14th ANNUAL INTERNATIONAL DESIGN AWARDS
Gain worldwide exposure: Enter one of the most respected Design Awards. Architects
and interior designers, product designers, graphic designers and fashion designers are
invited to submit their work for the IDA design competition.

مسابقات بینالمللی طراحی در سال  2007بنیانگذاری شد .هدف از برگزاری این رقابت ،شناخت و تشویق طراحان و استعداد
های کشف

ششفدد در ب ه های ت ت

طراحم تم باشفد IDA .در حال حاضفر از رقابت های تعتبر طراحم اسفت ک توسف

گرود فرتاشم ) ، (Farmani Groupبنیان گذار یکم از تهمترین تسففابتاع اکاس ففم دشیا (International Photography
) Awardsتأسیس شدد است.

تسابت  IDAیک رویداد ساالش است و همچون تسابتاع تشاب دیگر شاتل هزین ارسال طرح تمباشد.
هزین شرکت در تسابت 250دالر است ک این رقم برای داششجویان با توج ب زتان ارسال کار ب  70تا  80دالر کاهه پیدا
تمکند( .در گرود های  Fashionو  50 Graphicsدالر تمباشد).
پیرو همکاری داششکدد تعماری و شهرسازی داششگاد ا م و صنعت ایران با گرود فرتاشم ،دبیر برگزاری تسابتاع ،رقابتم داخ م
در داششفگاد ا م و صفنعت برگزار تمگردد  .در این ترح

گرود ها در سفح داخ م با یکدیگر ب رقابت تمپردازشد و جهت ارائ

هر چ با کیفیت تر آثار خود از تش ففاورة اس ففاتید و افراد با تجرب برخوردار تمگردشد .تیم ها تمتواشند با اس ففاتید خود ب انوان
تشاور گرود همکاری کردد و ب همین روال در تسابت شرکت شمایند.
این همکاری در سال گذشت سبب افت ار آفرینم و کسب  6تدال برای داششجویان ا م و صنعت ایران شد.
بیشتر ب واشید :افت ارآفرینم داششجویان داششکدد تعماری و شهرسازی در دورد سیزدهم تسابتاع بین الم م طراحم
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 همکاری کردد و با یکدیگر ب رقابتIDA در حال حاضر داششگاد های ت ت فم در سح دشیا ب همین طریق با تسابت
: داششگاد هایم همچون.تمپردازشد
Savannah college Of Art and Design – USA
Central Academy of Fine Art and Tianjin – China
University of Lancashire – UK
Minneapolis College if Art and Design – USA
Pratt Institute, New York – USA
University of Monterrey - Mexico
University of Nottingham – UK, China, Malaysia

در

 درصد ت فی50  با،اول بدون پرداخت هزینه و شرکت کنندگاشم ک اتتیاز حداقل را کسب کنند

شفراع برگزیدد ترح

.تسابت بین الم م حضور پیدا خواهند کرد
: ب ه تم باشد5 تسابت ب صورع ک م شاتل

ARCHITECTURAL
INTERIOR
PRODUCT
FASHION
GRAPHICS

.جهت اطالع از زیرگرود های تجزا ب سایت تسابت تراجع فرتایید

idesignawards.com
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قوانین و ضوابط شرکت در مسابقه
 شررکت کنند گان در زمان ارسرا پروه ها باید دان جر و باشرند و یا حداکثر دو سرا از زمان اارغالتحصریلی جران گتشرتهباشد.
 دانج ویان می توانند به صورت انفرادی و یا تیمی در مسابقه حضور پیدا کنند. از زمان تکمیل پروه نباید بیجتر از  5سا گتشته باشد. موارد مربوط به حق الیسنس و کپیرایت بر عهد طراح است. -آثاری که پیشتر برند دیگر مسابقات شد اند میتوانند در این رقابت نیز حضور داشته باشند.

موارد و نحو ارسا
 .1نام طرح*
 .2زیرگرو انتخاب شد از وبسایت مسابقه*
 .3نام دانجگا *
 .4نام طراح/طراحان اثر*
 .5مکان اجرای اثر
 .6لینک اینترنتی مرتبط با اثر
 .7توضیحات ( حداکثر  600حرف اشگ یسم)*
 .8دیگر

ااراد ( تاشند  :استاد تشاور  -اکاس  -تدلساز و )...

 .9حداکثر  10تصویر با ارمت  ( JPEG , PNGیک تصویر اصلی* و  9تصویر همرا )
حداکثر سایز هر تصویر  4Mbو کوتاد ترین طول آن کمتر از  1000pxشباشد.
پروژد های ارائ شدد تم تواشد تدل  3بعدی و یا تصاویری از تحصول ساخت شدد باشد.

 .10اایل  PDFاز توضیحات کامل پروه حداکثر تا  20صفحه و کمتر از 4 Mb
 توارد  1تا  8در یک فایل PDFتجزا ارسال شود. -تماتم توارد باال در زتان ارسال ب ترح

داخ م تسابت تمتواشد ب زبان فارسم باشد ،اتا بعد از ااالم شتایج و جهت ارسال

آن ب تسابت بین الم م ،باید ب اشگ یسم ترجم شود.
ته ت ارسال زودهنگام  31تیر  /دیرهنگام  31شهریور (شرکتکنندگاشم ک در ته ت زودهنگام آثار خود را ارسال شمایند از
تشاورد اساتید و داوران داخ م جهت بهبود اثر خود بهردتند خواهند شد).
 تعیار های داوری (ک یک کنید) ارسال فایل ها ب ایمیل IDA.awards.iust@gmail.com3

اعالم نتایج
شتایج تسابت داخ م اوایل پاییز  99ااالم شدد و طرح های برگزیدد با توج ب توارد از پیه ااالم شدد در تسابت IDA
شرکت دادد خواهند شد.
پس از داوری شهایم توس

داوران بین الم م ،شتایج شهایم برشدگان دورد چهاردهم ( )2021در زتستان سال  99ااالم تم شود.

برشدگان در  4ردد طال نقر برنز و شایسته تقدیر تش ص تمشوشد.
برشدگان تسابت  ،تندیس ،تتدیر شات  ،کتاب سال  ،الیسنس حق استفادد از لوگوی تسابت بین الم م و داوتنات حضور در
تراسم اهدای جوایز را دریافت تمکنند.
ضمن این ک شرای

گرود های خبری و رساش ای و تجالع تعتبر در حوزد دیزاین ،جهت بازاریابم و شناخت شدن طراح در

سح بین الم م فراهم تمگردد.
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لحفاً در صورع وجود سوال از راد های زیر با تا در ارتباط باشید.
IDA.awards.iust@gmail.com
Telegram: idesignawards
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