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 دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکده صنعتی طراحی گروه دانشجوی خواره، مهتاب خانم ارشد کارشناسیمقطع  نهایی پروژهحاصل 

 International) دیزاین المللی بین مسابقه در مسدد سیدهاشم دکتر و صادقی حسن دکتر آقایان راهنمایی به ایران صنعت و علم

Design Awards 2021)  شد شناخته تقدیر شایسته. 

 

 

 اطالعات مربوط به طرح 

 =9https://www.idesignawards.com/winners/zoom.php?eid-40766-21 لینک دسترسی:

 شایسته تقدیررتبه: 

 روییننام طرح : 

  product- others زیرشاخه : 

 دانشگاه: علم و صنعت ایران

 مهتاب خوارهطراح:  سرگروه : 

 بجنورد، خراسان شمالی، ایرانجرا: امکان 

 اعضای تیم:

 دکتر سید هاشم مسدد –دکتر حسن صادقی نائینی استاد راهنما:  -

 فضائلیحسام حجم ساز:  -

 رضا رستمی –مژده حاتمی مدلساز نرم افزار:  -

 محمدرضا علی پورگرافیست:  -

  ندا شکرانی پورطراح صنعتی:  -

https://www.idesignawards.com/winners/zoom.php?eid=9-40766-21


 

 درباره محصول:

رویین، محصولی است مدرن، کاربردی و فارغ از جنسیت که از دل فرهنگ شمال شرق کشور تراویده است. تطابق صنایع دستی با نیاز و فرهنگ 

ایده رویین را شکل داده است. رویین محصولی است مدرن و منحصر بفرد، برای استفاده روزانه و همچنین هدیه ای است که امروزی مسئله

مه دادن.این محصول دارای سه کاربری متفاوت است که مخاطب با توجه به نیاز خود میتواند آن را تغییر دهد. مگنت )آهنربا(، سنجاق سینه، دک

 تند.سرآستین سه کاربری متفاوت آن هس

دارد. استفاده از  نقوش گلیم عشایر خراسان شمالی، نقوشی پرمعنا و کمتر مورد توجه قرار گرفته در دنیا هستند که رویین سعی در معرفی آن

یده متریال سفال در کنار نقره، نشان از اصالت، شکنندگی )سرامیک( در عین حال حفاظت )نقره ی در برگیرنده نگین سرامیکی( را به تصویر کش

ای نزدیک مشتریان قادر خواهند بود تا در است. در این برند، محصوالت بصورت شخصی سازی شده نیز طراحی و ساخته میشوند و در آینده

  مراحل ساخت محصول خود نیز، حضور و مشارکت داشته باشند.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 دانشگاهیان همه به را موفقیت این صنعتی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران  طراحی گروه

 .دارد بیشتر موفقیت آرزوی نامبردگان برای و گویدمی تبریک



 


