
 

 

 ربانهم زمانبدی کنفرانس علمی جشنواره

 1398ششم   اسفند       ماه       بخش سخنرانی

 1398هفتم  اسفند       ماه       بخش پوستر

 1398ششم   اسفند       ماه       بخش پایان انهم



 

 بخش سخنرانیربانهم زمانی      
 زمان ارائه عنوان مقاله ارائه دهنده کد مقاله ردیف

 صبح8 افتتاحیه و سخنرانی ریاست و دبیر جشنواره

1.  Fajr98-1008 صبح 9 طراحی پارچه مخصوص زیرپوش به منظور بهبود درماتیت شوره ای فاطمه فرهمند 

2.  Fajr98-1013 صبح 9:45 طراحی پارچه شال و روسری با به کارگیری تکنیک خوس دوزی مهری هنرمند نجف ابادی 

3.  Fajr98-1015 فاطمه فتوحی 
طراحی پاپوش پارچه ای و استفاده از روغن زیتون به منظور ارتقای 

 سالمت از طریق کف پا
 صبح 10:15

 پذیرایی 

4.  Fajr98-1058  عشریمریم السادات اثنی 
طراحی لباس معلمان با رویکرد مدل کانو ) مطالعه موردی معلمان 

 مقطع ابتدایی استان کرمان(
 صبح 11

5.  Fajr98-1066 مهسا شهبال اردبیلی 
های لباس طبقه مرفه در اروپا و امریکا از بررسی روند تغییر رنگ پارچه

 جنگ جهانی اول تا دوم
 ظهر 11:30

6.  Fajr98-1093  فیروزیمریم بهمنی 
طراحی پارچه پرده و رومیزی با الهام از تصاویر میکروسکوپی بدن 

 انسانی
 ظهر12

7.  Fajr98-1095 ظهر 12:30 سامانه خودکار تولید عناصر طراحی با استفاده از معاالت ریاضی طاهره زارع زاده 



 

 نماز و ناهار
8.  Fajr98-1096 بعد از ظهر 14 استفاده از شبکه عصبیسامانه طراحی پارچه بر اساس موسیقی  فاطمه جاودان 

9.  Fajr98-1106 فریبا جواهری 
طراحی طرح پارچه هندسی با استفاده از سری فوریه و تکامل طرح ها 

 جهت خلق بهترین طرح با بکارگیری علم ژنتیک
 بعد از ظهر 14:30

10.  Fajr98-1127 فتانه ذوالفقاری خرشکی 
از استراتژیهای طراحی پایدار ارائه ی راهکارهای خالقانه با بهره گیری 

 جهت بازآفرینی و ایجاد ارزش در پوشاک
 بعد از ظهر 15

11.  Fajr98-1128 بعد از ظهر 15:30 طراحی پارچه به منظور ارائه گن های نوین نجمه کوشامقدم 

 پذیرایی
12.  Fajr98-1172 عصر 16:15 پارچه طراحى لباس بازیگران سیرک با در نظر گرفتن قابلیت هاى ویژه الهام ده بزرگی 

13.  Fajr98-1175 عصر 16:45 بندالدین نقشغیاث« خسرو و شیرین»بررسی آیکنولوژیک اثر  فاطمه پروانه وار 

14.  Fajr98-1187 عصر 17:15 آسیبهای زیست محیطی ناشی از بازیافت ناصحیح منسوجات و پوشاک الناز منتظری 

 

 



 

 پوستربخش ربانهم زمانی      
 عنوان مقاله ارائه دهنده کد مقاله ردیف

1.  Fajr98-1001 پارچه و لباس ورزش زومبا یطراح محبوبه احمدی 

2.  Fajr98-1002 یشترب یماندگار یکردبا رو یجاتو سبز یوهم یبسته بند یپارچه ا طراحی محبوبه کدخدازاده 

3.  Fajr98-1009 یراندرتقابل فرهنگ ا یو هنر یصنعت ی( به مثابه کاالیانپارچه)عصر هخامنش طراحی ملیحه صالحیه یزدی. 

4.  Fajr98-1010 یکترموکروم یاستخر با استفاده از رنگ ها یطیمح یکگراف یپارچه ا طراحی احسان صادقی نژاد 

5.  Fajr98-1011 یضد باکتر یتانواع حوله با خاص طراحی وجیهه شورابی 

6.  Fajr98-1012 یدروپونیکقابل حمل به روش ه یپارچه ا یگلدان ها طراحی بهنوش سلطانی 

7.  Fajr98-1014 یسمناخودآگاه و سبک سورئال یرپارچه بر اساس ضم طراحی ساغر اقابزرگی صحاف 

8.  Fajr98-1016 یاسو یافبا ال یپروانه ا یمارانلباس مخصوص ب طراحی مریم حیدری سورشجانی 

9.  Fajr98-1017 نقشبند ینالد یاثغ یاصل وحدت در پارچه ها ینو تدو بررسی فهیمه نخعی مقدم 

10.  Fajr98-1018 زنانه و مردانه لباس ساحل یپارچه ست ها طراحی سارا شهسواری 

11.  Fajr98-1040 سالمت پوست یکالژن در ارتقا یریو بکارگ یست روتخت یانتزاع طراحی سیما محمدی 

12.  Fajr98-1043 الهام دادگر نوبریان 
 یصفو یبهزاد در دوره  ینکمال الد یدوم و آثار نقاش یزمکتب تبر یگاهبر نقش و جا تأملی

 یزاجتماع بانوان تبر یپارچه و لباس برا یو کاربرد آن در طراح



 

13.  Fajr98-1052 یولوژیو کارکنان راد یمارانلباس ب یبرا یکسا یپارچه محافظ پرتوها طراحی فاطمه ایمانی پور 

14.  Fajr98-1057 زهرا مرادی بورکی 
و  ینشانه ها در طراح ینو استفاده از ا یاندر پوشاک هخامنش یفرهنگ ینشانه ها بررسی

 دوخت مانتو

15.  Fajr98-1060 یویسمکانستراکت یکرداز ساختار فرم با رو یریپارچه پوشش رو با بهره گ طراحی الهام منصوری 

16.  Fajr98-1094 صورت با استفاده از جلبک یماسک پارچه ا طراحی راضیه خسروی 

17.  Fajr98-1117 قرن یک یط یالنگ یرنگ و نقش چادر شب باف تحلیل ریحانه طالبی 

18.  Fajr98-1118 پریسا پورمند 
از  یریفرش با بهره گ یسنت یها یفموت یهپارچه بر پا یبرا یمدرن چاپ یطرح ها ایجاد

 یمحاوره ا یتکامل یتمالگور

19.  Fajr98-1119 نانو گرافن یریبالد شاپور با بکارگ یپارچه مانتوبا الهام از طاق ها طراحی زهرا حسینی 

20.  Fajr98-1120 یشتربمنظور جذب رطوبت ب یسراسپ یامعطر با استفاده از پارچه پنبه یپدها طراحی فاطمه خضری 

21.  Fajr98-1124 یسیاز هنر خوشنو یریمد با بهره گ یساز تصویر راضیه اتیوک زاده 

22.  Fajr98-1126 کودکانه یپارچه جهت ست خواب اتاق کودک با الهام از نقاش طراحی الهه ناصری 

23.  Fajr98-1129 یمحض و کاربرد یکپالست یاز هنرها یریمد با بهره گ یایدر دن یساز کالکشن فریبا محبوبیان 

24.  Fajr98-1131 طاهره جهانفکر 
 یبه منظور ارتقا خواص حرارت ینانو تکنولوژ یریبا بکارگ یپارچه لباس کوهنورد طراحی

 UV و ممانعت در برابر اشعه

25.  Fajr98-1136 یجیتالاز چاپ د یریگبا بهره یتو خالق یکبات یبا نقاش یرپارچه حر یبر رو اندازینقش فریبا محمدی آذری 

26.  Fajr98-1137 دخترانه یشرت ها یت یپارچه برا یدر طراح یموجیاز ا استفاده فاطمه ایمانی پور 

27.  Fajr98-1152 (یباف یرحص یدست یع)صنایتهو مدرن یهنر سنت یقلباس اجتماع با تلف طراحی فاطمه خضری 



 

28.  Fajr98-1155 مد یساز یربر تصو نگاهی مهرنوش ساکنیان دهکردی 

29.  Fajr98-1157 پارچه یدر طراح یسیخط و خوشنو یگاهو جا تاثیر آیدا جهان آرا 

30.  Fajr98-1159 پارچه جهت لباس اسپورت پسرانه و مردانه با الهام از قهرمانان شاهنامه طراحی الهه ناصری 

31.  Fajr98-1168 پارچه یدر طراح یتهسنت و مدرن تقابل فاطمه حسین زاده 

32.  Fajr98-1170 (و زارا یگوچ یور،آرم سه برند مطرح پوشاک)د یرتحولس بررسی بهنوش سلطانی 

33.  Fajr98-1173 مژگان ملکی بابهویزی 
 6وهندوستان از ).. یرانیانبته جقه در فرهنگ ا یهنقش ما یننماد یمعن یقیتطب مطالعه

 مد یق.م تا عصر حاضر( ونمود آن در هنر طراح

34.  Fajr98-1174 یچاکرادرمان یکردپارچه با رو طراحی فروزان بنی اسد آزادی 

35.  Fajr98-1177 یکورینگو لوازم مان یدینگبل یکروم یچی،ق یپارچه ا یبند بسته سهیال دبیری 

36.  Fajr98-1181 بکار رفته در لباس زنبورداران یپارچه ها یساختار بررسی سمیرا تاجیکی 

37.  Fajr98-1182 پارچه لباس بانوان هرمزگان یرنگ ها بررسی سیده طاهره فاطمی 

38.  Fajr98-1188 یپارچه دراثاردوره صفو یاهیوگ ی.انیونقوش ح نمادشناسی سعیده السادات میرعزابادی 

39.  Fajr98-1200 یسمدر صنعت تور یستز یطمحصوالت دوستدار مح یپارچه ا طراحی شیما شمشیرکی ساز 

40.  Fajr98-1201 پارچه یدر طراح یبرند ساز یمولفه ها بررسی مرضیه شعبانی 

41.  Fajr98-1203 نانو یتکنولوژ یری(زن و مرد) با بکار گ یشگرلباس آرا طراحی حنانه سنجری بغدادآباد 

42.  Fajr98-1211 یزشوندگیخود تم یکردلباس کارکنان شرکت نفت با رو طراحی فرزانه شیرازی 

43.  Fajr98-1212 مد یریتمد یکردبا رو یتمعنو یجبر اساس ترو یرانیلباس شب بانوان مسلمان ا طراحی طیبه عالی زاده 

44.  Fajr98-1213 یاجتماع یرابطه رنگ پارچه و لباس با رفتارها بررسی اکرم شاه بیگی حسن آبادی 



 

45.  Fajr98-1214 پارچه یالنوزاد با متر یسمونیلوازم س یکیگراف یبند بسته مهسا ذوالفقاری برجویی 

46.  Fajr98-1003 مرضیه سپهری زرندی Using Milk Fibers to Design Children Clothes Fabric through 

Fibrous Microscopic Images 

 

م نمایند و روند  صبح روز ششم 9می توانند از ساعت  اراهئ دهندگان مقاالت بخش پوستر جهت نصب پوستر اهی خود اقدا

 .آغاز خواهد شد روز هفتم اسفند ماه  صبح 9از  و بازدید عمومی  بازدید داوران

 

 



 

 پایان  انهم   بخش ربانهم  زمانی      

 دست داشتن یک نسخه پایان انهمبا رد  1398هس پایان انهم ربرت انتخاب شده طبق جدول زری رد روز  ششم اسفند ماه 

 صبح رد محل  می توانند حضور یابند 9 ساعت
 

 پایان نامهعنوان  ارائه دهنده کد مقاله ردیف
1.  Fajr98-1032 و دوخت مانتو یو کاربرد انها در طراح یاندر پوشاک هخامنش یفرهنگ ینشانه ها یبررس یبورک یزهرا مراد 

2.  Fajr98-1062 مانتواجتماع یدر طراح یریلرستان جهت به کارگ ینقوش مفرغ ها یبررس یریمنصوره م 

3.  Fajr98-1071 آن دوره یدر نگارگر یلخانیا یطرح و رنگ پارچه ها یبررس نیکو میرزاپور 



 

 

 جشنواره بخش عملیربانهم زمانبدی 

نی هک آاثر شان رد این بخش پذریفته شده می بایست رد روز  صبح نسبت هب نصب آاثر  9از ساعت  1398اسفند ماه   ششمهنرمندا

م نموده و حضور داوران رد این بخش                                  صبح روز هشتم 10صبح لغایت  10از ساعت  روز هفتم خود رد محل اهی تعیین شده اقدا

م نمایند. ن می توانند نسبت هب معرفی آاثر خود اقدا  می باشد. رد این بخش بازدید ربای عموم آزاد بوده و هنرمندا


