گزارش همايش دستاوردهاي
طراحي صنعتي ايران
عسل براتي
دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي صنعتي دانشگاه هنر

فصلنام��ه دس��تاورد -نخس��تين و تنه��ا نش��ريه
تخصص��ي دانش��گاهي طراح��ي صنعتي اي��ران -با
همكاري معاونت پژوهش��ي و گروه طراحي صنعتي
دانشگاه هنر و با مش��اركت نمايندگان دستاورد در
دانش��گا ههاي تهران ،اميركبير ،علم و صنعت ،الزهرا،
هن��ر اصفهان ،هنر تبريز ،آزاد تهران و آزاد مش��هد،
نخس��تين كنفرانس دس��تاوردهاي طراح��ي صنعتي
اي��ران را در دانش��گاه هن��ر برگزار نم��ود .در اين
كنفران��س ،مديران واحدهاي طراحي صنعتي  9مركز
برگزيده صنعتي كش��ور(ايران خودرو ،سايپا ،ايران
خودرودي��زل ،رجا ،زيباس��ازي ش��هرداري تهران،
امرس��ان ،بوتان ،انرژي و اسنوا) در دو جلسه صبح
و بعد از ظهر ،آخرين دستاوردهاي مجموعه صنعتي
خود را در زمينه طراحي محصوالت و خدمات جديد
به مخاطبان ارائه نمودند .در حاشيهي اين كنفرانس،
نمايشگا هيك روزه اي نيز از اين دستاوردها برگزار
شد .برگزاري اين كنفرانس و نمايشگاه كه با استقبال
گس��ترده اس��اتيد ،دانش آموختگان و دانش��جويان
طراحي صنعتي مواجه ش��د فرصت مغتنميبود براي
ارائهي دس��تاوردهاي تقريب ًا  30ساله رشته طراحي
صنعتي در ايران .نوش��ته حاضر گزارشي است ازاين
كنفرانس.
كنفرانس دس��تاوردهاي طراحي صنعت��ي ايران با
مقدمههاي��ي از آقايان دكتر عزيز گس��يلي و مهندس
مصطفي ميرفندرس��كي آغاز ش��د .خالصه اي از اين
س��خنرانيها ب��ه همراه س��وابق س��خنرانان در اين
گزارش ارائه ش��دهاند:

جن�اب آق�ای عزیز گس�یلی :مدیر مس�ئول مجله
دستاورد وعضوهیئت علمیدانشگاه هنر

«این همایش بهانهای اس��ت برای دیدار ،تحکیم روابط
در صنع��ت ،مراکز طراحی وپژوهش��ی کش��ور .بهانه
ای برای تمامیعاش��قانی که امروز در اینجا هس��تند تا
واپسین اندیش��ههای زیبای خود را ارزانی کنند .همه ما
به خاطر مفهومیواال و دس��ت نیافتنی تالش واحساس
مس��ئولیت میکنیم .چون به دنبال آن هستیم که زندگی
از ما چه میخواهد .وظیفه ما نسبت به جامعه وهمنوعان
خود چیست وبا تحوالتی که در دستاوردهای خود ارائه
میدهیم به پرسشهایمان پاسخ میگوییم .ما طراحان را
گرامیمیداریم زیرا که جلوههای زیبایی را با اندیشههای
خود میآفرینند .طراحی فرایندی عاش��قانه ودلسوزانه
اس��ت برای پیش��کش زیبای��ی وجهان ما زیباس��ت و

زیبات��ر با طراحیهای پایدار .باامی��د به ایجاد تعادل در
زندگ��ی دور از بی نظمیوآش��فتگی وناهماهنگی،با امید
به دستاوردهای انسانی وآفتابی برایترغیب به زندگی
عاش��قانهتر .ما طراحان ،منادی زیبایی هستیم وطراحی
پیام ماس��ت .امروز روز بزرگی اس��ت که ش��اهد آغاز
فعالیتهای اولیه ای در صنایع از سوی طراحان هستیم
وامیدوار به روزهای بزرگ وبزرگتر».

جناب اقای مصطفی میر فندرسکی :طراح صنعتي
و مش�اور طراحي نهادهاي وابس�ته به س�ازمان
ملل متحد

«حدود چهل س��ال اس��ت که طراحی صنعتی به عنوان
رش��ته دانش��گاهی در ایران تدریس میشود .در این بین
تعدادی صنایع را داش��تیم که طراح��ان را درخود جای
دادند .دس��تاوردهایی که داش��تیم محدود ام��ا امیدوار
کننده است .با این حال همواره نمیدانیم که هستیم؟ کجا
هستیم؟جایگاهمان کجاست؟
حدود هش��تاد س��ال از رکود ب��زرگ اقتصادی غرب
میگ��ذرد وهمهي ما ش��اهد بودیم ک��ه طراحی صنعتی
نقش عمده ای در س��امان بخشیدن به اوضاع ایفا کرد و
همانطور که میدانیم باز شاهد رکود اقتصادی در دوران
خود هس��تیم .پس باید آگاه وهشیار از نقش خود شویم
و دس��ت به کار .امید است به مس��ئولین وتصمیم گیران
دولتی تا عناصر بنیادین وپتانس��یلهای موجود که نقش
اساس��ی در صادرات غیر نفتی دارند را شناسایی کرده
واز این نیروها بهره برداری کنند وامید اس��ت به رش��د
کمیوکیفی دستاوردهای ما طراحان که بار مسئولیتهای
ب��زرگ را بر دوش بگیریم وهر روز بهتر از دیروز آن را
به منزل برسانیم».

نشست اول
سخنران :جناب آقای جمشید امامی
عض�و هیئ�ت علمیدانش�گاه ته�ران و مش�اور
شرکت رجاء
چکيده بحث:

ایشان سخنانشان را با پیشنهادی بنیادین آغاز کردند.
با اشاره به ضعیف بودن ارتباطات درونی بنیادها ،نیاز به
تعریف نظام سایتی برای ارائه آماری از دانشجویان و فارغ
التحصیالن ایرانی رشته طراح صنعتی در ایران وخارج از
کش��ور ،همراه با اطالعات ورزومه کاری نکته پیشنهادی
ایشان بود .س��خنان اقای امامیبا معرفی فعالیتهایشان
دردوران دانشجویی وبعد از آن ادامهيافت:
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«ف��از ی��ک فعالیتها زمانی ب��ود که به دنب��ال طراحی
محصوالتی فاقد پویایی بودیم واکثر تحقیقات وطراحیها
پیرام��ون طراحی صندل��ی! (انواع تخصص��ی -تزئینی-
راحتی -تاش��و و )...بود .دوره بع��دی دوران تب طراحی
خودرو وشرکت در مسابقات بود .این دوران که میگذشت
با شرکت در همایشهای مرتبط وآشنایی با عقاید ویکتور
پاپانک ،با دوستان تصمیم به بازنگری اساسی در طراحی
صنعتی داش��تیم .با برپایی گردهمآییهایی براساس خط
فک��ری جدید درجهت برآورده س��اختن ورف��ع نیازهای
روزم��ره ،مدام نامه ای امضاء کردیم .فاز س��وم ،طرحی
ب��رای بقای م��ادی ومعنوی بود( .چگون��ه زندگی کنیم تا
زنده بمانیم) ازس��ال 79به مدت  9س��ال به دنبال حرکتی
جهت تجدید نظر بر عهدنامه پاریس وقانون مالکیت فکری
بودیم .س��ال 86ای��ن قانون تصویب ش��د واز آنجایی که
ما جزو س��اختار نظام مهندس��ی نیز نیستیم وحق امضا
نداریم ،خیلی از دانش��جویان نخبه به فروش و صادرات
ایدههای خود به کش��ورهای خارجی دست زدند .وامروز
اگ��ر بتوانیم پایگاهی در ای��ران از جامعه طراحی صنعتی
بسازیم قدمیبزرگ در جهانی کردن طراحان وایدههایمان
برخواهیم داشت .همانطور که میدانیم هزاره سوم هزاره
اندیش��ه وتفکر است .کش��ورهای موفق در دنیا آمار ثبت
اندیشههای ارزشمند طراحی بیشتری از اختراعات دارند.
ق��دم بعد در طراحی ب��رای بقا ،توجه وبررس��ی حوادث
جاده ای وس��وانح طبیعی ب��ود .در این رابط��ه ،از جمله
دستاوردهای پژوهش��ی وهمکاری با صنایع ،شرکت در
پروژههایی ب��ا موضوعات :نان��و در طراحی محصول-
محصوالت هوش��مند -طراحی سیس��تمیبرای پیشگویی
زلزله از طریق مکانیزم زیس��تی موجودات زنده -طراحی
محصوالت تکنولوژیک درسوانح طبیعی -مبحث بکارگیری
ان��رژی خورش��یدی در مناطق محروم کش��ور -طراحی
دستگاه خط تمام اتوماتیک تولید ماکارونی و ...بود».

نشست دوم
سخنران:جناب آقای غالمحسین کسایی
مدی�ر واح�د تحقي�ق و توس�عه گ�روه صنعت�ی
اسنوا
چکيده بحث:

آقای کس��ایی برگ��زاری این همایش را ب��رای ارتباط
بیشتر طراحان با صنعت ،به فال نیک میگیرند و در ادامه
ب��ه معرفی پروژههای انتخابی کارخانه اس��نوا که برپایه
ایدههای طراحی صنعتی شکل گرفتند میپردازند:
«بخش تحقیق وتوسعه کارخانه مکانی است که ایدهها
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را بر اساس نیاز مشتری برای مشتری و گاهی با حضور
خود مشتری (مصرف کننده) به چالش میکشد و از بین
آنها انتخاب میکند وبرای تحقیقات بعدی در زمینه بازار
و ...بخش طراحی صنعتی وارد عمل میشود با این حال،
همچنان ضعف ارتباط طراحان صنعتی با صنایع بس��یار
احساس میشود.
محصوالت تولید شده در گروه صنعتی انتخاب یا اسنوا
(ارکان س��اختار نوین ایرانیان) به بخشهای کلی :یخچال
فریزر -فریزر -صوتی وتصویری -لباسش��ویی -لوازم
گرمایش��ی وسرمایش��ی -لوازم خانگی کوچک وقطعات
پالس��تیکی وپلیمری تقسیم میش��ود .از محصوالت نام
برده شده تعدادی که از طرح اولیه تا ساخت کام ً
ال توسط
طراحان و س��ازندگان ایرانی تولید ش��دهاند میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
چرخ گوش��ت مدل بوفال��و که ظرفی��ت تولید 40000
دس��تگاه و حجم فروش س��ه میلیون را داشته است .این
محصول نتیجهي همکاری تیم طراحی با ظاهری منحصر
به فرد از لحاظ ارگونومیک و فنی در بازار جایگاهی برابر
با رقبای خارجی دارد.
لباسش��ویی دوقلو با ظرفیت س��االنه  70تا 120هزار
دستگاه وحجم فروش  20میلیارد تومان
پلوپ��ز 12-8-4نفره که در زمان ارائه ب��ازار ایران را
قبضه کرده بود.
اجاق گاز الهام گرفته از س��ه ط��رح خارجی با ظرفیت
تولید ساالنه  100000دستگاه و 40میلیارد تومان
یخچ��ال فری��زر اکونینک اله��ام گرفته از س��ه نمونه
خارجی»

نشست سوم
سخنران:جناب آقای عباس محبوبی
مدی�ر اداره کل طراح�ی صنعت�ي ش�ركت ای�ران
خودرو
چکيده بحث:

آقای محبوبی بهطور حرفه ای سال  1368وارد صنعت
و در س��ال  1377وارد شرکت ایران خودرو شدند و هم
اکنون به عنوان رئیس اداره کل طراحی صنعتی ش��رکت
ایران خودرو مشغول بکار هستند:
«الزمه شاد زیستن ،جس��تجوی زیباییهاست .زیبایی
عشق است وعش��ق زیبایی است .قدر مسلم نیاز بشر به
زیبایی و مفاهیم احساسی ،تمام علوم را تحت تاثیر خود
دارد وآنچه مصرف کننده مدرن در جس��تجوی آن است
در عامترین مفهوم آن احساس آرامش وزیبایی است.

نیاز بش��ر بهيافت��ن بهترین راه زندگ��ی غایت طراحی
صنعتی اس��ت و وجود آن در زندگی پیش��رفته به شدت
احساس میش��ود و به اینترتیب شرکتهای تولیدکننده
بیش از پیش در این حیطه سرمایه گذاری میکنند.
به نقل از دانش��گاه هنر امریکا ،طراحی صنعتی بر روی
اجزاء محیط ،اشیاء ،سامانهها وفضاهایی که زندگی روزانه
را ش��کل میدهند تمرکز دارد .وبه نظر اس��تیو جابز مدیر
اجرایی ش��رکت اپل ،با وجود معناهای متفاوت طراحی در
فرهنگهای لغات گوناگون ،طراحی برایمان تنها یک معنی
دارد وآن ه��م خلق روحی اس��ت بنیادی ک��ه در الیههای
بیرونی محصوالت دس��ت س��اخته بش��ر خود را نشان
میدهد .در کش��ورهای پیش��رفته صنعتی ،طراح صنعتی
نقش میانجی را درتقابل مشتری وتولید کننده بازی میکند
و پاس��خگو و حلاّ ل مسئلهای است که در آن نیاز مشتری
وتولید کننده درقال��ب یک محصول بهطور همزمان تامین
میگردد .آنان آشتیدهندگان صنعت ،هنر و اقتصاد هستند
ودر تم��ام کارخانجات وخطوط تولی��د دنیا در رأس هرم
مدیریت تولید کاال ومحصوالت قرار دارند.
در شرکت ایران خودرو ،مجموعه طراحی صنعتی یکی
از ادارات کل مرک��ز طراحی وتوس��عه محصوالت جدید
میباشد که به دلیل نوع فعالیت خود از اهمیت ویژه ای نیز
برخوردار است .برای ش��ناخت بهتر این واحد ،اشارهای
مختصر به س��ابقه مرکز تحقیقات وچگونگی شکلگیری
آن داریم:
مرکز تحقیقات ش��رکت ،ماحصل درک نیازی است به
داش��تن محصوالتی که به عن��وان برند ملی که به جامعه
ایرانی عرضه ش��ود .با توجه به اینکه محصول در ایران
ونی��ز ایران خ��ودرو از س��ابقه قابل توجه واس��تنادی
برخوردار نبود ،این شرکت برای شروع کار در وهله اول
نی��از به تدوین یک فرآیند کامل طراحی و قابل دس��تیابی
داشت که با مؤلفهها و اس��تانداردهای بین المللی در این
زمینه تطبیق داش��ته باش��د .در این زمینه با شرکتهای
معتبر طراحی در دنیا که در زمینه خودرو فعالیت داشتند
ارتب��اط برقرار کرده ونهایت ًا این دانش به ش��رکت ایران
خ��ودرو انتقال یاف��ت .امروز این فرآین��د را تحت عنوان
(WBS )Work Breakdown Structureمیشناس��یم.
در ساختار  WBSبرای طراحی یک محصول در مجموعه
ایران خودرو ،فعالیتهای متعددی طبق برنامه مش��خص
زمانی ش��کل گرفته که برخی موازی ش��روع میشوند و
برخی وابسته به اتمام فعالیتهای دیگر است .این محدوده
ب��ا توجه به ابعاد فعالیت متغیر اس��ت اما با فرض وجود
پلت فرم از شروع طراحی تا ساخت اولین نمونه ،به طور
متوسط به  36ماه میرسد .البته با توجه به رقابت شدید
ب

تولیدکنندگان خودرو در سالهای اخیر این زمان به کمتر
از دو س��ال در برخی موارد رسیده است .در فرآیندهای
کاربردی جهانی ،نقش طراحی صنعتی به عبارتی استایل،
نقش��ی اساس��ی و جدایی ناپذی��ر از مجموع��ه فرایندها
میباش��د .هم اکنون واحد طراحی صنعتی ایران خوردو
کاملتری��ن و کاربردیترین مجموعه طراحی صنعتی در
ایران وخاورمیانه میباشد که جمعی از متخصصین این
رش��ته در کنار س��ایر تخصصها در آن حضور دارند.
این مرکز در حدود س��ال 1374همزمان با تاسیس مرکز
تحقیقات در ش��رکت پا گرفت وتوسعهيافت .امروز مرکز
1
تحقیقات را با نام مرکز طراحی وتوسعه محصوالت جدید
که توصیف کننده نحوهي فعالیت آن اس��ت میشناسیم.
در حال حاضر ،جمعی از طراحان صنعتی ،گرافیس��تها،
مهندس��ین مکانیک وصنایع وتکنس��ینهای مدلسازی در
این مجموع��ه فعالیت میکنند .واح��د طراحی صنعتی با
توجه به سفارش مدیریت ،پروژههای تعریف شده توسط
مرکز مطالعات اس��تراتژیک را طی مراحل��ی اجرا نموده
وبا اخذ تأییدیه مدیریت ارش��د تکمیل مینماید .نخس��ت
متخصصین مرب��وط پس از دریاف��ت ورودیهای الزم
طراحی صنعتی که بس��ته به نوع پروژه تعیین میش��ود
مطالعات اولیه را در قالب بررس��ی محصوالت مشابه و
ارزيابي محصوالت رقیب ، 2پس از آنها بررسی گرایش
روز وآیده محصوالت ونیازها وسالیق مصرف کننده بر
اس��اس بازارهای هدف تعیین شده را انجام داده وسپس
شروع به طراحی مینمایند.
آینده گرایش��ات در طراحی خ��ودرو همانند امروز در
تعامل تنگاتنگ با تکنولوژی اس��ت .بسیاری از گرایشات
امروزی ناش��ی از باال رفتن توان تکنولوژیکی وس��خت
افزاری اس��ت .مواردی چون استفاده از چراغهای ال اي
دي ،3فیبر ن��وری ،رنگهای خاص بدن��ه ،امکانات جدید
وحرکته��ا وخطوط خاص بدنه و....ع�لاوه بر این غالب
شرکتهای معتبر خودروساز به گونه ای بسیار دقیق و
با وس��واس فراوان تحوالت مربوط به طراحی در سایر
رش��تههای مرتبط با آن از قبیل معماری ،مبلمان شهری،
م��د ومحصوالت خانگی و ...را دنب��ال کرده ودر طراحی
هر یک از محصوالت جدید عالوه بر حفظ هویت ظاهری
خودرو ،سعی در تحلیل،آنالیز وتلفیق اتفاقات واجرای آن
تا حد امکان بر روی محصوالت خود دارند .عالوه بر این
ایده دانشجویان ،متفکران وعالقه مندان به طراحی خودرو
نیز به طرق مختلف جذب و بهکار گرفته میشود.
مراحل بع��د اعم��ال فاکتورهای انس��انی وارگونومیک،
رندرینگ و توس��عه طرح ،امکان س��نجی س��اخت وتولید،
نقش��ه کش��ی در ابع��اد دقی��ق ،مدلس��ازی کامپیوت��ری
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«ش��رکت خودروکار ازسال 1381در واحد تحقیق و
ومدلسازی عددي كامپيوتري 4و مدلسازي گلي،5نظرسنجی
مدلها،مدلس��ازی فضاه��ای داخلی،امکان س��نجی مجدد توس��عه ش��رکت ایران خودرو دیزل در جهت طراحی
بر اس��اس ارگونومیوپکیجینگ،اس��تانداردهای س��اخت تولید خودروهای کار شروع به فعالیتهای خود کرد.
ومونتاژ،آنالیز هزینه واس��تحکام جریان س��یاالت ،قابلیت فرآیند کار در این ش��رکت به ش��رح زیر اس��ت:
تعری��ف کار :در ابت��دا مدیران ارش��د ،گ��روه طراحی
بازیافت وتعمیرپذیری ،عملکرد واس��تفاده مجدد توس��ط
مدیریت و معاون مرکز طراحی وتوسعه محصوالت جدید .بازاریابها ونیز مش��تریان به تعریف صورت مس��ئله و
نیاز میپردازند.
دستاوردهای اخیر ایران خودرو از سال :1385
جم��ع آوری اطالعات :برنامه زمان��ی ،تخمین قیمتها،
سمند (خودرو ملی)
می��زان تیراژ تولی��د محصول ،ویژگیهای اس��تفاده گر،
خودرو پارس با همکاری شرکت پژو
کوپه مه��ر ،اولین خودروي نمايش��گاهي ش��رکت در ویژگیه��ای فنی وارگونومیک ،تناس��بات و ...به صورت
اطالعات مورد نیاز پروژه جمع آوری میگردد.
نمایشگاه بین المللی
طراح��ی اولی��ه :ش��امل اتوده��ای تک رن��گ (داخلی
مدله��ای 2/5پروژه  PKب��ه عنوان خ��ودرو کوچک 
وخارجی)
وارزان
طراح��ی نهایی :طراحیها و راندوه��ای رنگی از کلیت
خودروي مفهوميکس��ری به عنوان خ��ودرو دو نفره
وجزئیات سیستمهای نصب شده داخلی وخارجی) ونیز
شهری
تست رنگ
مدل 2/5سمند کوپه
ارائه سه بعدی :مدلس��ازیهای کامپیوتری ،ماکتهای
پروتوتایپ سمند کوپه
اسکیل و...
فيس ليفت6های سمند با نامهای پردیس وزوبین
ساخت :مدل پروتوتایپ
سمند LX
از نمونه محصوالت نام برده شده:
خودرو دونفره سها
 طراحی مجدد اتوبوسSC457سمند لیموزین یا س��ریر خودرو تشریفاتی با امکانات
 طراحی اتوبوس بین شهریC457ارگونومیک برای سرنشینان عقب
اهداف این شرکت برای تولید اتوبوسهای شهری:
سمند رالی
ایجاد طرحی نو با هویت وشخصیتی تازه
وانت سمند به عنوان فعالیت تحقیقاتی
تولیدی بودن محصول
خودرو استیشن
گازس��وز بودن(انتقال جانمایی مخزن گاز از سقف به
خودروي مفهوميساحل بر روی پلت فرم پژو206
شاسی)
پژو206SD
مجهز به سیستم سرمایش
پژوSLX405
بهره گیری از کمترین زمان طراحی تا تولید
سورن
کمترین هزینه تجهیزات تولید وآموزش پرسنل
سمند جوانان
حذف فرآیندهای زمانبر وهزینه دار تولید
سمند SEجایگزین سمند معمولی
صرفه جویی در متریال مصرفی
سخن آخر:
منطبق با امکانات سالن تولید IKD
ما به دنبال پایانی زیبا در آن سوی خط تولید هستیم و
بیشترین استفاده از قطعات
آرزو داریم جایی میان آرامش وزیبای داشته باشیم».
حفظ بازار موجود وایجاد بازار جدید
انطباق با استانداردهای جدید
لحاظ نیازهای مشتری
نشست چهارم
دامنه تغییرات اعمال شده بر دستگاهها:
سخنران :آقای مصطفی عابدین دوست
بخش داخلی
رئیس اداره کل شرکت توسعه خودروکار -ایران
دروازه پروفیل عقب
خودرو دیزل
در موتور
چکيده بحث:
ً
دماغه پروفیلی
آقای عابدین دوس��ت مس��تقیما به معرفی فعالیتها و
مزیت پروژهها
روند تولید در شرکت ایران خودرو دیزل میپردازند:
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هزینه پایین پروتوتایپ وطراحی وتجهیزات
زمان کوتاهتر
انطباق با خط تولید
عدم نیاز به آموزش
حفظ بازار داخلی
صادرات
سخن آخر:
طراحان م��ا آرمانی فک��ر میکنند .وظیفه ماس��ت که
بنگاهه��ای اقتصادی رابشناس��یم و از آنها جلب اعتماد
کنیم تا بر ایدههای ما سرمایه گذاری کنند».

نشست ششم
سخنران :جناب آقای مجتبی بهزادی فر
مدیر بخش تحقیق وتوسعه کارخانه امرسان
چکيده بحث:

«فردش��رو ميگويد :موفقيت حاص��ل احتراق تصادفي
نيست بايد خودتان آگاهانه آتشي را برافروزيد.
پس از انقالب صنعتي در س��ال  1765توس��ط جيمز
وات كه با توس��عه و ارائهي ماش��ين بخار آغاز شد نه
تنه��ا در زندگي مردم انگلس��تان تغيي��ر و تحول ايجاد
ش��د بلكه در زندگي ساير مردم دنيا نيز دگرگونيهايي
ايجاد نمود كه ثمره آن را تا دوره معاصر در توسعه و
نشست پنجم
نوآوري صنايع مختلف ميتوانيم ببينيم .زمان در حال
سخنران:آقای کامران والیان
حركت اس��ت و س��رعت ايجاد تغييرات گاهي تا حدي
طراح ومدرس دانشگاه
پيش ميرود ك��ه با نيم نگاهي چنان از كنار قطار زمان
چکيده بحث:
ميگذرد ك��ه متحير ميمانيم .زمان ك��ه خود مولد اين
آقای والی��ان انگیزه اولیه حضورش��ان در همایش را تغييرات اس��ت گاهي تا حدي س��ريع است كه تغييرات
مطرح کردن بحثی در زمینه طراحی وساخت محصوالتی را در خود حل كرده و گاه ًا با تفكرات يكس��ان در نقاط
که بر اساس سفارش تولید میش��وند (تولید نیمه انبوه) مختلف دنيا همراه ميش��ود .ش��ركت امرسان نيز خود
اعالم کردند .ودر ادامه به معرفی پروژههای انجام شدهي را از حضور در چنين مس��يري مستثني نديده و همپاي
خود در کارخانجات پرداختند:
اطالعات جهاني و در راس��تاي رس��يدن به چشمانداز
«این قبیل تولیدات به لحاظ س��اختاری ،پیچیده نیستند خود كه همانا انتخاب اول مشتريان در بازارهاي داخلي
واشتراکاتی در آنها لحاظ میشود:
و مطرح ش��دن به عنوان يكي از توليدكنندگان موفق در
محصولی
به
رسیدن
-2
 -1ساده کردن صورت مسئله
بازارهاي منطقه ميباش��د با م��دد و توجه به اطالعات
در نهای��ت وضوح و تکلف و س��ادگی .همچنین بایدها و روز دنيا پيش رفته است.
الزاماتی وجود دارد که طراح در هر طرح تابع آنهاست:
ما تالش ميكنيم در پرتو درستي وصداقت ،برقراري
نیاز کارفرما وسفارش دهنده
روابط بردبرد و سرآمدي ،براي مشتريان ارزش پايدار،
مصرف کننده ونیازها
براي كاركنان محيط كاري خوش آيند ،براي سهام داران
محل استفاده
منافع معقول و در جامعه كاري خود روحيه مس��ئوليت
برآورد هزینههای ساخت وتولید
پذيري را توس��عه دهيم .در اين ميان شركت امرسان با
رقبا
توجه به بازار مناس��ب توليدات خ��ود به منظور ارتقاء
ونقل
حمل
سطح كيفي وكميتوليدات و تنوع بخشيدن به محصوالت
سوددهی
توليدي وهمچنين به منظور صدور محصوالت به خارج
محل ارائه واستند
از كش��ور و دس��تيابي به بازارهاي صادراتي تصميم
از نمونه کارهای ارائه شده
بر آن داش��ته كه طرح توسعه را با توجه به محدوديت
تک 
ایچ،
سن
بوتان،
های
ت
شرک
مجموعه استندها برای
مكاني فعلي در محل ديگر و در زميني به مراتب بزرگتر
دانه ،پارس شهاب ،وستا ،خشکبارمانی ،الیت ،محصوالت ب��ه اجرا در آورد و با جايگزين نمودن ماش��ين آالت و
بیک ،پرنسس و روزنامه همشهری و نیز کیوسک عرضه تجهيزات جديدي كه پيش بيني گرديده عالوه بر افزايش
محصوالت و کانترهای تبلیغاتی
ظرفيت ،كيفيت محصوالت را نيز بهبود بخشد.
وغیاب،
حضور
س��اعت
س��اخت وتولید چراغ مطالعه،
اتحاديه هنرمندان مدرن در سال  1930به طراحي تحت
کارت زن مهسا
عنوان علم زيبايي در قلمرو توليدات صنعتي اشاره كرده
فن کوئ��ل خانگی وهیت��ر گازی  940ش��رکت انرژی ،است .ش��وراي بينالمللي جوامع طراحي صنعتي در سال
مجموع��ه آبگرمکنهای ش��رکت بوتان ب��ا هدف نمایش  1969طراحي صنعتي را يك روند خالق دانستند و فيليپ
ساده طرح که خود معرف برند محصول باشد».
اس��تارك ميگويد طراحي ارتباط اس��ت .در دوره اي كه
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طراح��ي و طراحي صنعتي به عن��وان زيبايي ،خالقيت و
ارتباط معرفي ميگردد جايترديدي باقي نميماند كه در
انقالب اطالعاتي ارتباطي در پي ايجاد تغيير ،تحول،توسعه
و طراح��ي محص��والت جدي��د مطابق ب��ا نيازهاي روز
باشيم.
بدين منظور شركت امرسان در جهت رسيدن به چشم
انداز خود ،در واحد طراحي و نوآوري اهدافي را به شرح
زير تدوين نموده است كه عبارتند از:
تنوع بخش��يدن به محصوالت براي ب��اال بردن قدرت
انتخاب مشتريان
افزايش س��رعت طراحي محصوالت ب��ا بهره گيري از
نيروهاي متخصص و تكنولوژي روز
به��ره گي��ري از آخري��ن تحقيق��ات ب��ازار در جهت
به روزرساني محصوالت
ارتق��اي كيفي��ت طراحي جه��ت رقابت ب��ا محصوالت
خارجي
واحد طراحي ونوآوري جهت رسيدن به اهداف ذكرشده
ب��ا بهره مندي از نيروهاي كارآم��د در زمينههاي طراحي
صنعتي ،طراحي جامدات ،مكانيك سياالت ،برق و الكترونيك،
گرافيك و مهندسي صنايع و با اختصاص فضاهايي چون
كارگاه مدلس��ازي ،نمونه سازي ،آزمايشگاههاي مكانيك،
برق و تست تبريد ،آتليه طراحي و ايده پردازي در سالهاي
اخير به س��ازماندهي ،توسعه و تكميل واحد خود پرداخته
است.
عرض��ه  5محصول جديد در س��ال گذش��ته ،طراحي
يخچ��ال و فريزر س��ايد باي س��ايد با توج��ه به فرهنگ
اس��تفاده گر ايراني و همچنين طراحي يخچال و فريزر با
در دو طرف��ه مصداق عيني تالش ما در ش��ركت صنايع
امرسان ميباشد.
در جه��ان امروز اگ��ر صنعتي بخواه��د در جوالنگاه
منطقه اي يا جهاني خود س��ربلند و پيروز باش��د بايد از
عناصر خالقي��ت و نوآوري و در نتيج��ه تغيير و تحول
بهره گيرد و طراحي صنعتي به عنوان عامل پيش��رو در
عرصه رقابت و به عنوان فرآيندي كه خالقيت و نوآوري
را در قالب محصول شكل ميبخشد .عنصري اساسي در
رونق فعاليتهاي صنعتي و توليدي اس��ت و ميتواند در
اين عرصه نقشي محوري ايفا نمايد.
ما به خويش��تن معتقديم و به هر آنچه در سايه تالش
كس��ب ميكنيم ايمان داريم ارتق��اء دانش ،نوآوري و در
نتيجه تبديل ش��دن به رقيبي سرسخت براي محصوالت
خارج��ي آرمانهاي دس��ت يافتني هس��تند ك��ه به آنها
مينگريم و اميدواريم در سايه ايزد منان ،تالش و كوشش
مستمر به هر آنچه ميخواهيم دست يابيم».
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نشست هفتم
سخنران:جناب آقای ناصر سخا
مدي�ر واح�د طراحي صنعت�ي مرك�ز تحقيقات و
نوآوري سايپا
چکيده بحث:

طراح��ی تجاری خودرو درش��رکت س��ایپا ،همکاری
گروههایی چون دفاتر استراتژیک ،گروه تحقیق و توسعه
وگروه طراحی مهندس��ی خودرو که طراحی صنعتی در
زیرمجموعه آن است را میطلبد .آقای سخا میگویند«:به
طور کلی باید هم صدای مش��تری (نیازها) را شنید و هم
درخواس��تهای سازمانهای مس��ئول را ».ودر ادامه به
معرفی روند تولید در کارخانه میپردازند:
«فرایند طراحی استایلینگ مراحل زیر را طی میکند:
در ابتدا جهت گیری و سبک مشخص میشود و بعد مراحل:
تهیه ایدههای اولیه (بهصورت اسکچهای دوبعدی) این
مرحله بر اس��اس ابعاد کلی و مشخص خودرو وقطعات،
طبق نظر کارفرما صورت میگیرد.
تهی��ه چیدم��ان اولی��ه سرنش��ین (بر اس��اس اصول
ارگونومیک و استانداردهای موجود)
تطبیق ایدهها با پلت فرم وچیده مان اولیه
ارائه ایدههای وگزینش دو طرح
تهیه مدلهاي كامپيوتري 7به صورت دو بعدی و س��ه
بع��دی با کمک نرم افزارهای رایان��ه ای) مرحله ای برای
امکان سنجی درست.
تهیه م��دل  1/4از دو ای��ده منتخب (فضاه��ای داخلی
معمو ً
ال یک بهيک ساخته میشوند)
گزینش برتر یا مطالعات امکان سنجی توسط واحدهای
مهندسی گوناگون
تهیه مدلهای فیزیکی در مقیاس طبیعی
طراحی جزئی��ات وقطع��ات (گرافیک چراغه��ا ودیگر
قطعات -صندلیها -آینه بغل -دستگیره و)...
طراحی رنگ و تزئينات داخلي( 8انتخاب رنگ مناسب با
بافت قطعات مختلف ماشین

سخن آخر:

م��ا طراحان با باال بردن توانمندیهایمان در یک یا چند
زمینه ،باعث جدی گرفته ش��دن میشویم و از این طریق
ق��درت توجیح از طرحها وایدههایمان را خواهیم داش��ت
واین گونه است که ارتباطات برقرار میشوند».

نشست هشتم
سخنران :جناب آقای رابرت سرکیسیان
مدير شركت طراحي آرتكو
چکيده بحث:

ایش��ان فعالیتش��ان را در زمین��ه صنع��ت حمل ونقل

(خودرو وریل) با تأسیس ش��رکت آرتکو در سال1381
آغ��از کردند و به ج��ذب کارمند با گذران��دن دورههای
آموزش��ی و کارآم��وزی پرداختند .با ارائ��ه آموزشها
وتعیی��ن اس��تراتژی ورود به صنعت ونی��ز فراهم کردن
ابزار و سیستمهای مدلسازی محیط مناسب برای ورود
به صنای��ع را فراهم س��اختند .فرآیند تولید در ش��رکت
خصوصی ایشان به اینترتیب است:
مطالعه و پژوهش ش��امل مهندسی بازار واستایلینگ-
بررسی روند تحوالت فرمی -بررسی وضعیت موجود-
بررسی بازار و...
طراحیهای سریع(دستی ودیجیتال)
ترسیم نواری مدلسازی
مدلسازی کامپیوتری
مدلسازی یک بهيک
سطح گذاری خارجی
طراحی مفهومیوجزئیات
نمونه سازی سریع
ساخت پروتوتایپ
کنترل کیفی
تولید نهایی
نمونه محصوالت وفعالیتهای شرکت:
داشبورد پراید -رودری پراید -طراحی ومدلسازیهای
خ��ودرو -پروژه توربوترن -پروژه  - 2+4مش��اوره در
ساخت مدل س��مند سال -مدلسازی کامپیوتری وساخت
نمونه -تعمیر ونگهداریترنست پردیس و...
از پروژههای تحقیقاتی با همکاری دانشجویان کارورز
وکارآموز:
صندلی قطارهای درجهيک مس��افربری – داش��بورد
جدید پاژن – کاله ایمنی موتور سواران -سوپر بایک
سخن آخر:
«کلیه فعالیتهای انجام شده وبه ثمر رسیده را میتوان
با سه ویژگی (شخص درس��ت -مکان درست -آموزش
درس��ت) توجیه کرد .هر کاری با تمام پیچیدگیهایش به
تالش متوسطی از شما نیازمند است تا به ثمر رسد».

نشست نهم
سخنران :جناب آقای رضا الهیجی
مدير اداره كل مبلمان ش�هري سازمان زيباسازي
شهرداري تهران
چکيده بحث:

آقای الهیجی زیباس��ازی را این گون��ه تعریف میکنند:
«زیباس��ازی یک فرآیند مس��تمر ودر حال رشد است که با
روانشناس��ی ،فلس��فه ،هنرو فرهنگ ،هویت ،دانش وبینش،
زمان وکارکردهای مختلف ارتباط داشته و ظهور پیدا میکند.
کریستوفر الکساندر میگوید :شهر یک اثر هنری بزرگ است

که آفرینندگانی به وسعت خود وجمعیتش دارد».
و ادام��ه صحبتهای ایش��ان ارائ��ه زیرمجموعههای
تش��کیل دهنده س��ازمان همچ��ون س��اختار برنامهها،
گروههای مرتبط و ...است:
ساختار برنامه مدیریت برای زیباسازی وفضای سبز
تفکر استراتژیک
طراحی پایدار وجنبههای زیست محیطی
مناسب سازی فضاهای شهری
هنرهای شهری
مبلمان
نورپردازی وطراحی جلوههای نور
طراحی محیطی
تبلیغات و تابلوهای شهری
پاکسازی (شامل زدودن زشتیها ،آلودگی ،تخلفات)
فضاهای سبز شهری
گروههای مرتبط در طراحی:
طراحان صنعتی وهنرهای شهری -معماران ومعماری
منظر -مدیران ش��هری واس��اتید وهنرمن��دان -طراحان
شهری وشهرسازی
بهط��ور کل��ی مبلمان ش��هري م��وارد زي��ر را در بر
ميگيرد:
نشیمن شهری
ساعت
سطل زباله
ایستگاه اتوبوس
سرپناه وایستگاه تاکسی
راه بند
استند
بیلبورد
نمایشگر تلویزیونی
پل عابر پیاده
محل پارک دوچرخه
وسایل ورزشی
زمین بازی
سخن آخر:
ما همه عناصر کوچکی هستیم تشکیل دهنده کلی بزرگ
که تنها در کنار هم توانایی انجام کارهای بزرگ را داریم.
پس بياييد با هم باشيم» .
پينوشت:

1 - NPD
2 - Bench Marking
3 - LED
4 - CNC
5 - Clay Modeling
6 - Face Lift
7 - CAS Model
8 - Color &Trim
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