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"بنــه"شناسنامه دومین مسابقه طراحی مبلمان ایرانی 

(  بیژن شیریبه یادبود شادروان دکتر )
: تاریخ های مهم

تا پایان بهمن ماه : دریافت آثار/ 1399ابتدای دیماه : سرآغاز جشنواره
ماهاسفند بیستم : اعالم نتایج/  نیمه اسفند ماه: داوری

مبلمان خانگی : موضوع جشنواره
(اتاق خواب-5تک صندلی -4فضای کار خانگی، -3پذیرایی و نهارخوری، -2نشیمن، -1: رسته های)

:  برگزار کننده
و دکوراسیون ایران و صنایع وابستهشورای ملی مبلمان

داود ربیع: جشنواره مدیر
فاطمه طاهری: جشنواره دبیر

(فاطمه طاهری/ سید رضا حسینی الهیجی/ عبدالرضا محسنی: ستاد اجرایی)

:  داوران جـشنـواره
/ الهیجیسیدرضا حسینی / طاهریفاطمه / عبدالرضا محسنی

/کریمیمجید / داود ربیع /مازیار رضایی/مقصودی ایمان / فراحرابی مرجان 



:...................................................................................فراخوان جشنواره دوم

شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته در نظر دارد دومین جشنواره طراحی ایرانی 

. باتوجه به نیاز امروز جامعه انجام دهدآن رسته هایو مبلمان خانگی با گرایش 
(اتاق خواب-5تک صندلی -4فضای کار خانگی، -3پذیرایی و نهارخوری، -2نشیمن، -1)

از تمامی طراحان، ایده پردازان و تولیدکنندگان دعوت میشود، 
.ندبرای رشد و توسعه کیفی صنعت مبلمان کشور، در این رویداد مهم شرکت نمای

: .....................................................................................................................شعار جشنواره

.اندیشه ایرانـی، تجارت جهانـی
.........: ...........................................................................................................................رویکرد

."تولید ملی"نوآفرینی در طراحی معاصر و 

.به بازارهای جهانی معرفی نمود"ساخت ایران"تولید محصوالتی که بتوان با افتخار و سربلندی با عنوان 
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و حامی 
پروژه
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"ثمینصنعت چوب شرکت "
حامی دومین جشنواره 

"طراحی مبلمان ایرانی"
https://www.saminfurniture.com/



در تداوم این حرکت بزرگ و ملی، و باتوجه به شرایط روز کشور،

.برنامه ریزی شدآنالینبصورت طراحی مبلمان ایرانی دومین جشنواره 

.ددراینصورت، امکان حضور بیشتر و ساده را برای عموم عالقمندان فراهم می ساز

، نشاندهنده آثار بااصالت و بدون تقلید، واصطالحی استعبارت طراحی ایرانی 

برای بیان نقش آفرینی در راستای فرهنگ، هنر و تمدن ملی، که به سبب 

.خصوصیات معنایی، تصویری و فنی از فرهنگهای دیگر متمایز می شود

آثار طراحی و مهرازی، در مجموعه هنر و فرهنگ ایران، از معماری تا صنایع دستی 

.همواره وجود داشته و مسیر خاص خود را در طول تاریخ پیموده است
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، امروزه مفهوم طراحی ایرانی ، بیش از طرحهای سنتی است

هدف ارایه طرحهایی است که متناسب با سلیقه و نیازهای زندگی امروز مردم

ی طرح هایی مطابق با مفاهیم زیبایی شناس. و سبک زندگی ایرانیان ارایه شود

مادری، و توجه به نیاز بازار، فرهنگ و فلسفه سرزمین هنر، از برگرفته 

محصوالت و ایده های قابل رقابت و شایسته ای

.از صنعت مبلمان کشور در اختیار قرار دهد 



:اهداف جشنواره

.لیطراحی مو دستیابی به معناسازیدر مسیر نوآوری، ایده تا تولید مدیریت فرآیند 1.

.دخومعرفیو ارائه طرحهای قابل تولیدبمنظور طراحان و ایده پردازان رایبایجاد انگیزه 2.

.طراحی بر اساس نیازمندی بازار و استفاده کنندگانتخصص توانمندسازی3.

.طراحان با سرمایه گزاران و تولیدکنندگانتعاملایجاد ارتباط و 4.

.صادراتتوسعه و گسترش تولید بستر سازی برای 5.

.و جهش تولید"حمایت از کاالی ایرانی"زمینه سازی برای تحقق شعار6.

.یتمحصوالت فاخر و باکیفو کمک به صنعت مبلمان کشور برای تولید استعدادیابی7.
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:طرحارایهشرایط

باشدییاصیل و اجراطرح های ارسالی میبایست نو، -1

(.استمردود اقتباس مشکلی ندارد ولی کپی برداری )

. جزو اصول اولیه طراحی و شرکت در جشنواره استخالقیتو نوآوری-2

....(.شکل و فرم، نوع استفاده، فرهنگ استفاده، مواد و مصالح، نحوه اجرا و)

:  باشداجزای مهم فرایند طراحیتوضیحات و دارای طرح نهایی می بایست -3

(.و روش ساخت، طرح سه بعدی  همراه با مونتاژ در محیطابعادصورت مسئله و موضوع، )
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( :مالکیت و اصالت)
.ماندخواهدمحفوظطراحنامبهمبلمانملیشورایسویازمعنویمالکیت•

ثراصاحبحقوقیمسئولیت.باشدتقلیدیغیرواصلبایدارسالیطرح:اصالت•

ند،مستشکایتیاتخلفدرصورتجشنوارهدبیرخانهوبودهکنندهارسالبرعهده

را از فرایند جشنواره خارج و پیگرد قانونی مینماید،طرح کپی 

.  مسئولیت حقوقی آن نیز برعهده طراح و فرستنده  میباشد

درصورت  سفارش برای ساخت و تولید آثار، شورا با طراح تماس خواهد گرفت 

. و تمامی مراحل اجرایی با توافق و هماهنگی انجام خواهد شد

.  شرکت در جشنواره بمعنی پذیرفتن اصول و ضوابط تعریف شده است

.با این توافق، طراح تمامی حقوق چاپ و نشر آثار را بنام خالق اثر به شورا میدهد
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:نحوه ارائه آثار

اد ارایه کار بصورت دو پوستر و شیت بندی دیجیتال به ابعاد صد در هفت1.
ت در که میبایس( حداکثر سیصد کلمه)سانتیمتر همراه با چکیده روند طراحی 

.متن پوسترها قرار گیرد
ات ارائه فایل طراحی و تصاویر سه بعدی از زوایای مختلف همراه با ترسیم2.

مقطع، پالن، نماو ابعاد و اندازه و اشل انسانی که موضوع را در قالب دو  
. DPI)۳۰۰و  TIFیا  JPEGبا فرمت )پوستر توضیح دهد،  

وقی آثار ارسالی می تواند به صورت شرکتی، گروهی، انفرادی، حقیقی یا حق3.
(حتما یکنفر بعنوان نماینده گروه معرفی شود). در   مسابقه شرکت داده شود

.  دمحدودیتی برای شرکت کنندگان از نظر تحصیالت، حرفه و تعداد آثار وجود ندار4.
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اول، با تعریف اهداف و جشنواره 
طراحی ایرانی،روش شناسی 

آشنایی و نزدیکی سبب 
کشور، به هنرصنعت جامعه طراحان 

.شدمبلمان و دکوراسیون 
بسیاری از شرکت کنندگان، 
در ارایه کار خود، موفق شدند
بدون تقلید و کپی برداری از

آثار دیگران، صاحب اندیشه ای 
.  نوآورانه و خالق باشند

نوعی تفکر طراحی که شایسته 
.هنرمندان ایرانزمین است

به همین دلیل، طراح در برابر 
ایده و آفرینش محصول خود 

.احساس وظیفه و سربلندی دارد



طراحان منتخب جشنواره اول، 
آثار دیگران، از تقلید و کپی برداری شدند بدون موفق خود در ارایه کار 

.نوآورانه، برگرفته از فرهنگ و هنر خود باشندخالق و صاحب طرح نو، و اندیشه 



طراحی مبلمان ایرانی جشنواره دوم 

در روند اجرایی برنامه های 

:با عنوان "شورای ملی مبلمان"

"جشنواره طراحی بنه"

(BFD Festival)

.به شیوه مجازی برگزار میشود

بمعنای اسباب و وسیله، "بنه"
برگرفته از باروبنه پارسی، 

و مشابه مبلمان فرانسوی است 

.که معنای اثاثیه میدهد

:آدرس ارسال آثار

My.octivent.com



شیوه برگزاری
................................................................................................................

،دخواهد شبرگزارو طراحانشرکت کنندگان آثار روش تقسیم بندی هجشنواره ب

:داوران پس از بررسی و ارزشیابی طرح  های رسیده اعالم نظر خواهند نمود

استایده پردازی و ارائه سه بعدیکانسپت یا در حد ی کهآثار.

 مدل یا پروتوتایپ، شدهنمونه سازی آثار.

دهشتولیدآثار.

:توضیح

.نندافرادی که طرح برتر منتخب دارند، فقط در یک گروه که رتبه باالتری دارد جایزه دریافت میک
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طرح ها در هر بخش براساس شاخص های تعریف شده 
.میشودارزشیابی 
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...................شاخص های داوری در بخش ایده پردازی....................

( :کانسپت)برای طرح هایی که به شکل سه بعدی ارائه خواهد شد 

ایده ناب و آینده نگر      -1

(    ایده مفهومی و تفکر طراحی میبایست پیشرو و عالی تر از وضعیت موجود بازار باشد)

کیفیت طراحی–2
(    توجه به جزییات/ آرایش ساختاری و انسجام طراحی/ پیروی از قواعد مشخص طراحی و سبک شناسی)

بیانی از مدرنیسم و میراث تمدنی -3
(دارای ویژگی یادبود و خاطره انگیزی/ اسالمی-توجه به فرهنگ و هنر ایرانی/ زیبایی شناسی)

سرمایه گذار
و حامی 
پروژه

BONEH
F e s t i v a l

2021



(پروتوتایپ: )شاخص های داوری برای طرح های نمونه سازی شده

نگاه به بازارهای داخلی و خارجی-1
.(..توجه به استانداردها، جنبه های زیست محیطی، بسته بندی، حمل و نقل/ کیفیت محصوالت) 

نوآفرینی-2
(نوآوری/ خالقیت/ دارای اصالت)

متناسب با شیوه زندگی-3
(سبک زندگی و چیدمان/ ی و روانی مانند رضایت و دلپذیریاسحساتوجه به تاثیرات )

اسالمی-برگرفته از تمدن و ارزش های فرهنگ و هنر ایرانی-4
(تالش برای ایجاد معنا و  هویت)

هماهنگی با روش های تولید و مواد اولیه-5
(توجه به تکنولوژی ساخت و مواد جدید)
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:بازارو تولیدشاخص های داوری در بخش 

کارایی و عملکرد–1

کیفیت-2

زیبایی شناسی –3

اقتصاد بازار–4
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:اهدا خواهد شدنقدی به افراد منتخب جوایز طرحها، دسته بندیراساسب

:جایزه نقدی جشنواره

نفرات اول پنج رسته، پانزده میلیون تومان
تومانمیلیون دوم، شش نفرات 
تومانمیلیون سوم، سه نفرات 

(طرح های برتر در کتاب ویژه جشنواره انتشار پیدا میکند)
اط ارتبو سرمایه گزارانبا تولیدکنندگان برای حمایت از طراحان مستعد، ستاد جشنواره -تبصره

.برای همکاری معرفی خواهد نمود، و طراحانی که آثارشان قابلیت نمونه سازی داردخواهد گرفت 
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:کمیته داوری

پارسدانشگاهداخلیمعماریمدیرگروه-معمارداخلیومعمار/محسنیعبدالرضادکتر.
.ایرانداخلیمعمارانجامعهرییس.مبلمانملیشورایعلمیکمیتهعضو

مبلمانملیشورایعلمیکمیتهعضو.تهراندانشگاهچوبصنایعمتخصص/طاهریفاطمهدکتر.

دانشگاه،استاد.زیباهنرهایدانشکدهازصنعتیطراح/الهیجیحسینیرضاسید
.مبلمانملیشورایعلمیکمیتهعضووایرانیطراحیگروهموسس.طراحیمسابقاتداور

مبلمانصادرکنندگاناتحادیهعضوتولیدکننده،ودکوراسیونطراح/فراحرابیمرجان.

امریکاییدرشرکتهایمحصولطراحومشاورپرداز،ایده/صنعتیطراح/مقصودیایمان.

آلمانبرانشوایگهنردانشگاهدردیزاینپژوهشگر.صنعتیطراح/رضاییمازیار.

انمبلمملیشورایعلمیکمیتهعضو.تکنولوژیوچوبصنایعمتخصص/ربیعداوددکتر.

دکوراسیونومبلمانمحصوالتتولیدکنندهوطراحداخلی،طراحومعمار/کریمیمجید...
.کامادیزاینشرکتمدیر.معماریمسابقاتونمایشگاهیمختلفرویدادهایداور


