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راه به روایت راهبر
فقط مخصوص اساتيد نيست؛ مخاطب آن دانشجويان و کل محيط 

علمي هم است.
     بايد زمينه اي فراهم کنيم که استعدادهاي جوانان کشور شکوفا شود و 
شعار جذاب توليد فکر و علم به حرکتي جدي و پايدار تبديل گردد.

تبديل  نوآوری  و  ابتکار  و  تالش  بزرگ  کارگاه  به  امروز   ايران،       
شده اما اين واقعيت، تنها گام اول از روند پيشرفت و سرافرازی کشور 
است. دو دليل اساسی يعنی »آمادگی کشور برای جهش« - و »فشار 
اقتصادی دشمنان«، ثابت می کند که ايران، بيش از هر دوره ديگر به 
کار و کارآفرينی احتياج دارد.در پرتو شناخت ملت از تواناييهای خود و 
جوانانش، فصل توانايی و جهش کشور فرارسيده است و طبعاً در اين فصل، 
کار و کارآفرينی اهميتی به مراتب فراوان تر دارد. فضای پرواز ملت بسيار 
با استعداد ايران، آسمان اليتناهی پيشرفت و افتخار است و انشاءاهلل اين 
 کشور روزی به مرجع علمی جهان- مصداق افتخار مسلمانان و منبع 

تأمين نيازهای مردم جهان به توليدات و کاالها تبديل خواهد شد.

علمي  ري  نوآو نيست.  علم  انتقال  فقط  علم،  توليد    
جهت  ن  اي از  من  را  اين  است.  اهميت  اول  درجه  در 
ديشي،  نوان اين  شود.  فرهنگ  يک  بايد  که  گويم  مي 
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دکتر سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری رياست جمهوری

دکترحسن روحانی
رياست محترم جمهوری اسالمی

دانشگاه  محصول  دانشجويان،  و  اساتيد  از  کنم  مي  خواهش 
علم  توليد  کنيم  کاري  بزنيم؛  پيوند  توليد  و  جامعه  به  را 
توليد  به  فناوري،  و  نوآوري  ابداع،  خالقيت،  کنار  در  شما 
تا  بخورد  گره  خدمات  و  توليد  مختلف  بخشهاي  و  صنعت  و 
اگر  کنيم.  لمس  جامعه  در  را  دانشگاه  محصول  اين  بتوانيم 
خارج  کشور  اين  از  مغزها  تنها  نه  کنيم  فراهم  را  فضا  اين 
باز خواهند گشت. اند نيز  نخواهند شد، بلکه آنهايي که رفته 

وقتی دانشگاه و صنعت وارد کشور شد به تنها چيزی که نگاه نشد 
اين طرفيت های 4 تا ۵ هزار ساله کشور بود. ديد ما در حوزه فرهنگ 
اين نيست که با پول دولتی می شود، فرهنگ ايجاد کرد؛ از سيستم 
دولتی بايد فاصله گرفت، اين سيستم ما را معتاد می کند و پول دولتی 

اعتياد آور است.
معاونت  مجموعه  اصلی  های  برنامه  ازجمله  خالق  صنايع  توسعه 
علمي و فناوري در سال جاری است، با توجه به نيروی انسانی خالق 
از بخش های جدی  يکی  ساله، صنايع خالق  هزار  فرهنگ چند  و 
در  منسجم  برنامه  يک  امسال  است.  آينده کشور  در  اشتغال  توليد 
های  دهنده  شتاب  مانند  برنامه  اين  که  داريم  خالق  صنايع  حوزه 
کسب و کار در حوزه تکنولوژی به زودی به صورت گسترده توسعه 
خواهد يافت و در آينده تاثيرگذاری خود را در جامعه نشان خواهد 
داد. صنايع خالق يکی از بخش های اصلی که می تواند تکنولوژی 

را مورد حمايت قرار دهد.
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حرکت به سمت کارآفريني و توليد محصوالت و خدمات دانش بنيان، 
مبين نگرش پايدار و رويکرد نوين در اقتصاد بين المللي و داخلي است. 
از سوي ديگر دانشگاهها و نهادهاي آموزش عالي نقش راهبردي در  اين 
مسير بر عهده دارند و ايجاد دانشگاه هاي کارآفرين، به عنوان ماموريت 
عمومي و اصلي نهادهاي آموزش عالي در ساليان اخير تعيين گرديده است. 
دانشگاه هنر اصفهان به عنوان بزرگترين نهاد آموزش عالي هنر در مرکز و 
جنوب ايران، با شناخت دقيق و  به موقع اين اولويت، اقدامات خود را در 
اين منطقه آغاز نمود و مرکز رشد تخصصي هنر، نمود عيني يک موفقيت 
در اقدامات دانشگاه در اين حوزه  است که در تعامل و همکاري نزديک 
با شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان صورت گرفت. دانشگاه هنر اصفهان 
با اتکا به توان علمي و تخصصي اساتيد، دانش جويان و دانش آموختگان 
خود مي کوشد تا با حفظ نقش راهبردي خود در زيست بوم کارآفرين 
صنايع خالق، زمينه ساز تحوالت آتي اين حوزه باشد و در مشارکت با 
ديگر نهادها و سازمانهاي مرتبط، مراحل بعدي حمايت از کسب و کارهاي 

فعال در صنايع خالق را آغاز نمايد.؛  اين آغاز راه است.

دکتر مصطفي کياني

رئيس دانشگاه هنر اصفهان

عدل چه بود، آب ده اشجار را ...

ذاتی  طراوت  و  نبوغ  ای،  فيروزه  گنبدهای  شهر  مناسب  بستر 
برخوردار  هنر  زمينه  در  پيشرو  دانشگاهی  ديار،  اين  مردمان 
جوانان  بالندگی  جهت  در  زدنی  مثال  ای  اراده  با  مديرانی  از 
مستعد، شرايطی را پديد آورده است که هر آنچه الزمه به ثمر 
خالق  شرکتهای  آفرينی  ارزش  زمينه  در  نيکو  بنيانی  نشستن 

در زمينه هنر است را فراهم می آورد.
هر اتالف سرمايه ای در برابر اتالف سرمايه جوانان خالق سهم 
می نمايد و هر کوششی در شکوفايی استعدادهای آنان الزم و 
دارد  افتخار  اصفهان  تحقيقاتی  و  علمی  شهرک  است.  ضروری 
که در جهت تقويت زيست بوم نوآوری در زمينه هنر، هر آنچه 
اندوخته علمی، زيرساختی و حمايت های حقوقی دارد به کار 
گيرد تا شاهد برآمدن شرکت های خالق در رشد اقتصاد دانش 

بنيان در اين عرصه باشيم.

دکتر سيد مهدی ابطحی

رئيس شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان
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جامعه  نيازهای  به  پاسخگويی  برای  هنر  تخصصی  رشد  مرکز 
در زمينه ارايه خدمات و محصوالت هنربنيان و نيز کارآفرينی 
دانش آموختگان رشته های وابسته، برنامه ريزی و با تعامل موثر 
بين سازمانی دانشگاه هنر اصفهان و شهرک علمی و تحقيقاتی 
اصفهان و نيز حمايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری 
تاسيس و با هدف ايجاد محيطی مناسب برای استقرار، توسعه، 
خالق،  صنايع  به  وابسته  شرکت های  و  هسته ها  شکوفايی  و 

گسترش يافت. 
اين مرکز پذيرای کليه دانشجويان، دانش آموختگان، هنرمندان، 
سطح  در  هنری  ايده های  سازی  تجاری  جهت  کارآفرينان  و 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاونت  است.  المللی  بين  و  ملی 
نوآوری  فرهنگ  توسعه  و  مناسب  زيرساختهای  تامين  جهت 
رويدادهای  ترويجی،  و  آموزشی  دوره های  برگزاری  طريق  از 
ايده پردازی، و تاسيس فروشگاه های محلی و مجازی آثار هنری 
و هم افزايی  برای شکل گيری  را  مناسبی  زمينه  تالش می کند 
فعاليت هايی چون طراحی، تحقيق و توسعه، و توليد و عرضه  
نهادهای  حمايت  با  است  اميد  کند.  ايجاد  فناوری  محصوالت 
با توجه به ظرفيت های کم نظير و مزيت های نسبی  مسوول و 
استان اصفهان در آينده ای نه چندان دور، شاهد ارتقا مرکز به 

پارک علم و فناوری )فرهنگ و هنر( باشيم.

دکتر محمودرضا ثقفی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه هنر اصفهان

مرکز رشد تخصصی هنر

بستر ورود هنر و صنايع خالق به اقتصاد دانش بنيان
معرفی 

مرکز رشد تخصصي هنر، به عنوان اولين مرکز رشد تخصصی کشور 
در زمينه هنر، در خرداد ماه سال 1394 توسط دانشگاه هنر اصفهان 
و  علمي  معاونت  حمايت  با  و  اصفهان  تحقيقاتي  و  علمي  و شهرک 
با هدف  اين مرکز  است.  اندازي شده  راه  رياست جمهوري،  فناوري 
حمايت از ايجاد و گسترش کسب و کارهاي دانش بنيان و هنر بنيان 
در  ايده  صاحبان  و  هنرمندان  کارآفرينان،  آموختگان،  دانش  توسط 
زمينه هنر، صنايع دستي، معماري، شهرسازي و رشته هاي وابسته، 
اقدام به پذيرش و استقرار گروه هاي کاري و شرکت هاي فعال در 
مناسب  بستری  است  شده  موفق  و  نموده  هنر  مختلف  هاي  زمينه 
برای ورود هنر به اقتصاد دانش بنيان در شهر اصفهان فراهم نمايد. 
تاکنون بيش از 30 شرکت و هسته فعال در زمينه های مختلف اعم از 
صنايع دستی، گردشگری، طراحی صنعتی، محصوالت فرهنگی، جلوه 
هاي ويژه سينمايي و انيميشن، معماری، شهرسازی و ... در اين مرکز 
پذيرش و مستقر شده اند و اميد است راه اندازی اين مرکز، گامی در 
جهت ايجاد پارک علم و فناوری ويژه فرهنگ و هنر و تجاری سازی 

صنايع خالق و فرهنگی در اصفهان باشد.

اهداف و ماموريت های مرکز رشد تخصصی هنر
باتوجه به نياز امروز کشور به تجاری سازی صنايع هنری و فرهنگی و نقش 
 مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در اين زمينه، اهداف و ماموريت های 

زير برای مرکز رشد تخصصی هنر در نظر گرفته شده است:
- ايجاد فضاي مناسب براي شکل گيري شرکت هاي هنربنيان و رشد 

صالح غايي

سرپرست مرکز رشد تخصصي هنر- دانشگاه هنر اصفهان
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آنها در سطح منطقه، کشور و بين الملل
-تقويت کارآفريني، توليد ثروت بر پايه کسب و کارهاي هنربنيان، و 

ارتقاء نظام آموزش عالي هنر
- تقويت ايده پردازي در زمينه کسب و کار در حوزه توليد، توزيع و 

مصرف کاال و خدمات هنربنيان
جذب  جهت  مناسب  شغلی  های  فرصت  ايجاد  جهت  بسترسازی   -

کارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهی
- حمايت از توليدات هنری و کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر 

فناوری و نوآوری های هنری
- برقراری ارتباط هدفمند بين دانشگاه، شرکتهای هنر بنيان و عموم جامعه 

- بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقيقاتی و هنری
- ايجاد زمينه کارآفرينی و حمايت از نوآوری و خالقيت نيروهای جوان 

- گسترش فرهنگ عمومی برای حمايت از هنر

ويژگی های  مرکز رشد تخصصی هنر
از آنجا که مخاطبين مرکز رشد تخصصی هنر قشر وسيعی از افراد اعم 
ايده، صنعتگران هنر و همچنين عموم مردم  از هنرمندان، صاحبان 
برقراری  به  زير  شرح  به  مرکز   کنونی  های  ويژگی  هستند،  جامعه 
ارتباط کارآمد با مخاطبين مختلف کمک کرده و نقش موثری نيز در 

ارائه مناسب دستاوردهای مرکز دارد:
- موقعيت مکاني مناسب در مرکز شهر اصفهان 

و  سالن  کار مستقل  از چهل دفتر  بيش  با  فيزيکی وسيع  - فضای 
کنفرانس مجهز 

- وجود امکانات کارگاهی و نمايشگاهی  در ساختمان مرکز 
- تنوع موضوعی گسترده در پذيرش هسته ها و شرکت های نوپا

- بهره مندی از مشاوره تخصصی اساتيد دانشگاه هنر اصفهان
- حمايت و همکاری شهرک علمي تحقيقاتي اصفهان به عنوان يکی 

از متوليان مرکز 
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برخی از دستاوردهای شرکت های مستقر در مرکز رشد 
تخصصی هنر 

دبيرخانه  از  کشور  هنری  بنيان  دانش  شرکت  اولين  مجوز  کسب   -
فناوری  و  علمی  معاونت  بنيان  دانش  های  شرکت  ارزيابی  کارگروه 

رياست جمهوری توسط  شرکت نگاره گردان شهر فيروزه ای 
- ارائه اولين اپليکيشن بازار آنالين محصوالت هنری دست ساز ايران 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه  شرکت  توسط  بازآرتچه  نام  به 

دانش گستر آرمين

تاالر رويش مرکز- محل استقرار کارگاه های خلق اثر تاالر جوانه مرکز- محل استقرار دوره رشد مقدماتی

 - کسب مقام سوم برترين فرصت سرمايه گذاری جشنواره فن آفرينی
 شيخ بهايی 139۵  توسط شرکت نگاره گردان شهر فيروزه ای 

- کسب مقام سوم بعنوان نرم افزار برگزيده در بخش رسانه ای نخستين 
فناوری  توسعه  توسط  ساخت  ايران  هنری  فرهنگی  ملی،  جشنواره 

اطالعات و ارتباطات دانش گستر آرمين برای نرم افزار بازآرتچه
- کسب عنوان "شرکت خالق" توسط 9 واحد از شرکتهای مستقر در 

مرکز رشد تخصصی هنر
- کسب نشانهای متعدد ملی مرغوبيت در حوزه صنايع دستی 

توسط شرکت هاي فعال در حوزه صنايع دستي در مرکز
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آشنايي با مراکز رشد
شرکتهای کوچک و متوسط فناور و خالق در رونق اقتصادی، 
توسعه فناوری و نوآوري و به تبع آن، کارآفريني نقش بسيار 
زيرساخت  ايجاد  گرو  در  شرکتها  اين  توسعه  دارند.  موثری 
شروع  دوران  در  آنها  خطرپذيری  کاهش  برای  الزم  های 
فعاليت خود می باشد. يکی از اين زيرساختها، مراکز رشد يا 
انکوباتورها هستند. مرکز رشد برای کارآفرينان و واحدهای 
کوچک ومتوسطی که با تکيه بر فناوری، نوآوري و يا خالقيت 
دارای ايده های قابل تجاری شدن هستند، برای مدت چند 
و  خدمات  نيز  و  ضروری  های  مشاوره  و  اطالعات  سال 
تحهيزات مناسب را برای رشد و ارتقای آنها ارائه داده و آنها 
را برای حضور مستقل و موثر در صحنه بازار آماده می کند.

واحدهای  نوپا در طي دورة حضور در مرکز رشد، با استفاده از 
دستاوردهاي تحقيقاتي، به منظور دستيابي به دانش فني و آمادگي 
براي توليد محصول يا خدمات، تالش خواهند کرد. در اين دوره، 
 مرکز رشد عالوه بر ارائة امکانات و خدمات پشتيباني، هدايت
 و نظارت بر فعاليت اين واحدها را  نيز به عهده خواهد داشت.

ارائه مي شود  واحدها  به  مرکز رشد  در  معموالً  خدماتي که 
عبارتند از: 

خدمات پشتيبانی  
خدمات اسکان، دسترسي به تلفن و دورنگار، مبلمان اوليه 

فضاها، کارپردازي و خدمات دبيرخانه اي،  امکان استفاده از 
اتاق هاي کنفرانس،  تجهيزات سمعي و بصري و دستگاه هاي 

فتوکپي و تکثير

خدمات اطالع رساني 
و مراکز اطالع  به کتابخانه  اينترنت، دسترسي  به  دسترسي 

رساني و نرم افزارهاي رايانه اي

خدمات مشاوره اي و آموزشي 
مشاوره هاي مديريتي، مالي و بازرگاني، خدمات حسابداري و 
حقوقي، برگزاري  سمينار و يا کارگاههاي آموزشي مورد نياز 

براي شرکتهاي تازه تاسيس 

خدمات پشتيباني فني
ارائة خدمات فني و مهندسي، استفاده از امکانات آزمايشگاهي 

و کارگاهي

خدمات مالي و اعتباري 
 امکان استفاده از اعتبارات  خدماتي و  تحقيقاتي، کمک به 
دسترسي به منابع مالي و جذب  سرمايه گذاران، تسهيل در  

جذب طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي 
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  گردش كار پذيرش واحدهاي فناور

اطالعات مقدماتي، شرايط پذيرش،  ارائه  

  هافرم تكميلمعرفي سامانه الكترونيكي جهت ثبت نام و 

 بررسي كارشناسي فرم هاي تكميل شده 
 و داوري اوليه

 طرح در شوراي پذيرش مركز رشد تخصصي هنر 

 و ارزيابي جهت تعيين داور

 برگزاري جلسه مصابحه با حضور اعضاي شوراي پذيرش 
 و ارزيابي، داور متخصص، تيم متقاضي

ندي نظرات داوران در شوراي پذيرش و ارزيابيبجمع   
 

 اعالم نتيجه به متقاضي و اقدام الزم جهت استقرار
 

نداشتن 
اوليه طشراي  

عدم 
 پذيرش

اعالم به 
 متقاضي

 تكميل مدارك
 

اعالم به 
 متقاضي
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نمونه پرسش های مطرح شده از متقاضيان استقرار در مرکز رشد در جلسه مصاحبه

1- چرا می خواهيد در مرکز رشد مستقر شويد؟

2- ماهيت ايده محوری و موضوع کاری واحد فناور  چيست ؟

3- آيا برنامه  ريزی برای ثبت نمودن موسسه وجود دارد؟

4- برای اجرايی کردن ايده محوری، چه نوع حمايت و خدماتی را از مرکز رشد انتظار داريد؟

۵- چقدر آمادگی برای فعاليت گروهی داريد؟

6- موسسين، برای فعاليت در موضوع کاری مورد نظر، چقدر می خواهند سرمايه گذاری کنند؟

7- آيا فعاليت شما منجر به ايجاد يک حرفه خواهد شد؟

8- تشکيل واحد فناور  چقدر اشتغال ايجاد می کند؟

9- برای فعاليت در بخش خصوصی چه انگيزه هايی داريد؟

10- آيا در صورت عدم پذيرش، در مرکز رشد، باز هم حاضر به پيگيری موضوع کاری پيشنهادی خود هستيد؟

11- آيا قصد فروش دانش فنی اکتسابی را  داريد؟ 

12- در صورتيکه قصد توليد انبوه  داريد چه ميزان سرمايه و چه مجوزهايی برای توليد انبوه الزم داريد ؟

13- در صورتيکه که قصد توليد انبوه داريد سرمايه مورد نياز را چگونه تامين خواهيد نمود ؟

14- چگونه می خواهيد سهمی برای خود در بازار ايجاد نماييد؟

1۵- پيش بينی شما از بازار فروش محصول چگونه است ؟

16- رقبای شما چه کسانی هستند؟

17- چه خطراتی موضوع کاری شما را تهديد می کند؟

18- معيارهای پيشنهادی شما برای ارزيابی از روند فعاليتهای واحد خود چيست؟

19- متقاضی جه امکاناتی از مرکز رشد می باشيد؟

20- آيا حاضر به شراکت در ايده خود با موسسه ديگری هستيد؟
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مشخصات واحدهای مستقر در دوره رشد مرکز رشد تخصصي هنر 97-94
 گزارش عملكرد مرکز

 

 

 

 

  صفحهآرمآدرس سايتزمينه فعاليتمديرعاملعنوان واحدرديف

1 
شركت آراسته 

 نمايان واال

حامد بابا 
 محمدي

توليد كيف هاي چرمي با 
استفاده از بازنمايي نقوش 

توليد احجام چرمي  -سنتي
 تزئيني

anoleather.com18  

2 
رنگين شركت 

 تابش اصفهان
 بهرام دباغي

طراحي و توليد شيشه هاي 
 دوجداره هنĤري

rangintabesh.com 20 

3 
شركت زرشيد 

 نگار مانا
 آزاده همتي

طراحي كارآمد مصنوعات 
بازار طال و جواهر با تكيه بر 

 المانهاي هنر ايراني
-- 22 

4 
شركت هنر 

آفرينان قلمكاري 
 **محور

محمد علي 
چيت ساز 

 زاده

توليد پارچه هاي قلمكاري با 
 ثبات –ويژگي ظرافت پارچه 

رنگي باال و حاوي نقوش 
 مناسب با ذائقه روز

sun.ir-be 24 

5 
شركت رنگين 

 جامه نگار
 الهه مبليان

محصوالت طراحي و توليد 
 چرمي (كيف و كفش )

- 26 

6 
شركت آمايشگران 

 *سبز اسپادانا

احسان 
 مالكي پور

طراحي و توليد وسائل بازي 
پيچيده و خالقانه در فضاي 

 باز
asacons.com 28 

7 
شركت پاد مهراز 

 ***گردون

راهله 
 طاهريان

طراحي و توليد المانهاي 
پيشرفته معماري بر اساس 

الگوهاي بايونيك و 
 پارامتريك

-30 
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  صفحهآرمآدرس سايتزمينه فعاليتمديرعاملعنوان واحدرديف

8 
شركت پايا فرين 

 پيروز

محمد رضا 
 دينارم

فراوري سنگهاي طبيعي با 
استفاده از پليمرهاي رزيني 
براي نقش اندازي ماندگار 
جهت استفاده در تزئينات 

 ساختمان

padaf.ir 32 

9 
شركت كار آفريني 

 بوم كلبه مانا
 فريده مكاري

سامانه آنالين رزرو جاذبه 
 هاي روستايي

hideh.ir 34 

10 

شركت نگاره 
گردان شهر فيروزه 

 ***اي

آزاده 
 آهنگريان

طراحي و ارائه خدمات و 
محصوالت گردشگري تجربه 

محور و خدمات واقعيت 
 حوزه گردشگري افزوده در

-negarehgardan
co.ir

 36 

12  

شركت مهندسي 
توسعه فناوري 

اطالعات و تجارت 
  تفاوت

موسي 
  مشتاقيان

طراحي و توسعه راهكارهاي 
هوشمند مبتني بر تكنولوژي 
آموزشي با رويكرد استفاده از 

  ابزارهاي نوين

Tafavot.co.com38  

13 

شركت نواوران 
توانمند فرهنگ 

 امروز

 افشين براتي

–پلتفرم آموزشي (آنالين 
آفالين)توليد محتواي مستند 

 آموزشي زير دستي
zirdasti.com 39 

14 
شركت حامي 
 رسانه نو انديش

ايمان 
 خسرويان

توليد محتوا به روش 
 انيميشن در حجم انبوه

hamiresane.ir 40 

پندار آفرين لحظه   15
  هاي هستي

 سمانه
  عشوريان

 صنعتي طراحي و معماري
 و طراحي و داخلي طراحي
 ،طراحي مبلمان ساخت

  محصول

paale.ir42  

16 
طراحان سرزمين 

آران
سعيد 
 خسروي

وعرضه طراحي، توليد 
محصوالت خاص خانگي با 

 كاربرد روز مره
metotec.ir 44 

17 
شركت اسطوره 
 نگاران پارسي

محمد 
 رضواني

طراحي و توليد سراميك 
نقش برجسته و نقش دار در 

نماي داخلي و خارجي 
 ساختمان

- 46 
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ادامه مشخصات واحدهای مستقر در دوره رشد مرکز رشد تخصصي هنر 97-94

* خروج از مرکز
** مستقر در سيتی سنتر

*** مستقر در شهرک علمی تحقيقاتی اصفهان

  صفحهآرمآدرس سايتزمينه فعاليتمديرعاملعنوان واحدرديف

شركت برنا بينش   18
 هاي ابزارك توليد و طراحي  مالكيايمان   ***درخشان

  Bornabinesh.com 48  محور كاربر خانگي هوشمند

شركت هوش ناب   19
  هنر

سيد حامد 
  مصلحي

طراحي خدمات گردشگري 
در بستر آنالين به صورت 

B2B سامانه اشتراك گذاري)
تور بين آژانسهاي مسافرتي و 

  گردشگري)

.TourBo.net   50  

شركت تفكر   20
  كودكانديشه 

محمد رضا 
  نيلفروشان

طراحي ، ساخت وتوليد 
وسايل بازي كودكان در 
سالن هاي انتظار مراكز 

  درماني -بهداشتي

tkttoys.ir 51  

21 
شركت پويا نگاران 
 *پيچك سبز بهار

حميد 
 حديدي

ساخت جلوه هاي ويژه 
انيميشن و  –سينمايي 

 بازيهاي رايانه اي
sipand.com -  

22 
شركت ويستا 
 رادمان آرين

سيد احسان 
 اعتمادي فر

طراحي و توليد بسته بندي 
 هوشمند و فعال

- -  

23 

شركت فن 
 دآفرينان هوشمن
عصر دانش 

 *آرمين

عاطفه 
 داوريان

بازار آنالين خريد و فروش 
 محصوالت دست ساز هنري

bazartche.ir -  

24  
شركت كندوي 
ايده و محصول 

  اسپادان
  مهدي بقايي

تدوين شابلون طرح آوري و 
ناوبري برنامه هاي جامع 

  زيباسازي شهرها
---  

موسسه جهان   25
  رسول عابدي  *نماي كالس يك

طراحي و توليد المانهاي 
 مبلمانتزئيني زيباسازي و 

  شهري
---  
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بخش دوم: 
معرفی جامع 

شرکت های مستقر و عضو 
مرکز رشد تخصصی هنر
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موضوع و عنوان ايده محوری: 
 طراحی و توليد صنايع دستی نوين چرمی با الهام از                   
نقوش سنتی ايرانی )رخ واره های چرمی – کیفهای 
 – ای  مجسمه  کیفهای   – قالبی  و  تخت  حصیری 

کیفهای دور باف(

شرکت آراسته نمایان واال  )آنو( 
مديرعامل: حامد بابامحمدی

تاريخ استقرار: شهريور 9۵
زمينه فعاليت: توليد هرگونه صنايع دستی که تمام يا بخشی 

از آن مرتبط با صنايع چرم پوست و خز باشد.

فناوری ها/ نوآوری های تجاری شده 

احجام چرمی و حصيرهای چرمی
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09133292410-32362467   
 anoleather.com  
 hamed.mohamadi@hotmail.com 

موفقيت های ويژه، جوايز و افتخارات:
- کسب سه نشان ملی مرغوبيت کاال در سال 94 

در  خالق  شرکت  چهار  از  يکی  نوان  ع کسب   -
نمايشگاه ربع رشيدی تبريز سال 96

اهم فعاليتهای انجام شده:
برگزاری نمايشگاه های اختصاصی موزه هنرهای معاصر 

حوزه هنری – شرکت در نمايشگاه آرتيجيانا ميالن
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               موضوع و عنوان  ايده محوری: 
             ساخت و توليد شيشه های دوجداره هنری

معرفی اجمالی محصوالت:
تيم کاری شرکت رنگين تابش اصفهان فعاليت خود را از سال 
1389 با طراحی و ساخت درب و پنجره های هنری آغاز نمود 
و تا کنون بيش از ده ها پروژه موفق در اين زمينه در سطح 
کشور اجرا نموده است  که محصول نهايی اين شرکت شيشه 

های دوجداره بنام آرت وين می باشد.

آرت وين چيست؟
آرت وين نسل جديدی از هنر گره چينی ايرانيست که با صنعت 
روز ساختمان تلفيق شده است. آرت وين بصورت شيشه های 
دوجداره قابل عرضه می باشد. اين محصول جايگزين مناسبی 
برای استفاده گره چينی دستی در سازه های جديد می باشد. 
سليقه  به  توجه  با  شماری  بی  های  نقش  و  درطرح  وين  آرت 

مشتری قابل اجرا می باشد.

رنگین تابش اصفهان
مديرعامل: بهرام دباغی 

تاريخ استقرار: فروردين 9۵
زمينه فعاليت:  ساخت شيشه های دوجداره هنری

ويژگی های آرت وين چيست؟
1. مقرون به صرفه و اقتصادی نسبت به موارد مشابه

2. تنوع بی شمار طرح ها وارائه طرح دلخواه توسط مشتری
3. عايق صدا, دما, رطوبت و اشعه های مضر نور آفتاب

فلـزی، چوبی،  های  انواع چهارچـوب  در  نصب  قابـل   .4
UPVC و …

۵. مورد استفاده در طراحی داخلی و خارجی ساختمان
6. نظافت, نگهداری و تعميرآسان نسبت به گره چينی دستی
7. استفاده از المان های سنتی ايرانی درساختمان های مدرن

8. تصفيه نور سفيد آفتاب به طيف های نوری مختلف
9. ايجاد بعد هنری در فضای داخلی و خارجی ساختمان

10. خدمات مشاوره و طراحی رايگان
جديد  ی  پنجره  قاب  و  چهارچوب  به  نياز  بدون   .11

درصورت موجود بودن چهارچوب و قاب های قبلی
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 09138130918
rangintabesh.com
artwiniran@gmail.com

موفقيت های ويژه، جوايز و افتخارات:
استان قم24  نرم  فناوری های  نمايشگاه  - شرکت در 

آذر 9۵ 
- قرارگرفتن در ليست شرکت های خالق ارديبهشت 97
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معرفی اجمالی محصوالت / خدمات اصلی شرکت:
عرصه طال و جواهرات قيمتی هر روز دستخوش تحوالت اقتصادی، 
اجتماعی و حتی هنری است و به طور کلی همواره شاهد کاهش 
منابع معدنی و از سوی ديگر هميشه با افزايش قيمت در اين بازار 
روبرو هستيم. اين امر موجب شده عرصه طال و جواهرات هر روز 

حساستر، خالقانه تر و جذاب تر شود.
مشتريانی که هزينه هنگفتی برای خريد جواهرات و زيورآالت خود 
ميپردازند يقيناً برای زيبايی، خالقيت، منحصربفرد بودن و جذابيت 
بيشتر، ارزش و جايگاه رفيعتری قائل هستند و اينجاست که ارزش 

کار زرشيد رخ می نمايد.
شرکت زرشيد نگار مانا با نام تجاری زرشيد به همت جمعی از 
 فارغ التحصيالن نخبه و هنرمندان حوزه صنايع دستی تشکيل 

و در مرکز رشد تخصصی هنر اصفهان مستقر شده است.
زرشيد با ايجاد ارتباط نزديک بين مشتری، طراح و توليد کننده 

سعی دارد عرصه طال و جواهرات را به نفع مشتری بهبود بخشد.
هميشه  مشتريان  نياز  و  درخواست  سليقه،  ديگر  بيان  به 
دريافت  از  کاملی  سيکل  تعريف  با  زرشيد  و  بوده  اولويت  در 
خصوصيات کاربر نهايی آثار همچون سن، جنسيت، خصوصيات 
ظاهری و جسمی )فرم صورت، آناتومی بدن، رنگ پوست، رنگ 
متغير  دهها  و  اجتمايی  جايگاه  عاليق،  و  ...(، ساليق  و  چشم 
و  بستری سفارشی  در  را  رضايتمندی  بيشترين  ديگر  اثرگذار 

هنرمندانه برای شما ايجاد ميکند. 

زرشید نگار مانا
مديرعامل: آزاده همتی
تاريخ استقرار: تير 96

زمينه فعاليت: طال و جواهرات

موضوع و عنوان ايده محوری:
و  جواهر  طال،  مصنوعات  انواع  اجرای  و  طراحی 
فلزات قيمتی بر پايه نقوش ايرانی و با نگاهی نو 
به مواد تکميلی طال )تکنيک ميناسازی مشبک(
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            اهم فعاليتهای انجام شده:
    طراحی خالقانه و منحصر بفرد بر اساس تجزيه و تحليل و 
تاثير  که  متغيرها  ديگر  بسياری  و  بدن  و  آناتومی چهره  آناليز 
بسزايی در خاص و تک بودن محصول در بازار و در بين رقبا دارد.

031-32374834   
---
Zarshidnegarmana-co@istt.ir

موفقيت های ويژه، جوايز و افتخارات:
برگزيده دومين نمايشگاه ساالنه آثار دانشگاه هنر 

اصفهان، اسفند 92 
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              موضوع و عنوان ايده محوری: 
                در ايده حاضر، با نهادينه سازی نگرش های مديريتی 
و استفاده از مواد اوليه مرغوب )اعم از پارچه و رنگ(، و نيروی 
انسانی متخصص، صنعت دستی توليد پارچه قلمکاری را که ساليان 
درازی است نه تنها رشدي نداشته، و متاسفانه همواره از لحاظ 
کمی و کيفی رو به افول بوده است، اعتال بخشيده و با آميختن 
اين هنر- صنعت و الگوهای نوآورانه صنايع دستی- ماشينی ديگر 
)از جمله صنايع چرم، چوب، پوشاک و...(، به نحوی از دو جنبه 
حجم توليد و سطح کيفيت، جايگاه آن ارتقا می يابد و در حقيقت 
حضور پررنگتری در آحاد مختلف جامعه پيدا کند؛ در راستای اين 
موضوع با حفظ ماهيت اصلی و سنتی پارچه های قلمکاری، و بهره 
گيری از علوم متنوع که هرکدام به نحوی رشد جايگاه اين فعاليت 
هنری- اقتصادی را ياری می رسانند، از طرفی شرايط اشتغال افراد 
با تخصص و توانمنديهای گوناگون فرآهم آمده و از سوی ديگر 
آنگونه که محصوالت اين رشته هنری پيش از اين نيازهای وسيعی 
از مايحتاج روزمره را تأمين می نموند، هماکنون نيز کاربردهايی 

منطبق با مطالبات جامعه امروزی برای آن تعريف خواهد شد.

مديرعامل: محمدعلی  چيت ساززاده
تاريخ استقرار: بهمن 94

زمينه فعاليت: توليد پارچه های قلمکاری اصيل ايرانی 

 به طور خالصه، با انتخاب جنس متناسب پارچه برای کاربری های 
گوناگون، و استفاده از رنگهايی با ثبات و ماندگاری کافی و تلفيق 
طرحهايی که در سليقه جامعه حال با نسبت بيشتری مورد پسند 
قرار ميگيرد و دست يافتن به تجربه جديد در زمينه طرح و نقش 
با کمک اساتيد فن ميتوان محصوالت جديدی را در زمينه توليد 
آثار قلمکار بوجود آورد و در عين حال اجرای کار به وسيله قلم 
مو انجام خواهد شد که از اين طريق گام مثبتی در برابر رکود 
موجود در اين رشته برداشته شده و امکان استفاده از محصوالت 
ايرانی در برابر واردات کاالهائی از جمله قابهای تزئينی، روميزی، 
روتختی، پرده، مبل، پالتو، کيف، کفش، و... با بهترين کيفيت و 
جذابترين رنگ و نقوش، و البته با ارزش کار دست، ميسر ميگردد.

هنرآفرینان قلمکاری محور »بی سان«

            فناوريها/  نوآوريهای تجاری شده: 
            در مقايسه توليدات معمول در بازار با آن چه در اين 
»بی سان«  مجموعه  که  گفت  می توان  می شود،  انجام  شرکت 
به منظور احياء شيوه اصيل قلمکاری با استفاده از قلمو روی 
نقوش و رنگ های متناسب  پارچه های دارای ظرافت و حاوی 
ذائقه روز تشکيل هويت داده است. در حقيقت سعی دارد  با 
آن چه در طی سال های اخير و در محصوالت با کيفيت پائين 
ناديده گرفته شده است را به نحو احسن اصالح و تأمين نمايد.

به بيان ديگر بکارگيری قلمو به جای چاپ به وسيله مهر برای 
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 031- 36۵۵0488
Be-Sun.ir 
Mail@Be-Sun.ir 

اهم فعاليتهای انجام شده:

- هويت بخشی و ارتقای جايگاه هنر اصيل ايرانی با 
نگاه  خاص به قلمکاری

- دستيابی به جايگاه ارزشی پارچه های قلمکاری
- برندسازی در بازار صنايع دستی
- کسب درآمد و سودآوری پايدار

دانش  برای  مستمر  کارآفرينی  و  زايی  اشتغال   -
آموختگان دانشگاهی در مقاطع کارشناسی تا دکترا

- استفاده از موقعيت و فرصت های موجود برای ورود 
ارز خارجی به کشور و استفاده از صادرات در بخش هنر

اين  انتخاب نقوش منحصر به فرد قلمکاری در  انتقال طرح و 
باالترين حد خود  در  کار  باعث می شود سطح کيفی  شرکت، 

قرارگرفته و ارزش واقعی کار دست را هويدا سازد. 
همچنين گفتنی است اعضای »بی سان« که از جمله سرمايه های 
انسانی جوان و دانشگاهی محسوب می شوند، در طراحی و اجرای 
نمونه های يکتا و بی مانند محصول از خود به طور متداوم خالقيت 
پيشين  بهترين های  تکرار  به  حتی  و  داده  بروز  را  الزم  ابتکار  و 
بسنده و اکتفا ندارند .از سوی ديگر، انتخاب پارچه هايی با 4 برابر 
ظرافت نخ بيش تر در مقايسه با قلمکاری )چيت سازی(های مرسوم 
استاندارد ملی  از حد  باالتر  نوری و سايشی  ثبات  با  و رنگ هائی 

ايران بر جمله اين تفاوت ها می افزايند. 

موفقيت های ويژه، جوايز و افتخارات:
 - برگزاری نخستين دوره بازآموزی قلمکاری اصيل ايرانی 
با همکاری اداره کل فنی وحرفه ای اصفهان )پائيز 94(

- عضويت در کميسيون فنی تدوين استاندارد »صنايع 
دستی- هنر قلمکاری- ويژگيها و آئين کار« سال 9۵

و  قلمکاری  توليد  ر  د اصالت  ملی  نشان  ت  درياف  -
معرفی به کارگروه بين المللی اصالت هنری )تابستان 

و پائيز 96(
- قرارگيری در فهرست 100 يادگار ماندگار اصفهان 
شده  فراموش  قلمکاری  کنندگان  احياء  ن  عنوا به 

)ديماه 96(
علمی  معاونت  از  »خالق«  شرکت  نوان  ع کسب   -

وفناوری رياست جمهوری )زمستان 96(.
- کسب نشان ملي مرغوبيت صنايع دستي )1396(
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رنگین جامه نگار
مديرعامل: الهه مبليان

تاريخ استقرار: ارديبهشت 9۵
زمينه فعاليت:  طراحی و توليد مصنوعات چرمی

توليد  و  ايده محوری: طراحی  موضوع و عنوان 
کيف و کفش زنانه بدون پاشنه با تکنيک نگارگری 
روی چرم طبيعی بر مبنای نقش مايه های گياهی، 

حيوانی و خط نگاره ها 

اهم فعاليتهای انجام شده: 
- طراحی و توليد کيف و کفش های ست زنانه

- استفاده از موتيف  های ايرانی در طراحی محصوالت 
- توليد محصوالت تلفيقی )استفاده از متريال هايی 

مانند چوب، فلز و سفال(
- شرکت در نمايشگاه نوروزی در سال 97

معرفی اجمالی محصوالت / خدمات اصلی شرکت:
محصوالت: کيف و کفش زنانه، کيف پول زنانه و مردانه، کيف 

ديپلمات، مصنوعات چرمی تبليغاتی 
چرمی،  مصنوعات  توليد  و  طراحی  شرکت:  اصلی  خدمات 
آموزش  چرمی،  مصنوعات  انواع  توليد  و  طراحی  آموزش 

نگارگری روی چرم
ايرانی،  سنتی  های  پوش  تن  گالری  محصول:  اصلی  بازار 
 نمايشگاههای صنايع دستی، بازارچه های هنری و فضاهای مجازی
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 031-32374494-0936323832۵
-
jamehnegar@istt.ir

موفقيتهای ويژه، جوايز، افتخارات: 
برگزيده اول دومين رويداد ايده شو در اسفندماه 93

دستاوردهای شاخص و ساير موارد: 
طراحی و توليد تخصصی کيف محصوالت پزشکی برای شرکت 

صنايع الکترواپتيک اصفهان



سالنامه داخلي مرکز رشد تخصصي  هنر 
دانشگاه هنـر اصفهان- تابستـان 1397

28

آمایشگران سبز اسپادانا
مديرعامل: احسان مالکی پور

تاريخ استقرار: تير 9۵
زمينه فعاليت: معماری و شهرسازی

معرفی اجمالی محصوالت / خدمات اصلی شرکت :

تفريحی  سازه های  نمونه سازی  و  طراحی  شامل  محوری  ايده 
تعاملی بر مبنای بازی های خالقانه، بومی سازی شده، زيست پذير، 
زمينه گرا، انحصاری و برندساز)آوازه ساز( متناسب با استانداردهای 

بين المللی در فضای شهری عمومی و نيمه عمومی است.
هدف از انجام طرح توليد سازه های تفريحی خالقانه و زمينه گرا 
تفريح  امکانات  تامين  برای  ايران  بومی  فرهنگ  با  متناسب 
کودکان  مختلف  گروه های سنی  برای  مفيد  هيجانات  و  سالم 
و نوجوانان، جوانان، بانوان، سالمندان خواهد بود تا شادابی در 
زندگی شهری را برای آنها به ارمغان بياورد. در وضعيت کنونی 
فاقد  و خصوصی  عمومی  فضاهای  در  موجود  سازه های  عموم 
تنوع، غيرمنعطف و غير تعاملی است و قسمتی از محصوالتی 
گونه  هر  فاقد  می شود  خريداری  کشور  از  خارج  از  که  هم 
هماهنگی با فرهنگ بومی و زمينه ی اجتماعی در ايران است. 
صنعت  طرح،  اين  پيشبرد  با  می شود  تالش  منظور  همين  به 
مبلمان سازی و سازه های بازی در کشور به خودکفايی رسيده و  
از واردکردن سازه ها و محصوالت خارجی مشابه بی نياز شود. 

پازل   1۵ بازی  از  برگرفته  آسا(  شرکت  )جورچين   جورسا 
)fifteen puzzle ( می باشد که در قرن 19 در شهر نيويورک 
اختراع شده و بر اساس مجموعه اعداد مرتب شده و به صورت 
انفرادی مورد استفاده قرار می گرفته است. هم اکنون اين بازی 
به شکلی خالقانه ارتقاء يافته تا از يک بازی فردی به يک بازی 
افزايش  اثرات مثبتی همچون  جمعی و تعاملی تبديل شده و 

هوش، افزايش تمرکز و افزايش حافظه را به دنبال دارد. 

              موضوع و عنوان  ايده محوری: 

             طراحی و توليد سازه ها بازی و تفريحی تعاملی
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دستاوردهای شاخص و ساير موارد :
انتشارات اسا: 

به  نوين  رويکردی  کودک،  دوستدار  شهری  فضای  طراحی   -
مشارکت ذينفعان، 139۵، شهره عزتيان، انتشارات ارکان دانش

نان   ،139۵ پايدار،  توسعه  زمينه  در  عملکرد  ارزيابی  نظام   -
چای، ترجمه بهروز نصر آزادانی و احسان مالکی پور، انتشارات 

همراه علم

031323746۵6 
asacons.com
-

            اهم فعاليتهای انجام شده: 
کنتاکی  خانه  به  آن  فروش  و  جورسا  ساخت  و  طراحی   - 

و بازاريابی در مطب پزشکان 
- برنامه راهبردی سين، شهرداری سين، 1396

- برنامه راهبردی زيباشهر، شهرداری زيباشهر، 1396
- برنامه ريزي راهبردي، شهرداري چمگردان، 1392-1393

- برنامه ريزي راهبردي، شهرداري سده لنجان، 1390-1391
- طرح پژوهشی ارزيابی نظام پژوهش معاونت پژوهش، معاونت 

پژوهش شهرداری اصفهان، شهريور 96
- طرح پژوهشی- کاربردی شهر دوستدار کودک سده لنجان، 

شهرداری سده لنجان، 1392
- مديريت پروژه طراحی ميدان ورودی شهر سين، شهرداری 

سين، 1396
- مديريت پروژه پارک خالقانه کودک، شهرداری سين، 1396

شهر  بانوان  اختصاصی  مرکز  اولين  اول  فاز  پروژه  مديريت   -
اصفهان، سازمان طراحی شهرداری اصفهان، 139۵

- مديريت پروژه طرح ارتقا کيفی محله حصه واقع در منطقه 
10 شهرداری اصفهان،. معاونت شهرسازی و معماری اصفهان. 

تيرماه 139۵.
- مديريت پروژه طرح ارتقا کيفی محله گرکان واقع در منطقه 
10 شهرداری اصفهان،. معاونت شهرسازی و معماری اصفهان. 

تيرماه 139۵.
- طرح ورزشگاه غرب اصفهان، شهرداری منطقه 9 اصفهان، 
- طرح پارک کوهستان قهجاورستان، شهرداری قهجاورستان
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مديرعامل: راهله طاهريان
تاريخ استقرار: بهمن 94

)Advanced Architecture( زمينه فعاليت: معماری پيشرفته

فناوری ها/ نوآوری های تجاری شده:
- ساخت فرمهای ارگانيک و پيچيده غالبا دو قوسی و 
 هندسه های نامتعارف در مقياس معماری و فضاهای شهری

- استوديو پاد هم اکنون با دارا بودن تيمي متشکل از 
متخصصان معماري و طراحي، شهرسازي لنداسکيپ، 
تعريف  به  توسعه  و  تحقيق  تيم  و  محصول  طراحي 
ارزشهاي خلق شده در فضاي ميان رشته اي مي پردازد.

موضوع و عنوان ايده محوری: 

- طراحی و ساخت پاويون فضای خارجی با الهام از                
معماری بيونيک

- با تلفيق رويا پردازي ها و ايده آل ها با عملگرايي 
زيست  فضاي  دارد  قصد   )PROGMAT15M(

بهتري براي زندگي امروز ايجاد کند.
- در ديدگاه اين شرکت، ايده آل در دستيابی به نوعی 
مينيماليسم و کمی نگاری است که پس از پختگی و 

بلوغ طرح ايجاد می گردد.
- محتوی اين مينيماليسم در مرحله اول از مخاطب 
فضا به معنای خاص و انسان به معنای عام نشآت 
مختلف  عملکردهای  بعدی  درجات  در  و  ميگيرند 

معماری را پاسخ می گويد.

شرکت پاد مهراز گردون

معرفی اجمالی محصوالت / خدمات اصلی شرکت: 
و  مبلمان  فضای  در  ارگانيک  معماری  محصوالت  طراحی 
المانهای خاص، سازه های خالق در فضاهای داخلی و خارجی
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 031-36۵۵0490 

paad.studio-co@istt.ir            

اهم فعاليتهای انجام شده:
تکميل چرخه توليد فرم و محصول از طراحی تا توليد 

با متريالهای تخصصی
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پایا فرین پیروز
مديرعامل:محمدرضا دينارم
تاريخ استقرار: فروردين 9۵

زمينه فعاليت: توليد سنگ های رنگی و نقش دار

موضوع و عنوان ايده محوری: 
فرآوری سنگ های طبيعی با استفاده از پليمرهای  

رزينی برای نقش اندازی ماندگار
معرفی اجمالی محصوالت / خدمات اصلی شرکت:

 محصول مورد بحث، نوعی تکنيک نوين رنگين سازی و نقش 
اندازی سنگ های ساختمانی طبيعی می باشد که با باال بردن 
نقوشی چشم  کردن سنگ،  رنگی  افزوده سنگ، ضمن  ارزش 
نواز با زيبايی منحصر بفرد، کيفيت و ماندگاری باال و استحکام 

فوق العاده ايجاد می کند.
 اين محصول با تنوع رنگی بسيار باال و قابليت هايی همچون 
ايجاد نقوش آبرنگی با ظرافت بی نظير بر روی سنگ طبيعی، 
به گونه ای درسنگ نفوذ می کند که در صورت ايجاد برش و يا 
حتی ساب سنگ همچنان بر روی سطح سنگ باقی می ماند و 

سبب افزايش استحکام سنگ ميگردد.
محصول مذکور از لحاظ دسته  بندی به سه گروه سنگ های 

رنگی، تابلو سنگ ها، و پترن ها تقسيم می شود:

مزايای محصول: اين تكنيک از چند منظر منحصر 
بفرد و قابل بررسی است:

1. کيفيت:
- مقاوم در برابر نوسانات و شوک های حرارتی )30-  تا 60+(

- مقاوم در برابر آب و رطوبت
- مقاوم در برابر باران های اسيدی

- مقاوم در برابرزرد شدگی 
- قابل شستشو

2. تنوع:
تراورتن،  مرمريت،  )گرانيت،  سنگ  انواع  روی  بر  اجرا  قابل   -

مرمر، سنگ مصنوعی(
- بدون محدوديت رنگی

- قابل تلفيق با متريال ها و تکنيک های متعدد
- دارای جلوه های گوناگون بصری ) آبرنگی، مات، شب تاب، 

صدفی، اکليلی(
کاربرد: اين محصول می تواند درکليه ی ساختمان ها اعم از 
مسکونی، تجاری، اداری، اماکن مذهبی، مبلمان و المان های 
تزيينی،  تابلوی  خارجی،  و  داخلی  نمای  صورت  به  و  شهری 
بهداشتی،  های  سرويس  کفپوش،  ديواری،  های  باند  ها،  پله 

استخرها و حتی وسائل کاربردی مورد استفاده قرار گيرد.
و حوزه  به کشورهای خاورميانه  اکنون  محصوالت مذکور هم 
امارات  و  قطر،  عمان،  عراق،  کشورهای  جمله  از  فارس  خليج 

صادر می شود.

سنگ های رنگی: رنگ پردازی سنگ های ساختمانی طبيعی 
بدون محدوديت رنگ، نوع سنگ و ابعاد بانفوذ کامل رنگ در 

سنگ همراه با استحکام بخشی به سنگ
تابلوسنگ ها: نقاشی های هنری که بر روی سنگ های اسلب 
و بدون محدوديت سايز نقش اندازی شده و به عنوان تابلوی 

رنگی و يا کفپوش به مشتريان عرضه می گردد.
با  تايل های سنگی  بر روی  پترن ها: طرح های تکرار شونده 

اندازه مشخص و يکسان.
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091031۵6941
 padafco.com

payafarin.co@gmail.com

دستاوردهای شاخص و ساير موارد :
 - دستيابی به دانش فنی رنگين سازی و نقش اندازی سنگ های 

طبيعی ساختمانی
- دريافت گواهينامه ثبت اختراع از اداره ثبت مالکيت معنوی 

برای هر دو محصول
- دريافت تائيديه علمی محصوالت از پژوهشگاه رازی تهران

ماهيانه  ظرفيت  با  محصول  توليد  خط  اندازی  راه  و  ايجاد   -
سنگ  200مترمربع  و  رنگی  طبيعی  سنگ  1000مترمربع 

طبيعی نقش دار در سال 96
- عقد قرارداد ۵ ساله  فروش انحصاری با شرکت صادراتی در 

کشور عمان

فناوری ها/ نوآوری های تجاری شده: 
تکنيک نوين رنگين سازی و نقش اندازی سنگ های 

طبيعی ساختمانی

             موفقيت های ويژه، جوايز و افتخارات:

           - ايجاد و راه اندازی خط توليد محصول با ظرفيت 
ماهيانه 3000 مترمربع سنگ طبيعی رنگی و 200 مترمربع 

سنگ طبيعی نقش دار در سال 96
های  مالکيت  ثبت  اداره  از  اختراع  بت  ث گواهينامه  دريافت   -

معنوی ايران 96
- دريافت گواهينامه شرکت خالق از شبکه نوآوری ايران 97

- دريافت گواهينامه دانش بنيان 97
- اخذ مجوز فناوری از شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان 96
- دريافت تائيديه علمی محصوالت از پژوهشگاه رازی تهران 96

            اهم فعاليتهای انجام شده: 
نقش  و  رنگی  های  سنگ  )توليد  شده  ذکر  تکنيک  دو  هر    
سازمان  از  اختراع  ثبت  گواهينامه  دارای  سنگ(  کردن  دار 
نمونه  و  باشد  می  ايران  معنوی  مالکيتهای  و  اختراعات 
مذکور  محصوالت  همچنين  ندارد.  وجود  نيز  آن  خارجی 
آزمايشات  مورد  معتبرايران،  های  آزمايشگاه  در  همگی 
تحقيقاتی  و  علمی  شهرک  در  آن  نتايج  و  قرارگرفته  کيفی 
می  ارائه  قابل  آن  مستندات  و  است  رسيده  ثبت  به  اصفهان 
ازمايش   ،SEM نفوذ  آزمايش  شامل  مذکور  )آزمايشات  باشد. 
شيميايی  مواد  مقاومت  آزمايش  دمايی،  شوک   مقاومت 

و شوينده ها، و مقاومت در برابر باران های اسيدی (
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               موضوع و عنوان  ايده محوری:
             سامانه رزرواسيون جاذبه های گردشگری روستايی 

)Hideh(              

کارآفرینی بوم کلبه مانا
مديرعامل: فريده مکاری

تاريخ استقرار: مهر96
زمينه فعاليت: مشاوره و پياده سازی طرحهای سرمايه گذاری و 
کارآفرينی گردشگری، بازاريابی الکترونيک خدمات و محصوالت 

گردشگری، توسعه گردشگری روستايی

خدمات “ درون سامانه “ ما برای کارآفرينان بومی  :
- امکان ثبت و قيمت گذاری  اقامتگاه محلی، صنايع دستی و 

غذاهای بومی 
- رصد فروش و تراکنش های انجام شده و آگاهی از امتيازات 

و نظرات مشتريان
- مشارکت در برگزاری تورهای محلی و رويدادهای بومی 

خدمات “برون سامانه “ما برای کارآفرينان محلی :

- ارائه مشاوره تخصصی گردشگری راه اندازی کسب وکار
- پياده سازی و اجرای طرح های سرمايه گزاری و کارآفرينی 
برندسازی  و  بازاريابی  ويژه  های  پکيج  ارائه  و  گردشگری 

محصوالت و خدمات گردشگری
کارهای  و  کسب  غيرمطلوب  کارکرد  داليل  شناسي  آسيب   -

گردشگری و ارائه راهکارهای احيای تخصصی کسب و کار
- برگزاری کارگاههای عملياتی  آموزشی گردشگری

- معرفی خدمات کارآفرينان در شبکه های اجتماعی درون و 
برون مرزی

خدمات ما برای گردشگران :
- رزرو اقامتگاه های بوم گردی و روستايی

- سفارش وخريد صنايع دستی وسفارش غذای محلی
- ثبت نام در تورهای دارای مجوز روستا و طبيعت

- تجربه سبک زندگی بومی و گشت های محلی به همراه افراد 
مورد اعتماد

ٌ- مقايسه کاربردی قيمت، کيفيت، امتياز و نظرات کاربران
- درج نظر وامتياز برای خريدهای انجام شده و بهره مندی از 
مزايای ويژه آن در خريدهای بعدی با استفاده از کدهای تخفيف

- استفاده از مطالب آموزشی، راهنمای سفر و تجربيات منتشر 
شده توسط ساير فعاالن گردشگری

خدمات ما برای فعاالن گردشگری :
- تعريف،  قيمت گذاری و فروش تورهای بومگردی

- امکان ساخت پروفايل اختصاصی برای راهنمايان تور و محلی
- اشتراک و قيمت گذاری سفرنامه و تجربه های شخصی سفر

معرفی اجمالی محصوالت / خدمات اصلی شرکت:
در سال های اخير سبک سفر بسياری از گردشگران تغيير يافته 
است .بسياری از افراد دوست دارند به جای مسافرت به مقاصد 
 شلوغ و تکراری مناطق بکرتری را جايگزين کنند. سامانه “های ،ده” 
و  گردشگری  های  جاذبه  فروش  و  رزرواسيون  برای  بستری 
دسترسی افراد را به  خدمات و محصوالتی از قبيل خانه های 
روستايی، اقامتگاه های بوم گردی، غذاهای محلی و صنايع دستی 
در سراسر کشور تسهيل ميکند.گردشگران با جستجوی سريع قادر 
به انتخاب و رزرو جاذبه های روستايی دلخواه خود هستند.آنها 
ميتوانند درباره سفرها و تجربيات خود نظر بدهند و خدمات ارائه 
 شده توسط افراد محلی را امتياز دهی کنند. عالوه براين افراد محلی و 
فعاالن گردشگری نيز به راحتی ميتوانند خدمات و محصوالت 

خود را در اين سامانه تعريف کرده و قيمت گذاری کنند.
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دستاوردهای شاخص و ساير موارد
- تکميل پايگاه داده های جاذبه های گردشگری روستايی ايران

- کمک به آموزش و رشد کارآفرينی گردشگری در روستاها و 
شهرهای بومی کوچک

- توليد محتوی آموزشی در حوزه بوم گردی) تحت وب(
- توانمند سازی جوامع محلی در حوزه بهره برداری از خدمات 
و محصوالت گردشگری و اعطای تجربه هايی دلنشين از سبک 

زندگی محلی به گردشگران

             فناوری ها/ نوآوری های تجاری شده

                        - پياده سازی سامانه رزرواسيون جاذبه های بومی و روستايی 
- آموزش بومی سازی شده کارآفرينی در روستاهای هدف گردشگری

- ارائه خدمات مشاوره  و پياده سازی طرح های سرمايه گذاری و 
کارآفرينی گردشگری واحيا تخصصی کسب و کارهای گردشگری

موفقيت های ويژه، جوايز و افتخارات:
فناوری  علمی  معاونت  از  خالق  شرکت  جوز  م اخذ   -

رياست جمهوری در فروردين ماه 1397
،صنايع  فرهنگی  ميراث  سازمان  از  تقدير  وح  ل اخذ   -
جهانی  روز  در  اصفهان  استان  گردشگری  و  دستی 

گردشگری به تاريخ ۵ مهرماه 1396 

             اهم فعاليتهای انجام شده
         - اتمام تجميع و طبقه بندی جاذبه های گردشگری 
 روستايی در استانهای اصفهان، سمنان، يزد، چهارمحال بختياری 

و خراسان جنوبی
- برگزاری دومين دوره مجازی کارآفرينی گردشگری برای فعاالن 

گردشگری شهرستان خور و بيابانک 
تجربه با  خارجی  گردشگران  برای  انفرادی  تورهای  ری  برگزا  - 

 سبک زندگی محلی در روستاهای کويری شرق اصفهان
- عقد قرارداد با اقامتگاه های بومگردی به منظور ارائه خدمات 

بازاريابی تخصصی خارج از سامانه
و  گذاران  سرمايه  به  تخصصی  مشاوره  خدمات  پکيج  ارائه   -

کارآفرينان گردشگری در خصوص راه اندازی کسب و کار



سالنامه داخلي مرکز رشد تخصصي  هنر 
دانشگاه هنـر اصفهان- تابستـان 1397

36

              موضوع و عنوان  ايده محوری: 
                      )سامانه گردشگری نگاه)طرح نيمه صنعتی(، غرفه های 

            تجربه صنايع دستی

نگاره گردان شهر فیروزه ای

مديرعامل: آزاده آهنگريان
تاريخ استقرار: فروردين 94

افزوده و واقعيت  افزار، واقعيت  زمينه فعاليت: گردشگری، نرم 
مجازی، معماری

فناوری ها/ نوآوری های تجاری شده: 
سامانه گردشگری نگاه

موفقيت های ويژه، جوايز و افتخارات:
- برگزيده جشنواره فن آفرينی شيخ بهايی 

- برگزيده نخستين استارت آپ هنر ايران
- برگزيده ماراتون گردشگری اصفهان

- راهيابی به جمع برگزيدگان جشنواره علمی خواجه نصير

دستاوردهای شاخص و ساير موارد: 
پروژه اقيانوس

پروژه اقيانوس برای نخستين بار تحت ايده گردشگری تجربه محور 
موفق شد در  اولين استارت آپ هنر ايران در آذرماه 1392، رتبه 
 نخست را بدست آورد. نامگذاری پروژه برگرفته از ايده اوليه “يک 
تجربه خالقانه برای همه ملت ها” اقيانوس)OCEAN(  می باشد. 

OCEAN :One Creative Experience for All Nation
ايرانيان  اجتماعی  کار  و  کسب  بنياد  حمايت  با  يانوس  اق روژه 
تجربه  مرکز  صورت  به  پايدار  و  جدی  صورت  به  ن  اکنو هم 
صنايع دستی در کاخ موزه چهلستون در حال فعاليت ميباشد. 
گردشگران با حضور در اين محل می توانند عالوه بر ديدن پروسه 
ساخت هنرهايی چون مقرنس آينه، معرق کاشی، دوخت های 
سنتی، ميناکاری، هنر قلمکار و مشبک فلز در کارگاه های تجربه 
محوری شرکت کنند، خود را محک بزنند، مهارت و هنر جديدی 
بياموزند و مهم تر از همه در يک جمع دوستانه و صميمی با 

هنرمندان خالق و با انگيزه دقايق مفرحی را تجربه کنند.
اين پروژه در زمينه های مختلف صنايع دستی، تجربه آداب و 
رسوم ،غذاها و نوشيدنی های محلی و ساير زمينه ها مبتنی بر 
قالب غرفه های  ايرانی-اسالمی و در   فرهنگ و سبک زندگی 
خيابانی، کارگاه های مجاور بناهای تاريخی و موزه ها، رستوران 
زندگی  تجربه سبک  مراکز  و  محور  تجربه  اقامتی  اکز  مر و  ها 
قابل اجراست. نکته کليدی در اجرای موفق اين پروژه شناخت 
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0313234404۵  
negarehgardan-co.ir
info@ negarehgardan-co.ir

پتانسيل های بومی و ملی از يک سو و نيازها و عاليق گردشگران 
از سوی ديگر است. 

پروژه نگاه:
با  افزوده  واقعيت  بر  مبتنی  گردشگری  ای  سامانه  پروژه  اين 
NEGAH: New Experience Generat- نگاه تجاری  )نام 

ed by Art & History( است که موفق شد در دوازدهمين 
فرصت  بخش  در  بهايی  شيخ  آفرينی  فن  ملی  جشنواره  دوره 
های سرمايه گذاری به جمع سه برگزيده نهايی راه پيدا کند و 

همچنين به عنوان محصول دانش بنيان به ثبت برسد.
اين سامانه هم اکنون در باغ موزه چهلستون به عنوان راهنمای 
چندرسانه ای مجموعه اجرا شده و شامل بخش های زير است:

- واقعيت افزوده معماری و ساخت بنا 
- واقعيت افزوده آثار هنری و تزيينات بنا

- واقعيت افزوده رويداد های مهم و حضور شخصيت های تاريخی
- راهنمای چند رسانه ای حاوی تصاوير و نقشه های تعاملی، 

راهنمای صوتی و ... 

 ارائه اين اطالعات ازطريق دريافت و پردازش تصاوير دريافتی از 
دوربين تلفن های هوشمند با استفاده از فناوری واقعيت افزوده 
صورت می گيرد و اين  اين امکان را به گردشگران می دهد تا 
داستان های فراموش شده موزه ها را ببينند و لمس کنند. اپليکيشن 
حاوي اطالعات اضافه اي از جنس صدا، ويدئو، انيميشن و يا اشياء 
سه بعدي است که مي توانند به بيننده کمک کنند تا اطالعات 
بيشتري را با نگاه کردن به آيتم های موجود از طريق گوشي يا 
تبلت به دست آورد. استفاده از فناوری واقعيت افزوده، سناريو 
نويسی جذاب و روايت های متفاوت و هيجان انگيز از موزه ها 
جمله عواملی است که اين طرح را به موفقيت های چشمگيری 
در سطح جامعه علمی کشور رسانه است. اين سامانه برای تمام 
موزه های واجد جذابيت)جذابيت های بصری يا محتوايی( قابليت 
پياده سازی را دارد. نکته مهم دارا بودن تيم خالق در داستان 
گويی و خلق موقعيت های جذاب و استفاده از باالترين بعد فنی 
نرم افزاری است که کاربر هنگام استفاده بيشترين ميزان راحتی 

و رضايت را تجربه نمايد.
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 شرکت مهندسی توسعه فناوری 
اطالعات و تجارت تفاوت

مدیرعامل: موسی مشتاقیان

هوشمند  راهکارهای  توسعه  و  طراحی  فعالیت:  زمینه 
مبتنی بر تکنولوژی آموزشی با رویکرد استفاده از ابزارهای 

نوین
موضوع و عنوان ایده محوری: 

موفقيت های ويژه، جوايز و افتخارات:

دوازدهمين  در  انسانی  علوم  دوم  تبه  ر کسب   -
جشنواره فن آفرينی و کارآفرينی شيخ بهايی 

- دريافت لوح کسب و کار اجتماعی برتر از ديدگاه 
انجمن حاميان کسب و کار و فرهنگ قرض الحسنه 

در جشنواره شيخ بهايی
 - نماينده ايران از طرف معاونت علمی رياست جمهوری 

در جشنواره SLUSH 2017 فنالند
- يکی از نرم افزارهای برگزيده نوآورانه آموزشی در 

GESS 2017 دبی
- دريافت لوح تقدير جشنواره رسانه ديجيتال
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               موضوع و عنوان ايده محوری:
              سامانه آموزش مجازی زيردستی.

معرفی اجمالی محصوالت / خدمات اصلی شرکت :
سامانه آموزش مجازی زيردستی سامانه ای است تحت وب که 
امکان آموزش مهارت ها را با استفاده از امکانات و دستاورد های روز 
 آموزش مجازی و تکنولوژی روز فراهم آورده است. کليه دوره های

 آموزشی بصورت ويدئو محور می باشد و بر بستری کامال تعاملی 
قرار گرفته است، مسئله اصلی ما کامل تر کردن پروسه آموزش 
مجازی بوده و قصدی در فايل فروشی نداشته ايم و از مواردی که 
می توان به آن اشاره کرد موضوع رفع اشکال در آموزش مجازی 
بوده که ما در زيردستی روش های متنوعی و خالقانه ای طراحی 
ايم است، مربی برای رفع اشکال در کنار مهارت آموزان  کرده 
بوده و حتی از ديگر مهارت آموزان در برطرف کردن اشکاالت 
يادگيری  باعث  امر  استفاده خواهد شد که همين  بوجود آمده 
تر  کامل  برای  و  همچنين  و  ميشود  آنان  بيشتر  وری  بهره   و 
کردن پروسه آموزش شيوه های ديگری همچون آزمون، پروژه 
پايانی و... درنظر گرفته شده است، مهارت آموز با انجام کار عملی 
طراحی شده توسط مربی به عنوان پروژه پايانی، بصورت کامل 

مفاهيم را فرا گرفته و به همه نکات دوره آموزشی اشراف کامل 
پيدا خواهيد کرد، مسئله اصلی ما کامل کردن پروسه آموزش 
را  آن  در  کامل  راحتی  احساس  آموز  مهارت  که  بوده  مجازی 
داشته باشد. صفحه شخصی پروفايل کاربران طراحی شده و ديگر 
نياز نيست هر فردی رزومه ای برای معرفی خود در سامانه های 

نوآوران توانمند فرهنگ امروز
مديرعامل: افشين براتی
تاريخ استقرار: دی 9۵

زمينه فعاليت: آموزش مجازی

            اهم فعاليتهای انجام شده:
              طراحی فاز اول طرح، برقراری ارتباط با مراکز آموزشی 
از جمله دانشگاه هنر اصفهان و... مذاکره با جهاد دانشگاهی جهت 
همکاری آموزشی و... حضور فعال در نمايشگاه های الکامپ 9۵ 

autocom2016 ،ics 2017 ،در بخش آموزش مجازی
دستاوردهای شاخص و ساير موارد: ثبت سامانه آموزش مجازی 
زيردستی در کتاب راياد معاونت علمی فناوری رياست جمهوری 

مرجع کسب و کارهای آموزش مجازی در کشور.

031- 32374492 

zirdasti.ir
team@zirdasti.com

ديگر ايجاد کند با توجه به دوره هايی که گذرانده شده، پروژه های 
انجام شده، دوره های تدريس شده و همچنين اطالعات که بصورت 
دستی وارد ميکنيد رزومه کاملی در اختيارتان قرار خواهد گرفت .

برای کامل کردن پروسه آموزش و يادگيری، کليه مفاهيم در فازهای 
 متنوعی و خالقانه ای طراحی شده که به مرور زمان و زمانبندی
 تعريف شده انجام خواهد شد و اطالع رسانی الزم صورت ميگيرد.
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               موضوع و عنوان ايده محوری: 
              تبديل محتوای کتابهای درسی به کتابهای تعاملی 

              بر پايه انيميشن

شرکت حامی رسانه نواندیش
مديرعامل: ايمان خسرويان

تاريخ استقرار در مرکز رشد تخصصی هنر: آبان 94
زمينه فعاليت: 

- طراحي کارکتر )براي انيميشن و برندها(
- طراحي فضاهاي انيميشن

- تبليغات محيطي

            اهم فعاليتهای انجام شده:

- توليد انيميشن های آموزشی شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان 

 - توليد و پخش تيزر تلويزيونی اصفهان سيتی سنتر در شبکه های 
ملی)شبکه يک، دو و سه سيما(

 - توليد و پخش تيزر تلويزيونی شرکت سپاهان ماشين رهيار با برند 
تجاری SMR از شبکه های ملی سيما )شبکه يک، دو و سه(

از  آرا  آبنوس  اداری  تلويزيونی مبلمان  تيزر  توليد و پخش   -
شبکه های ملی سيما)شبکه يک،دو و سه(

- تيزر هنری ششمين جشنواره ملی فيلم کوتاه حسنات اصفهان 
- تيزر تلويزيونی گروه نرم افزاری مربع 
- تيزر تلويزيونی  کيف الکترونيک آريا 

- توليد مجموعه انيميشن دوبعدی فالنشهر
- توليد انيميشن شبيه سازی) باغ تاالر بيدرام- باغ بانوان(

موفقيت های ويژه، جوايز و افتخارات:
وسيمای  صدا  بازرگانی  کل  اداره  رسمی  ده  نماين  -

جمهوری اسالمی ايران 

فناوری ها/ نوآوری های تجاری شده
)VR(واقعيت مجازي

 Interactive(آموزشی و  درسی  تعاملی  کتابهای 
 )E-book
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 031-32362973
hamiresaneh.ir
hamiresane@gmail.com

برخی مشتريان حامی رسانه

- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
-  باغ تاالر بيدرام

-  شرکت نگاره گردان شهر فيروزه ای
-  گروه مهندسی نفت ابزار

-  خيريه نذر اشتغال امام حسين )ع(
-  اصفهان سيتی سنتر

- سازمان زيباسازی شهرداری تهران
- سازمان آب و فاضالب اصفهان

- شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان 
- موسسه فرهنگی هنری کالس يک

- برنامه تلويزيونی چهارباغ
- گروه مهندسی نفت ابزار

- شرکت سنجش و دانش آيريک
- شرکت ايده انديشه برتر 

-شهرداری ورنامخواست
- شهرداری  لنجان
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پندار آفرین لحظه های هستی )پاله(
مديرعامل: سمانه عشوريان 
تاريخ استقرار: شهريور 97

و  داخلی  )طراحی  صنعتی  طراحی  و  معماری  فعاليت:  زمينه 
طراحی و ساخت مبلمان ،طراحی محصول(

                موضوع و عنوان  ايده محوری: 

                             )طراحی و توليد مبلمان با محوريت تعامل کاربر و 
محصول )با رويکردهای منعطف و مدوالر و مولتی فانکشنال 

و بازی و هويتی( در خلق مبلمان منزل و ساير فضاها( 

معرفی اجمالی محصوالت / خدمات اصلی شرکت
از  متشکل  ای  های هستی مجموعه  لحظه  آفرين  پندار  آتليه 
معماری وطراحی صنعتی است. که  با نام تجاری پاله سعی دارد 
ببرد.  پيش  معماری  و  زمينه های طراحی  در  را  فعاليت خود 
اعضای اين تيم با توجه به پتانسيل های ذکر شده ، فعاليتهايی 
را در عرصه طراحی محصول، طراحی داخلی،مبلمان ومشاوره 
سپری نموده وبرآنست که در زمينه طراحی داخلی و مبلمان 
فعاليت های خود را گسترش دهد و بصورت يک آتليه تخصصی 

در عرصه های فوق حضور بعمل آورد .
طراحی مبلمان-طراحی دکوراسيون داخلی-طراحی محصوالت 

صنعتی 
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 3240270۵  -093۵3374300
paale.ir
pale-co@istt.ir- Freshteh.ghadiri@gmail.com

اهم فعاليتهای انجام شده:
طراحی  داخلی  )طراحی  صنعتی  طراحی  و  معماری 

مبلمان و طراحی محصول(

            موفقيتهای ويژه، جوايز، افتخارات:
الکتريکی  سيکلت  موتور  طراحی  1393مسابقات   -          

                مسابقات دانشگاه شريف 
- 1394 دومين جشنواره ملی طراحی مبلمان شهری  دايره 

خالق )طرح برگزيده(
- 139۵ طراحی دوچرخه الکتريکی )ناژرو(/ دانشگاه آزاد نجف 

آباد /دانشکده فنی مهندسی 
- 1396منتخبين آيديران در بخش ايده های نو )لوازم منزل(

- 1397 حضور در week design milano 2018  با عنوان 
  design Persian

دستاوردهای شاخص و ساير موارد :
مبلمان قابل اسمبل و قابل حمل 
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زمان ساخت و تولید قطعات، طراحی پروسه مونتاژ،  بسته بندی، 
نقش  محصوالت  بازیافت  حتی  و  فروش  سفارش،  انبارداری، 

تکمیل کننده ای دارد.
،)Design process(میتوان با بهره گیری از فرایندهای طراحی 

پردازی، خالقیت، طراحی،  ایده  نیازها،  بررسی  بازار،  مطالعات 
ساخت و تولید را در این فرایند پایش کرد و دادهای ورودی را 

به نتایج خروجی مناسب نزدیک کرد.
گروه طراحی متوتک)طراحان سرزمین آران( در سال ۱۳۸۸ با 
صنعتگران  و  اصفهان  هنر  دانشگاه  اساتید  از  تن  چند  همکاری 
طراحی گرافیک،  و  اینترفیس  طراحی  هدف  با   مجرب 

 محصول، طراحی سیستم و طراحی خدمات تاسیس گردید.
از  تعاملی  و  پویا  ای  زنجیره  ایجاد  باشگاه  این  اصلی  ماموریت 
 تولید ونشر دانش دیزاین ،کاربرد و تجربه ی آن در عمل است.

پانل،  مطالعات  و  فکر  اتاق  جلسات  برگزاری  ما  ماموریت 
دیزاین  وفرایندی  مهارتهای فکری  مشاوره، حمایت و آموزش 
مرتبط با این زنجیره در صنعت و دانشگاه ،همچنین جذب منابع، 
هدایت  و  توسعه  ریزی،  برنامه  وعضوگیری،  استعدادشناسی 
 R&Dراهبردی در جهت اهداف باشگاه متوتک و باشگاه ها و
همکاری  جویای  سازمانهای  و  مرتبط  شرکتهای  عضو،  های 

وخدمات گروه است.

طراحان سرزمین آران)متوتک(
مديرعامل: سعيد خسروی

تاريخ استقرار: اردیبهشت 95 
زمينه فعاليت: طراحی محصول، طراحی بسته بندی، طراحی 

CAD/(هویت و برندینگ، طراحی خدمات، تهیه مدل های سه بعدی
)CAM/CAE/CAID

                  موضوع و عنوان  ايده محوری:

              “طراحی، توليد محصوالت خانگی با کاربرد روزمره”

معرفی اجمالی محصوالت / خدمات اصلی شرکت :

در دنیای امروز جهت ایجاد یک بستر مناسب برای کسب و کار 
داریم  مناسب  ریزی  برنامه  یک  و  خالق  های  ایده  به  نیاز  بهتر 
عنوان  به  دیزاین  استودیو  یک  استقرار  و  دیزاین  اهمیت  ولی 
محصول،  یک  زندگی  چرخه  مدیریت  و  نوآوری  اصلی  هسته 
از زمان شکل گرفتن ایده ی آن در ذهن یک طراح یا مشتری، تا 

              فناوری ها/ نوآوری های تجاری شده
                 - طراحی دستگاه بند  آورنده خون در بیماران دیالیزی

الکترونيکی)التوراسونيک(                        - طراحی دستگاه ديوايس 
                  طب فيزيکی

- طراحی و ساخت کنترل باکس  تخت های الکتريکی خانگی، 
تخت های مراقبتی و صندلی های مراقبت زيبای

های هندست  با  عملگرسازگار  حداکثرسه  به  اتصال  قابلیت   -
HB3X ,HB8X,FS,FLS

- طراحی محصوالت خانگی و اداری 
- طراحی محصوالت روشنایی)چراغ پارکی و خیابانی(
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 091380۵2043
metotec.ir

s.khosravi144@gmail.com & s.khosravi@metotec.ir

دستاوردهای شاخص و ساير موارد:

پااليش  و  پخش  “شرکت  لوگو  طراحی  مسابقه  در  شرکت   -
استان اصفهان” و کسب مقام سوم مسابقه

آيديران”  صنعتی”  طراحی  ملی  مسابقه  دومين  در  شرکت   -
طرح منتخب سال 95 از طرف هيئت داوارن در بخش تجهيزات 

و ابزارآالت کاری
شهر،  مبلمان  طرح  خالق”  مسابقه”دايره  دومين  در  شرکت   -
برگزيده داوران در بخش خارج از مسابقه و چاپ در کتاب سال 

دايره خالق

             موفقيت های ويژه، جوايز و افتخارات:
عنوان              آران به  سرزمين  احان  طر پذيرش شرکت   -       
           شرکت خالق از سوی دبيرخانه برنامه توسعه زيست 

بوم شرکت های خالق )1397/02/10(
صنعتی  طراحی  توسعه  و  تحقيق  هی  گوا اولين  دريافت   -
و  معدن  صنعت،  سازمان  از  شور  ک در  پزشکی  تجهيزات 

تجارت1396/11/29

           اهم فعاليتهای انجام شده:
            - تشکيل تيم متخصص به منظور راه اندازی تحقيق 

و توسعه برای صنايع توليدی
- مشاوره تخصصی طراحی صنعتی شهرک علمی و فناوری

- مشاور تحقيق و توسعه باشگاه مديران و مشاوران کميسيون 
آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق بازرگانی استان اصفهان

- دريافت اولين پروانه فنی و مهندسی استان اصفهان در زمينه 
طراحی صنعتی از سازمان صنعت، معدن و تجارت1396/11/17
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اهم فعاليتهای انجام شده:
طراحی و ساخت بيش از 80 طرح و انجام پروژهای متعدد در 

تهران و اصفهان

اسطوره نگاران پارسی
مديرعامل: محمد رضوانی

تاريخ استقرار: فروردين 96
زمينه فعاليت: طراحی و توليد کاشی های دست ساز و ظروف 

سراميکی نقشدار

              موضوع و عنوان  ايده محوری: 
             طراحی و توليد سراميک های نقشدار ايرانی

ويژگی ها و دستاوردهای نوآورانه ايده: 
 استفاده از نقوش سنتی به شکلی جديد در قالب سراميک برای 
دکوراسيون داخلی و نماهای ساختمان به صورت دست ساز و 

نيمه ماشينی و توليد سراميک های مظروف و دکوراتيو.
حفظ و احيای هنر های سنتی و استفاده و کاربردی کردن اين 
نقوش در زندگی  امروزه ضرورت دارد چرا که بخشی از فرهنگ 
ما هستند و ضروريست که در جريان زندگی مردم قرار گيرند. 
بنابراين توجه به استفاده از نقش مايه ها در قالبی نو امری مهم و 
ضروريست. همچنين به دليل استفاده از سراميک ها در توليد اين 
محصول و گستردگی اين شاخه از هنر و صنعت می توان از رنگ 
های متنوع لعاب و تکنيک های تخصصی در نقوش برجسته و 
 تکنيک های نقاشی زير لعابی استفاده کرد چرا که اين تکنيک ها در 
تزئينات وابسته به بنا و ظروف غذا خوری کمتر استفاده شده است.
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 0913230221۵  

--
sofalo@yahoo.com

          موفقيت های ويژه، جوايز و افتخارات:

1( گواهی صالحيت حرفه ای از فنی و حرفه ای در زمينه 
سفال و سراميک )سال 91(

2( دريافت پروانه توليد کارگاهی صنايع دستی از سازمان 
ميراٍث فرهنگی، صنايع دستی، گردشگری )سال91(

3( گواهی شرکت در نمايشگاه صنايع دستی دانشگاه هنر 
اصفهان ) آذر 93(

4( گواهينامه آشنايی با تجارت بين الملل در اتاق بازرگانی، 
صنايع معادن و کشاورزی ) سال 93(

۵( لوح تقدير از حضور و مشارکت در چهارمين نمايشگاه 
بين المللی صنايع دستی تهران) خرداد 94( و )خرداد 9۵(

)شهريور 96(
چهلستون   اصفهان  دستی  صنايع  نمايشگاه  در  حضور   )6
 )فروردين 9۵(، بندر انزلی ) شهريور 9۵(، کرمانشاه )شهريور 9۵(

7( دست يافتن به لعاب تخصصی با افکت های هنری خاص 
)لعاب با کشش سطحی باال(

8( تخصص در زمينه طراحی با نرم افزار راينو 
9( گواهينامه پذيرش مقاله در کنگره بين المللی فرهنگ و 

انديشه دينی  ISC سال 139۵
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برنا بینش درخشان

مديرعامل: ايمان مالکی
تاريخ استقرار: دی 96

زمينه فعاليت: طراحي و توليد ابزارک هاي خانگي کاربر محور

            فناوری ها/ نوآوری های تجاری شده 

)Sustainable design(طراحي پايدار -
)interaction design( طراحی تعاملی -

- استفاده راحت و همراه با لذت کاربري) گيميفيکيشن(
- تداخل کم با بسترهاي فيزيکي سنتي و نصب ساده

- ديدگاه زيبايی شناختی

                موضوع و عنوان  ايده محوری: 
       

حوزه  در  خانگي  هاي  ابزارک  مجموعه  توليد  و  -طراحي 
افزايش سهولت  و  لذت  با هدف حفظ  روشنايي   و  تاسيسات 
در  قالب گيميفيکيشن( وهمچنين صرفه جويي  در   ( کاربري 

مصرف انرژي و آب
-طراحی و توليد مبدل شيرآالت معمولی به شيرآالت هوشمند 
در  موجود  بسترهای  روی  بر  مسکونی  منازل  در  نصب  قابل 

آشپزخانه، حمام و دستشويی 
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0313237449۵   
bornabinesh.com
bornabinesh-co@istt.ir

اهم فعاليتهای انجام شده: 
انجام تمام مراحل طراحی نمونه سازی توليد و 

ارايه محصول در بازار توسط تيم شرکت



سالنامه داخلي مرکز رشد تخصصي  هنر 
دانشگاه هنـر اصفهان- تابستـان 1397

50

32403144
www.TourBo.net

info@tourbo.net

شرکت کارآفرینی هوش ناب هنر

مديرعامل: سيد حامد مصلحی
تاريخ استقرار: تير 97

زمينه فعاليت: گردشگری- فناوری اطالعات

                موضوع و عنوان  ايده محوری:  
               سامانه اشتراک گذاری تور » توربو «

معرفی اجمالی محصوالت / خدمات اصلی شرکت:
برای  رايگان  کامال  بسـتر  يک  توربو  وب  تحـت  سامانه 
آژانس های  بين  خدمات  و  تور  آنالين  خريد  و  اشتراک گذاری 
تور  برگزار کننده  آژانس های  توربو  در   . باشد  می  گردشگری 
ثبت  ممکن  زمان  کوتاه ترين  در  را  خود  پکيج های  می توانند 
خريدار  همکاران   . بگذارند  اشتراک  به  خود  همکاران  با  و 
برای  را  مناسب ترين  شده  ثبت  تورهای  بين  از  می توانند  نيز 

مشتريان خود انتخاب و بصورت آنالين خريـداری نمايند .

             اهم فعاليتهای انجام شده:
                                  مطالعات ميدانی در بازار هدف- بررسی نياز بازار به خدمات 
مورد نظر- آماده سازی سامانه توسط بخش فنی- اعتبارسنجی 
محصول آماده شده- بررسی و دسته بندی مشتريان- ارتباط و 

ارائه محصول به مشتريان
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تفکر اندیشه کودک
مديرعامل: محمدرضا نيلفروشان

تاريخ استقرار: اسفند96
زمينه فعاليت: طراحی و توليد اسباب بازی اتاقهای انتظار

معرفی اجمالی محصوالت / خدمات اصلی شرکت :
طراحی وسايل و اسباب بازی به عنوان محصوالتی که در رشد 
 کودک نقش دارند، حيطه ی اصلی اين فعاليت را تشکيل می دهند. 
وسايل  توليد  توسعه  و  تحقيق  اين  از  اصلی  هدف  واقع  در 
)محيط های درمانی  بازی کودکان در شرايط محيطی خاص 
رقم  کودکان  هدفمند  سازی  سرگرم  منظور  به  بهداشتی( 
خورده است. در ايده پردازی اوليه ضمن توجه به ويژگی هايی 
تا کودکان 9 ساله، به کاربرد اصول  نوپا  روانشناختی کودکان 
و  شناختی  زيبايی  های  شاخص  بر  مبتنی  و  صنعتی  طراحی 
همچنين کارکردی دقت شده است. برای تحقق عملکردی ايده، 
 جهت توليد محصولی خالق و موثر، معيارهای هنری و زيبايی
 Emotional( شناسانه از يکسو و اصول طراحی احساس گرا 
Design( بر اساس روش کانسی )KANSEI( اعمال می گردد.

در روش اجرايی ايده نمونه های وسايل بازی کودکان که در بازار 
موجود می باشد،آناليز می شود و سپس اتودهای کارکردی و 
 مفهومی ارائه خواهد شد و متعاقبا به کمک روش تلفيقی کانسی 
 )User-Center Design-UCD( کاربرمحور  و روش طراحی 

نمونه هايی نهايی تکميل می شود و به اجرا در خواهد آمد.
              موضوع و عنوان  ايده محوری: 

               طراحی و توليد وسايل بازی کودکان در سالن های 
تلفيقی  رويکرد  با  بهداشتی-درمانی  مراکز  انتظار           

              پايداری و هدونوميک 

 
09362636934     
tkttoys.ir
tkttoys@tkttoys.ir

           اهم فعاليتهای انجام شده:
در  کودکان  بررسی  اصفهان،  در  کودکان  آمار  بررسی         
طراحی  و  معماری  بررسی  تفکيک،  به  استان  بيمارستانهای 
 ساختمان و اتاقهای بازی کودکان و طراحی و ترکيب رنگ متناسب

 با محيط ،بررسی تعداد موسسات درمانی فعال و تعداد مراجعين،. 
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