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  مسابقه طراحي پاويون جمهوري اسالمي ايران

  دوبي 2020در اكسپوي  

نمايشگاه اكسپو يك . گيرندهاي جهاني موضوعاتي جهاني را كه بازتاب تجربيات متنوع بشر هستند را در بر مينمايشگاه

با توجه به شش ماه زمان برگزاري نمايشگاه، رويداد بسيار مهم و پراهميت در عرصه جهاني است و بسياري از كارشناسان 

المللي  هاي بينكه توسط دفتر نمايشگاه هااكسپو. ننددا ميجهاني و مسابقات ورزشي ها المپيكفراتر از  آن رادرجه اهميت 

 شود، تفاوت برگزار ميدر دنيا هاي تجاري كه  با نمايشگاه شوند سال يكبار برگزار مي 5هر و گردند  سازماندهي مي

اي براي نمايش آخرين دستاوردهاي فرهنگي،اجتماعي، علمي  نمايشگاه اكسپو رويدادي انتفاعي نيست، بلكه صحنه.دارند

موضوع نمايشگاه از سوي ميزبان و با . باشد ها مي واقتصادي كشورها در چارچوب موضوع نمايشگاه و دورنماي توسعه آن

گردد و برگزاركننده در طول شش ماه برگزاري بدنبال  روز دنيا تعريف ميهاي  در راستاي يكي از چالش  غالباًو  BIE تاييد

دفتر . جهاني است مسئلهكنندگان در جهت رفع يك  كارهاي علمي و عملي بدست آمده از سوي مشاركت دستيابي به راه

اكنون  و هم هايجاد گرديد 1939سال  در هاي اكسپو را بر عهده دارد مديريت نمايشگاه BIE المللي هاي بين نمايشگاه

كشورمان به نمايندگي از سوي  باز ايران كه از دير.ا.المللي ج هاي بين شگاهشركت سهامي نماي .مقرآن در پاريس واقع است

سازماندهي حضور در  ،و به نمايندگي از ايرانانين و وظايف سازماني تكليف شده براساس قو درآمده است BIEبه عضويت 

 .را بعهده دارد هااكسپو

اين كه ايران نيز در آن حضور فعال داشت و  گرديد لندن برگزارشهر ميالدي در  1851در سال  اولين اكسپوي جهاني

اكسپو در  60الزم بذكر است كه تاكنون بيش از .كند تر مي سنگين هاموضوع مسئوليت كشورمان را در حضور در اكسپو

دوره پس از انقالب  هفتو هاي مختلف در قبل  در دوره 1851عالوه بر اكسپوي يران اقصي نقاط دنيا برگزار شده است و ا

  .حضور داشته استه برگزار گرديد ،ايتاليا و قزاقستانچين ،ژاپن ،كره جنوبي، پرتغال، آلمان كه در كشورهاياسالمي 

نكته قابل  .اند كشور و سازمان جهاني جهت حضوردرآن ثبت نام كرده 110بيش ازتاكنون  دوبي 2020در نمايشگاه جهاني 

هاي  با استفاده از تكنولوژي پاويون كشورشان طراحيتامل در اين عرصه بزرگ جهاني، هنرنمايي طراحان و مهندسين در 

روز دنيا است كه منجر گرديده رويداد اكسپو را به يك صحنه رقابت جهاني در به نمايش گذاشتن توان، مهارت و دانش 

  . برگرفته از سنت و مدرنيته تبديل نمايد ، هنري، فرهنگيمعماري
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در راسـتاي موضـوع نمايشـگاه و موضـوع     كشـورمان  اي طراحي گردد كه مويد و بيـانگر اهـداف    سالن مورد نظر بايد بگونه

مدت و بلندمدت كشور را در  هاي كوتاه ها و برنامه ها و توانمندي باشد و بتواند پتانسيل) پويايي( انتخاب شده از سوي ايران

گـردد در معـرض و قضـاوت ديـد بازديدكننـدگان و سـاير        قالب يك سناريوي بازديد كه ركن اصلي طراحي محسوب مـي 

  :هاي ذيل را پاسخ دهند در حوزهمطرح شده از سوي ميزبان  و موضوع رها قرار داده و به بهترين نحو چالشكشو

هايي را بصورت مثبت بر جوامع و زندگي افراد تاثير  هاي جديد و رويه كنندگان راه حل چگونه مشاركت: نوآوري •

 دهند؟ گذارد، توسعه مي مي

حاصل از نوآوري و پيشرفت را به بيشترين تعداد افراد و جوامع، تسري  كنندگان، منافع چگونه مشاركت: شموليت •

 دهند؟ مي

آورند و تغييرات رفتاري  كنندگان نسبت به مشكالت و مناقشات موجود، آگاهي بوجود مي چگونه مشاركت: ادراك •

  نمايند؟ را ترويج مي

المللي و بمنظور فراهم  در اين رويداد بين در همين راستا و با توجه به اهميت و حساسيت ملي و جهاني حضور ايران

هايي كه امكان و آمادگي الزم جهت خلق يك شاهكار بياد ماندني در برابر ساير  نمودن فرصتي برابر براي تمامي شركت

شود با مطالعه مدارك و اطالعاتي كه جهت آشنايي هرچه بيشتر با رويداد مورد نظر در فايل  كشورها را دارند دعوت مي

جهت كسب اطالعات . شركت نمايند دوبي 2020ايران در اكسپوي  پاويونبيني شده است در مسابقه طراحي  يمه پيشضم

  .تماس حاصل فرماييد 22662473 و 21912790 و 22662810هاي  توانيد با تلفن بيشتر مي
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