
نمایشگاه فرش تهرانهفتمینبیست و همزمان با جشنواره فرش برترهشتمینشرکت در فراخوان 

به منظور معرفـی اصـالت،   را جشنواره فرش برتر هشتمیندر نظر دارد به آگاهی می رساند مرکز ملی فرش ایران
هـاي بـا کیفیـت،    بـه تولیـد و عرضـه فـرش    مرغوبیت و کیفیت فرش دستباف ایرانی و ترغیب تولیدکنندگان و فروشندگان

نمایشگاه فرش دستباف برگزار کند.  هفتمینهمزمان با بیست و 
86046837دورنگار: به ارسال مداركوثبت نام نسبت به تکمیل فرممی توانند در صورت تمایل در متقاضیان 

.کننداقدام25/05/7139تاریختا best.carpet.festival@gmail.comو ایمیل ) 021(

و محور هاي داوريامالك ه
گانه داوري به شرح زیر است:ها و محورهاي ششمالك

اي که فرش در آنجا بافته شده است.الف) اصالت فرش به معنی تطبیق هویت نقشه و شیوه بافت با منطقه
سب و توازن در رنگ بندي. ب) رنگ بندي به معنی تنا

ج) طرح و نقش به معنی توازن و تناسب طرح و نقش.  
د) مواد اولیه مرغوب به معنی استفاده از مواد اولیه با کیفیت. در شرایط برابر،  استفاده از پشم دستریس و رنگـرزي گیـاهی   

امتیاز بیشتري را خواهد داشت.
بعاده) بافت سالم به معنی نداشتن عیوب بافت و ا

ها.و) نوآوري در طرح به معنی ایجاد طرح هاي بدیع با حفظ اصالت
جشنوارههاي بخش

هـاي خـود را در یکـی از    بایسـت فـرش  کلی برگزار مـی شـود .شـرکت کننـدگان مـی     گروهاین دوره از مسابقه در دو 
هاي زیر به دبیرخانه جشنواره معرفی کنند:بخش

گانهتهشگروه هايهاي معاصر در فرش-1
گانه چهارگروه هايهاي قدیمی در فرش-2

سال)40هاي باالي هاي قدیمی (فرشفرشبخشسال)40هاي زیر هاي معاصر (فرشفرشبخشگروه
هاي عشایري کالسیکفرشهاي عشایري کالسیکفرش1
فرش گبه عشایريفرش گبه عشایري2
فرش روستاییفرش روستایی3
هاي کالسیک شهري باف  فرش35هري باف با رجشمار کمتر از هاي کالسیک شفرش4
50تا 35هاي کالسیک شهري باف با رجشمار  بین فرش5
50هاي کالسیک شهري باف  با رجشمار بیشتر از فرش6
هاي تمام ابریشمفرش7
، تصویري و ... )با تشخیص هیأت داورانتسایر : ( مدرن ، زرباف8



ل شرکت در جشنواره:مراح
و ارسال تصویر فرش موردنظرشرکت در جشنوارهثبت نامتکمیل فرم -1
بررسی اولیه شرایط ثبت نام و تایید فرش توسط دبیرخانه-2
تحویل آن به دبیرخانه فرش برتر در زمان و مکان مقرر-3
الزم است گروه و بخش مورد تقاضا براي مسابقه مشخص شود.ثبت نامدر فرم *

ات شرکت در جشنوارهمقرر
سه تخته فرش را ارائه کند.حداکثرهر شرکت کننده مجاز است -
هاي ارسالی عکاسی نماید و در کتاب جشنواره با نام و مشخصات صاحب فرش ستاد برگزاري جشنواره اجازه دارد از فرش-

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

در معرض دید عموم طبق زمانبندي جشنواره قرار دهد.
هـا از سـوي   پس از اتمام نمایشگاه فرش ها به صاحبان آنها برگشت داده می شود و در صورت عدم تحویل گرفتن فـرش -

صاحبان  در تاریخ مقرر مسئولیتی متوجه ستاد جشنواره نخواهد بود.
تا حد امکان ارائه دهنده فرش می بایست مشخصات عوامل تولید ( طراح، رنگرز، بافنـده، تولیـد کننـده و ... ) را در فـرم     -

قید نماید.  ثبت نام
آثار تکراري (فرش هاي ارائه شده در جشنواره هاي  قبلی با تغییر رنگ و اندازه) مورد قبول نبوده و بـه نمـایش گذاشـته    -

نمی شود. 
یق و بی کم و کاست و محض، از آثار دیگران، مفهومی جز جعل و کپی برداري نـدارد، بـدیهی اسـت در چنـین     تقلید دق-

مواردي، اثر ارائه شده از تمام مراحل داوري محروم خواهد شد.
مسئولیت صحت مطالب اظهار شده را پذیرفته و در صورت اثبات خالف آن، فـرش ارائـه   ثبت نامشرکت کننده با امضاي -

از مسابقه خارج خواهد شد و هیچگونه اعتراضی به تشخیص هیات داوران قابل قبول نخواهد بود.شده
باشد. به معنی پذیرش مقررات جشنواره میثبت نامتکمیل و تحویل فرم 

بـراي  جشـنواره  و شرکت در نبوده هفتمتنها مختص مشارکت کنندگان در نمایشگاه بیست و *جشنواره 
و تجار و مالکان فرش هاي حائز شرایط مجاز است.کلیه تولیدکنندگان

ها به دبیرخانه جشنواره :شرایط تحویل فرش
هاي مسابقه معرفی شود الزم است شرایط زیر را دارا باشـد  بایست در یکی از گروهها عالوه بر این که میهریک از فرش

تا به بخش نهایی مسابقه راه یابد:
مراحل تکمیلی را طی کرده باشند. (شامل عملیات شستشو، شیرازه، پرداخت)بایست الف) فرش ها می

ها هیچ گونه تقلبی در بافت نداشته باشند ( شامل بی گره بافی، جفتی بافی، چند چین یک پود و...)ب) فرش
هاي ارسالی از پشم دباغی شده و الیاف مصنوعی استفاده نشده باشد.ج) در مواد اولیه فرش

ها معذور خواهد بود.ها شرایط باال را نداشته باشند دبیرخانه جشنواره از پذیرش آنگر هر یک از فرشا*



برگزیدگان و نحوه تقدیر از آنان
ستاد جشنواره با توجه به فضاي نمایشگاه و حجم آثار رسیده بـه دبیرخانـه جشـنواره آثـار منتخـب را در قالـب یـک        -

اهد گذاشت و فرش منتخب بازدیدکنندگان نیز معرفی خواهد شد.  نمایشگاه در معرض دید عموم خو
در مراسم پایانی جشنواره از صاحبان  فرش هاي برتر با اعطاي لـوح افتخـار و تنـدیس جشـنواره تقـدیر خواهـد شـد.        -

ــه مرحلــه دوم جشــنواره (بخــش نمایشــگاهی) در هــر بخــش و فــرش منتخــب    همچنــین از نامزدهــاي راه یافتــه ب
ان با اهداي لوح افتخار تقدیر به عمل خواهد آمد.بازدیدکنندگ

چاپ آثار راه یافته به جشنواره در کتاب آثار منتخب-
برگزیدگان جشنواره در برنامه هاي تبلیغی مرکز و همچنین استفاده از تسهیالت مختلف از جمله هیات هاي تجاري و -

نمایشگاه ها در اولویت قرار خواهند داشت.

هزمان بندي جشنوار
02/06/97روز 14لغایت ساعت 01/06/97تحویل فرشها از تاریخ 

02/06/1397اتخاب آثار راه یافته به مسابقه 
02/06/1397نصب آثار: 

03/6/1397:شروع نمایشگاه
16تا 14از ساعت 06/06/1397برگزاري مراسم معرفی فرشهاي برتر و اهداي جوایز 

09/06/1397پایان نمایشگاه آثار 
شهریور .نهمروز 13هاي نمایشگاه از ساعت دت فرشعو

دبیرخانه86046837بیشتر با شماره تلفن اطالعاتدریافتمدارك ارسالی و پیگیريمتقاضیان براي 
تماس بگیرند.جشنواره 


