-1بخش طراحی (مسابقه و نمایش)
ایي ثرش ثب ّسف ًگبّی ًَ ثِ ثبظاض ،ایجبز فضبی ضلبثتی ؾبلن ثیي ططاحبى عططِ هسٍ لجبؼ ،تشَیك
ططاحبى ثِ اضائِ ططح ٍالگَّبی ثِ ضٍظ ًٍَآٍضاًِ ،ووه ثِ اضتمبی ؾطح حَظُ ططاحی ثب الْبم اظ ًوبزّبی ٌّط
ایطاًی اؾالهی ٍوشف اؾتعسازّبی ًَ ،زضضشتِ ّبی ظیط ثطگعاض هی گطزز
*هَضَع ٍیػُ ایي زٍضُ اظ جشٌَاضُ زض ولیِ ثرش ّبی هؿبثمِ ثب عٌَاى "ًمش هَىطاى " اؾت .هَىطاى،
هُىطاى یب هىَضاى ،ؾطظهیي ضٍیبیی اؾت،وِ زضجٌَة شطلی پٌِْ ذبوی وشَضععیعهبى ایطاى ،اظ ًَاحی شطلی
ّطهعگبى تب هطظّبی وشَض پبوؿتبى زضؾَاحل شوبلی زضیبی عوبى گؿتطزُ اؾت.
هىطاى اظتبضید چٌسّعاضؾبلِ ٍ پیشیٌِ وْي ثْطُ هٌس اؾتً ،رؿتیي آثبض هىتَثی وِ اظ ایي ؾطظهیي ًبم هی
ثطز ،ؾٌگ ًجشتِ ّبی ّربهٌشی ٍوتبة تَاضید ّطٍزٍت – هَضخ یًَبًی -اؾت وِ ثب عٌَاى هَىب اظ ایي
ؾطظهیي یبزشسُ اؾت .هَىطاى،گٌجیٌِ ًبشٌبذتِ ّبؾت ٍجبشثِ ّبی ثؿیبضی ضا زضذَز جبی زازُ اؾت.
ؾَاحل طرطُ ای ،هبؾِ ای ٍهطجبًی،وَیطّبی جصاة هطیری ،چشن اًساظ شگفت اًگیع الیبًَؼ ٌّس،وَُ
ّبی هیٌیبتَضیّ ،ن ًشیٌی وَیط ٍزضیب ،ضٍزذبًِ ّب ٍتبالة ّب ،گًَِ ّبی وویبة گیبّی ،تٌَع گًَِ ّبی
جبًَضی ،ؾفبلیٌِ ّبی توسى ّفت ّعاضؾبلِ ولپَضگبى ،ؾَظى زٍظی ّبی ؾٌتی ،لجبؼ ّبی ثِ لسهت تبضید
ٍّ ...وِ هیطاث هبًسگبضایي ؾطظهیي اؾت.

الف)خبش رقابتی

-1طراحی لباس:
 -1-1بخش رقابتی مجموعه سازان(گروهی و ارائه مجموعه)
زضایي ثرش ولیِ ططاحبى حطفِ ای ثِ طَضت هؿتمل،هطاوع آهَظشی ،تَلیسی ،گطٍّی (ثب َّیت هشرض) ٍ یب
عضَی اظ زاضًسگبى ذبًِ ّبی هس(هعٍى ّب) هی تَاًٌس ثب اضائِ هجوَعِ(وبلىشي) وِ زاضای ًبم ،هَضَع ٍ ًگبّی
وبضثطزی هتٌبؾت ثب فطٌّگ ٍهَاظیي ایطاًی اؾالهی ثبشس زضایي ثرش حضَض یبثٌس
* ثطای تَجیِ ٍّوبٌّگی ًحَُ حضَض ،وبضگبُ ّبی آهَظشی ثب حضَض اؾبتیس ثطگعاض ذَاّس شس
* اهىبى ًوبیش آثبضثب اذتظبص فضبی هٌبؾت زضطَضت اًتربة ًْبیی فطاّن ذَاّس شس
* ّوطاُ زاشتي ولیِ هلحمبت زاضای اهتیبظ اؾت

*اضائِ هجوَعِ هی تَاًس اظ هجوَع اًَاع پَشبن ثبًَاى ٍآلبیبى ثبشس
*اضائِ حسالل ٍ 3حساوثط  5اثط
* زاٍضی ایي ثرش ثطاؾبؼ هجوَعِ اضائِ شسُ طَضت هی پصیطز
* چیسهبى زضؾبلي تَؾط ضاُ یبفتگبى ثِ ًوبیشگبُ ثب احتؿبة اهتیبظ ذَاّس ثَز

 -1-2بخش رقابتی عمومی
زضایي ثرش ّوبًٌس زٍضُ ّبی گصشتِ ،ططاحبى ثب تَجِ ثِ ثبظاض ّسف ًٍگبُ وبضثطزی ،آثبض ذَز ضا ططاحی ٍثِ
زثیطذبًِ جشٌَاضُ اضؾبل وٌٌس

بخش های مسابقه طراحی لباس(رقابتی عمومی)
 -1پوشاک بانوان
1-1

اجتماع

 1-1-1چادر و پوشش سر

 1-1-2مانتو و سایر پوشش اجتماع

2-1

لباس مجلسی و مناسبتی

3-1

کاربردی اجتماع(به تولیذ پرشمارو عرضه رسیذه)

 -2پوشاک آقایان
 1-2اجتماع (رسمی و غیررسمی)
 2-2مجلسی و مناسبتی
 4-1 -3-2کاربردی اجتماع(به تولیذ پرشمارو عرضه رسیذه)

شرایط و مقررات حضور دربخش طراحی لباس
الف)معیارهای عمومی
 -1آثبض اضؾبلی ثبیس ثطای ًرؿتیي ثبض زض ایي ضٍیساز ضؾوی اضائِ شسُ ثبشس
 -2تَجِ ثِ فطٌّگ عوَهی پَشش

 -3تَجِ ثِ عٌظط ذاللیت زضهجوَعِ ؾبظی
 -4اضائِ حساوثط  3اثط زضّطیه اظ ثرش ّبی ضلبثتی عوَهی
 -5اضائِ هشرظبت ٍ ؾبیط تَضیحبتی وِ ططاح ثطای هجوَعِ هَضز ًظط ضطٍضی هی زاًس زضشٌبؾٌبهِ
اثط(زضچبضچَة فطهت اضائِ شسُ)
 -6آثبض پؽ اظ اضظیبثی ّئیت زاٍضاى ٍ زض طَضت وؿت اهتیبظ ثِ ثرش ًوبیش جشٌَاضُ ضاُ ذَاّس یبفت.
 -7آثبض اضائِ شسُ زض طَضت اًطجبق ثب اّساف جشٌَاضُ لبثل ثطضؾی اؾت.
-7ضعبیت ضَاثط ٍ شبذض ّبی ططاحی ،تَلیس ٍتجلیغ زض لجبؼ اجتوبع ثبًَاى

معیارهای تخصصی
 آشٌبیی ثِ ؾجه ّبی هس
 زض ًظط گطفتي ًگبُ حطفِ ای ثِ آًبتَهی پَشش زض ططاحی لجبؼ
 ذاللیت ًَ ،آٍضی ٍ ا ثتىبض زض ططح ٍ تٌبؾت ضًگ
 ضٍاًشٌبؾی ططح هتٌبؾت ثب ًَع لجبؼ
 زلت زضاًتربة طحیح پبضچِ ثب تَجِ ثِ ططح ٍ وبضثطز لجبؼ
 اؾتفبزُ اظ هتس ّبی الگَؾبظی ضٍظ ،ثطای ضؾیسى ثِ تي ذَض هٌبؾت ططح ًْبیی اجطا شسُ
 اؾتفبزُ طحیح اظ تىٌَلَغی زٍذت ثط اؾبؼ پبضچِ ٍ هَاز (هتطیبل) هَضز اؾتفبزُ
 لبثلیت ثْطُ گیطی اظ فٌبٍضی ّبی ًَیي زض فطآیٌس تَلیس
 اؾتفبزُ اظ پبضچِ ٍ هحظَالت تَلیس زاذل زضتْیِ ی اثط  ،اهتیبظ ٍیػُ ذَاّس زاشت
 تطبثك ثب شبذض ّبی فطٌّگ عوَهی ٍ ًوبزّبی اؾالهی ،ایطاًی زضاهتیبظ ٍ ثطضؾی اثط شبیبى تَجِ
اؾت.
 اؾتفبزُ هٌبؾت اظ هلحمبت ثطای لجبؼ ّب
لجبؼ وبضثطزی ثِ هعٌی تَلیس اًجَُ ٍتجبضی شسُ اؾت

