
 
  

  اولین مسابقات جامع طراحی صنعتی
  

ت و همکاری با یانجمن مدیران صنایع در راستای اعتالی رشته طراحی صنعتی در کشور و در حما
  :رساند به اطالع اعضای محترم انجمن می »مؤسسه طراحان صنعتی ایرانیان«
  

طراحی ساخت امروزه پیشرفت در صنایع مختلف مرهون وجود طراحان صنعتی در تمامی مراحل از 
ناپذیر   اجتناب یپردازی تا آخرین مرحله تولید همراهی طراحان صنعتی امر از اولین لحظات ایده. باشد می

گستره وسیع و . های مختلف تولیدی وابسته به حضور و دخالت آنان است گشته و موفقیت در عرصه
ره کلیدی و عضوی مهم از های گوناگون تخصصی باعث گشته تا طراحی صنعتی به عنوان یک مه زمینه

 .خانواده صنعت به شمار آید

  
سازی هرچه بیشتر بین صنعت و دانشگاه و در جهت رشد و  طتبابا هدف ار مؤسسه طراحان صنعتی ایرانیان
بنا نهاده شده تا با  1383تر به صنعت مملکت از سال دمنظور خدمت مفی اعتالی رشته طراحی صنعتی به

همکاری . تخار کشور عزیزمان گرددفکن علمی و عملی باعث سرافرازی و اسازی بین این دو ر ارتباط
ع با مؤسسه طراحان صنعتی ایرانیان قدمی مهم در نیل به اهداف مذکور به شمار یانجمن مدیران صنا

 .رود می

  
 اولین مسابقات جامع طراحی صنعتیاندازی  تصمیم به راه 1393مؤسسه طراحان صنعتی ایرانیان در سال 

لین مسابقات طراحی العاده اهالی این رشته در او های مختلف صنعت گرفت که با استقبال فوق وزهدر ح
  .اره را دنبال کندوشد و مؤسسه را بر آن داشت تا تداوم این مسابقات و جشن) 94یدیران آ(صنعتی ایران 

  
 :باشد بخش اصلی میاین مسابقه شامل دو 

هر ساله تعداد زیادی از محصوالت توسط تولیدکنندگان داخلی تولید و به بازار عرضه : طراحی محصول
گردد، ولی متاسفانه غیر از استاندارهای کلی معیاری برای ارزشیابی محصوالت برای معرفی به بازار  می



خصوص در مورد  به(تا تولیدکنندگانی که صدای بلندتری دارند  گردد وجود ندارد و این باعث می
توجهی  ، فروش بیشتری هم داشته باشند در حالی که شاید محصولی بهتر از آن، با بی)محصوالت خارجی

  .بازار به انزوا رانده شود
 

های مختلف مسابقه و خلق هزاران ایده  محصول این مسابقات حضور هزاران طراح در بخش: طراحی ایده
کنندگان  باشد که در نهایت به بهبود سطح زندگی استفاده لیدات میدر کارخانجات و بهبود تو  برای استفاده

 .شود منتهی می

 
 

لوازم منزل، لوازم اداری، وسایل نقلیه، (وعات طراحی ضگروه شامل مو 12این مسابقات در بخش ایده در 
 ت، بهداشت و سالمت، ورزش آموزشیطراحی شهری، اثاث مبلمان و دکوراسیون، روشنایی، ایمنی و امن

 .گردد برگزار می) های تعاملی یستمبندی، پوشاک و زیورآالت، ارتباطات و س می، بستهرو سرگ

 
  95بندی آیدایران  برنامه زمان

  نیمه آذر شهریوماه نیمه تیرماه  نیمه اردیبهشت
 برگزاری جشنواره و اهدای جوایز داوری مهلت ارسال آثار

 
 

شود که تمامی ملزومات  برگزار می ir.idiran.www طور کامل از طریق درگاه اینترنتی  این مسابقه به
ی اول  بینی شده و آزمون خود را در دوره برای برگزاری یک مسابقه تخصصی بدون نقص در آن پیش

  .برگزاری با نمره کامل پشت سرگذاشته است
  

  :9513کارهای مشارکت تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در آیدیران راه
های شرکت خود در بخش  توانید توانمندی کننده در بخش طراحی محصول می عنوان شرکت به -

های  طراحی را عالوه بر محک در یک محیط علمی در جامعه طراحان صنعتی، مشتریان و رسانه
 .کشور به نمایش بگذارید

 



های جنبی جشنواره  های خود در کارگاه ها، نیازها و دغدغه ها، موفقیت توانمندی توانید با بیان می -
 .تان جلب کنید مشارکت طراحان را برای نیل به اهداف

با توجه به اینکه مسابقات و جشنواره آیدیران یک حرکت غیرانتفاعی و غیروابسته به هر نوع  -
الی در کنار حرکت بزرگ علمی آیدیران توانید به عنوان حامی م سازمان و یا مؤسسه است، می

 .سهمی در برپیایی و تبلیغات جشنواره داشته باشید

 
توانید در صورتی که نیاز به برگزاری شاخه اختصاصی مسابقه برای موضوع خاص  همچنین می -

موضوع آیدیران با نام  12مدنظر خود را دارید، از فرصت آیدیران استفاده کنید و یک شاخه به 
 .اضافه کنیدخودتان 

-  
حکم مهای  امید است همراهی و مشارکت صاحبان صنایع به ویژه اعضای محترم انجمن مدیران صنایع قدم

  .و اثرگذارتری از آیدیران را رقم زنند
  های مراجعه فرمایید و یا با تلفن ir.idiran.wwwایت س برای کسب اطالعات بیشتر به وب

روابط عمومی مؤسسه طراحی صنعتی    info@idiran.irو ایمیل 0912-3982556و  26650629-021
  .تماس حاصل فرمایید و لباف غالمی: آقایانشکوه ایرانیان 


