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FASHION

پوشش ، مد



پوششمقررات
.پوشیدن کفهشای جلوابز و لباهسای کواته ممنوع است 

.  ستاپوشیدن یت رشت اب عکهسای آزار دهنده و لباهسای دارای اپریگ ممنوع 
.  استپوشیدن بلوز یا پیراههنای یقه دار رضوری 

.ت لباهسای حاوی جمالت و تصاویر انشایست و کفهشای راحیت ممنوع اس
ید یک همچنین در صورت به تن کردن بیش از یک بلوز یا پیراهن، متایم آهنا اب

.ابشدرنگ داشته و دکمه های آهنا کامل بسته شده 
.  از لباهسای بدن منا در این دانشگاه ممنوع است استفاده 



پوشش
دانشگاه کالج ترینیتی

دانشگاه مری واشنگتن

دانشگاه لیبرتی آمریکا

دانشگاه ملی سنگاپور

دانشگاه کالیفرنیا برکلی



چیست؟ُمد 
کلیاصطالح( Fashion: انگلیسیبهوMode: فرانسویبه)ُمد

اوضاعتأثیرتحتکهاستپوشاکطراحیهنرزمینهدر

انجاممشخصزمانیدورهیکدرجامعهاجتماعیوفرهنگی

ف،کیپاافزار،پوشاک،شاملصنعتاینمحصوالت. میپذیرد

.میشوداثاثوآرایشیلوازم

غییرتهفتگیصورتبهبرندهابعضیدروفصلیصورتبهمد

تاسافزایشبهرومد،باهمراهیوتغییربرایتقاضا. میکند

بهیاایینپکیفیتباقیمتارزانتولیداتمصرفدلیلهمینبهو

.استرشدبهرو« فشنَفست»اصطالح



ُمد چیست؟
.استزیستمحیطآالیندهصنعتدومینمد،صنعت

مواداززیاداستفادهنگرانزیستمحیطکنشگران

مزرعههایآفتکشهایشیمیایی،رنگهاینگهدارنده،

.دمیکنایجادلباستولیدکههستندزائدیموادوپنبه

درصد۴۰بهنزدیکواستطبیعیالیافرایجترینازپنبه

ازپنبههمچنین.میکندتأمینراانسانمصرفیپوشاک

وافزودنیشیمیاییموادبهگیاهانوابستهترین

دورریختهشدهلباسهایفزایش.استآفتکشها

،شویندهازموادناشیآلودگیهایوزبالهدرگورستانهای

.میافزایدصنعتاینآالیندگیبه



:زندگیسبک

عملکردها
نیازهای جاری 

هویت شخصی 
رفتارها و فعّالیت های 

جریان زندگی روزمره 

عملکردها
نیازهای جاری 

هویت شخصی 
رفتارها و فعّالیت های

جریان زندگی روزمره 



زندگیسبکارکان

نکوداشت ظاهر-۱
بيان شخصيت و هويت-۲

بر ديگرانبرتری جویی -۳



پوششفلسفه

حفاظت
عفت

زیبایی 







مدگرايی

گروهیتعّلق 
نوجویی

طلیبتنّوع 
امروزی شدن



.و مدگرایی، نوعی شعار به مشار یم آیدمد 

ار شعار، به معنای فهماندن خالصه هدف ها و ابورها یا آشک
.کردن وابستیگ به چیزی است

.یم تواند یک جمله، طرح، رنگ ولباس ویژه ای ابشدشعار 



مدگرايی
ل جوان شلوار جین اب تبلیغات تلویزیوین و فیلم ها بین نس

نسل این شلوارها مسبل طغیانگری بینپوشیدن . رایج شد
.جوان بود



Mom jeans



مدگرايی

 Ramonesگروه موسییق 



Kanye West



مدگرايی
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سازیهمانند
دیگرانابهمچمشیوچمشورقابت

دوسیتازانیشالزتام
دیگرانتوجهجلب

طلیبتشخص
جواینبحران

هورساین
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تولیدیهایرشکت
اندرستالگوهای

گروهبهتعلق
فرهنیگواجمتاعیهایلغزش
ارزاین
تربییتفضای

بیکاریوفقر
شغیلمحیط
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گرایینوومدگرایینخیر،مخالفم،زندگیهایروشدرتحولوتنوعومدبابندهکهاینبانشوداشتباهحرفاین

آرایشورفتارولباس.نداردعیبینباشد،کودکانههایرقابتچشمیهموچشمرویاگرنباشد،افراطیاگر

.استبدایننباشد،اروپاسمتبهمدگراییایننمایقبلهباشیدمواظباماندارد،هممانعیکند،میپیداتغییر

زنانیامردانبرایرالباسطورفالنکنند،میمطرحرامدهاکهمجالتیدرآمریکاواروپاهایمدیستاگر

طراحیانخودت.استبداینکنیم؟تقلیدراآنمشهددریاتهرانیاهمداندرایجابایدماآیاکردند،ترسیمخودشان

مطرحارملیلباسطرحقضیهفرهنگیانقالبعالیشورایدرجمهوریریاستزمانبنده.بسازیدخودتانوکنید

وکتبامنتهالب.نیستشلواروکتاینکهماملیلباسباالخرهکنیم،درستملیلباسیکبیاییدگفتموکردم

ادیایربپوشم،همکاپشناستممکندیگرجاهاییاارتفاعاتدراوقاتگاهیهممنخودنیستم،مخالفشلوار

ملیلباسهاهندیدارند،راخودشانملیهایلباسهاعرب.نیستماملیلباساینباالخرهاماندارد،هم

ملیهایلباسشرقیگوناگونکشورهایدارند،راخودشانملیلباسهااندونزیاییدارند،راخودشان

دارد،راخودملیلباسکسهرجهانیمجامعدرودارندراخودشانملیلباسهاآفریقاییدارند،راخودشان

دامنبزرگ،مرد!دامنازبودعبارتاشملیلباسکهدیدیمراجمهوریرئیسجاییدرما.کنندمیهمافتخار

رافتخابا.کردنمیهمحقارتاحساسهیچوزانو،حدودتاتقریبادامنیک!بودلختهماوپاهای!بودپوشیده

.نداردهمایرادیاوست،ملیلباساین،.نشستمیورفتمیوآمدمیکرد،میشرکتحلسهآندرتمام

ماشومننظربهاستممکنوـعقالوچفیهوبلندپیراهنـپوشندمیراخودشانملیلباستفاخر،باهاعرب

هستیم،لباسمانایرانیکهشماومن.دارنددوستراآنوآنهاستلباساماباشد،نداشتههممنطقیهیچ

بیاانت مقام معظم رهربی 
های استان همدان در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه

۱۳8۳تیرماه 



مقام معظم رهربی بیاانت 
های استان همدان دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاهدر 

۱۳8۳تیرماه 

برایشینیدبنگویممیمن.ابدا قبل،سالپانصدلباسبهبرگرددبایدحتما لباساینطرحگویمنمیمنالبته

فرهنگیانقالبعالیشورایدرمنرااینخواهم،نمیشماازراایناالنالبته.کنیدطراحیلباسیکخودتان

امادند،کرهممقدماتیکاریک.برویدکارایندنبالگفتیموکردیممأموررادولتیبخشیکماروزآن.کردممطرح

میراسرتانمویشمااگربگویمخواهممیمنشدتمامهمماجمهوریریاستدورهنرساندند،جاییبهراآن

خودتاناما،بکنیددهید،تغییررارفتنراهسبکخواهیدمیاگربپوشید،لباسخواهیدمیاگرکنید،آرایشخواهید

.نگیریدیاددیگرانازدهید،انجام

ازواخوردگیاثربرجوانمشتیکپیشدههچهارسهحدودآمریکا،درهمهازبیشتروغربیکشورهایدر

هابیتلافراد،اینمظهرمازماندر.داردادامههمامروزتاالبتهکهشدند،هاییحرکتدچاراجتماعی،شرایط

میاهرظـاستمعمولدنیادراالنکهـپاپموسیقیشبیهموسیقینوعیباوغریبوعجیبآرایشباکهبودند

مویصفنجوانیپسردیدموقتیک.کردمیعبورماماشینخیاباندر.رفتمالجزایربهانقالبازبعدبنده.شدند

.داردنزیباییهیچآرایش،ایندیدمکردم،نگاهمنچههراست،گذاشتهباقیرادیگرنصفوتراشیدهراسرش

مردمدگیزنبرتکنیکوتولیدابزارفشاروصنعتیفشارالجزایر،در.استکردهتقلیدکسانیازاوبودمشخص

چوناماکرد،میپیدادیگرجایدریاانگلیسیاآمریکادرکهکندپیدارااحساساتیجوان،یککهقدرنیستآناصال 

طوریاینماجواندارمنمیدوستومخالفمچیزهااینبابنده.دادمیانجامهماواند،دادهانجامآنهابوددیده


