جشٌَارُ هسببقبت هلی طراحی صٌعتی
آیذیراى
هجوَعِ فرٌّگی شْذای اًقالة اسالهی
 15تب  18هْرهبُ

•هَسسِ طراحیصٌعتی ایراًیبى ،در سبل  1394اقذام بِ
برپبیی اٍلیي هسببقبت جبهع طراحیصٌعتی در حَزُّبی
هختلف صٌعت ًوَد.

•ّذف از راُ اًذازی ایي هسببقبت ،شٌبسبًذى رشتِی طراحی صٌعتی بِ صٌبیع ٍ ایجبد ارتببط بیي ًْبد داًشگبُ
ٍ صٌعت بَد.

•از ًکبت حبئس اّویت ایي هراسن ،هیتَاى بِ حضَر «رالف ٍیگوي» هذیر هسببقبت بیي الوللی ،iF design
بِعٌَاى یکی از هعتبرتریي هسببقبت بیيالوللی در حَزُی طراحیصٌعتی در هراسن افتتبحیِ ایي جشٌَارُ ٍ
ّوچٌیي حضَر ٍ سخٌراًی هسئَلیي دٍلتی ٍ صبحببى صٌبیع ،اشبرُ کرد.

حوزهها
•در ایي هسبثقِ ثیش از  ۳۰۰طراح صٌعتی آثبر خَد را در دٍازدُ گرٍُ
تخصصی طراحی ارائِ کردًذ.
داٍراى در اثتذا  ۴۶طرح ثرتر را از هیبى حذٍد  ۳۰۰طرح صٌعتی ارائِ
شذُ اًتخبة ٍ در اًتْب ،از ّر حَزُ سِ طرح را ثِ عٌَاى ثرتریي طرحّب
اًتخبة کردًذ.

برخی از طرحهای برگسیده

•

اثاث ،هبلواى و دکوراسیوى

•

ارتباطات و سیستنهای
تعاهلی

•

ایونی و اهنیت

•

بستهبندی

•

بهداشت و سالهت

•

پوشاک و زیورآالت

•

روشنایی

•

طراحی شهری

•

لوازم اداری

•

لوازم هنسل

•

ورزش ،آهوزش و سرگوی

•

وسیلهی نقلیه

طی ایي رٍیذادً ،وبیشگبّی از آثبر ثرگسیذُی طراحی ٍ ّوچٌیي
ًوبیشگبُ تخصصی طراحی ثب حضَر صٌبیع تَلیذی ،شرکتّبی
طراحی هحصَل ٍ ًیس شرکتّبی خذهبتی طراحی ثرپب شذ.
«ستبد تَسعِی فٌبٍریّبی ًرم ٍ َّیتسبز» ثِ عٌَاى یکی از
حبهیبى ٍ جْت هعرفی ستبد در ایي ًوبیشگبُ چْبر رٍزُ شرکت

داشت.

ایي رٍیذاد ثب تَجِ ثِ هشبرکت گستردُی طراحبى ،حضَر شرکتّبی
تَلیذی ،صبحجیي صٌبیع ،هسئَلیي دٍلتی ٍ ّوچٌیي اسبتیذ داًشگبّی ٍ
جبهعِی آکبدهیک رٍیذادی هثجت ارزیبثی شذُ ٍ هیتَاى ثِ ثْتر شذى آى
در دٍرُّبی ثعذی ًیس اهیذٍار ثَد.

ًقش ستبد تَسعِ فٌبٍریّبی ًرم ٍ َّیتسبز در ایي رٍیذاد:
•حوبیت هعٌَی ٍ حضَر ستبد ثِ عٌَاى ثرگسارکٌٌذُی اصلی ثرای جلت
حوبیت سبیر ًْبدّب
•حضَر ستبد در ًوبیشگبُ چْبر رٍزُی طراحبى ٍ تَلیذکٌٌذگبى
•حضَر ٍ سخٌراًی جٌبة آقبی هٌْذس ًیری در هراسن اختتبهیِ
•کوک ًقذی در جْت ثرپبیی ّر چِ ثْتر رٍیذاد
اعالم آهبدگی هعبٍى اٍل رئیس جوَْر جْت حوبیت از جشٌَارُی آتی

•اخجبر کبهل ایي رٍیذاد را هیتَاًیذ در سبیت رسوی آیذیراى هشبّذُ
ًوبییذ:

http://www.idiran.ir/

•ٍیذئَّبی هرثَط ثِ ثرگساری رٍیذاد را در لیٌک زیر ثجیٌیذ:
http://www.aparat.com/idiran
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