راهنمای شرکت در مسابقه رطاحی برای کودک
قوانین عمومی

شــرکت کــردن در مســابقات آیدیــران بــه منزلــه پذیرفتــن تمــام شــرایط منــدرج در ایــن توافقنامه میباشــد.
محدودیتــی بــرای تعــداد آثــار ارســال شــده وجــود نــدارد؛ امــا دقــت کنیــد کــه هــر اثــر را تنهــا یکبــار و
در یــک شــاخه از موضوعــات مســابقه ثبــت کنیــد .اگــر شــرکتکنندهای ،یــک اثــر را در شــاخههای
متعــددی شــرکت دهــد ایــن حــق بــرای برگزارکننــدگان مســابقه میباشــد کــه اثــر را تنهــا بــه دســتهای
کــه ارتبــاط بیشــتری دارد ،اختصــاص دهنــد.

دسته بندی موضوعات جشنواره کودک
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حمل و نقل

مبلمان

شرکت کنندگان

شــرکت در مســابقه طراحــی بــرای کــودک ،بــرای عمــوم آزاد اســت .شــرکتکنندگان میتواننــد از
شــرکتهای تولیــدی ،شــرکتهای طراحــی ،آزمایشــگاههای تحقیقاتــی ،مخترعیــن ،دانشــجویان طراحــی
و طراحــان حرفـهای باشــند .هــر نوعــی از طرحهــای خالقانــه و زیباگرایانــه کــه در بــازار نباشــد و و تــا آخــر
مســابقه تولیــد نشــده باشــد ،مــی توانــد در مســابقات شــرکت نمایــد .ضــروری اســت کــه تمــام آثــار شــرکت
داده شــده در مســابقه ،متعلــق بــه شــرکت کننــدگان باشــد .شــرکت در مســابقه میتوانــد بــه شــکل فــردی
یــا گروهــی انجــام شــود و حداکثــر افــراد تشــکیل دهنــده هــر گــروه  ۵نفــر اســت.

استقالل و بیطرفی

تمامــی مراحــل مســابقه عادالنــه مــی باشــد؛ لــذا ،ضــروری اســت آثــار ،بــدون درج نــام ،تصویــر طــراح
یــا آرم و لوگــوی شــرکت بــرای مســابقه ارســال گــردد و نیــز بــدون نــام ،تصویــر طــراح و یــا آرم شــرکت
بــرای داوران ارائــه خواهــد گردیــد تــا از بــروز هرگونــه تبعیــض احتمالــی جلوگیــری شــود .داوران از اســاتید
دانشــگاهها و طراحــان برجســته میباشــند و هیچگونــه ارتباطــی بــا صاحبــان ایدههــا و آثــار ندارنــد.
داوران ،اصــول و ضوابــط منــدرج توســط آییننامــه مســابقه را بــرای ارزیابــی مــد نظــر قــرار خواهن ـد داد و
همچنیــن  توافقنام ـهای را بــرای عملکــرد عادالنــه امضــاء خواهنــد نمــود.
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حق انحصاری اثر

بــا شــرکت کــردن در مســابقات آیدیــران در مــورد حــق انحصــاری اثرتــان ،جــای هیــچ نگرانــی نمــی باشــد.
زیرا:
 -۱در صــورت برنــده نشــدن طــرح در مســابقه  ،ایــده بصــورت محفــوظ باقــی خواهنــد مانــد و اعــام و
انتشــار عمومــی نمییابــد.
 -۲در صــورت برنــده شــدن طــرح ،شــما تــا زمــان اعــام عمومــی  ۲مــاه فرصــت داریــد تــا طــرح خــود را
بــه ثبــت رســانده و مراحــل قانونــی آن را تکمیــل نماییــد.
 -۳شما همچنین میتوانید از انتشار جزئیات اثرتان در رسانه ها صرفنظر کنید.
تذکــر :تمامــی آثــار (برنــدگان و غیــر برنــدگان) بصــورت اطالعــات جامــع در اختیــار حامیــان ایــن مســابقه
خواهــد بــود و اســتفاده حامیــان از هــر کــدام از آثــار منــوط بــه اجــازه از طــراح مــی باشــد .بــرای حفــظ
امانـتداری از آثــار طراحــان ،قــراردادی مابیــن موسســه آیدیــران و حامیــان بــه امضــاء رســیده کــه در ضمــن
ایــن توافقنامــه تمــام حقــوق آثــار بــرای طراحــان حفــظ شــده اســت و قابــل پیگــرد قانونــی میباشــد .اگــر
همچنــان نگــران حــق انحصــاری اثرتــان میباشــید ،مــی توانیــد بــا یــک وکیــل مشــاوره کنیــد و یــا همیــن
االن بــا مــا تمــاس بگیریــد.

هزینه

شرکت در مسابقه طراحی برای کودک برای تمامی شرکتکنندگان به صورت رایگان می باشد.

جوایز مسابقه طراحی برای کودک

جوایــز ایــن مســابقه بــه برگزیــدگان اول تــا ســوم
در هــر شــاخه از موضوعــات تعلــق میگیــرد.
 نفر اول  ۲۰میلیون تومان نفر دوم  ۸میلیون تومان نفر سوم  ۵میلیون تومانبــه همــراه بســته جوایــز کــه شــامل کتــاب ســال
آیدیــران  ،تندیــس و لــوح تقدیــر میباشــد.

همچنیــن بــه افــرادی کــه شایســته تقدیــر باشــند
عــاوه بــر اهــداء لــوح تقدیــر  ،طــرح ایشــان در
کتــاب ســال آیدیــران بــه چــاپ خواهــد رســید.

گاه شمار مسابقه طراحی برای کودک

 زمــان ارســال آثــار  ۱اردیبهشــت الــی  ۲۰خرداد داوری آثار هفتهی اول تیر اطالع به برندگان جوایز  ۷تیر -جشنواره هفتهی دوم تیر

 20میلیون تومان

نحوه ارسال اثر

 8میلیون تومان

 5میلیون تومان

قبــل از هــر چیــز الزم اســت تــا در ســایت آیدیــران ثبتنــام کــرده و بــه حســابکاربری خــود وارد
شــوید ،در غیــر اینصــورت در منــوی مســابقه گزینــه ارســال طــرح فعــال نمیشــود .پــس از ورود بــه
پنلکاربــری خــود میتوانیــد آثــار خــود را بــرای مســابقه طراحــی بــرای کــودک ارســال کنیــد.
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راهنمای ارائه اثر

آیا ارائه شما:
 شامل توضیحاتی خالصه و گویا میباشد؟ مقصود شما درمورد کارایی محصول یا نحوه حل مشکل را به داوران خواهد رساند؟ به نوآوری یا خالقیتی اشاره دارد؟ حاوی تصاویر گویا  از محصول میباشد؟ سناریوی نحوه استفاده را شامل میشود؟همچنین ممکن است ارائه شما:
 فنآوری یا مواد خاصی را شامل شود. اطالعاتی درباره روش تولید و ساخت داشته باشد. -درباره اینکه چرا این محصول یا راهحل مهم است یا اینکه چرا روند آینده می باشد مطالبی را میگوید

فایلاصلی طرح

این فایل ارائهدهنده طرح شما برای داوران است و ارسال آن ضروری میباشد.
  ۱شیت اصلی ( یک صفحه پوستر توصیفی از محصول شما) سایز  A3 :بصورت افقی (ارتفاع  ۲۹.۷سانتی متر در طول ۴۲سانتی متر ) فرمتJPG : حجم حداکثرMb 4 : فونت استفاده شده حداقل ۱۲ متن خوانا و واضح  ۴تصویر از محصول (تکمیلی و جزئیات) حجم هر فایل عکس تا Mb ۲ -بدون لوگو  ،بدون نام طراح و یا عکس طراح/طراحان

توضیحات مربوط به شیت اصلی

متــن خوانــا و واضــح و حداکثــر  ۵۰۰کلمــه  -در صــورت برنــده شــدن ایــن توضیحــات در کتــاب و نمایشــگاه
آثــار اســتفاده خواهــد شــد ،لــذا بیشــتر دقــت کنید.
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فایل توضیحات (اختیاری)

میتوانیــد یــک فایــل پیوســت بــرای ارائــه توضیحــات تکمیلــی از محصــول و تصاویــر بیشــتر ارســال کنیــد.
ارســال ایــن فایــل اختیــاری میباشــد.
 یــک فایــل بــا فرمــت  PDFشــامل توضیحــات در مــورد ایدهیابــی ،شــیوه ســاخت ،مــوارد خــاص یــا ( ...درصــورت لــزوم و بــه شــکل خالصــه)
 فونت استفاده شده حداقل ۱۲ متن خوانا و واضح حداکثر  ۲صفحه (شماره صفحات گوشه پایین سمت چپ ،درج شود) -لطفا برای آنکه متن موثر و شفافی داشته باشید به معیارهای ارزیابی توجه داشته باشید.

معیارهای ارزیابی
اصالت طرح

آیا طرح کامال نوآورانه است و مشابهای ندارد؟

نوآوری و خالقیت

آیا طرح ،ارائه ای خالقانه از محصولی موجود میباشد؟

زیبایی

آیا طرح برای استفاده کننده جذاب و زیباست؟

مهارت ارائه

آیا طرح بصورت شفاف و گویا ،جواب دهنده متام سواالت میباشد؟

انتخاب مواد

آیا مواد ،متناسب با کارایی محصول ،به درستی انتخاب شدهاند؟

دوستدار محیطزیست

آیا طرح ارائه شده ،برای محیط زیست عارضهای در پی دارد؟

کارایی

آیا طرح در برگیرنده متام نیازهای کاربر میباشد؟

ارزش افزوده

آیا ارزش افزودهای به محصول موجود در بازار میافزاید؟

امنیت

آیا این طرح در بردارنده خطراتی برای کاربر می باشد؟

ارگونومی

آیا اصول ارگونومی در این طرح با توجه به ابعاد انسانی برای کاربر
ایرانی رعایت شده است؟

رعایت نیازهای فرهنگی اسالمی ایرانی آیا اصول فرهنگی اسالمی-ایرانی در طراحی مدنظر قرار گرفتهاند؟
امکان تولید
حامی ما در این جشنواره

آیا از لحاظ فنآوری و اقتصادی امکان تولید این طرح وجود دارد؟
ارتباط با ما
ایمیلinfo@idiran.ir :
سایتwww.idiran.ir :
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