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  با نام و  یاد خدا
  

   فرش برترجشنواره  مینپنجفراخوان 

  آیین انتخاب فرش دستباف برتر 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
همچنـین تشـویق و ترغیـب     هـاي اصـیل و مرغـوب و    پنجمین جشنواره فرش برتر با هـدف آشـنایی متقاضـیان بـا فـرش     

همزمان با نمایشـگاه بیسـت و   یفیت و الگو سازي براي تولید فرش،هاي با ک تولیدکنندگان و فروشندگان به تولید و عرضه فرش
  .چهارم برگزار می شود

نسبت توانند در صورت تمایل به شرکت در این جشنواره، پس از مطالعه شرایط و ضوابط شرکت در مسابقه  مندان می هعالق
بنـدي بـه نشـانی    پیوست و مطابق برنامه زمان  و مشخصات آثار منتخب خود را در قالب فرم کرده به تکمیل فرم ثبت نام اقدام

  . جشنواره فرش برتر ارسال کنند پنجمیندبیرخانه 
  

  مسابقههاي  بخش
در محورهـاي   "هاي قـدیمی  فرش"گانه و  هشتدر محورهاي  "هاي معاصر فرش"این دوره از مسابقه در دو گروه کلی       

هـاي ذیـل بـه دبیرخانـه      هاي ارسالی خود را در یکـی از بخـش   فرش بایدلذا شرکت کنندگان . گانه زیر برگزار خواهد شد چهار
  :کنندجشنواره معرفی 

  

 محور
  هاي معاصر  گروه فرش

 )سال 40هاي زیر  فرش(
  هاي قدیمی گروه فرش

 )سال 40هاي باالي  فرش(
 هاي عشایري کالسیک فرش هاي عشایري کالسیک فرش 1
 فرش گبه عشایري فرش گبه عشایري 2
 فرش روستایی فرش روستایی 3
 هاي کالسیک شهري باف  فرش گره در ده  سانتی متر 54هاي کالسیک شهري باف کمتر از  فرش 4
 گره در ده سانتی متر 77تا  54هاي کالسیک شهري باف بین  فرش 5

 
 گره در ده  سانتی متر 77هاي کالسیک شهري باف بیشتر از  فرش 6
 هاي تمام ابریشم فرش 7
    با تشخیص هییت داوران ... )مدرن ، زربافت ، تصویري و : ( سایر  8

همچنـین هـر   . هایی که در فرم اظهار نامه گروه و بخش آن مشخص نباشـد پذیرفتـه نخواهنـد شـد     بدیهی است فرش     
  .کندگانه تا سه تخته فرش را ارائه  دوازدههاي  ک از گروهیشرکت کننده مجاز است در هر

  
  ها شرایط ارسال فرش
الزم است شرایط زیر را دارا باشد تا بـه   ،مسابقه معرفی شود هاي در یکی از گروه دبای ها عالوه بر این که  هریک از فرش

  :بخش نهایی مسابقه راه یابد
  )شامل عملیات شستشو، شیرازه، پرداخت(انجام شده باشد  ها فرشمراحل تکمیلی  باید )الف
  )...و چند چین یک پود ،شامل بی گره بافی، جفتی بافی( ها هیچ گونه تقلبی در بافت نداشته باشند  فرش) ب
  .هاي ارسالی پشم دباغی شده و الیاف مصنوعی استفاده نشده باشد در مواد اولیه فرش) ج

  .معذور خواهد بودشرایط باال را نداشته باشند  یی کهها فرش دبیرخانه جشنواره از پذیرش -     
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  جشنواره مقررات شرکت در
و در کتاب جشنواره با نام و مشخصـات صـاحب    کردههاي ارسالی عکاسی  ستاد برگزاري جشنواره اجازه دارد از فرش -

  .فرش چاپ کند
آثار منتخب و کاندیداي هر بخـش را بـه مـدت یـک      ،ستاد جشنواره اجازه دارد بسته به فضاي نمایشگاهی جشنواره  -

  .هفته در معرض دید عموم طبق زمانبندي جشنواره قرار دهد
هـا در تـاریخ    می شود و در صـورت عـدم تحویـل فـرش     داده شتها برگ ها به صاحبان آن پس از اتمام نمایشگاه فرش -

  .مسئولیتی متوجه ستاد جشنواره نخواهد بود ،مقرر
را در فرم ... ) طراح، رنگرز، بافنده، تولید کننده و ( تا حد امکان ارائه دهنده فرش می بایست مشخصات عوامل تولید  -

  . اظهار نامه قید نماید
امه مسئولیت صحت مطالب اظهار شده را قبول نمـوده و در صـورت اثبـات خـالف آن     شرکت کننده با امضاي اظهار ن -

  .فرش ارائه شده از مسابقه خارج خواهد شد و هیچگونه اعتراضی به تشخیص هییت داوران قابل قبول نخواهد بود
تخـاب فـرش ارائـه    شرکت کننده با امضاي اظهار نامه کلیه قوانین و مقررات جشنواره را پذیرفته و در صورت عـدم ان  -

  .شده حق اعتراض نخواهد داشت
 . استتکمیل و تحویل فرم اظهار نامه به معنی پذیرش مقررات جشنواره  -

  
  زمانبندي جشنواره

   10/5/94تکمیل و تحویل فرم شرکت در مسابقه از تاریخ 
  31/5/94روز  14ساعت  تا 30/5/94ها از تاریخ  تحویل فرش

   31/5/1394تخاب آثار راه یافته به مسابقه نا
   1/6/1394شروع نمایشگاه 
  3/6/94 تا 1/6/94داوري نهایی از 

  16تا  14از ساعت 4/6/1394هاي برتر و اهداي جوایز  برگزاري مراسم معرفی فرش
  7/6/1394پایان نمایشگاه آثار 

  .روز هفتم شهریور13شگاه از ساعت هاي نمای فرش بازگرداندن
  
  یرخانه جشنوارهدب

، مرکز ملی فرش، طبقه چهارم، 15پالك ، بعد از تقاطع اول، 13سعادت آباد، میدان کاج، خیابان کیان تهران،  :نشانی
  دبیرخانه پنجمین جشنواره فرش برتر

  )فرش ایران شرکت سهامی( 19نمایشگاه بین المللی تهران ، سالن  -تهران :ها محل تحویل فرش
  02142693319 - 02189775534 :کسف

  02122367030:تلفن
  9830002581003300 :پیامک
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