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 :مقدمه

 هنراین  فراگيرانرقابت در بين  یانگيزه ایجاد مهارت و دانش، سنجش هدف با ایران دستباف فرش المپياد

 از استفاده با منظور این شود. بهمی برگزار دانشجویی و آموزیدانش گروه دو در هانیج صنعت ملی و

 نهادهای توسط كه مسابقات سایر از به دست آمده تجربيات تلفيق و نظران صاحب و متخصصان دیدگاه

 كند ارزیابی را آنان توانمندی ميزان درستی به بتواند كه كارآمد و مناسب شيوهای شود،می برگزار مختلف

 .است شده طراحی

 شركت در تسهيل مختلف، هایاستان در مسابقات برگزاری شرایط سازییكسان و هماهنگی منظور به

 هایهنام آیين كشوری، رقابت این برای مسابقات، اجرای نحوه بر دقيق نظارت و شرایط واجدان تمامی

 .است شده ابالغ شرایط واجد هایاستان به و شده تدوین

 

 :اهداف

 فرش دانشجویان و آموزاندانش علمی هایمهارت كسب و دانش یريفراگ منظور به انگيزه ایجاد 1-

 .دستباف

 .دانشجویی و آموزیدانش گروه دو در علمی توان ارزیابی 2-

 .كشور یهااستان بين در نمونه و كوشا دانشجویان و آموزاندانش شناسایی 3-

برگزاری  مناسب تبليغاتی پوشش طریق از دستباف فرشمختلف  هایرشته با جامعه بيشتر آشنایی 4-

 .المپياد

 جوانان برای سرگرمی و هنری فعاليت یك عنوان به بافیفرش فرهنگ ترویج 5-

 

 :پیشینه

 آموزاندانش برای علمی كوشش و رقابت انگيزه ایجاد منظور به و ایران فرش ملی مركز وظایف راستای در

 مركز آموزش و تحقيقات معاونت توسط المپياد برگزاری پيشنهاد 1335 سال در دستباف فرش دانشجویان و

 شد. عملياتی سال همان در آن اجرای و مطرح مركز مدیران شورای در ایران فرش ملی

 میزبان استان داوطلبین كل تعداد آموزاندانش تعداد دانشجويان تعداد اجرا سال دوره

نفر 77 1335 نخست نفر 55  نفر 231   تهران  

نفر 33 1331 دوم نفر 96  نفر 221   تهران 

نفر 34 1331 سوم نفر 52  نفر 66   تهران 

نفر 55 1333 چهارم نفر 95  نفر 225   تهران 

نفر 75 1331 پنجم نفر 37  نفر 227   تهران 
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نفر 44 1311ابتدای  ششم نفر 95  نفر 234   خراسان رضوی 

نفر 43 1311 هفتم نفر 54  نفر 231   كرمان  

نفر 65 1312 هشتم نفر 72  نفر 292   يزد 

 كرمان نفر 141 نفر 15 نفر 15 1313 نهم

 خراسان رضوی نفر 112 نفر 14 نفر 33 1314 دهم

نفر 65 1315 يازدهم نفر 79  نفر 272   فارس 

 

 المپیاد وابط برگزاریضقوانین و 

وابطی برای هر چه بهتر برگزاری المپياد در نظر ضها، قوانين و به منظور اجرای وزین و مناسب آزمون

 است. گرفته شده

برای گروه  هاهای صنعت، معدن و تجارت در استانمقدماتی )توسط سازمان یالمپياد در دو مرحله -

 شود. ( برگزار میبرای هر دو گروه ( و نهایی )توسط مركز ملی فرشآموزی دانش

 .ودشمی برگزار سال در بار یك تنها مرحله دو هر در هاآزمون -

همراهی سازمان آموزش و و  یاحرفه و فنی ،كاردانش هایهنرستان همكاری با آموزیدانش گروه در المپياد-

بر هر دو  مركز و نظارت ی فرشدارای رشته هایدانشگاه همكاری با دانشجویی گروه و در پرورش كشور؛

 .شودمی برگزار گروه

 .شودمی برگزار ماه اسفند در نهایی مرحله و ماه بهمن ابتدای در المپياد مقدماتی مرحله -

 چهارگروه دانشجویی برای  در و «رنگرزی»و  «بافت» ،«طراحی» یرشته سه برای آموزیدانش گروه در -

 .شودمی برگزار آزمون« مرمت»و « رنگرزی» ،«بافت»، «طراحی»ی رشته

 شده است. بياننامه اجرایی  المپياد در شيوه تمامی نكات فنی و استانداردهای الزم به منظور برگزاری -

 ینامه نامه و شيوه طبق برنامه زمانبندی اعالم شده مطابق آیين هاهای صنعت، معدن و تجارت استانسازمان-

 .كنندمقدماتی را برگزار می هایآزمونبرگزاری المپياد، 

نامه، یك دانشجو برای هر گرایش و بدون در نظر گرفتن سطح مقطع  سهميه هر دانشگاه براساس آیين-

 .دانی و یا كارشناسی است )بيشينه چهار نفر(كار

ی فرش هر استان، به ادارات فرش اعالم  های رشته رستانهنآموزان براساس شمار  سهميه حضور دانش -

های كاردانش و در مرحله مقدماتی )استانی(، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دارای هنرستان شود. می

با همكاری آموزش و پرورش استان یك دوره المپياد استانی بين ای دارای رشته فرش فنی و حرفه

 شوند.ن به مركز ملی فرش ایران معرفی میهر هنرستان برگزار كرده و منتخبا آموزان منتخب دانش
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 آموزی ها در سطح دانش جدول سهمیه استان

 جمع نهايی سهیمه گرايش رنگرزی گرايش طراحی گرايش بافت نام استان رديف

 3 یك نفر یك نفر یك نفر آذربایجان غربی 1

 3 یك نفر یك نفر یك نفر اردبيل 2

نفر سه اصفهان 3  1 نفر سه نفر سه 

  1 نفر دو نفر دو دو نفر البرز 4

نفر سه تهران 5  3 نفر دو نفر سه 

  1 نفر دو نفر دو سه نفر خراسان جنوبی 1

نفر چهار خراسان رضوی  1  12 نفر چهار نفر چهار 

 3 یك نفر یك نفر  یك نفر  زنجان 3

 3 یك نفر یك نفر یك نفر سمنان 1

 3 یك نفر یك نفر  یك نفر  سيستان و بلوچستان 11

نفر سه شهرستان های تهران 11  1 نفر دو نفر دو 

 3 یك نفر یك نفر یك نفر فارس 12

 11 سه نفر چهار نفر چهار نفر كرمان 13

نفر یك كرمانشاه 14 نفر یك  نفر یك   3 

نفر یك گلستان  15 نفر یك  نفر یك   3 

نفر یك گيالن  11 نفر یك  نفر یك   3 

نفر سه مازندران 11  1 نفر دو نفر دو 

 3 یك نفر  یك نفر یك نفر همدان 13

 35 31 32 35 جمع نهایی هر ستون
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 :دهمدوازالمپیاد 

 میزبان استان داوطلبین كل تعداد آموزاندانش تعداد دانشجويان تعداد اجرا سال دوره

نفر 43 1311 دوازدهم نفر 72  نفر 255    اصفهان )شهر كاشان( 

آموزی تمامی شركت نفر مرد حضور داشتند. در گروه دانش 1نفر زن و  11در گروه دانشجویی به تفكيك 

تحصيل انقالب مبنی بر معظم همچنين بر اساس خواسته رهبر  كنندگان از مراكز آموزشی دخترانه بودند.

 آموزی حضور داشتند. داوطلب افغانی در گروه دانش 1در ایران، در این المپياد  كودكان افغانستانی

 

 ستاد برگزاری المپیاد

 با جلسه سه برگزاری با نخست گام در علمی، آزمون این برگزاری مدیریت و سياستگذاری منظور به

 به توانمی دست آن از كه شد فراهم ملی مركز در المپياد مقدمات آموزش، و تحقيقات معاونت محوریت

 برای و موازین یكسان سازی چهارچوب طراحی آنها، مسئوليت حدود و برگزاری تيم اعضای تعيين

 هر داوری اعضای انتخاب مركز، پرتال طریق از آن انتشار و داوری هایكميته سوی از المپياد های آزمون

 و آموزش وزارت با رایزنی وثوق، مورد افراد آموزشی و علمی توانایی و پيشينه بررسی اساس بر گرایش

 یشيوه و ناظران معرفی برای هااستان با رایزنی آموزی،دانش بخش در داور و نماینده معرفی برای پرورش

 اساس این بر .كرد اشاره گرایش هر داوران یكميته گردآمدن و حضوری صورت به آنهم هاآزمون طراحی

 نيز و ، ریيس انجمن علمی فرش ایرانهادانشگاه نماینده مركز، ازكارشناسان تركيبی با المپياد برگزاری ستاد

 .شد تشكيل فرش ملی مركز در پرورش و آموزش وزارت كاردانش دفتر نماینده

 

 اقدامات انجام شده توسط ستاد 

 پرتال طریق از آن رسانی اطالع و نحوه ارزشيابیهای علمی و عملی و ضرایب مربوطه و  بررسی و تأیيد سرفصل آزمون  -1

 .مركز

 .بررسی و نظارت بر نحوه برگزاری مسابقات علمی و عملی در هر دو مرحله -2

طراحان سوال، ناظران و داوران برای حضور در مرحله نهایی  سفر و اسكانتهيه و تنظيم برنامه  -3

 .مسابقات

 .گسترده در سطح استان و كشورریزی برای تبليغات مناسب و برنامه -4

 .تأیيد تيم كارشناسی پيشنهادی، از سوی معاونت تحقيقات و آموزش مركب از طراحان سوال و داوران -5
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 های آنشرايط اعضای كمیته علمی و گروه

 استادان دانشگاه در رشته فرش، صاحب نظران فرش دستباف و دبيران منتخب آموزش و پرورش  طراحان سوال:

 داوری و نظارت بر نحوه اجرای مسابقات برایافراد دارای صالحيت  داوران:

طراحان سوال و داوران در هر گروه عبارت بودند از ریيس گروه و دو نفر همكار به همراه یك نفر نماینده 

 از آموزش و پرورش )به استثنای گروه مرمت(. 

خراسان   فارس، های نفر از استان 5متشكل از  1311ن بر اجرای المپياد كشوری در سال اناظر ن:اناظر

 و آذریابجان شرقی بودند. ، خرسان جنوبی، كرمانرضوی

و  مواد تهيه سواالت، طراحی به مربوط امور در دقت و هماهنگی افزایش منظور بههماهنگی:  مسئوالن

 كميته با هماهنگی مسئول عنوان با مركز كارشناسان از نفر سه عملی هایآزمون برگزاری و الزم تجهيزات

 كردند. همكاری طراحی و رنگرزی بافت، علمی های

 

 دستباف فرش المپیاد يازدهمین كننده برگزار ستاد اعضای مسئولیت و اسامی فهرست

 نام و نام خانوادگی مسئولیت رديف نام و نام خانوادگی مسئولیت رديف

 علمی هماهنگی مسئول 11 فریبرز نورپناه المپیاد دبیر 1

 طراحی

 سيدرضا نورموسوی

 علمی هماهنگی مسئول 11 كوروش كریمشاهی علمی كمیته ريیس 2

 بافت 

 محمد جابری علی

 علمی هماهنگی مسئول 13 الحسينینادر خدم اجرايی كمیته ريیس 3

 رنگرزی

 نژادعبدالحسين قاسم

 علمی كمیته ريیس 4

 رنگرزی

  داوود عبدالهی اجرايی دبیرخانه مسئول 11 احمد اكبری

 محمدحسن محمدی دبیرخانه علمی مسئول 21 مجيد نيكویی طراحی علمی كمیته ريیس 5

 فرزانه ملكان اجرايی هماهنگی مسئول 21 ميثم براری بافت علمی كمیته ريیس 1

آذربايجان  استان از ناظر 22 محمدرضا ستاری مرمت علمی كمیته ريیس 1

 شرقی

 هادی سيدسعادتی

 علمی كمیته عضو 3

 رنگرزی

 احمدرضا احمدی فارس استان از ناظر 23 مهریزی محمد خواجه

 علمی كمیته عضو 1

 رنگرزی

استان خراسان  از ناظر 24 سيامك صفاپور

 جنوبی

 محمدامين حاجی زاده

 خراسان استان از ناظر 25 مجيد اكبری طراحی علمی كمیته عضو 11

 رضوی

 سعيد كاظمی

احمدیروجا  طراحی علمی كمیته عضو 11  رسول پروان استان كرمان از ناظر 21 
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 رنگرزی علمی كمیته عضو 21 اكرم اوليائیسيده بافت علمی كمیته عضو 12

 )آموزی دانش(

 زهرا رضایی

 طراحی علمی كمیته عضو 23 منوچهر مظفری بافت علمی كمیته عضو 13

 )آموزی دانش(

 سليمه كاظمينی

 بافت علمی كمیته عضو 21 سيروس مرادی مرمت علمی كمیته عضو 14

 )آموزی دانش(

 نشين معصومه عقاب

 هادی پورجهان مرمت علمی كميته عضو 25

 

 توضيح تكميلی آنكه؛ 

های گذشته استفاده شده و در صورت وجود از دورهحداكثر در هر كميته یك نفر صاحب تجربه  -

 محدودیت از افراد تكراری استفاده شده است.

 های علمی داوری استفاده شود.آن بود تا از تمامی مناطق كشور نمایندگانی در كميتهتالش بر  -

ن این حوزه ابر اساس تجربيات و اعالم نظر استادان و مدرسها های ارزیابی آزمونشاخص -

 و اصالح شد. بازنگری

های سازمان سنجش انجام ها براساس شاخصی طراحی آزمون تئوری در تمامی گرایششيوه -

 ذیرفت.پ

به صورت انفرادی در اختيار شركت كنندگان قرار  تدر گرایش رنگرزی تمامی ابزار و تجهيزا -

هر دستگاه هيتر دو شركت كننده به صورت همزمان  ازهای پيشين گرفت، به طور مثال در دوره

 كردند.استفاده می

استفاده از این تجهيزات باعث افزایش بهبود تهيه شد. ميز  یك دانشجو رای هردر گرایش مرمت ب -

 استانداردهای آزمون عملی در این گرایش شد.  
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 كنندگان: شركت سطح و رشته تفکیک به عملی و تئوری هایآزمون سواالت طراحی چارچوب

 دانشجويی  آموزی ودر دو گروه دانشبافت چارچوب مباحث و موضوعات مورد نظر در آزمون رشته 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نظریبخش 

 امتياز موضوع

 :فصل اول

 شناخت انواع فرش از نظر ابعاد، جنس و كاربرد -      

 مواد اوليه) پشم،ابریشم و پنبه( و كاربرد آن -      

 رج شمار و سيه بندی -      

 قسمت های تشكيل دهنده فرش دستباف -      

 انواع دار و اجزای آن، كاربرد آنها -      

 انواع ابزار بافت و كاربرد آنها -      

 انوع چله كشی رایج  -      

انوع شيوه های رایج زیر سازی شامل) گليم بافی، مليله بافی و زنجيره ابتدا و انتهای  -      

 بافت فرش(

 :فصل دوم

 انواع شيرازه پيچی -

 كوجی پيچی  -

 انواع گره ها)متقارن، نامتقارن،تك تار، مضاعف و....(-   

 شيوه های بافت) لول باف، نيم لول، تخت بافت(، پود گذاری، قيچی كاری -

 شناخت انواع نقشه، پياده سازی و نقشه خوانی -

 شناخت و رفع عيوب بافت  -

 پایين كشی و اصول جدا سازی فرش تمام شده از روی دار -

 :فصل سوم

بافی، چهره دورو بافی، صوف بافی، برجسته بافی، تابلو  بافته های هنری و خالقانه: -

 بافی، خط بافی و....(

 عمليات تكميل فرش دستباف پس از جدا سازی از دار تا عرضه به بازار -

 ) شستشو، پرداخت و.....(

      

35 

 

 
 
 
 
 

 بخش عملی

 امتیاز موضوع

 انتخاب مواد اوليه  -

 چله كشی -

 نقطه چين درست -

  زیر سازی -

 كوجی پيچی -

75 
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 گره زدن -

 شيرازه پيچی -

 پود دهی -

 قيچی و پرداخت -

 اتمام بافت -

 شناسنامه نویسی -

 استاندارد بافی و صحيح بافی -

 سرعت -

 خالقيت -

 انضباط -

 

 255 مجموع امتياز
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 باف در گرايش رنگرزی گروه دانشجويیدهمین المپیاد فرش دستدوازهای تئوری و عملی ارچوب آزمونچ

 چارچوب آزمون

 

 توضيحات

امتياز آزمون 

 نظری

 امتياز آزمون

 عملی

 الیاف پشم، ابريشم و پنبهشناخت ای بر مقدمه 

 خواص فیزيکی و شیمیايی الیاف پشم، ابريشم و پنبه 

 شستشو رنگرزی شامل سفیدگری و برایو پنبه  ابريشم ،شمپسازی  هآماد 

 35 75 

 هامواد رنگزای طبیعی مناسب رنگرزی، خواص و ويژگی 

 ابريشم با مواد رنگزای طبیعی و رنگرزی الیاف پشم 

 و  های مختلف آماده سازی و دندانه دادنها، روش انواع دندانه، ويژگی آن

 كانیزم عمل دندانه دادن

 وسمه، پوست گردو، پوست ، اسپرک، رنگرزی پشم با روناس، قرمزدانه، نیل

و رنگرزی  های رنگرزیمحدوديت و ويژگی كاربردی هر يک در روش؛ انار

 تركیبی

 ابريشم با مواد رنگزای طبیعی و  و مواد كمکی مورد استفاده در رنگرزی پشم

 اه نقش آن

* 

  معرفی مواد رنگزای مصنوعی مناسب پشم، ابريشم و پنبه شامل خواص و

 ويژگی هر يک

 ها  های اندازه گیری آن و روش خواص ثباتی مواد رنگزای مصنوعی 

 كمپلکس، كرومی، اسیدی، متال رنگرزی نخ پشمی و ابريشمی با مواد رنگزای

بررسی تاثیر عوامل  های رنگرزی،  )رنگرزی تركیبی، تئوری خمی و راكتیو

 مختلف بر فرآيند رنگرزی و ...(

 ای با مواد رنگزای مستقیم، خمی، گوگردی و راكتیو رنگرزی نخ پنبه 

 جذب مواد رنگزای اسیدی و راكتیو بر روی نخ پشمی و ابريشمی های مکانیزم 

 ای با مواد عمل مواد كمکی در رنگرزی نخ پشمی، ابريشمی و پنبه مکانیزم

 ها ن رنگزای مناسب آ

 مانسل،  اصول فیزيک رنگ و انواع سیستم( های رنگیCIE،  L*a*b* )... و 

  شیمی مواد رنگزای مصنوعی )تئوری رنگ، شناخت انواع ساختارهای مواد

 های كروموفور و آكسوكروم و ...( گروهها، رنگزا و طبقه بندی ساختاری آن

** 

 255 جمع امتيازات

 .امتیاز است  17امتیاز و پاسخ كتبی   23شامل مصاحبه  عملی رنگرزی طبیعیآزمون امتیاز  35* 

 است. امتیاز  24از و پاسخ كتبی یامت  21شامل مصاحبه  عملی رنگرزی شیمیايیآزمون امتیاز  35** 
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 آموزیدهمین المپیاد فرش دستباف در گرايش رنگرزی گروه دانشدوازهای تئوری و هملی ارچوب آزمونچ

 چارچوب آزمون

 

 توضيحات

امتياز 

آزمون 

 نظری

امتياز 

آزمون 

 عملی

 ها آن های شناسايیالیاف پشم، ابريشم و پنبه و روششناخت ای بر مقدمه 

  ابريشمو  پشمخواص فیزيکی و شیمیايی آشنايی با 

 از رنگرزی ، پیشسازی پشم و ابريشمآماده 

 شناخت مواد رنگزا و وسايل مورد نیاز 

 35 75 

 معرفی مواد رنگزای طبیعی مصرفی در رنگرزی پشم و ابريشم 

 های حاصل از رنگرزی نخ پشمی و ابريشمی با مواد رنگزای طبیعیفام 

 مختلف دندانه دادن پشم و ابريشم هایروشها و معرفی انواع دندانه 

 به همراههای مختلف رنگرزی پشم و ابريشم با مواد رنگزای طبیعی روش 

 دندانه

 های تركیبی و نیل و رنگ اسپرک ،رنگرزی پشم با روناس 

  معرفی و نقش مواد كمکی مورد استفاده در رنگرزی پشم و ابريشم با مواد

 عییرنگزای طب

 سازی و رنگرزیه محاسبات مربوط به آماد 

 

 

 

 

 

* 

  ابريشم و پنبه، مواد رنگزای مصنوعی مناسب پشممعرفی 

 ی بر روی نخ پشمی و ابريشمیعخواص ثباتی مواد رنگزای مصنو 

 كمپلکس،  روش رنگرزی نخ پشمی و ابريشمی با مواد رنگزای اسیدی، متال

 رنگرزی (ها گرافنمودارهای ) شامل مواد مصرفی و نقش آنها و

 

 

** 

 255 جمع امتيازات

 .امتیاز است  17امتیاز و پاسخ كتبی   23شامل مصاحبه  فنیآزمون * 

 است. امتیاز  24امتباز و پاسخ كتبی   21شامل مصاحبه  فنیآزمون ** 
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چارچوب مباحث و موضوعات مورد نظر در آزمون رشته طراحی دوازدهمین المپیاد فرش دستباف در 

 آموزی  بخش دانش

 امتياز است. 111مجموع نمرات دو بخش  دو بخش نظری و عملی است كهآموزی شامل  آزمون رشته طراحی در بخش دانش

 آموزی شامل موارد زیر است:  آزمون طراحی در بخش دانش

 امتياز موضوع بخش نظری

شناخت انواع طرح ها و نقوش اعم از نقوش هندسی وگردان و قواعد طراحی آنها، شيوه 

 های نقش پردازی، رنگ بندی،نقشه های مناطق و تاریخ نقوش 

35 

محاسبات در طراحی فرش شامل محاسبات عددی، رجشمار، گره ذرعی، تناسبات اجزای 

 نقشه و حاشيه

 

 امتياز موضوع بخش عملی

نقشه فرش در ابعاد خواسته شده بر اساس یكی از الگوهای لچك ترنج، محرابی یا طراحی 

 افشان و تناسبات موجود در بين عناصر طراحی و نسبت آن با رجشمار

75 
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چارچوب مباحث و موضوعات مورد نظر در آزمون رشته طراحی دوازدهمین المپیاد فرش دستباف در 

 بخش دانشجويی

امتياز  111طراحی در بخش دانشجویی شامل دو بخش نظری و عملی می باشد كه مجموع نمرات دو بخش آزمون رشته 

 است.

 آزمون طراحی در بخش دانشجویی شامل موارد زیر است.

 امتياز موضوع بخش نظری

 شناخت نام و ویژگی های انواع نقوش و طرح های مناطق مختلف، اجزای نقشه

 تاریخ طرح ها و نقوش و سير تحول و تطور آن.)حاشيه، لچك، ترنج و..(، 

35 

 سبك های طراحی، نقش پردازی، مشاهير و آثار مشهور

محاسبات در طراحی فرش شامل محاسبات عددی، رجشمار، گره ذرعی، تناسبات اجزای 

 نقشه و حاشيه

 رنگ و نقطه شامل شناخت رنگ ها وشيوه های رنگ آميزی نقشه فرش مناطق مختلف 

 

 امتياز موضوع بخش عملی

رنگ و نقطه شامل توانایی ساخت رنگ های سنتی مورد استفاده در فرش دستباف و رنگ 

 آميزی و نقطه گذاری نمونه كار به صورت سنتی و بر اساس رنگ آميزی سبك های رایج 

75 

شناخته طراحی نقشه فرش در ابعاد  ومشخصات خواسته شده بر اساس یكی از الگو های 

 شده  لچك و ترنج، محرمات، محرابی، شكارگاه، خشتی، گلدانی، درختی، حيوان دار و.....

طراحی نقشه با موضوع یا ساختار مشخص )كه از طرف ممتحن اعالم خواهد شد( با 

 رعایت تناسبات نقوش و اجزا و عناصر طراحی 
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 :آزمونی گروه تفکیک به هااستان فهرست

 دانشجو آموزدانش استان دانشجو آموزدانش استان

 - نفر 1 های تهرانشهرستان نفر 4 - آذربایجان شرقی 

 نفر 12 نفر 2 فارس نفر 1 - آذربایجان غربی

 - نفر 2 قزوین نفر 3 نفر 1 اصفهان

 نفر 1 نفر 1 كرمان نفر 3 نفر 2 البرز

 نفر 4 نفر 1 كرمانشاه نفر 11 نفر 3 تهران

 نفر 1 - كهگيلویه و بویراحمد نفر 4 - بختیاریچهارمحال و 

 - نفر 1 گلستان نفر 3 نفر 5 خراسان جنوبی

 - نفر 1 گيالن نفر 3 نفر 12 خراسان رضوی

 نفر 3 نفر 1 مازندران نفر 4 - سمنان

 نفر 4 - همدان نفر 4 - سیستان و بلوچستان

 

 

 

 دانشجو آموزدانش گرايش تفکیک به داوطلبان شمار

 11 16 بافت

 12 26 رنگرزی

 13 13 طراحی

 24 - مرمت

 43 72 گرايش كل شمار

 255 داوطلبان كل شمار

 

  دهم:دوازبرگزاری مسابقه نهايی المپیاد 

 كاشاناسفند ماه در شهر  11تا  3با تعيين برگزیدگان استانی، رقابت بين آنها در مرحله كشوری در تاریخ 

 به انجام رسيد.« عملی»و « تئوری»برگزار شد. این رقابت در دو بخش 
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 :تئوری آزمون

 دانشجویی گروه در گرایش چهار در و آموزیدانش گروه در گرایش سه در اول روز صبح در تئوری آزمون

 .شد انجام شده تعيين پيش از هایسرفصل و هاچارچوب با مطابق امتيازی 31سهم  با
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 آزمون عملی بافت

      

       

میثم آقای آموز با هم رقابت كردند. ریيس گروه علمی بافت نفر دانش 21نفر دانشجو و  22در آزمون بافت، 

 ،نشین معصومه عقاب و اكرم اولیائیسیده ها خانم ،منوچهر مظفریآقای ، به همراه تيم همكار خود براری

مسئوليت كليه امور علمی مربوط به طراحی سوال، نظارت بر برگزاری و  ،پروانرسول آقای  ناظر گروه

 داوری را در این دوره بر عهده داشتند.
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 آزمون عملی رنگرزی

      

      

 آموز با هم رقابت كردند. ریيس گروه علمی رنگرزینفر دانش 11نفر دانشجو و  21در آزمون رنگرزی، 

زهرا ، خانم سیامک صفاپور، مهريزی محمد خواجه انهمراه تيم همكار خود آقایبه  احمد اكبریآقای 

مسئوليت كليه امور علمی مربوط به طراحی سوال، نظارت بر  احمدرضا احمدیو ناظر گروه آقای  رضايی

 برگزاری و داوری را در این دوره بر عهده داشتند.
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 آزمون عملی طراحی 

       

      

آقای ریيس گروه علمی طراحی  آموز با هم رقابت كردند.نفر دانش 23نفر دانشجو و  23در آزمون طراحی، 

و  سلیمه كاظمینیخانم و  روجا احمدیو  مجید اكبری انبه همراه تيم همكار خود، آقای مجید نیکويی

مسئوليت كليه امور علمی مربوط به طراحی سوال، نظارت بر برگزاری  ،هادی سیدسعادتیناظر گروه آقای 

 و داوری را در این دوره بر عهده داشتند.
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 عملی مرمت آزمون

      
 

       
 

به  محمدرضا ستارینفر دانشجو با هم رقابت كردند. ریيس گروه علمی مرمت آقای  13در آزمون مرمت، 

 زاده محمدامین حاجی آقایو ناظر گروه  هادی پورجهان، سیروس مرادیهمراه تيم همكار خود آقایان 

مسئوليت كليه امور علمی مربوط به طراحی سوال، نظارت بر برگزاری و داوری را در این دوره بر عهده 

 داشتند.
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 دهمین المپیاد فرش دستبافدوازاز بازديد ريیس مركز ملی فرش ايران آقای دكتر كارگر 

      
                     

      
                   

 بازديد ريیس دانشگاه كاشان دكتر زراعت از دوازدهمین المپیاد فرش دستباف
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 دهمین المپیاد فرش دستبافدوازدبیر  آقای نورپناهزيونی يمصاحبه تلو

 
 

 تلوزيونی ريیس مركز ملی فرش ايران  مصاحبه

         

 ی فرش كاشان با حضور ريیس مركز ملی فرش ايرانجلسه كمیتهبرگزاری 
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 بازديد ريیس مركز ملی فرش ايران از تولیدات نوين استفاده شده از دانش نمد و فرش 

    
 

 دهمین المپیاد فرش دستبافدوازآزمون  داوری
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 دهمین المپیاد فرش دستبافدواز پايانیآيین 

      
 

 
 گزارش آقای نورپناه دبیر المپیاد دوازدهم

 

 
 علمی المپیاد دوازدهم ريیس كمیتهگزارش آقای مهندس كريمشاهی 
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 (وايپو) مالکیت معنوی رونمايی از لوح ثبت جهانی فرش كاشان در سازمان

 

      
 مومنیان فرماندار كاشاندكتر آقای                                                آقای دكتر زراعت ريیس دانشگاه كاشان                 

     

      
 آقای دكتر كارگر ریيس مركز ملی فرش ایراناصفهان                    ريیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  احمديهآقای 
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 نفرات برتر

دهمین المپیاد فرشدوازآموزی نتايج گروه دانش  

 استان محل تحصیل رتبه گرايش نام و نام خانوادگی

 خراسان رضوی اول بافت قلی سحر بنيادامام

 كرمان دوم بافت مظفری شيرین شيخ

 اصفهان سوم بافت زینب محمدی

 اصفهان اول رنگرزی فاطمه سليمانی

 اصفهان دوم رنگرزی نازیال نوری

 تهران سوم رنگرزی دهقان مليكا سليمانی

 خراسان رضوی اول طراحی پور زهرا تقی

 خراسان رضوی دوم طراحی زهرا واعظی

 خراسان رضوی سوم طراحی مهال دنيوی

 خراسان رضوی سوم طراحی پور آزاده تاج
 

    
 آموزی گرايش رنگرزی دانشبرگزيدگان آموزی                                   گرايش بافت دانشبرگزيدگان                  

 
 آموزی گرايش طراحی دانشبرگزيدگان 

تهران و  آموز از استانآموز از خراسان رضوی، و دو دانشدانش 1زدهم، دواتوضيح تكميلی آنكه در المپياد 

آموز از استان دانش 4نفر برتر،  1از مجموع  یآموزقرار داشتند. در گروه دانشاصفهان در جمع نفرات برتر 

 % افت داشته است. 41اند، كه به نسبت سال پيش در حدود خراسان رضوی بوده
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 نتايج گروه دانشجويی دوازدهمین المپیاد فرش

 استان محل تحصیل رتبه گرايش نام و نام خانوادگی

 تهران اول بافت سوسن شجاعی كاریزكی

 اصفهان دوم بافت اكرم ناصرپور

 خراسان رضوی سوم بافت مباركه پزشكی

 اصفهان اول رنگرزی كوسه شبنم تخت

 فارس دوم رنگرزی مژگان یونسی

 آذربایجان شرقی سوم رنگرزی حميده سلطانی قدیم

 چهار محال و بختياری اول طراحی مرضيه زمانی فرادنبه

 كرمان دوم طراحی فائزه عسگری

 آذربایجان شرقی سوم طراحی ميالد بهمنی

 تهران اول مرمت فر زهرا قربانی

 تهران دوم مرمت نگين قاسمی

 فارس سوم مرمت طاهره زارع
 

     
 گرايش رنگرزی دانشجويی برگزيدگانگرايش بافت دانشجويی                                      برگزيدگان                 

     
 گرايش مرمت دانشجويیبرگزيدگان گرايش طراحی دانشجويی                                        برگزيدگان                

با كسب سه مقام بهترین عملكرد را داشته و پس از  تهران استان ،یازدهمی در گروه دانشجویی به نسبت دوره

  قرار دارند. و خراسان رضوی كرمان ، چهارمحال و بختياری،آذربایجان شرقیفارس، اصفهان،  های آن استان
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 كاشاندهمین المپیاد فرش دستباف، دواز

 2369اسفند ماه 


