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ﻣﻮﺳﺴﻪ  ،iFواﻗﻊ در ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ آﻟﻤﺎن ،ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﯾﺰاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﺑﻘﻪ  ۵۰ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن  iFﻧﻮﻋﯽ ﺳﻤﺒُﻞ ﺑﺮای دﯾﺰاﯾﻦﻫﺎی
ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ روﯾﺪاد اﺳﺖ .ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺶ از
 ۵۰۰۰ﻃﺮح از  ۷۰ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻫﺰاروﯾﮏ ﺑﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ رددات ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .اﯾﻦ
ﺑﺎر ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ  ،iF DESIGN AWARDﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﺣﻮزه دﯾﺰاﯾﻦ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل  ۱۹۵۳ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺒﻌﺎت ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻼش ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮔﺮوﻫﯽ از ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻓﯿﻠﯿﭗ روزﻧﺘﺎل در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ
) (Hannover Messeﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﺰاﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﺸﺎن دادن اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﺮای
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن آﻟﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Die gute Industrieformﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻓﺮم ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮب« ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ Industrie
 Forumﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد ،ﻋﻨﻮان  iFﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺨﻔﻒ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮوع ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻧﻤﺎد در ﺣﻮزه دﯾﺰاﯾﻦ ﺑﻮد و اﻣﺮوزه ﻟﻮﮔﻮ  iFﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺤﺼﻮل در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻔﻬﻮم »ﻓﺮم ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮب« ﺑﻪ دوران ﺑﺎﻫﺎوس ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﻓﺮم ﺧﻮب« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ iF .ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﻓﺮم ﻋﺎﻟﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و
ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺖ از اﺑﺘﺪا  ۶اﺻﻞ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻧﻬﺎ را

ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﯾﺰاﯾﻦ ﺧﻮب
اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺰاﯾﻦ و ﻧﻘﺶ آن در زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺮای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن دﯾﺰاﯾﻦ در اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آﻧﻬﺎ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻧﻘﺶ دﯾﺰاﯾﻨﺮﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ
اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺰاﯾﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای دﯾﺰاﯾﻨﺮﻫﺎی ﺟﻮان
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ  iFﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪای و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺮاﺣﺎن ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
ﺛﺒﺖ ﻃﺮح ﺧﻮد در ﺑﺨﺶ ﺣﺮﻓﻪای را دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺨﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه ،ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﺰه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺨﺶ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  iFﺳﺎل  ۲۰۱۷را دارﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰ﺗﯿﺮ
 ۹۵ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم و ارﺳﺎل ﻃﺮح ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۷در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی
ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻣﻌﻤﺎری
ﻣﻌﻤﺎری داﺧﻠﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺪﻣﺎت
ﮐﺎﻧﺴﭙﺖﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻣﻬﻢ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل ﻃﺮح ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﺎﯾﺖ iF
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

