گزارش نمایشگاه آثار دانشجویان و فارغالتحصیالن
طراحیصنعتی
در حاشیهی دومین همایش دستاوردهای طراحی صنعتی ایران
دانشگاههنر
نصیبهسلطانی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر
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طراحی صنعتی در ایران دوران کودکی خود را پش��ت سر گذاشته

و کارفرمایان��ی که به اهمی��ت طراحی در تولید پ��ی بردهاند ،حضور

است و در چند س��ال اخیر با حرکتهای محسوس میخواهد جایگاه

پروژههایی از دانش��جویان میتواند ش��ادابی و طراوتی خاص به این

خود را در جامعهی ایران بشناساند و نقش خود را به عنوان یک اولویت

برنامه ببخشد ،طرحهایی که در آستانهی ورود به بازار هستند اما هنوز

در صنعت نمایان سازد .شاید هنوز زمان درازی پیش رو داشته باشیم

طعم و اثر خالقیت دوران دانش��جویی در آنها مشهود است و سختی

برای اینکه نام بلوغ را بر این دوره بنهیم اما آنچه واضح و مش��خص

صنعت و باید و نبایدها نتوانس��ته خط بطالن برحضورشان در بازار

است این است که طراحی صنعتی شخصیت خود را به مرور زمان در

بکشد .تصمیم بر آن شد که با معرفی مدیر گروههای هر دانشگاه سه

میان فرهنگ ایرانی و خواستهای این اجتماع خواهد یافت و دراین روند

پروژهی برتر دانش��جویی به دفتر همایش معرفی گردد .نکتهای که در

نمیتوان از تأثیراتی که همایشها و نمایشگاههایی که به صورت جامع

انتخاب آثار باید مورد توجه قرار میگرفت قابلیت تولید پروژهها بود و

برگزار میشوند چشم پوش��ی کرد .این گردهماییها میتواند نمودار

پرهیز از دریافت آثار کانسپتی که در زمان حال نمیتواند به مرز تولید

صعودی رشد این رشته در جامعه را بر همگان بنمایند،هرچند هنوز این

نزدیک گردد .کارهای مقدماتی از ساخت استند تا فرستادن فکس همه

برنامهها به طور منظم و مستمر در نیامده است اما همین حرکتهای گاه

انجام گرفت و نمایش��گاه در صبح روز  20اردیبهشت سال  1389در

و بیگاه تأثیر خود را در رشد این کودک نو پا خواهد داشت.

دانشگاه هنر برگزار گردید.

امسال نیز به رسم دوسال گذش��ته همایش دستاوردهای طراحی

آث��ار زیر تعدادی از نمونههای موجود در نمایش��گاه هس��تند .این

صنعتی ایران در دانشگاه هنر برگزار گردید که به تفضیل از آن سخن

نمونهها اغلب پروژهها یا پایاننامهی دانش��جویانی اس��ت که توسط

رفته اس��ت .ایدهی برگزاری یک نمایش��گاه کوچک در کنار برگزاری

کارفرمایی س��فارش داده ش��ده و یا حمایت شدهاند و مدل یک به یک

ش
س��مینارها ،همزمان در جلس��ات تصمیمگیری برای دومین همای 

آنها در نمایشگاه در معرض دید حاضرین قرار گرفت.

مطرح گردید و در مورد نحوهی برگزاری نمایش��گاه ،هیئت اجرایی و

 -یکی از پروژههای به نمایش درآمده در این نمایش��گاه« ،انگشتر

اساتید گرامی اتفاق نظر داشتند که در کنار دعوت از صاحبان صنایع

با الهام از چهارفصل سال» طراحی خانم زهرا مسلمیان بود که روی

(تصویر )1
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مرز باریک طراحی صنعتی و صنایع دس��تی ،به خوبی توانس��ته بود

 -یکی از شاخههایی که طراحان صنعتی چند وقتی است به آن راه

قابلیتهای تولی د انب��وه را در این گرایش پیاده کن��د .روش تولید این

یافتهاند طراحی تجهیزات پزشکی است« .کیف اورژانس »4با بررسی و

انگشتر به سفارش شرکت طراحی سپاهان طال ،به صورت طراحی با

طراحی خانم نصیبه سلطانی رمضان زاده یکی از این نمونهها در این

نرم افزار راینو 1و ماتریکس 2و قالبسازی با دستگاه پرینتر سهبعدی،3

نمایش��گاه بود .این پروژه که با طرح نیاز شرکت مدآسا 5آغاز گردیده

مدلسازی شده بود.

بود در قالب پروژهی پایاننامه به ثمر رس��ید .مدل یک به یک طرح ،به

توجه به مسائل ارگونومیکی و بررسی فاکتورهای زیباییشناسی
مطابق با سالیق کاربران از اولویتهای طراحی این انگشتر بودهاست.

صورت تکدوزی با روش صنعتی دوخته شده است و سیاست شرکت
برای تولید انبوه آن به صورت س��ری دوزی و دوخت صنعتی است.

(تصویر )4
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ویژگی ش��اخص طرح دقت در ارگونومی امدادگران 6و برطرف کردن
اکثر نیازهای آنان در طراحی جدید است.

توانست از ایران برندهی مسابقهی بینالمللی  iF2010شود.
 -یکی از پروژههایی ک��ه برای خیلیها جدید و جذاب به نظر میآمد،

 -پ��روژهی دیگ��ر ،با بیان موضوع «بررس��ی نیازه��ای حاکم بر

«دس��تگاه پخش رایحه» با طراحی آقای س��ید صالح موسوی بود .این

آمادهس��ازی مواد غذایی در منزل جهت طبخ غ��ذای ایرانی و ارائهی

محصول با پوس��تری گویا از روند طراحی و مدل یک به یک و مکانیزم

راهکار عملی» ،در نمایش��گاه حضور داشت .نکتهی درخشان این طرح

س��اخته شده در نمایشگاه حضور داش��ت .در این پروژه هم محاسن و

آن است که طراح آن ،آقای مصطفی خوشبختیان ،به عالوهی طراحی

معایب روشها و تجهیزات سنتی و جدید پخش رایحه مدنظر قرارگرفته

یک پوستهی جدید ،با بررسی روش آماده سازی  72غذا ،سوپ ،آش و

شدهاست و بررسی حس بویایی و ارتباط آن با احساس و ادراک انسان و

دسر ایرانی ،یک مکانیزم جدید نیز با توجه به تحقیقات و بررسی نیازها

نیز عوامل زیباییشناسی حس بویایی در ارتباط با پخش رایحه در محیط

ابداع کردهاست.

داخلی ،مبنای نظری طراحی بوده است .مخزن عطر با ظرفیت  60میلیگرم

 «وسیله ی حمل و نقل درونشهری همگانی» 7یکی از پروژههایآقای محمد حس��ین شوکتپور است که هدف خود را این گونه مطرح
میس��ازد :8طراحی وس��یلهی حمل و نقل غیرموتوری 9درونشهری

در این دستگاه برای مدتی در حدود شش ماه دوام دارد و بسیار مقرون
به صرفه است و بههمین دلیل دستگاه تقریب ًا به نگهداری نیازی ندارد .این

پروژه برای شرکت عطر افشان طراحی و ساخته شده است.

به منظور اس��تفاده درون فضاها و مس��یرهای معین ،نظیر شهرکها

نقطهی قوت این نمایشگاه ،حضورسه نمونهی تولید شده از آثار فارغ

یا معابرش��هری برای کاربریهای روزانهی متعارف عمومی .ایشان

التحصیالن طراحی صنعتی است که توانستهاند تولید قدیمی و کپی را

ویژگیه��ای طرح خ��ود را در قالب این جمالت بی��ان میکنند :کاهش

مغلوب خالقیت و نوآوری خود سازند .مشاهدهی این آثار در نمایشگاه

مصرف انرژی ،10قابلیت تاش��وندگی ،11تعادل باال حین استفاده ،امکان

در کنار پروژههای دانشجویی ،شادابی خاصی به نمایشگاه داد .تصور

حمل بار 12با در نظر گرفتن محلی برای وس��ایل همراه کاربر ،قابلیت

اینکه در گذش��ته این دو طراح نیز با آرزو و عالقه ،در نمایش��گاههای

حم��ل کودک و ارگونومیک بودن با پوش��ش دادن طیف وس��یعی از

دوران دانشجویی خود شرکت میجستند و شاید مصور کردن این امید

آنتروپومتریها 13بهخاطر امکان تنظیمات گوناگون .همچنین این طرح

که روزگار نه چندان دور ،دانشجویان حاضر در کنار این طراحان ،در
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صنعت خود را نمایان میسازند جزو دلپذیرترین لحظات بود.
 آقای بابک قبادی از فارغالتحصیالن طراحی صنعتی از دانشگاه هنراست که با طراحی جدید «ساکش��ن» برای شرکت مدآسا در نمایشگاه

سیار و بیمارستانهای صحرایی
 ش��امل ظرف  1لیتری قابل اس��تریل ،فیلترهای آنتی باکتریال وتیوبهایسیلیکونی

حضور داش��تند .این نمونه که در کنار نمونههای موجود در بازار قرار

-آقایاحساندرگزییکیدیگرازشرکتکنندگانحاضردرنمایشگاه

گرفته بود ،به صراحت تأثیر طراحی را در قابلیتهای یک اثر نمایان میکرد.

بودند که با طراحی «دستگاه فتوتراپی» توانستهاند جزو فینالیستهای

در حال حاضر شرکت مدآسا این محصول را در تولیدات خود قرار داده

مسابقهی  2009 INDEX:Awardگردند و با نمونهی تولید شدهی

است و جزو محصوالت صادراتی آن به شمار میرود .تواناییهای که در

همین دس��تگاه در نمایشگاه حضور داش��تند .ایشان فارغالتحصيل از

طراحی این دستگاه در نظر گرفته شده است عبارتند از:

دانشگاه علم و صنعت در رشتهی طراحیصنعتی در مقطع كارشناسی

 سیس��تم وکیوم بسیار قوی ،باتری قابل ش��ارژ و بدنهای کام ًال

مستحکم

هستند و تقريب ًا از اواسط دورهی تحصيل ،درگير كار در زمينه ،طراحی
صنعتی شد ه اما بهصورت مشخص اولين قرارداد طراحی محصول را

 قابلیت حمل آسان جهت امداد رسانی -مورد اس��تفاده در آمبوالنس ،مراکز اورژانس ،واحدهای درمانی

(تصویر )7
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در آبان  1378منعقد کردند .ایش��ان تا امروز تقريب ًا 40محصول برای

ش��ركتهای توليدی در زمينههای مختلف طراحی كرد ه كه اكثراً توليد

(تصویر )8

(تصویر )9

شده و تعدادی هم در مراحل مختلف توليد قرار دارند.
آق��ای درگزی درگیر قرارداد طراحی انكوباتور 16نوزاد با ش��ركت

شدن دستگاه قبل و بعد از استفاده است که عالوه بر اشغال فضای کم،
حمل و نقل و انبار داری آن را بسیار آسانتر کردهاست.

توسان بودند که برای تحقيقات و جمعآوری اطالعات فنی به كارخانه

ایشان به طراحان صنعتی که عالقه دارند در بازار کار کنند ،توصیه

رفت��ه و درحين کار ،با يك محصول فلزی بد قواره ،بزرگ و س��نگين

میکنند که تا ميتوانند دامنهی اطالعات را در زمينههای فنی توليد و مواد

سوجو متوجه شدند که آن دستگاه فتوتراپی
مواجه شدند و پس از پر 

و روشهای س��اخت زياد كنند؛ طرح زياد ببينید و از كنار موضوعات

مخصوص درمان ن��وزادان مبتال به زردی اس��ت .پس از جمعآوری

پيرامونشان راحت نگذرند و دید طراحانه به اطراف داشته باشند و به

یکسری اطالعات در این زمینه ،با پیشنهاد طراحی برای این محصول به

آنان یاد آوری میکنند که قبل از فارغالتحصيل ش��دن ،حداقل دانش

مدير شركت ،شروع به روند فرایند طراحی کردند .این دستگاه برخالف

پیرامون یکی از نرمافزارهای طراحی را كامل كنند و مهمتر از همه

نمونههای حاضر در بازار ایران و جهان طوری طراحی شده که نیاز به

تمام پروژههای دانشجویی را جدی بگيرند.

فضای مستقل ندارد .یعنی در همان مکانی که نوزاد در حال استراحت

 -و پ��روژهی آخر«،بخاریهای برقی هالوژنی تولید ش��دهی

اس��ت میتوان از آن اس��تفاده کرد بدون آنکه کودک جابهجا شود و

آلونی »18بود که توسط آقای رضا سالیانه طراحی شده و از تولید

متوجه درمان گردد .ظاهر آرام بخش وحمایت کنندهی آن ،حس اعتماد

گذشته بود .نمونهی حاضر در نمایشگاه نه یک مدل یک به یک و نه

به درمان را افزایش میدهد .نکتهی قابل توجه در این طرح ،امکان جمع

یک ماکت بلکه یکی از هزاران تولید این طرح بود.

پينوشت:

1 . Rhino
2 . Matrix
3 . Rapid Prototype
4 . Emergency Bag
5 . Medasa
6 . Emt: Emergency Medical Technician
7 . Universal Urban Transportation
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 . 8نحوهی انجام این پروژه به تفضیل در شمارهی قبل دستاورد با
همین عنوان آورده شده است.
)9 . Human Power Vehicle(Hpv
10 . Energy Saving
11 . Folding Style System
12 . Cargo Baggage
13 . Ergonomics-Friendly
14 . International Forum Design (Outdoor Industry

)Award 2010
 .15این مس��ابقه دارای بزرگ ترین جای��زه طراحی صنعتی و ایده
پردازی دنیا است که هر دو سال یک بار در کشور دانمارک برگزار
میشود و از طرف پادشاه دانمارک جایزهی نقدی معادل  500هزار
یورو به پنج برندهی نهایی آن اهدا میشود.
)رحم مصنوعی(16 . Incubator
17 . Heater
18 . Alooni
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