
igds.ir
designweek.iran

23
2 p

x

32
 p

x

رویکــرد امســال ایکو-دی(شــورای جهانــی دیزایــن) ایجــاد زندگــی بهتــر و شــکوفایی بــرای تمــام 
انســان ها بــه کمــک دیزایــن اســت. بــا توجــه بــه همه گیــری ویــروس کرونــا و مســائل پیش آمــده 
بــرای جامعــه ی جهانــی، انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک ایــران امســال تمرکــز خــود را بــر 
ارتباطــات در دنیــای دیجیتــال گذاشــته اســت. بررســی مشــکالت طراحــان و همچنیــن کل جامعــه 
در دنیــای مجــازی و در تمــام الیه هــای شــغلی و حرفــه ای، رویکــرد اصلــی ایــن رویــداد اســت کــه 
ــش  ــار  بخ ــگاه آث ــن،  نمایش ــورت آنالی ــی بص ــای جنب ــی و بخش ه ــت های تخصص ــامل: نشس ش

دعوتی و  منتخب این فراخوان  در خانه ی هنرمندان ایران می باشد.  

www.igds.ir/designweek

 موضوع نمایشگاه هفته ی  بین المللی دیزاین ۱۴۰۰طراحی وبسایت / اپلیکیشن

طراحی برای هم و همگان

شرایط حضور در نمایشگاه

وب سایت

رضا علویصالح زنگانه

زمانبندی

هیئت انتخاب آثاردبیر رویداد

اعالم اسامی راه یافتگان به نمایشگاه: ۱۸ اردیبهشت  ۱۴۰۰   

تاریــخ دقیــق برگــزاری نمایشــگاه و ســایر زمانبندی هــا ی مربــوط بــه برنامه هــای هفتــه ی  بین المللــی دیزایــن 
از طریق وبسایت و صفحه ی  اینستاگرام انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران اعالم خواهد شد.

به روز و هماهنگ می شویم

پریسا تشکری محمد رضا عبدالعلیشهرزاد اسفرجانی

فاطمه کرکه آبادی

شورای سیاست گذاری

محسن سلیمانی مازیار زند مریم رونقی

مهردخت دارابیمهرداد احمدی شیخانی

کارنگ طیاری

مدیر اجرایی

عادل صدرممتاز

آخرین مهلت ارسال آثار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ 

ارسال شوند.فرم مشخصات فردی و فایل ها به ایمیل

شامل طراحی  گرافـیک  در وب سایت و اینستاگرام
  به سفارش سازمان های دولتی  خصوصی و کسب وکارها 
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اینستاگرام

 www.igds.ir/designweekcall.pdf  شیوه ی  کامل ارائه ی آثار  را از لینک روبرو دریافت نمایید .

designweek@igds.ir

شرکت در این نمایشگاه برای تمامی 
طراحان گرافیک ایران (مستقل و گروهی) آزاد است.

شرکت کنندگان می توانند حداکثر ۳ پروژه ی  مستقل را 
که در ۲ سال اخیر طراحی کرده اند برای حضور در نمــایشگـاه 

ارسـال نمــایـند (تـمـامی آثـار مـربـوط بـه یـک سـفـارش دهـنـده
 یک پـروژه ی  مستقل محسـوب می شـود).

 آثار ارسالی برای ورود به نمایشگاه توسط هیئت انتخاب گزینش می شوند.
آثار مغایر با شرایط و عرف جامعه حذف خواهند شد.

نمایشگاه برگزیده ای نخواهد داشت.
آثار باید اصل بوده، مصداق کپی نباشند. تمامی منافع و همزمان عواقب حقوقی آثار

متوجه طراح و شرکت کننده است.
شر کت کنند گان می توانند (به صورت اختیاری) همراه  هر پروژه، بریف یا دستورکار  آن را  ارسال نمـایند. 

در صورت تأمین هزینه، کتاب رویداد در زمان مقتضی منتشر خواهد شد.
به آثار راه یافته به نمایشگاه گواهی شرکت اهدا خواهد شد.

نمایشگاه بخش دعوتی نیز خواهد داشت.
 نمایش آثار برای نمایشگاه برعهده ی برگزار کننده است.

شرکت در این رویداد به  منزله ی قبول شرایط این فراخوان است.
تصمیم گیری در موارد پیش بینی نشده، بر عهده ی برگزار کننده خواهدبود.

ــف  ــای مختل ــار در قالب ه ــی و انتش ــگاهی تبلیغات ــای نمایش ــالی در فعالیت ه ــار ارسـ ــت از آث ــاز اس ــاه مج ــه نمایشگـ دبیرخان
استفاده کند.

بــا توجــه بــه دگرگونی هــای ســریع و 
ناگهانــی در جهــان، هرگونــه ناســازگاری و 
مشــکل آفرین  می توانــد  ناهماهنگــی 
عنــوان  بــه  گرافیــک  طراحــان  باشــد. 
قشــری اثرگــذار، نقــش مهمــی در حــل 
مشــکالت و کمــک بــه بهبــود ارتباطــات 
دیجیتــال دارنــد. دیزایــن می توانــد بــه 
همــه ی مــا در به روزشــدن و هماهنــگ

  شدن با تغییرات جهان کمک کند.

تغییراتــی کــه بــا ظهــور و همه گیــری 
ویــروس کرونــا در دنیــا اتفــاق افتــاده 
ــاد  ــه ایج ــار ب ــا را ناچ ــدام از م ــر ک ــت ه اس
تغییراتــی در ســبک زندگــی، روش کار و 
ایــن  در  اســت.  کــرده  ارتبــاط  برقــراری 
میــان نقــش دنیــای مجــازی و اســتفاده از 
ابزارهــای دیجیتــال و «حضــور آنالیــن» 
پررنگ تــر از همیشــه شــده و همــه ی مــا 
ــا و  ــن فض ــر ای ــتری ب ــلط بیش ــه تس ــاز ب نی

امکاناتش داریم.

بیشتر بخوانید

بهراد جوانبخت

طراحی UI/UX با رویکرد
توسعه ی هویت بصری در صفحات وب سایت

طراحی و توسعه ی هویت بصری
در صفحه ی اینستاگرام شـامـل:

طراحی لی اوت، استوری، آیکون هایالیت
 پست  ثابت،پست متحرک(موشن گرافیکس)

حمید  زنگانه

مدیر هنری


