مجمـوعـــهشاخـــصهاو
ضوابططـــراحی،تولیــدو
تبلیــغلباساجتامعبانـوان

مـقـدمه
آنچــه پیــش روی شــا بزرگــواران اســت ،ماحصــل تــاش پیگیــر و مــداوم کارگــروه
ســاماندهی مــد و لبــاس کشوراســت بــه منظــور بــه دســت دادن الگــو و نقشــه ای بـرای
طراحــان ،تولیدکننــدگان ،مــزون داران ،هرنمنــدان عرصــه پوشــش ایرانــی ـ اســامی و
همــه اف ـرادی کــه بــه نوعــی دســت انــدرکار ایــن حــوزه انــد تــا بتوانیــم بــه کمــک آن
البســه ای مناســب فرهنــگ یــک ایرانــی خلــق کنیــم.
مدتهاســت شــاهد تــاش کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس کشــور بــرای تهیــه و
تنظیــم معیارهایــی بـرای طراحــی لبــاس مناســب هســتیم و اینــک ایــن زحــات ،نتایــج
ارزشــمندی را بــه بــار آورده کــه باعــث دلگرمــی دســت انــدرکاران لبــاس خواهــد بــود.
تهیــه و تنظیــم شــاخصهایی بـرای طراحــی ،تولیــد و تبلیــغ لبــاس اجتــاع بانــوان یکــی از
مثـرات ایــن فعالیتهاســت .آنچــه امــروز بــه آن احتیــاج داریــم توســعه دادن بــه فعالیتهــا
و انجــام کارهــای تحقیقاتــی و پژوهشــی در ایــن عرصــه اســت تــا بــه صیانــت از ایــن
حــوزه کمــک کنیــم و جایــگاه واقعــی آن را در جامعــه مشــخص ســازیم.
نقــش طراحــان ،تولیدکننــدگان ،و ســایر اعضــای خانــواده مــد و لبــاس در ایــن برهــه
بســیار راهگشاســت .بــر اینــان اســت تــا بــا ارزش نهــادن بــه کارهــای علمــی صــورت
گرفتــه در کارگــروه ،بــا بــکار بســن شــاخصهای تعریــف شــده بــه عملیاتــی کــردن هــر
چــه بهــر آن کمــک کننــد و بــا پیــروی از آنچــه خروجــی فعالیتهــای پژوهشــی و تحقیقــی
ایــن کارگــروه اســت ،دســت بــه طراحــی و تولیــد لباســهایی بزننــد کــه کامـاً همخــوان و
هامهنــگ بــا فرهنــگ ایرانــی و اســامی و مقــررات کشــور باشــد .ایــن امــر نــه تنهــا بــه
رشــد اقتصــاد مملکــت کمــک مــی کنــد ،بلکــه زمینــه ســاز ایجــاد امنیــت ملــی ،نظــم و
انضبــاط اجتامعــی ،و بازشناســی هویــت ملــی خواهــد بــود.

شــاخصهای طراحــی ،تولیــد و تبلیــغ لبــاس اجتــاع بانــوان کــه رشح آن در ذیــل آمــده،
بــه طــور موقــت و در قالــب ســندی اولیــه تهیــه و تنظیــم شــده اســت .مجموعــه نهایــی
و مبســوط مباحــث موضوعــی شــاخصها کــه حاصــل تــاش مرکــز بررســی هــای راهــردی
کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس اســت ،در حــال تدویــن بــوده و طــی ســه مــاه آینــده
پــس از جمــع بنــدی بــه تصویــب شــورای فرهنــگ عمومــی رســیده و مجــددا ً ابــاغ
خواهــد شــد.
ایــن ســند بــه دلیــل اعــام نیــاز گســرده هرنمنــدان ،طراحــان ،تولیدکننــدگان و متامــی
دســت انــدرکاران حــوزه پوشــاک و ب ـرای پاســخ بــه نیــاز آنــان تهیــه و تنظیــم شــده
اســت.
بــه دفعــات مشــاهده شــده برخــی از نواقــص و اشــکاالت موجــود در طراحیهــا اثـرات
و نتایــج منفــی در جامعــه بــه بــار آورده کــه در پــی بررســی هــای بــه عمــل آمــده
دلیــل آن نبــود ســند شــاخصها اعــام شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه کلیــات
لبــاس اســامی تــا کنــون در چندیــن مرحلــه در ســخرنانیها ،هامیشهــا و بــه ویــژ در
جشــنوارهها اعــام شــده اســت.
اکنــون بــا ارائــه ســند اولیــه ایــن شــاخصها ،امیــد آن مــیرود کــه شــاهد طراحــی،
تولیــد و اســتفاده از پوشــاک هامهنــگ بــا معیارهــای اســامی و ایرانــی باشــیم.
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باسمه تعالی

شاخص های طراحی،
تولیـد و تبلیغ لبــاس
اجتمـــــاع بانــــوان

 .1قواعد کلی :

أ .هرگونــه لباســی کــه در قالــب و شــکل پوشــش اجتــاع طراحــی و تولیــد و اســتفاده
مــی شــود ،مســتلزم رعایــت معیارهــای پوشــش اجتامع مــی باشــد و اعــال تغییرات
مربــوط بــه لبــاس خصوصــی بــر روی لبــاس اجتــاع مجــاز نیســت(مانند بکارگیــری
ترکیــب رنگــی یــا پارچــه نامناســب محیط اجتــاع ،بکارگیری نامناســب تــور ،تزئینات
مفصــل و نظایــر آن).
ب .توجــه و بکارگیــری هــر طراحــی ،خالقیــت ،ایدههــای نویــن هرنمنــدان طــراح و
تولیدکننــده داخلــی بــا اتــکا و ابتنــاء بــه ظرفیتهــای داخلــی و پرهیــز از تقلیــد و
تک ـرار طــرح هــای نامتعــارف و غیــر ایرانــی.
ج .رضورت دارد لبــاس اجتــاع فاقــد ویژگــی « لبــاس شــهرت» بــا تعاریــف فقهــی از آن
باشد.
 )1طراحی لباسهای به شدت گرانقیمت و بهشدت فاخر.
 )2طراحی لباسهای با منادهای کثیفی ،پارگی و اندراس.
 )3طراحی لباس منجر به انگشت منا شدن.
 )4سایر معیارهای لباس شهرت.

 .2فرم کلی لباس :

أ .رعایت اصول علمی در طراحی متناسب با لباس و کاربرد آن در اجتامع.
ب .استفاده از دانش فنی در طراحی الگو ،برش ،دوخت و تکمیل لباس.
ج .پوشــیدگی کامــل اج ـزای لبــاس (قــد مناســب لبــاس تــا زیــر زانــو ،آســتین بــا طــول
اســتاندارد تــا مــچ ،جلوبســته بــودن لباس با بکارگیری وســیله ی مناســب مثــل دکمه،
قــزن ،زیــپ و  ...و بــدون اســتفاده از تــور غیرســاتر و بــدن منــا و .)...و اســتفاده از
الگوهایــی کــه بــه انــدازه کافــی بــه لبــاس حجــم داده و منجــر بــه آزاد بــودن انــدام
بــدن مــی شــود (عــدم اســتفاده از الگوهــای بــدن منــا و تنــگ).
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د .کامــل بــودن لبــاس و عــدم نیــاز بــه ملحقــات جانبــی ب ـرای تأمیــن حجــاب (آســتین
بلنــد ،یــک تکــه بــودن طــرح و عــدم نیــاز بــه آســر و رعایــت کامــل حــد حجــاب
رشعــی بانـوان) رضورت داشــته و از شــبیه ســازی لبــاس اجتــاع بــه فــرم کلــی البســه
خصوصــی (ماننــد دامــن دار کــردن و تنــگ کــردن باالتنــه ،شــبیه منــودن بــه طــرح
ســارافونی و نظایــر آن) پرهیــز شــود .همچنیــن از بــه کار گیــری طرحهــا و برشهــا و
فرمهایــی کــه بــا جــدا ســازی و شــاخص کــردن نواحــی خــاص بــدن بانـوان منجــر بــه
جلــب توجــه میگــردد ،خــودداری شــود.
ه .بــه کارگیــری طــرح و شــکل بــا بهــره گیــری از روشــهای دوخــت و منادهــای لبــاس
اق ـوام ای ـران ،بــا پرهیــز از تــرج و جلــب توجــه ممکــن اســت.
و .طـراح و تولیــد کننــده منیتوانــد از طــرح و فــرم و شــکل شــبیه لبــاس ملــی ،بومــی و
محلــی ســایر کشــورها خصوصــا کشــورهای اروپایــی و امریــکا اســتفاده منایــد.
ز .از طراحــی لبــاس اجتــاع بانـوان در وضعیــت لبــاس فاقد تفکیــک جنســیتی ()unisex
یــا طراحــی لبــاس اجتــاع بانـوان بــا شــباهت واضــح بــه لبــاس ویــژه آقایــان پرهیــز
شود.
ح .استفاده از طراحی و دوخت مشابه البسه مشاغل خاص مانند نیروهای مسلح ج.ا.ا و
روحانیت (در البسه نامربوط به آنها) مجاز نیست( .طراحی البسه مربوط به نیروهای
مسلح ج.ا.ا تابع ضوابط و مقررات ابالغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح می باشد).
ط .طراحــی لبــاس نبایــد بــا پارچــه ،الگــو ،فــرم و برشــهای شــناخته شــده مربــوط بــه
نیروهــای مســلح داخلــی و خارجــی و گــروه های شــبه نظامی ،جریانــات و گروههای
سیاســی ،فرهنگــی ،اجتامعــی غیرقانونــی داخلــی و معــارض خارجــی صــورت گرفتــه
و یــا تداعیگــر وابســتگی بــه آئیــن ،مذهــب یــا گــروه و فرقــه ای غیــر از مذهــب و
مقــررات رســمی کشــور باشــد.
ی .در طراحــی و تولیــد لبــاس ،مســائل روانــی ،اجتامعــی ،اخالقــی و دینــی مــورد توجــه
قـرار گیــرد.
ك .طراحــی لبــاس نبایــد بــه گونـهای باشــد کــه منجــر بــه شــباهت لبــاس مســلامنان بــا
غیــر مســلامنان گــردد.
ل .بــه تناســب لبــاس بــا عــرف منطقــه و شــهر توجــه شــده و از طراحــی لباســهای
غیرمتعــارف اجتنــاب شــود.
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 .3پارچه و مواد اولیه :

أ .از بــه کار بســن پوســت حیوانــات حـرام گوشــت یــا مـواد اولیــه ممنوعــه از نظــر رشع
مقــدس ،و اســتفاده از ملحقــات ویــژه لبــاس غیرمســلامنان (کـراوات ،پاپیــون و نظایر
آن) پرهیز شــود.
ب .از بــه کار بســن اجـزاء پارچههــای نــازک و بــدن منــا بـرای تولیــد لبــاس اجتــاع پرهیــز
شــود و طــرح هــا ،نقــوش ،گلــدوزی هــا ،عالئــم و منادهــا ،جنــس ،رنگ ،شــکل و طرح
پارچــه اســتفاده شــده در لبــاس ،نبایــد منجــر بــه جلــب توجــه (تـ ّرج) یــا انگشـتمنا
شــدن گردد.
ج .از بکارگیــری طرحهــا ،برشــها ،گلدوزیهــا و عالئــم بــا جــدا ســازی و شــاخص کــردن
نواحــی خــاص بــدن بانـوان ،خــودداری گــردد.
د .بکارگیری پارچه ایرانی در طراحی لباس اولویت دارد.
ه .بکارگیــری منادهــای فرهنگــی و اجتامعــی مجــاز ایرانــی در لبــاس بانـوان ،بــا رعایــت
ســایر مالحظــات و بــه صورتیکــه منجــر بــه جلــب توجــه نگــردد مجــاز مــی باشــد.
و .بکارگیــری منادهــای فرهنگــی و اجتامعــی مجــاز ایرانــی ،بــدون رضایت صاحبــان منادها
و یــا اشــخاص حقوقــی مالــک آنهــا یــا در شــکلی کــه موجبــات عــدم رضایــت قانونــی
آنهــا را فراهــم منایــد ،مجــاز منــی باشــد .اخــذ تأییدیــه صاحبــان منادهــا و مالــکان
حقوقــی هنــگام بکارگیــری ایــن طرحهــا در لبــاس ،در قالــب اثــر نهایــی رضوری اســت.
ز .منیتـوان در تولیــد لبــاس ،بــه هــر نحــو و شــکل ،کلــی یــا جزئــی عالئــم و نشــانهای
خارجــی (اعــم از محصــوالت تجــاری یــا غیــر آن) را بــه کار بســت.
ح .توجــه بــه تناســب جنــس ،پارچــه ،نقــش و رنــگ لبــاس بــا طــرح و مــدل و کاربــری آن
رضوری اســت.
ط .در انتخــاب جنــس پارچــه اصــول بهداشــت اســامی و رعایــت بهداشــت فــردی مــورد
توجه باشــد.
ی .به کیفیت پارچه و دوخت لباس اجتامع توجه ویژه شود.
ك .أخذ نشان شیام و الصاق آن در داخل لباس به رشح اعالمی.
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 .4مالحظات «تزئین و طراحی» روی لباس و پارچه و «ملحقات پوشش»:

در طراحــی لبــاس و نیــز بکارگیــری متامــی ملحقــات ماننــد کمربنــد ،رورسی ،دســتکش ،کفش،
شــلوار ،کیــف و نظایــر آن ،رعایــت معیارهــای ذیــل الزم اســت:
أ .اســتفاده از اســاء اللــه ،آیــات قــرآن کریــم ،منادهــای مربــوط بــه پیامــر اکــرم(ص)،
اهــل بیــت (ع) ،عالئــم اصلــی و عناویــن مــورد احـرام دیگر ادیــان و مذاهب رســمی
کشــور و ســایر مـوارد اینگونــه در لبــاس ،صحیــح نبــوده و بایــد اجتنــاب شــود.
ب .بکارگیــری نوشــته و مــن فارســی و اعــداد یــا هرزبــان دیگــر در شــکل روزنامــه و یــا
اشــکال دیگــر مجــاز نیســت.
ج .از کاربــرد تصاویــر ،عالئــم و منادهــای ضداخــاق یــا ضــد دیــن یــا مغایــر ارزشهــای
بومــی ،تصاویــر و عالئــم و منادهــای نشــانهی فرهنــگ غیــر ایرانــی اســامی (ماننــد
تصاویــر حیوانــات و نظایــر آن) ،یــا مــر ّوج فرهنــگ غربــی بــه هــر شــکل ممکــن
خــودداری شــود.
د .اســتفاده از تصاویــر در لبــاس اجتــاع بان ـوان ،رصف ـاً در ابعــاد متعــارف ،طرحهــا و
اشــکالی کــه منجــر بــه جلــب توجــه و تــرج نگــردد ،مجــاز اســت.
ه .اســتفاده از عکــس و تصویــر چهــره انســان خصوصـاً افـراد هویــت معلــوم در لبــاس
اجتــاع بانـوان از مصادیــق بــارز تــرج بــوده و مجــاز نیســت.
و .هرگونــه اســتفاده از مفاهیــم و عالئــم و منادهــای مربــوط بــه ســایر ادیــان ،عرفانهــا
و فــرق نوظهــور و انحرافــی یــا تصاویــر ،عالئــم و منادهایــی کــه تداعیکننــدهی
وابســتگی بــه گروههــای غیرمجــاز ،گروههــای بــا هویــت مبهــم و نامشــخص
فرهنگــی ،اجتامعــی و سیاســی ،انحرافــی یــا ِفـ َرق ضالــه و یــا تداعیگــر خشــونت یــا
ســایر خصوصیــات اخالقــی مطــرود و مکروه ،باشــد یا اســتفاده از مـواد اولیــه و اجزاء
دارای بــار منفــی مذهبــی ،فرهنگــی و اجتامعــی و سیاســی (ماننــد مفاهیــم دامــن
زننــده بــه تعارضــات قومیتــی و مذهبــی و  )...یــا هدایــت کننده بــه جــرم و اقدامات
حـرام ،ممنوعــه و یــا ضــد عرفــی ،مجــاز نیســت.
ز .اســتفاده از مفاهیــم ،منادهــا و عالئــم مربــوط بــه فرهنــگ ســنتی و بومــی ایرانــی
اســامی مــروط بــه عــدم تــرج و جلــب توجــه مجــاز اســت.
ح .رعایــت تناســب در تزئینــات و ملحقــات لبــاس شــامل دکمه،کمربنــد ،زیــپ رورسی،
شــال و  ...ب ـرای بکارگیــری در اجتــاع رضوری اســت.
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ط .مالحظــات فــوق االشــاره ،در مــورد کلیــه ملحقــات لبــاس ماننــد رورسی و پوشــش،
کمربنــد ،کیــف ،کفــش ،زیــورآالت ،دســتکش ،شــلوار ،کاله و نظایــر آن نیــز رعایــت
شــود.

 -5نظام تبلیغ لباس اجتامع بانوان و سایر موارد :

الــف -أخــذ نشــان شــیام (شناســه یکپارچه مــد و لباس اســامی و ایرانــی) و نصــب آن در
داخــل لبــاس اجتــاع و عــدم بکارگیــری مــارک و یــا حــک برنــد خارجــی در لبــاس هــای تولیــد
ایرانی رضوری اســت.
ب -تولیــد و توزیــع بروشــورهای تبلیغاتــی یــا انجــام هرنــوع تبلیغــات در فضــای مجازی
یــا محیطــی یــا چاپــی بــه هــر شــکل و در هــر مکانــی مســتلزم أخــذ مجــوز از نهــاد متولــی
تبلیغات اســت.
ج -تبلیــغ و معرفــی کلیــه طــرح هــا (اعــم از لبــاس اجتــاع و غیــر از آن) در قالب مانکن
جامــد انجــام شــده و از بــه کارگیــری مــدل زنــده به هرنحــوی در تبلیغ لبــاس ،خودداری شــود.
د -خــودداری از بــه کاربســن نــام و عنـوان بیگانــه ،یــا اســتفاده از نام و عنـوان بی معنا و
یــا دارای معانــی بــا بــار منفــی مذهبــی ،فرهنگــی و اجتامعی و سیاســی (مانند مفاهیــم دامن
زننــده بــه تعارضات قومیتی و مذهبــی و  )...رضوری اســت.
ه -بکارگیــری نــام و نشــان ایرانــی در ســاخت برنــد و منانشــان و تبلیغــات محصــوالت
رضورت دارد.
و -أخــذ مجــوز فعالیــت ( طـراح ،مــزون ،خانــه مــد ،مؤسســه مد و لبــاس ،تولیــد کننده و
ســایر فعالیتهــای مرتبــط) از مبــادی ذیربــط (کارگــروه و اتحادیه) رضوری اســت
ز -رعایت بخشنامههای نظارتی کارگروه ساماندهی مد و لباس الزامی است.

مالحظه :

عدم رعایت موارد فوق االشاره منجر به عدم صدور مجوز شیام میگردد.
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ابالغیــهواحــدنظــارتوارزشیــابــی
کارگــروهساماندهــیمـدولبـاس
با سالم
با استناد به بند  8ماده  7آیین نامه ضوابط و مقررات راه اندازی
موسسات و خانه های مد و لباس و رشایط ابالغی ،مقتضی است
نسبت به رعایت شاخص ها و شئونات اسالمی در طراحی و تولید
آثار و الگوهای حوزه مد و لباس و اخذ نشان شیام اقدام فرمائید.
همچنین با توجه به توسعه شبکه های مجازی و پیرو تذکرات
قبلی ،الزم است در صورت استفاده و عضویت در آن شبکه ها از
ارائه هرگونه تصاویر نامناسب،غیر اخالقی و غیر رشعی و مغایر
با شئونات اسالمی خودداری و عملکرد تبلیغی خود را منطبق با
اصول و چارچوب ضوابط قانونی لحاظ منائید.
بدیهی است در صورت هرگونه تخلف ،مراتب پس از بررسی در
کمیسیون تخلفات برابر قانون اقدام خواهد شد.
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ماهیـــت شـیـــــــام :

قــابل توجه طراحان و تولیدکننـــدگان محتـــــرم :


 -1شیام به معنای شناسه یکپارچه مد و لباس ایران است.
 -2شــیام در جهــت توســعه ی فرهنــگ لبــاس اســامی ایرانــی
اســت.
 -3الصاق نشان شیام به معنای اعتبار لباس است.
 -4داشــن نشــان شــیام بــه معنــای طــی مســیر داوری هــای الزم
می باشــد.
 -5بــرای اطمینــان مــرف کننــدگان محــرم الزم اســت نشــان
شــیام بــر روی لبــاس هــا دوختــه شــود.
 -6بــه منظــور یکنواختــی و شــناخت مــرف کنندگان الزم اســت
نشــان شــیام در درز قــدی ســمت راســت لبــاس دوختــه شــود.
 -7شامره درج شده در بارکد به معنای شامره ثبت محصول در
سامانه شیام می باشد.

مجموعه شاخص ها و ضوابط طراحی،تولید و تبلیغ لباس اجتامع بانوان

11

طــــــرح شیــــــام

بنیــاد ملــی مــد و لبــاس ایـران جهــت ارتقــاء ســطح کیفــی البســه کشــور شــاخص هایــی را بــه
منظــور پذیــرش آثــار طراحــی لبــاس بــه مرحلــه اجـرا درمــی آورد .لــذا در راســتای ایــن هــدف،
قانــون ســاماندهی مــد و لبــاس آئیــن نامــه اجرایی مربــوط به طرح "شــیام" ـ شناســه یکپارچه
مــد و لبــاس ایرانــی اســامی ـ را بــه اجـرا درآورده تــا آثــار مــورد تأییــد ایــن نهــاد ،بــه اطــاع
همــگان برســد .بنابرایــن طراحــان و تولیــد کننــدگان لبــاس ،بــه منظــور شناسـهدار کــردن آثــار
خــود و دریافــت تأییدیــه از ســوی ایــن بنیــاد مــی تواننــد اقــدام بــه دریافــت شناســه "شــیام"
مناینــد .هــم چنیــن در صــورت ابداعــی بــودن اثــر و نیــز اصالت طــرح مطابــق مــاده  21قانون
حامیــت از حقــوق مؤلفــان ،مصنفــان و هرنمنــدان مصــوب  1348و آییــن نامــه اجرایــی آن
بــه اســتناد مــاده  4قانــون ســاماندهی مــد و لبــاس ،طراحــان لبــاس میتواننــد بــه ثبــت اثــر
(دریافــت مالکیــت معنــوی) اقــدام مناینــد .بــا اجـرای ایــن طــرح کلیه آثــار تولید شــده منطبق
بــا ضوابــط و الگوهــای اســامی و ایرانــی از یــک هویــت منســجم و دارای تعریــف برخــوردار
شــده و منافــع عمومــی دســت انــدرکاران آن شــامل طـراح ،تولیــد کننــده و در نهایــت مــرف
کننــده تامیــن میشــود.
شناســه "شــیام" کــه در جهــت توســعه فرهنــگ اســامی ـ ایرانــی بــه کار گرفتــه شــده ،بــه
معنــای اعتبــار لبــاس اســت .داشــن ایــن شناســه ،نشــانگر مســیر داوری هــای الزم بـرای تولیــد
لبــاس فاخــر ایرانــی بــوده و میتوانــد اطمینــان بیشــری بـرای مــرف کننــده فراهــم آورد.
بدیــن ترتیــب در ایــن بررســی ،مراحــل مختلــف ورود اثــر بــه بنیــاد مــد و لباس کشــور ،تا
کارشناســی هــای متعــدد و در نهایــت دریافت شناســه "شــیام" و در مـواردی دریافت مالکیت
معنــوی اثــر بیــان می گــردد.
ثبت طرح و صدور شیام در بنیاد ملی مد و لباس کشور دارای مراحل زیر است:
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-1دبیرخانــه :دبیرخانــه موظــف بــه دریافــت و تحویــل آثــار بــه طراحــان و نظــارت بــر
حســن انجــام کار در طــی مراحــل گــردش اثــر در بنیــاد میباشــد .تحویــل آثــار از طـراح و ارائه
رســید بــا قابلیــت پیگیــری ،ثبــت مشــخصات طــرح و طـراح در رایانــه ،تحویــل آثــار بــه بخــش
عکاســی ،ارســال آثــار بــه بخــش انتخــاب آثــار یــا کمیســیون مــاده  ،4تحویــل گرفــن آثــار از
بخــش انتخــاب آثــار بــه همـراه اســناد بررســی ،بررســی اســناد و ارجــاع آثــار پذیرفتــه شــده بــا
توجــه بــه وضعیــت آنهــا بــه بخــش "شــیام" یــا مالکیــت معنــوی ،و متــاس بــا طراحــان بخشــی
از وظایــف دبیرخانــه اســت.
-2عکاســی :بخــش عکاســی بــه منظــور تکمیل شناســنامه آثــار ،مســؤول عکســرداری از
طرحهــای لبــاس بــه صــورت دقیــق و جزئــی اســت .برطــرف ســازی و رفــع مشــکالت لبــاس،
اتوکشــی لبــاس جهــت منایــش صحیــح اثــر در عکاســی ،عکاســی از زوایــای مختلــف مانکــن ،و
تحویــل لبــاس بــه بخــش دبیرخانــه از جملــه وظایــف ایــن بخــش اســت.
-3انتخــاب آثــار :بــه منظــور بررســی آثــار بـرای دریافــت شناســه شــیام یــا ثبــت طــرح
فعــال ،بخــش انتخــاب آثــار فعــال گردیــده اســت .تحویــل لبــاس و عکــس از بخــش دبیرخانــه،
کارشناســی آثــار بــا توجــه بــه شــاخصهای اســامی و ایرانــی و بررســی قابلیــت تولیــد انبــوه
آنهــا ،بررســی اثــری کــه طــی ســه ســال گذشــته ثبت مالکیــت معنــوی نشــده باشــد ،و تکمیل
فرمهــای اثــر بــه عنـوان پذیــرش یــا عــدم پذیــرش اثــر بـرای دریافــت شناســه شــیام بــا نــگارش
دقیــق علــت عــدم پذیــرش کارهایــی اســت کــه در بخــش انتخــاب آثــار انجــام میشــود.
 -4صــدور "شــیام"" :شــیام" کــدی  8رقمــی اســت کــه بـرای تأییــد از ســوی بنیــاد ملــی
مــد و لبــاس کشــور بــا توجــه به نظــر کارشناســان متعــدد بــه متقاضیــان داده میشــود .برخی
از وظایــف ایــن بخــش بدیــن قـرار اســت :تحویــل اســناد واجــد رشایــط دریافــت "شــیام" از
دبیرخانــه و ثبــت "شــیام" و اختصــاص آن ،چــاپ شناسـهی "شــیام" یــا ارائـهی فایــل مربوطــه
ب ـرای تکثیــر بــه متقاضــی ،آگاهــی دادن بــه طراحــان و تولیدکننــدگان در مــورد شناس ـهی
"شــیام".
5ـ کارشناســی آثــار (کمیســیون مادهــی  :)4واحــد کارشناســی آثــار وظیفـهی ارزیابــی
آثــار رســیده و اعــام نظــر کارشناســی در خصــوص آنهــا را بــر اســاس منادهــای هــر اســامی
و ایرانــی بــه عهــده دارد .ایــن گــروه کــه متشــکل از کارشناســان دینــی ،طراحــان لبــاس و
کارشناســان فنــی در امــور تولیــد لبــاس میباشــد ،وظایــف زیــر را بــه عهــده دارد:
دریافــت لبــاس و عکــس اثــر بــه همـراه کــد اثــر از بخــش دبیرخانــه ،بررســی عکــس و
لبــاس بــا توجــه بــه شــاخصهای مــورد تأئیــد بنیــاد بــا حضــور حداقــل ســه کارشــناس ،ثبــت
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نتیجـهی کارشناســی جهــت دریافــت مالکیــت معنــوی در فــرم مربوطــه بــه همـراه نــگارش
علــل ابـرازی کارشناســان و تنظیــم صورتجلســه.
6ـ صــدور مالکیــت معنــوی اثــر :بنیــاد ملــی مــد و لبــاس اســامی و ایرانــی بــه منظــور
تحقــق اهــداف منــدرج در مــادهی چهــار قانــون ســاماندهی مــد و لبــاس و بـرای آشــنایی و
آگاهــی بیشــر هرنمنــدان عرصـهی مــد و لبــاس و تشــویق آنــان بـرای تولید آثــار فاخــر و مؤثر
بــر جریــان فرهنگــی و هــری کشــور اقــدام بــه ثبــت آثــار طراحــان میکنــد .ایجــاد پرونــده
ب ـرای هــر طراحــی کــه درخواســت ثبــت مالکیــت معنــوی کــرده اســت ،تحویــل فرمهــای
ارزیابــی کمیســیون مادهــی چهــار ،تشــکیل پرونــده جهــت ارائــه بــه وزارت ارشــاد و ســپس
بایگانــی ،درج اطالعــات و فــرم خــام ثبــت اثــر بــر اســاس نــوع لبــاس و ایجــاد تغییـرات الزم،
ارســال اطالعــات بــه دفــر مدیــر عامــل بنیــاد و ســپس ارســال جهــت امضــاء بــه دفــر معاونت
امــور هــری ارشــاد بـرای مهــر و امضــاء ،اســکن برگـ ه ی مالکیت معنــوی صــادر شــده و ذخیره
در بایگانــی ،متــاس بــا طـراح جهــت دریافــت مالکیــت معنــوی و اخــذ رســید مالکیــت معنوی
و تکمیــل فــرم ثبــت اثــر جهــت ارائــه بــه وزارت ارشــاد.
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