
زمانبندی جشنواره

تحویل فرش  ها و ارزیابی اولیه: 1392/11/15 تا 11/19/ 1392

داوری آثار راه یافته به مسابقه: 1392/11/20

رشوع منایشگاه: 1392/12/3 

آیین پایانی و اهدای جوایز: 1392/12/5 از ساعت 14 تا 16:30

پایان منایشگاه آثار: 1392/12/9

بازگشت فرش های منایشگاه: 10 و 11 اسفند ماه در محل موزه فرش ایران.

دبیرخانه جشنواره

نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، ابتدای خیابان دكرت عضدی )آبان 

شاملی(، ساختامن دانشگاه عالمه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 218

محل تحویل فرش ها: تهران- تقاطع خیابان دكرت فاطمی ، و كارگر- موزه 

فرش ایران )تنها در روزهای 1392/11/15 تا 11/19/ 1392 فرش ها در این 

مکان تحویل گرفته می شود(

تلفن و منابر: 021-81032229  

پیامک: 09393855544

anjomanfarsh@gmail.com :رایانامه

www.icsa.ir :تارمنا

برگزیدگان و اهدای جوایز

هیئت داوران جشنواره در مرحله اول از بین آثار راه یافته به مسابقه 

نامزد  را به عنوان  در هر بخش، حداكرث چهار فرش دارای رشایط 

فرش برتر در آن بخش خاص انتخاب و در مرحله دوم از بین چهار 

کاندیدای کسب عنوان فرش برتر یک فرش به عنوان فرش برتر معرفی 

خواهد کرد.

همچنین ستاد جشنواره با توجه به فضای منایشگاه و حجم آثار رسیده 

به دبیرخانِه مسابقه آثار منتخب را در قالب یک منایشگاه به معرض 

دید عموم خواهد گذاشت و رسانجام فرش منتخب بازدیدکنندگان نیز 

معرفی خواهد شد. 

در آیین پایانی جشنواره از صاحبان 14 فرش برتر با اعطای لوح افتخار 

و تندیس طالیی جشنواره تقدیر خواهد شد. همچنین از نامزدهای 

منتخب  فرش  و  بخش  هر  در  دوم جشنواره  مرحله  به  یافته  راه 

بازدیدکنندگان با اهدای لوح افتخار تقدیر می شود.

قواعد جشنواره

ستاد برگزاری جشنواره اجازه دارد از فرش های ارسالی عکاسی کرده  و 

در کتاب جشنواره با نام و مشخصات صاحب فرش چاپ کند.

ستاد جشنواره اجازه دارد بسته به فضای منایشگاهی جشنواره آثار 

منتخب و کاندیدای هر بخش را به مدت یک هفته در معرض دید 

عموم طبق زمانبندی جشنواره قرار دهد.

در صورت عدم تحویل فرش ها در تاریخ مقرر مسئولیتی متوجه ستاد 

جشنواره نیست.
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آیین انتخاب فرش دستباف برتر کشور

فرش دستباف ایران یكی از مفاخر هرن ایران و جهان است كه در پیوند 

با زندگی و تزیین داخل خانه و مسجد زیبایی های شگفت انگیزی 

می آفریند. هرنمندان این مرز و بوم با تكیه بر سنت ها و فرهنگ خود 

پیام هرندوستی خود را به جای جای جهان ارسال می كنند.

مركز ملی فرش ایران با هدف الگو سازی و حامیت از تولید فرش های 

با کیفیت و ایجاد بسرتی مناسب برای شناسایی و معرفی این تولیدات 

تا كنون دو دوره جشنواره ملی فرش برتر را برگزار کرده است. این 

رویداد كه به صورت یك رویداد ملی در عرصه فرش دستباف كشور 

تجلی یافته، هر سال اهمیت بیشرتی می یابد و اقبال هرنمندان به 

رشكت در جشنواره تاییدی بر جایگاه واالی این واقعه هرنی است.

»سومین جشنواره ملی فرش برتر« از تاریخ چهاردهم تا بیستم بهمن 

ماه 1392 همزمان با جشن انقالب اسالمی ایران در محل موزه فرش 

ایران ایران توسط انجمن علمی فرش ایران برگزار خواهد شد.

انجمن علمی فرش ایران از متامی تولیدکنندگان، تجار، فروشندگان، 

نهادهای رسمی و غیر رسمی فعال در فرش دستباف، هرنمندان و 

عالقمندان برای رشکت و پربارتر ساخنت جشنواره و دستیابی به هدف 

هرچه کیفی تر شدن تولیدات فرش دستباف کشور دعوت می کند. 

عالقمندان می توانند در صورت متایل به رشکت در این جشنواره، پس 

از مطالعه رشایط و ضوابط رشکت در مسابقه آثار منتخب خود را 

مطابق برنامه زمان بندي جشنواره تحویل ستاد برگزاری واقع در موزه 

فرش ایران کنند.

رشایط ارسال فرش ها

هریک از فرش های ارسالی افزون بر این که باید در یکی از گروه های 

مسابقه معرفی شود الزم است رشایط زیر را دارا باشد تا به بخش 

نهایی مسابقه راه یابد.

الف( فرش های ارسالی باید با انجام مراحل تکمیلی باشند )شامل 

عملیات شستشو، شیرازه، پرداخت(

ب( فرش های ارسالی هیچ گونه تقلبی در بافت نداشته باشند ) شامل 

بی گره بافی، جفتی بافی و چند چین یک پود نباشند(

ج( در مواد اولیه فرش های ارسالی پشم دباغی شده استفاده نشده 

باشد.

بدیهی است که اگر هر یک از فرش های ارسالی رشایط باال را نداشته 

باشند دبیرخانه جشنواره از پذیرش آن ها معذور خواهد بود.

نحوه داوری و انتخاب آثار برتر

پس از ارسال آثار به دبیرخانه مسابقه فرش هایی که رشایط رشکت در 

مسابقه را دارا باشند پذیرفته و فرش های پذیرفته شده توسط هیات 

پنج نفره داوران که از بین متخصصان و صاحب نظران فرش هستند، 

بررسی و ارزیابی خواهند شد. مالک ها و محورهای شش گانه داوری 

به رشح زیرند:

الف( اصالت فرش به معنی تطبیق هویت نقشه و شیوه بافت با 

منطقه ای که فرش در آنجا بافته شده است.

ب( رنگبندی به معنی تناسب و توازن در رنگ بندی. 

ج( طرح و نقش به معنی توازن و تناسب طرح و نقش. 

د( مواد اولیه مرغوب به معنی استفاده از مواد اولیه با کیفیت. با این 

توضیح که استفاده از پشم دسرتیس و رنگرزی گیاهی امتیاز بیشرتی 

را خواهد داشت.

ه( بافت سامل به معنی نداشنت عیوبی که مربوط به بافنده است و به 

نوعی به بافت فرش بر می گردد )عیوب بافت و ابعادی(.

و( نوآوری در طرح به معنی ایجاد طرح های بدیع با حفظ اصالت ها.

بخش های مسابقه

این دوره از مسابقه در دو گروه کلی فرش های معارص و فرش های قدیمی  

و در محورهای هفت گانه زیر برگزار خواهد شد. لذا رشکت کنندگان باید 

فرش های ارسالی خود را در یکی از بخش های زیر به دبیرخانه جشنواره 

معرفی کنند:

بدیهی است فرش هایی که در فرم اظهار نامه گروه و بخش آن مشخص 

نباشد پذیرفته نخواهند شد. همچنین هر رشکت کننده مجاز است در 

هریک از گروه های چهارده گانه تنها یک فرش را ارائه کند. 

گروه فرش های معارص )فرش های زیر 30 سال(

فرش های عشایری کالسیک

فرش گبه عشایری

فرش روستایی

فرش های کالسیک شهری باف کمرت از 54 گره در ده  سانتی مرت

فرش های کالسیک شهری باف بین 54 تا 77 گره در ده سانتی مرت

فرش های کالسیک شهری باف بیشرت از 77 گره در ده  سانتی مرت

فرش های متام ابریشم

گروه فرش های قدیمی )فرش های باالی 60 سال(

فرش های عشایری کالسیک

فرش گبه عشایری

فرش روستایی

فرش های کالسیک شهری باف کمرت از 54 گره در ده سانتی مرت

فرش های کالسیک شهری باف بین 54 تا 77 گره در ده سانتی مرت

فرش های کالسیک شهری باف بیشرت از 77 گره در ده سانتی مرت

فرش های متام ابریشم
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