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درباره کنفرانس
هنر پدیده ای است که همواره نقش موثر در زندگی انسان داشته و از دیر زمان مورد نظر اندیشمندان قرار گرفته است .چنانچه مکاتب
گوناگ ون فکری ،سیاسی و اعتقادی ،هنر را به منزله وسیله ای کارامد جهت توسعه مفاهیم و معارف مختلف در جامعه دانسته و آنرا در
پرورش انسان به گونه ای متناسب با اهداف خود بکار گرفته اند .اکثر پژوهشگران عرصه هنر به این واقعیت اتفاق نظر دارند که هنر از
قدیمی ترین پدیده های انسانی و اجتماعی بوده  ،در دوره های مختلف فرهنگ ها و جوامع گوناگون وجود داشته و در تمام مسائل
اجتماعی نقش بارزی را ایفا کرده و نقش معرفتی خود را در دوره های مختلف زندگی مادی و معنوی جامعه به شکل خاص بازی نموده
است.
تلفیق علم و هنر و تعامل آنها با یکدیگر می تواند درک زندگی را برای انسانها راحت تر و آنها را به سوی اهدافشان سوق دهد .لذا می توان
به جایگاه مهم طراحی در زندگی روزمره پی برد و لزوم پرداختن هرچه بیشتر به آن را درک کرد .یکی از اهداف برگزاری این کنفرانس

تبدیل نادیدنی ها به دیدنی ها در عرصه غیر مادی است ،به این معنا که تبدیل فرآیندهای آماده سازی غیرقابل رویت در طراحی (که
پیش از تولید ساختمان های جدید و محصوالت و ترکیبات صنعتی قرار دارند) ،به پدیده های قابل رویت و درک است.
از همین رو دانشکده هنر دانشگاه الزهراء (س) با همکاری وزرات صنعت ،معدن وتجارت ايران و موسسه هنرهاي آفام در نظر
دارند به برگزاری کنفرانس بین المللی با عنوان کنفرانس معماری ،معماری داخلی ،طراحی صنعتی بپردازد .از دیگر اهداف این کنفرانس
برقراری مفاهیم نوین و خالق در حیطه های مشترک معماری ،طراحی داخلی ،طراحی صنعتی و سایر موضوعات مرتبط با محورهای
کنفرانس است .دبیرخانه کنفرانس بین المللی دیزاین با افتخار از تمامی متخصصان ،کارشناسان ،دانشجویان ،پژوهشگران و دانشمندان
مراکز علمی ،تحقیقاتی و صنعتی دعوت می نماید با شرکت در برنامه های متنوع این کنفرانس در این رویداد مهم بین المللی مشارکت
نموده وبا ا رائه آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی خود ،زمینه دستیابی به اهداف فوق را فراهم سازند.

تاريخ هاي مهم:
زمان ارسال مقاله و اثر 51 :دی ماه 5931
زمان اعالم نتایج داوری مقاالت و آثار 6 :بهمن ماه 5931
آخرین مهلت ثبت نام در همایش 50 :بهمن ماه 5931
زمان برگزاری همایش 5 :و  2اسفند ماه 5931

برگزار کنندگان:
-

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

-

دانشگاه الزهراء(س)

-

موسسه هنرهای آفام

سخنرانان کليدي (به ترتیب حروف الفبا):
-

دکتر رضا رحمانی | وزیر صنعت ،معدن و تجارت

-

دکتر برات قبادیان | معاون آموزش ،پژوهش صنعت ،معدن و تجارت | رئیس کنفرانس

-

دکتر مهناز مالنظری | رئیس دانشگاه الزهراء(س) | رئیس کنفرانس

-

دکتر یداله اردوخانی | معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء(س)

اهداف
آموزشي
-

ارتقاء سطح علمی ،تخصصی و فنی معماری و طراحی داخلی و طراحی صنعتی در کشور؛

-

آموزش نیروهای متخصص در معماری و طراحی داخلی و طراحی صنعتی؛

-

معرفی فنون و دستاوردهای علمی نوین در حوزه معماری داخلی و دکوراسیون؛

تعاملي
-

ایجاد تعامل صحیح و مطلوب ما بین متخصصان و صنعت؛

-

ایجاد تعامل صحیح و مطلوب ما بین جامعه طراحان تجربی و طراحان تخصصی و نیروهای آموزش دیده؛

-

پرورش ایده های نو در زمینه ت ولید محصوالت جدید در زمینه طراحی داخلی و دکوراسیون و تجاری سازی آنها؛

-

ایجاد ارتباطات میان رشته ای الزم برای قوام یافتن حرفه های تخصصی؛

اجتماعي
-

بازنگری فرهنگ و هنر ایرانی و ایجاد تعامل مطلوب آن با طراحی و ترویج فرهنگ کاربرد معماری و طراحی داخلی و طراحی صنعتی
در کشور با توجه به ارزشهای اصیل فرهنگی و پتانسیل های اجرایی؛

-

بررسی راهکارهای مناسب در طراحی جهت دستیابی به رفاه عمومی؛

-

تبیین جایگاه حرفه ای طراحی در جامعه؛

محورهاي کنفرانس:



محيط زيست

-

طراحی در جهت مواد ،محصوالت ،خدمات و انرژی های پایدار؛

-

طراحی در جهت اقتصاد و کسب و کارهای پایدار؛

-

طراحی در جهت ترویج رفتارهای پایدار؛

-

طراحی و حفظ محیط زیست؛

-

نقش طراحی در بحران آب؛



کارآفريني و توليدات صنعتي

-

رویکرد معماری و طراحی صنعتی در زمینه کسب و کارهای جدید؛

-

بررسی چالشهای پیش و روی در فضای کسب و کار در رشته های معماری ،معماری داخلی و طراحی صنعتی؛

-

نگاه و رویکرد متفاوت به کارآفرینی در رشته های معماری ،معماری داخلی و طراحی صنعتی؛



آموزش و آينده پژوهي

 گرایشهای نوین در آموزش معماری ،معماری داخلی و طراحی صنعتی؛ نقش فعالیتهای علمی-کارگاهی در آموزش معماری،معماری داخلی و طراحی؛ جایگاه آموزش طراحی به کمک نرم افزارها در توسعه معماری ،معماری داخلی و طراحی صنعتی؛ تقابل مهندسان (طراحان صنعتی) و طراحان(معماران) با تأکید بر شیوه های آموزشی آنها؛ رابطه فنآوری و فهم جهان در آموزش معماری ،معماری داخلی و طراحی صنعتی؛ نقش و جایگاه خردگرایی و تجربهگرایی در آموزش معماری و طراحی صنعتی؛ اهمیت و کاربرد مراکز آموزش و روشهای ارتباط آنها با محیط حرفه ای؛ -آینده معماری و معماری داخلی و سمت و سوی طراحان جهان متناسب با تکنولوژی روز دنیا؛



فناوري هاي نوين

-

صنعتی سازی و پیش ساختگی در معماری ،معماری داخلی و طراحی صنعتی؛

-

فناوری های نوین و فرآیند طراحی؛

-

هوشمند سازی ،مدیا و فرآیند طراحی در معماری ،معماری داخلی و طراحی صنعتی؛

-

ارتقاء و بهینه سازی مواد و مصالح و روش های ساخت با رویکرد بازیافت پذیری مصالح؛

-

پیوستگی طراحی و تولید و کاربست مصالح در فرایند طراحی معماری و معماری داخلی به عنوان یک فرایند جامع؛



طراحي ايراني

 بررسی تاثیرات معماری غیر ایرانی بر معماری و تزیینات داخلی معماری بومی؛ استفاده از نمادهای موجود در سبک های معماری ایرانی-اسالمی در معماری داخلی؛ پویایی نقوش ایرانی در معماری داخلی؛ رویکرد طراحی مبتنی بر معماری بومی؛ نحوه به کارگیری مفاهیم و الگوهای زیبایی شناختی معماری و مصنوعات بومی ایران در طراحی محیطی؛ -جایگاه فرش ایرانی در طراحی داخلی،تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم فرش بر دیزاین و طراحی داخلی و مبلمان؛



صادرات

 عوامل تاثیر گذار بر عملکرد صادرات سنگ و مصالح ساختمانی بر اساس رویکرد مبتنی بر منابع تولید کننده؛ تاثیر بازاریابی نوین بر صادرات فرش دستباف؛ توسعه پایدار و صادرات محصوالت (مبلمان  ،فرش ،مصالح ساختمانی و  )...؛ تاثیر مشتری محوری صادرات بر عملکرد مالی صادرات؛ ارزیابی و اولویت بندی موانع صادرات سنگ؛ -نقش طراحی و خالقیت طرح در توسعه صادرات فرش دستباف؛

شوراي سياستگذاري(به ترتیب حروف الفبا):

-

دکتر مهناز مالنظری | رئیس دانشگاه الزهراء(س) | رئیس کنفرانس

-

دکتر برات قبادیان | معاون آموزش ،پژوهش صنعت ،معدن و تجارت | رئیس کنفرانس

-

مهندس مرضیه اله دادی | مدیر گروه طراحی صنعتی دانشکده هنر دانشگاه الزهراء(س) | عضو شورا

-

مهندس سید رضا حسینی الهیجی | عضو کمیته علمی شورای ملی مبلمان دکو | عضو شورا

-

مهندس فریبا سپهری | استاد دانشگاه سوره تهران | عضو شورا

-

مهندس نیما صفدریان | مدیر ارشد اجرایی موسسه هنرهای آفام | عضو شورا

-

مهندس مهرداد صفوی فرخی | سرپرست اداره کل دفتر آموزش و پژوهش | عضو شورا

-

دکتر فاطمه کاتب | رئیس دانشکده هنر دانشگاه الزهراء(س) | عضو شورا

-

دکتر عبدالرضا محسنی | رئیس جامعه مهندسان معماری داخلی ایران | عضو شورا

کميته علمي(به ترتیب حروف الفبا):
دکتر فاطمه کاتب | رئيس دانشکده هنر دانشگاه الزهراء(س) | دبير علمي بخش مقاالت
دکتر بهزاد سليماني | عضو هيات علمي گروه طراحي صنعتي دانشکده هنر دانشگاه الزهراء(س) | دبير علمي
بخش آثار
دکتر وحید احمدی | عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد
دکتر فرانچسکو آرماتو | عضو هیات علمی دانشگاه فلورانس ایتالیا
دکتر جواد امامی | عضو هیات دانشگاه علم و صنعت
دکتر خشایار امامی | عضو هیات دانشگاه هنر
دکتر ربکا اوسنا | عضو هیات علمی دانشگاه تکنولوژی منونتری
دکتر رمضان بالچی | عضو هیات علمی دانشگاه اشتودگارد آلمان
مهندس خسرو پورجوان | عضو هیات دانشگاه انقالب اسالمی
پروفسور سالواتور جان آلبرت لویتا | عضو هیات علمی دانشگاه میالن ایتالیا
دکتر یاسمن خداداده | عضو هیات دانشگاه تهران
مهندس نگین خوشبختی | عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد

مهندس محمدرضا درستی | عضو هیات دانشگاه کمال الملک
دکتر میالد دهقان | عضو هیات دانشگاه شهید چمران اهواز
مهندس فریبا سپهری | عضو هیات دانشگاه سوره
دکتر ساناز سعیدی مفرد | عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد
دکتر علیرضا سلیمانی منش | عضو هیات دانشگاه گیالن
دکتر وحید صدرام | عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر علی فرجی | عضو هیات دانشگاه تهران
مهندس مسعود فریدی زاد | عضو هیات دانشگاه هنر اصفهان
دکتر استفانو فولسا | مدیر دپارتمان طراحی داخلی دانشگاه فلورانس ایتالیا
دکتر توماس فیچیتنر | عضو هیات علمی دانشگاه اف اچ یوانیوم اتریش
مهندس سید حسن فیروزی | عضو هیات دانشگاه انقالب اسالمی
دکتر سالما کتتا | عضو هیات علمی دانشگاه تونس کارتاژ
پروفسور فابین لوویت | عضو هیات علمی دانشگاه پاریس
دکتر حسین مدی | عضو هیات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
دکتر محمد هادی مهدی نیا | عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد
دکتر محمدرضا نامداری | عضو هیات دانشگاه علم و فرهنگ
مهندس وحید نظری | عضو هیات دانشگاه سوره
دکتر علی وند شعاری | عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
دکتر پین یایئو | عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تکنولوژی چین

کميته اجرايي(به ترتیب حروف الفبا):
-

مهندس مرضیه اله دادی | مدیر گروه طراحی صنعتی دانشکده هنر دانشگاه الزهراء(س) | دبیر اجرایی

-

مهندس نیما صفدریان | مدیر ارشد اجرایی موسسه هنرهای آفام | مدیر اجرایی

-

مریم اسکندری فر | مسئول دبیرخانه

-

امین امامی | کمیته تشریفات

-

حدیث ایازی | کمیته نمایشگاه

-

فرناز باقرلو | کمیته نمایشگاه

-

احمد برشد | کمیته بین الملل

-

فائزه بهرامی | کمیته بازرگانی

-

ندا تفرشی | کمیته نمایشگاه

-

کیمیا حاج قاسم | کمیته نمایشگاه

-

سمانه حسینی | کمیته بازرگانی

-

آرتا خانعلیزاده | کمیته بین الملل

-

مریم رشیدی | کمیته اطالع رسانی

-

هدیه رضاییان | کمیته نمایشگاه

-

نیلوفر زمانیان | کمیته اطالع رسانی

-

یاسمن شاهین پور | کمیته تشریفات

-

مژده علینژاد | کمیته نمایشگاه

-

سیما کلوانی | کمیته اطالع رسانی

-

فاطمه قبادی | کمیته اطالع رسانی

-

میالد مداح | کمیته بازرگانی

-

ملیکا منتجب | کمیته اطالع رسانی

هزينه ها :
هزينه دريافت مقاله و اثر (هيات علمي ،اساتيد دانشگاه و آزاد)
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حمايت مالي
عنوان
درج نام و لوگو در تبلیغات بصری و محیطی
اختصاص  51دقیقه سخنرانی به نماینده سازمان

برنزي


نقره اي


طاليي

الماس









حامی در سالن کنفرانس
برپایی میزگرد تجاری و علمی با مهمانان و سخنرانان



داخلی و خارجی
پخش رپرتاژ تصویری تبلیغاتی
درج لوگوی سازمان حامی در کلیه بروشورها و
پوسترها






































استندهای ویژه تبلیغات
درج لوگوی سازمان حامی در صفحه اول سایت
همایش و قراردادن لینک در صفحه
درج لوگوی سازمان حامی در کلیپ افتتاحیه و
اختتامیه
اهدای سری کامل سی دی و کتاب همایش
مجوز ورود  1نفر از اعضای شرکت بصورت رایگان در



روز همایش و ورکشاپ



درج لوگوی در لوحهای تقدیر



دادن یک فضای غرفه مانند برای شرکت حامی جهت



تبلیغات در سالن همایش
قرار دادن پرچم روی سن کنفرانس
قيمت




 2000000000ريال

 5000000000ريال


 10000000000ريال


 90000000000ريال

حاميان کنفرانس
-

بانک صادرات ایران

-

بانک مسکن

-

سازمان توسعه تجارت ایران

-

مرکز ملی فرش ایران

-

موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران

-

دانشگاه بین المللی امام خمینی

-

دانشگاه کاشان

-

دانشگاه زنجان

-

دانشگاه هنر تهران

-

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

-

دانشگاه مازندران

-

دانشگاه محقق اردبیلی

-

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

-

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

-

دانشگاه حکیم سبزواری

-

موسسه آموزش عالی کمال الملک

-

موسسه آموزش عالی جامی

آدرس محل برگزاري
تهران ،میدان ونک ،میدان شیخ بهائی ،دانشگاه الزهراء(س) ،سالن همایشهای بین المللی شهید تورانی
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