــز جذابیــت کافــی را 
داشــته باشــند، در بــازار بســیار زیــاد شــده و مــی تــوان گفــت ایــن طــرح هــا بســی زیباتــر و جــذاب تــر از طــرح هــای خارجــی اســت. امــا تــا 
جایگزینــی کامــل طــرح هــای داخلــی و متناســب بــا فرهنــگ ملــی بــا طــرح هــای خارجــی و دور از شــان فرهنــگ ایرانــی، هنــوز کار داریــم 

و تــالش بیشــتر مــا و حمایــت و همراهــی مدیــران و مســئوالن مربوطــه را مــی طلبــد.

بهزاد رشیدی
رییس جشنواره

و رییس جهاددانشگاهی هنر
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پوشــش، فرهنــگ و هویــت از دیربازرابطــه عمیقــی بــا یکدیگــر داشــته و دارنــد ، در هــر جامعــه نــوع و کیفیــت لبــاس زنــان و مــردان، 
عــالوه بــر آنکــه تابــع رابطــه اقتصــادی و اجتماعــی و اقلیمــی آن جامعــه اســت، تابــع جهــان بینــی و ارزش هــای حاکــم بــر فرهنــگ آن 
جامعــه نیــز هســت. باعنایــت بــه اینکــه پوشــش از عناصــر ایجــاد منزلــت اجتماعــی  در هرجامعــه بــه حســاب مــی آیــد، توجــه بــه ایــن 

ــت. ــازی اس ــوزش و فرهنگ س ــد آم ــی نیازمن ــل های آت ــرای نس ــم ب مه
ــی در  ــل توجه ــرفت های قاب ــه و پیش ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــیار م ــر بس ــال های اخی ــی س ــز در ط ــا نی ــور م ــاس در کش ــد و لب ــوع م موض
امــر طراحــی لبــاس به دســت  آمــده اســت. برگــزاری جشــنواره های متعــدد در ایــن زمینــه بــدون شــک یکــی از مصادیــق همیــن ســیر 

صعــودی بــوده  اســت. 
بــا نــگاه بــه اهمیــت فرهنگــی و اجتماعــی پوشــش در ســطح جامعــه، معاونــت فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی بــه مثابــه یــک نهــاد انقالبــی 
بــا پیشــینه عمیــق فرهنگــی، همــواره درصــدد تــالش بــرای ایفــای نقــش در ایــن زمینــه بــوده اســت. اهمیــت ایــن امــر زمانــی دوچنــدان 
می شــود کــه بپذیریــم امــروزه، مــد، دیگــر محــدود بــه جغرافیــای خاصــی نیســت. امــروزه بــه دالیــل گوناگــون شــکل پوشــش انســان ها 
ــا بیشــترین شــباهت را بــه یکدیگــر یافتــه اســت. در ایــن میانــه، شــاید فرهنگ هــای محلــی قربانــی ایــن مــوج جهانــی  در سراســر دنی

می شــوند. از ایــن رو تقویــت پوشــش منطبــق بــا هویــت و فرهنــگ ایرانــی ضــروری به نظــر می رســد.
ــر و  ــان هن ــر می ــاط مؤث ــا طراحــی و برگــزاری هشــتمین دورۀ جشــنوارۀ نقــش تن پــوش، و ایجــاد ارتب ــر ب  جهــاد دانشــگاهی واحــد هن
صنعــت و بــه تولیــد انبــوه رســاندن آثــار برگزیــده، ضمــن ایجــاد چرخــه کارآفرینــی و اشــتغال زایی بــرای فعالیــن ایــن حــوزه، توانســته  
اســت در جهــت زمینه ســازی ورود  الگو هــای پوششــی منطبــق بــر فرهنــگ ملــی و ارزشــی موثــر عمــل کنــد، چــرا کــه بــا ورود طرح هــای 
منتخــب ایــن رویــداد بــه بــازار و بــه دســت مــردم، ایــن وظیفــه مهــم بــه شــکل عینــی و ملمــوس انجــام گرفتــه اســت. امیــدوارم توجــه 
و ارتبــاط به وجودآمــده میــان هنــر و صنعــت در بســتر ایــن رویــداد، در راســتای اعتــالی پوشــش کشــور در عرصه هــای مختلــف ادامــه 

پیــدا کنــد. 

عیسی علیزاده                       
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی
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بــی شــک یکــی از نمادهــای تأثیرگــذار در ترویــج فرهنــگ ایرانــی اســالمی در کشــور پوشــاک اســت، از اینــرو برگــزاری رویدادهــای فرهنگــی 
همچــون جشــنواره نقــش تــن پــوش از اهمیــت به ســزایی برخــوردار اســت. از آنجایــی کــه بالــغ بــر 90 درصــد تولیــد و 100 درصــد توزیــع 
پوشــاک در کشــور توســط بنگاه هــای صنفــی انجــام می پذیــرد، بــرای تحقــق اهــداف رویدادهایــی از ایــن دســت، مشــارکت اتحادیه هــای 
صنفــی پوشــاک کشــور در فراینــد تصمیم گیری هــا امــری ضــروری و نیــازی مســلم اســت. چــرا کــه بــا پیوســتن طراحــان و طرح هــای آنــان 

بــه تولیدکننــدگان، قطعــا تولیــد اینگونــه آثــار و طرح هــا می توانــد در میــان مخاطبــان بــا اقبــال گســترده ای روبــرو گــردد.
ــت گذاری  ــزی، سیاس ــد برنامه ری ــدا در رون ــاک از ابت ــه پوش ــا اتحادی ــد ت ــل ش ــق حاص ــنواره توفی ــن جش ــتمین دوره از ای ــار در هش اینب
و اجــرای جشــنواره حضــور فعالــی داشــته باشــد و مراحــل داوری نیــز بــا همــکاری کارشناســان خبــره حــوزه پوشــاک انجــام شــده تــا 

ــردد. ــد گ ــاب و تولی ــا انتخ ــد( روز دنی ــای )ترن ــی و رونده ــگ ایران ــا فرهن ــو ب ــای همس طرح ه
از مزیت هــای ایــن جشــنواره نیــز می تــوان بــه ارائــه طرح هــای برگزیــده طراحــان توســط تولیدکننــدگان اشــاره نمــود و امیــدوار بــود 
ــر  ــایان ذک ــت. ش ــازی را داراس ــت تجاریس ــه قابلی ــردد بلک ــتفاده نمی گ ــگاهی اس ــرح نمایش ــک ط ــورت ی ــه ص ــا ب ــا صرف ــن طرح ه ــه ای ک
اســت کــه طراحــان جهــت هویت بخشــی بــه ایــن آثــار و ارتبــاط ســریعتر بــا تولیدکننــدگان پوشــاک، می تواننــد نســبت بــه اخــذ پروانــه 
صنفــی طراحــی از ایــن اتحادیــه اقــدام نماینــد. امیــد اســت بــا برگــزاری مســتمر ایــن رویدادهــا ارتبــاط مؤثــر و ثمربخشــی میــان طراحــان 

و تولیدکننــدگان ایجــاد گــردد.

ابوالقاسم آقاحسین شیرازی
رییس اتحادیه پوشاک تهران

و رییس شورای هماهنگی اتحادیه های پوشاک کشور
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به نام خالق یکتا
 

پوشــش بــه لحــاظ محتوایــی یــک پدیــده فرهنگــی ویکــی از مهم تریــن مقوله هایــی اســت کــه جوانــان بــه آن توجــه ویــژه پیــدا 
کرده انــد و ایــن مهــم بــه یکــی از نیازهــای اصلــی آنــان تبدیــل شــده اســت. بحــث ســاماندهی هدفمنــد ایــن حــوزه در ســال های اخیــر 
همــواره مــورد توجــه بــوده و مســئولین حوزه هــای مرتبــط بــا آن  در تــالش بوده انــد تــا راهــکاری کلیــدی بــرای جهت دهــی در راســتای 

هنجارهــای مــورد پذیــرش جامعــه بــر اســاس آمــوزه هــای دینــی و فرهنــگ ملــی پیــدا کننــد.  
اگــر بپذیریــم کــه یکــی از اقشــار مهــم و تاثیرگــذار در ایــن حــوزه دانشــجویان و جوانــان هســتند، آنــگاه بــه روشــنی در مــی یابیــم 
ــف  ــی از وظای ــان یک ــرورش ایش ــا و پ ــروز خالقیت  ه ــه ب ــم آوردن زمین ــجو و فراه ــان دانش ــور جوان ــت حض ــرای تقوی ــازی ب ــه بسترس ک
نهادهــای فرهنگــی و اجتماعــی اســت تــا از ایــن رهگــذر آگاهــی بخشــی و جهت دهــی مناســبی  بــه مســیرحرکت تکاملــی آنــان بــه عنــوان 
نمایندگانــی شایســته ومشــارکت جــو از نســل امروزجامعــه بــه عمــل آیــد و هــم شــاهد رونــق فضــای تولیــد داخلــی بــا مشــارکت عناصــر 

جــوان و خــالق باشــیم.
ــا هــدف توســعه فضــای تولیــد داخلــی  ــر و کارآمــد در ایــن حــوزه اســت کــه ب جشــنواره ملــی نقــش تن پــوش یکــی از بســترهای موث
متناســب بــا ســالئق و هنجارهــا بــه دنبــال جلــب مشــارکت دانشــجویان وجوانــان صاحــب ذوق و قریحــه بــوده و در حــوزه توانمنــد 

ســازی جوانــان دانشــجو اقدامــات موثــری صــورت گرفتــه اســت.
برگــزاری ایــن جشــنواره در هشــت دوره بــا بهره گیــری از ظرفیت هــای مختلــف دانشــگاهی مایــه مباهــات بــوده وبــدون تردیــد 

دانشــگاهی بــودن رویکردهــای ایــن جشــنواره کلیــد موفقیــت آن در ادوار متمــادی خواهــد بــود. 
تالش هــای گــروه برگزارکننــده دوره هشــتم ایــن جشــنواره را بــه دلیــل پیشــرفت های جــدی در حوزه هــای گوناگــون بــه ویــژه پرداخــت به 
بحــث آمــوزش  و ایجــاد گفتمان هــای تخصصــی حــوزه پوشــاک، برقــراری ارتبــاط هنرمنــدان جــوان بــا صنعــت و کمــک بــه اشــتغال زایی 

اســتعدادهای درخشــان ایــن عرصــه را ارج نهــاده و موفقیــت و ســالمتی همــگان را از خداونــد بــزرگ آرزو مــی کنــم.

محمدهادی عسکری
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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به نام خالق زیبایی ها

فراینــد رشــد هویــت، یــک فراینــد پیــش رونــده اســت کــه شــامل یکپارچــه ســازی آگاهانــه اعتقــادات فــرد راجــع بــه خــودش، و اینکــه 
دیگــران راجــع بــه او چگونــه فکــر میکننــد و تعهــد نســبت بــه ارزش هــای شــخصی و هــدف هــای زندگــی اســت.

ــم زاده  ی   ــه ه ــت. ک ــه اس ــک جامع ــگ و ارزش ی ــاد فرهن ــن نم ــح تری ــت، واض ــا هوی ــط ب ــای مرتب ــه ه ــن مولف ــم تری ــی از مه ــاس یک لب
ــود. ــه ش ــی در جامع ــرات فرهنگ ــیاری از تغیی ــث بس ــد باع ــی توان ــم م ــت و ه ــر اس ــی معاص ــی و اجتماع ــوالت فرهنگ تح

امــروزه گرایــش بــه نوگرایــی بــا گســترش شــبکه هــای رایانــه ای و اجتماعــی در بیــن جوانــان بیشــتر شــده اســت و موقعیــت آن هــا را در 
شــناخت و فهــم ارزش هــا، بــاور هــا و انتخــاب هنجــار هــای مطلــوب پیچیــده تــر و مشــکل تــر ســاخته اســت.

حــال تــالش بــرای فرهنــگ ســازی و گســترش اســتفاده از مــدل هــا و نقــش هــای اســالمی و ایرانــی متناســب بــا فرهنــگ و نیــاز جامعــه 
در انــواع لبــاس هــا و ترغیــب هنــر منــدان جــوان بــه طراحــی و خلــق تصاویــر زیبــا بــر روی تــن پــوش بــا تکیــه بــر بســتر دانشــگاهی بیــش 

از پیــش احســاس مــی شــود.
جشــنواره نقــش تــن پــوش آیینــه تمــام نمــای ســعی و کوشــش یــک ســاله فعــاالن تخصصــی و علی الخصــوص جوانــان و دانشــجویان 
ــر فضــای  ــر ت ــا پشــتوانه ریشــه هــای عمیــق تمــدن ایرانــی- اســالمی ســعی در بهبــود هرچــه بیشــتر و موث ایــن ســرزمین اســت کــه ب

فرهنگــی جامعــه ایرانــی را دارد.
ــای  ــک ه ــا و تکنی ــکل ه ــر  را در ش ــگ و هن ــه فرهن ــت ک ــی اس ــنواره های ــن جش ــم تری ــی از مه ــوش یک ــن پ ــش ت ــنواره نق ــدم جش معتق
مختلــف بــه تصویــر کشــیده اســت . از  ایــن رو  بایــد زمینــه هــای الزم فراهــم شــود تــا هــر اثــر و دســتاورد مطلــوب عرضــه شــده در ایــن 
جشــنواره کــه بــا نــگاه دغدغــه منــد و دلســوزانه طراحــان شــکل گرفتــه اســت بــه تولیــد انبــوه برســد  و انشــاهلل شــاهد آثــار اجتماعــی 

و فرهنگــی آن در جامعــه باشــیم.

مریم پور شهابی
دبیر کارگروه ساماندهی مدو لباس کشور
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به نام خدا

قرار است آینده گان چگونه به ما بنگرند؟!

نگاهــی ســاده بــه تمامــی نقــوش و تصاویــر بــه جامانــده از جهــان باســتان تــا کنــون، اهمیــت نقــش لبــاس و تن پــوش را از ســویی بــه 
عنــوان  یکــی از نیازهــای نخســتین همــه ی آدمیــان وازدیگــر ســو بــه مثابــه یکــی از مهمتریــن عناصــر انعــکاس فرهنــگ، تفکــر و بینــش 

انســان ها در هــر دوره ای از تاریــخ را برایمــان بیشــتر آشــکار می کنــد.
ــه ایــن مســئله کــه لبــاس چــه اهمیتــی مــی توانــد در مستندســازی زمــان، مــکان و اندیشــه ی هــر نســل و جامعــه ای  ــزوم توجــه ب ل
داشــته باشــد، دغدغه منــدان و صاحبــان ذوق و ســلیقه را بــر آن مــی دارد تــا آســتین همــت را بــاال زده و در زمانــه ی بمبــاران مجــازی 
و حقیقــی ســلیقه ی ایرانیــان، در هزارتــوی تنــوع لباس هــا و طرح هایــی کــه اغلــب فرســنگ ها بــا هویــت اصیــل ایرانیمــان فاصلــه دارد؛ 
نگاهــی حافــظ گونــه آمیختــه بــا ترکیب هــای جادویــی وطنــازی وکرشــمه بــه ایــن صنعــت داشــته باشــیم و بــه قــول ایــن کیمیاگــر شــعر 

پارســی:
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
خانــه ی هنرمنــدان ایــران نیــز در راســتای رســالت همیشــگی خــود بــرای معرفــی غنــا وژرفناکــی هویــت نــاب هنــر ایرانــی، ضمــن تقدیــر 
از تمامــی تالش هــای صــورت گرفتــه در حــوزه ی مــد، لبــاس و تن پــوش فاخــر ملــی، یــک بــار دیگــر همچــون ســال های گذشــته بــرای 
ــا امیــد بــه  ــا و پرســابقه ی ایرانــی حمایــت خــود را از هشــتمین جشــنواره ملــی نقــش تن پــوش دریــغ نکــرده و ب ــر مان ترویــج ایــن هن

خالقیــت نســل جــوان کشــور چشــم انتظــار جوشــش اســتعدادهای اصیــل وبدیــع  در ایــن عرصــه خواهــد بــود.

مجید رجبی معمار
مدیر عامل خانه ی هنرمندان ایران
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به نام خالق هنر

بعــد از آغــاز بــه کار دبیرخانــه هشــتمین جشــنواره ملــی نقــش تن پــوش و مــرور دســتاوردهای دوره هــای گذشــته ایــن جشــنواره، بــا 
ایــن مســئله مواجــه شــدم کــه علی رغــم زحمــات بســیاری کــه طــی ادوار مختلــف جشــنواره کشــیده شــده بــود، هیچــگاه بنــد اصلــی 
اهــداف ایــن جشــنواره -یعنــی ارتبــاط هنــر و صنعــت- بــه معنــای واقعــی محقــق نشــده اســت. گروه هــای داوری جداگانــه ای آثــار را 
از نــگاه خــود بررســی می کرده انــد و برگزیدگانــی کامــال متفــاوت از نــگاه دو گــروه هنــر و صنعــت معرفــی شــده و پیونــد ایــن دو عمــال 
میســر نشــده بــود و در نتیجــه بــه تولیــد انبــوه نرســیدن آثــار دور از انتظــار نمی بــود. از ایــن رو دبیرخانــه جشــنواره هشــتم تمــام تمرکــز 
ــا شــکل جدیــدی فراخــوان  ــرات جــدی شــد و ب ــه ایــن هــدف متمرکــز کــرد. طــرح برگــزاری دســتخوش تغیی ــرای دســتیابی ب خــود را ب

جشــنواره هشــتم منتشــر گردیــد. 
ــار و همچنیــن اضافــه شــدن بخــش جدیــد  ــه ای و مشــاوره آث ــه داوری دو مرحل ــر فرآینــد برگــزاری از جمل ــا تغیی فراخــوان جشــنواره ب
شــال و روســری بــه عنــوان قالــب دریافــت اثــر منتشــر شــد. شــرکت کنندگان قبــل از ارســال اصــل اثــر، اینبــار ابتــدا طــرح خــود را بــرای 
دبیرخانــه ارســال  کردنــد و پــس از موفقیــت در مرحلــه ی اول داوری، بــه مشــاوران جشــنواره جهــت ارتقــای کیفیــت طــرح خــود معرفــی 
شــدند. اجــرای اصــل اثــر بــرای 111 اثــر منتخــب از میــان بیــش از 1000 اثــر دریافتــی، بعــد از مشــاوره بــا اســاتید و هنرمنــدان خبــره ایــن 
ــه  ــا اســتانداردهای تعریــف شــده ی دبیرخان ــق ب ــال و چــاپ( تحــت نظــارت و مطاب ــه متری حــوزه صــورت پذیرفــت و کیفیــت اجــرا )تهی

انجــام گرفــت. بدیــن ترتیــب کیفیــت آثــار دریافتــی ضمــن غربال گــری چندمرحلــه ای، در حیــن فرآینــد نیــز کنتــرل شــد و ارتقــا یافــت. 
ــار هــم و ترکیبــی از هنرمنــدان و صنعت گــران در  ــار در کن ــز اینب ــه ای، هیــات داوران هفت نفــره جشــنواره نی ــر داوری چندمرحل عــالوه ب
کنــار هــم بــود تــا اساســا ارتبــاط ایــن دو از ابتــدای فرآینــد شــکل گرفتــه باشــد. ضمــن آنکــه در کنــار بکارگیــری شــیوه های مختلــف بــرای 
ارتقــای کیفــی آثــار، همــکاری نزدیــک بــا صنــف اتحادیــه پوشــاک و تولیدکننــدگان صــورت پذیرفــت و مفتخــرم تــا اعــالم کنــم تولیــد انبــوه 
ــه  ــری، هم ــال  و روس ــرت و ش ــش تی ش ــر دو بخ ــر، در ه ــتگان تقدی ــوم و شایس ــا س ــای اول ت ــتم از رتبه ه ــنواره هش ــده جش ــار برگزی آث

پیــش از برگــزاری نمایشــگاه قطعــی شــد و هــدف اصلــی کــه ســال ها بــرای ایــن رویــداد تعریــف می شــد، محقــق گردیــد. 

امین مختاری
دبیر هشتمین جشنواره ملی نقش تن پوش
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شورای سیاست گذاری

بهزاد رشیدی

ابوالقاسم شیرازی

عیسی علیزادهامین مختاری 

مریم پورشهابیمحمدهادی عسگری 
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مریم کهوند 

محبوبه الهی 

معصومه پاشایی بهرام 

پروانه قاسمیان

محمدحسین ایمانی خوشخو

مهناز امیر معز 

علی فانی سالک 

مریم مونسی سرخه 
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مشاوران

فرامرز فرمانی مرسده حیدری

دانیال عبادی

ع مرضیه زار

آزاده عسگری مهدی محمودی
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ستاد اجرایی

فاطمه کیمنش
 دبیر اجرایی

علی صدیقی
مدیر مالی

سید مهدی  جوادی
مدیر پشتیبانی

امین مختاری
 دبیر جشنواره

فرزاد خشنودان
مسئول دبیرخانه

محمدحسین اثنی عشری
مدیر مستندسازی

با تشکر از
بهاره طاهری، سارا خلیلی، مهوش شامحمدی، هومن فیضی، منصوره آخوندان، امید کیوان آرا، مهسا دارابی، شیرزاد احمدی، فرشاد هیبتی، 

حمید عباسی، محمد الهی، ویدا عمرانی، فرزاد صنعتی

رها محمودی
دستیار اجرایی

افسانه باباامنیه
مدیرروابط عمومی

حامد هاشمی
مدیرهنری
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هیئت داوران

مریم کهوند
 عضو هیات علمی دانشکده تجسمی دانشگاه هنر و

 مدیرگروه گرافیک و تصویرسازی این دانشگاه

بیتا بهرامی قصر 
غ التحصیل دانشگاه هنر،  عضو هیات علمی دانشکده هنر اراک، فار

طراح مد و لباس و رییس هیات مدیره انجمن صنفی آرایه های تزیینی 
مد و لباس کشور

مهناز امیرمعز
 فعال حوزه مد و لباس، عضو و دبیر هیات مدیر اتحادیه پوشاک تهران

بهنام محمدی
غ التحصیل هنر، طراح، تولیدکننده حوزه پوشاک و صاحب برند فار



19

پیمان پاکزاد
 فعال عرصه مد و لباس، تولیدکننده و صاحب برند پوشاک

سمیه شیخی
غ التحصیل دانشگاه هنر، طراح و صاحب برند شال و روسری  فار

نازنین بیاتی
 بازیگر سینما، با سابقه طراحی لباس و صحنه در این عرصه
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پوستر جشنواره
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هویت بصری سامانه ثبت نام
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نمودار 111 اثر راه یافته به نمایشگاه های جشنواره

از مجموع 1040 اثر ثبت نام شده، 111 اثر به بخش نمایشگاه هشتمین جشنواره نقش تنپوش راه پیدا کرده و در قالب دو بخش 
تیشرت و شال و روسری به نمایش درآمده اند. 

52 % تی شرت

آثار راه یافته

48 % شال و روسری
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افرادی که از مشاوره استفاده کرده اند.

در این دوره از جشنواره منتخبین مرحله اول داوری جشنواره به اساتید و هنرمندان برجسته جهت مشاوره برای ارتقای کیفی آثار معرفی 
شدند. نمودار دایره ای منتخبان 85 درصد و یک نمودار دایره ای دیگر برای برگزیدگان که 100 درصد از مشاوره استفاده کرده اند. 

 %85

درصد افراد منتخبی که مشاوره گرفته اند درصد افراد برگزیده ای که مشاوره گرفته اند

 %100
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پراکندگی شرکت کنندگان در استان های کشور

پراکندگی شرکت کنندگان در استان های ایران

تهران: 27%
اصفهان: 7%

البرز: 7%
فارس: 6%

کردستان: 6%
مازندران: 4%

خوزستان: 4%
گلستان: 3%

خراسان رضوی: 2%
بوشهر: 2%

آذربایجان شرقی: 2%
خراسان شمالی: 2%

مرکزی: 2%
قزوین: 2%

قم: 2%
آذربایجان غربی: 1%

سمنان: 2%
کرمانشاه: 2%

همدان: 2%
زنجان: 2%
کرمان: 2%
گیالن: 2%

اردبیل: 10%
کهگیلویه و بویراحمد: 10%

لرستان: 1%
خراسان جنوبی: 1%

هرمزگان: 1%
سیستان و بلوچستان: 1%

یزد: 1%
چهارمحال و بختیاری: 1%
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بازه های سنی

نمودار بازه سنی

این دوره از جشنواره میزبان آثار شرکت کنندگانی از گروههای سنی مختلفی بوده است. 
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انعکاس رسانه ای:

جشــنواه نقش تن پوش در تمام مراحل برگزاری خود از زمان انتشــار فراخوان تا برگزاری نشســت های تخصصی و در نهایت برگزاری جشــنواره از 
همراهی رســانه های جمعی بهره برده اســت. انعکاس گســترده اخبار این جشــنواره در خبرگزاری های مرجعی همچون ایســنا، ایرنا، ایلنا، مهر، 
هنرآنالین و ... همچنین صدا و سیما و رادیوهای ملی با همراهی خبرنگاران فعال عرصه مد و لباس بصورت ویژه صورت گرفت و در کنار انتشار 
اخبــار، مصاحبه هــای متعــددی بــا برگزارکنندگان این رویداد و ســایر مســئولین مرتبــط این حوزه انجام شــد کــه در ادامه چند نمونــه از آن می آید. 
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بخش تی شرت



30
30

آرین اعتمادی
تکنیک اثر: چاپ سیلک



31
31 تکنیک اثر: چاپ دیجیتال

عسل میکانیک



32
32

عسل میکانیک
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



33
33

عسل میکانیک
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
|رتبه اول بخش تی شرت|



34
34

اسما مطهری
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



35
35

اسما مطهری
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



36
36

اسما مطهری
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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37

اسما مطهری
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



38
38

الناز احمدی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



39
39

الناز احمدی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



40
40

الناز احمدی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



41
41

الناز احمدی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



42
42

الناز احمدی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



43
43

فاطمه    دستکار
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



44
44

فاطمه قزلو
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



45
45

هدیه ولی اسکویی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



46
46

لیال غضنفری
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



47
47

لیال غضنفری
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



48
48

لیال غضنفری
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



49
49

مرضیه تراجی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



50
50

مهدی امیریان
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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51

مهدی امیریان
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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52

مهدی امیریان
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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53

مهدی امیریان
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



54
54

مهرانه براتی پور - مریم کریم زاده
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



55
55

مهرانه براتی پور - مریم کریم زاده
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



56
56

ملیکا آریا نسب
تکنیک اثر: نقاشی روی پارچه

|شایسته تقدیر بخش تی شرت|



57
57

مژگان توسلی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



58
58

نرگس بهلولی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



59
59

رضا مقاتلی مطلق
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



60
60

رضا مقاتلی مطلق
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



61
61

سعیده اصغری
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال

|رتبه سوم بخش تی شرت|



62
62

ساغر جوربنیان
تکنیک اثر: نقاشی روی پارچه



63
63

شهال خسروانجم
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



64
64

سیامک کدخدایی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



65
65

سیامک کدخدایی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



66
66

سیمین ساجدی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



67
67

سیمین ساجدی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



68
68

سیمین ساجدی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



69
69

سولماز کرمی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



70
70

سولماز کرمی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



71
71

سولماز کرمی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



72
72

سمیه رحیمی تبار
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



73
73

سمیه رحیمی تبار
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



74
74

یگانه امیری
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



75
75

یگانه بریمانی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



76
76

زهرا گلشنی منفرد
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال

|رتبه دوم بخش تی شرت|



77
77

زهرا گلشنی منفرد
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



78
78

زهرا گلشنی منفرد
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



79
79

زهرا گلشنی منفرد
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



80
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال

زیبا قهرمانی



81
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال

سعیده اصغری



82
82

زکیه امیری
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



83





بخش شال و روسری



86

افسانه امدادی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



87

افسانه امدادی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



88

آناهیتا صفائی سیمکانی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



89

آرین اعتمادی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



90

آرین اعتمادی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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آرین اعتمادی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



92

الناز احمدی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



93

الناز احمدی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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الناز احمدی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال

|رتبه سوم بخش شال و روسری|
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الناز احمدی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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الناز احمدی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



97

الناز غالم پور اقدمی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



98

الناز روشنی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



99

فاطمه انصاری
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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فاطمه انصاری
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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فاطمه قزلو
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



102

فاطمه قزلو
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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فاطمه قزلو
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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فاطمه تندسه
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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فاطمه تندسه
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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هدیه ولی اسکویی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال

|رتبه دوم بخش شال و روسری|
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مرجان دانشیان
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال

|رتبه دوم بخش شال و روسری|
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مرجان دانشیان
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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مرضیه تاراجی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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مهرآسا لشنی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال

|شایسته تقدیر بخش شال و روسری|
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مهرآسا لشنی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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مجتبی حجازی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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مجتبی حجازی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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مجتبی حجازی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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مجتبی حجازی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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مجتبی حجازی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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نسیم نبوی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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نیلوفر کفایتی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



119

نیلوفر کفایتی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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نیلوفر کفایتی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



121

پریا امیری
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



122

سمانه والدتی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



123

سمیرا نصیرپور
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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سمیرا نصیرپور
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



125

سمیه حسامی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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سمیه حسامی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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یگانه یوسفی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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یگانه یوسفی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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یگانه یوسفی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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زینب کرمی

تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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زهره بابابی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال





بخش عفاف و حجاب
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زهرا گلشنی منفرد
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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زهرا گلشنی منفرد

|شایسته تقدیر بخش ویژه عفاف و حجاب|
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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سمیرا نصیرپور
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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سمیرا نصیرپور
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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فاطمه قزلو
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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مجتبی حجازی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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مجتبی حجازی
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال



141

سمانه والدتی

|شایسته تقدیر بخش ویژه عفاف و حجاب|
تکنیک اثر: چاپ دیجیتال
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نشست های تخصصی و عنوان های آموزشی

                                                                                                                                                                                                                                                                          تعداد
 عنوان نشست                                                                                                                      مهمان نشست                          زمان برگزاری         شرکت کنندگان

 نقش و مفهوم طرح بر روی تیشرت                                                       پروانه قاسمیان دستجردی       23اسفند1399                     65
 تیشرت یک زبان بین المللی                                                                        محبوبه الهی                    28 فروردین 1399                    139
روند 0 تا 100 طراحی تا تولید محصول                                                         فرامرز فرمانی                       1 اردیبهشت 1400                    265

  توانایی های الزم برای بازار کار طراحان لباس                                     آزاده عسگری                      6 اردیبهشت 1400                     99
 چجوری طراح شال و روسری بشیم؟                                                         سمیه شیخی                               10 اردیبهشت 1400                   334  

13 اردیبهشت 1400                    147  اهمیت طراحی شال و روسری در ایران                                                    مرسده حیدری                     
ع                     16 اردیبهشت 1400                     101  تیشرت، گفتمان هنرمند دوره جدید                                                       مرضیه زار

سولماز ایمانی                      20 اردیبهشت 1400                    246  چگونه کسب و کار خود را در حوزه مد ولباس راه اندازی کنید. 
 تکنیک های خالقیت در طراحی تیشرت                                     الناز حدیدی                      5 خرداد1400                    639      

 ضرورت شناخت تکنیک های چاپ پارچه در صنعت مد                   سمانه محمدی                       11 خرداد 1400                   426      
  نگاهی نو به مفاهیم حوزه عفاف و حجاب در پوشش                  صدف رضایی قندفروش        8 تیر 1400                   319      

  رویکردهای طراحی خالق در آثار عفاف و حجاب                   اکرم بایه                                        28 تیر 1400                    191     

دبیرخانــه هشــتمین جشــنواره ملــی نقــش تن پــوش تــالش کــرد تــا در کنــار طــی شــدن فراینــد اصلــی جشــنواره و شناســایی اســتعدادها از میان 
دانشــجویان و طراحــان، گفتمانــی علمــی را در میــان شــرکت کنندگان و عالقه منــدان بــه ایــن رویــداد ایجــاد کنــد. یکــی از مصادیــق ایــن گفتمــان، 
برپایــی نشســت های تخصصــی جشــنواره بــود تــا بــه مباحــث آموزشــی نیــز در کنــار بخش اصلــی جشــنواره پرداخته شــود. همچنیــن موضوعات 
این نشســت ها از طریق نظرســنجی نیازهای مخاطبان جشــنواره شناســایی شــد. عناوین و کارشناســان این نشســت ها و کارگاه های آموزشــی 

در ادامــه می آیــد:
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پوسترهای نشست های 
جشنواره
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بزرگداشت:

ــم  ــاج ابوالقاس ــه، از ح ــالش و تجرب ــال ها ت ــاس س ــه پ ــا ب ــت، ت ــده اس ــرآن ش ــود ب ــتمین دوره خ ــوش در هش ــش تن پ ــی نق ــنواره مل جش
آقاحســین شــیرازی، بــه عنــوان یکــی از نقــش آفرینــان مهــم حــوزه پوشــاک کشــور، قدردانــی کنــد. بزرگــی کــه فعــاالن ایــن حــوزه یک صــدا 
بــر مانــدگاری نقــش او در رشــد و پیشــرفت تولیــد پوشــاک ایرانــی صحــه می گذارنــد. مدیــری زحمتکــش، توانمنــد، متواضــع و صبــور کــه بــا 
نزدیــک بــه نیــم قــرن خدمــت صادقانــه در راه اعتــالی فرهنــگ پوشــش ایرانــی گام برداشــته اســت. بــزرگ مــردی کــه بــا کســب علــم، هنــر و 
 تجربــه خــود را در حــوزه کارشناســی کســب و کار، کارآفرینــی و تجاری ســازی بــه کار گرفتــه تــا در خدمــت بــه ایــن مــرز و بــوم ســربلند باشــد.
در  عضویــت  پوشــاک،  جهانــی  فدراســیون  در  عضویــت  کشــور،  پوشــاک  تخصصــی  کمیســیون  در  ایــران  اصنــاف  اتــاق  نمایندگــی 
الحســنه  قــرض  کاربــردی، عضویــت در صنــدوق هــای  راهبــردی دانشــگاه جامــع علمــی  زنــان، عضویــت در شــورای  پژوهشــکده 
 15 نویســندگی  و  ایــران  اصنــاف  اتــاق  اشــتغال  و  کارآفرینــی  توســعه  مجلــس،  نماینــدگان  دانشــگاه ها،  روســای  بــه  مشــاوره  و 
 جلــد کتــاب تخصصــی در حــوزه پوشــاک، از دیگــر فعالیت هــای برجســته حــاج ابوالقاســم آقاحســین شــیرازی بــه شــمار می رونــد.

به امید اینکه ایران عزیز مهد نقش آفرینان و بزرگانی اینچنین باشد و ما نقش کوچکی در پاسداشت میراث آنان داشته باشیم.
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بیانیه داوری

هشــتمین جشــنواره نقــش تن پــوش امســال بــا هــدف افزایــش کیفیــت دیزاین و تولیــد پوشــاک ایرانی، بــا نظارت و مشــارکت در تهیــه ماده 
خــام و چــاپ آثــار، در دو شــاخه ی طراحــی نقــش تی شــرت و طراحــی نقــش شــال و روســری در دو مرحلــه ی طراحــی اولیــه و اجــرای نهایــی 

برگــزار گردید.
در ایــن دوره از مجمــوع 1040 اثــر ارســال شــده بــه دبیرخانــه جشــنواره، 111 اثــر در هــر دو رشــته بــرای اجــرای نهایــی و شــرکت در نمایشــگاه بــه 
مرحلــه دوم مســابقه راه یافتنــد. آثــار راه یافتــه بــه ایــن مرحلــه بــا نظــارت و مشــاوره اســاتید و هنرمنــدان پیشنهاد شــده از ســوی دبیرخانــه، 

تکمیــل و اجــرا شــدند. 
هیــأت داوران ایــن دوره از جشــنواره ضمــن قدردانــی از همــه شــرکت کنندگان، بــا تأکیــد بــر نــوآوری در طراحــی، خالقیــت در بازنمایــی ایــده و 
نقــش، پرهیــز از عناصــر تکــراری و نیــز ارج نهــادن بــه ارزش هــای بومــی و عناصــر فرهنــگ بصــری ایرانی و همچنین نیاز صنعت پوشــاک کشــور 

8 اثــر را بــه عنــوان آثــار برگزیــده نهایــی بــه شــرح زیــر معرفــی می نمایــد.

آثار برگزیده در بخش نقش تی شرت
-رتبه اول: عسل میکانیک

-رتبه دوم: زهرا گلشنی منفرد
-رتبه سوم: سعیده اصغری

-شایسته تقدیر:  ملیکا آریانسب

آثار برگزیده در بخش نقش شال و روسری
-رتبه دوم مشترکا: هدیه ولی اسکویی - مرجان دانشیان

-رتبه سوم: الناز احمدی
-شایسته تقدیر: مهرآسا لشنی

با امید به رشد و بالندگی هر چه بیشتر هنر و صنعت پوشاک و ُمد ایرانی 
هیأت داوران هشتمین جشنواره ملی نقش تن پوش

مرداد 1400
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گزارش تصویری جلسه داوری
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گزارش تصویری از نمایشگاه
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تندیس جشنواره
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نشان ویژه جشنواره
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پک هدیه جشنواره
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لوح فشرده جشنواره


