
جایزه ملی
الت و طراحی جواهرات ایرانی ��ورآ

فراخوان

آذر ١٤٠٠

پارک ملی علوم و فناو�ی های نرم و صنایع فرهنگی از تمامی طراحان، سازندگان، متخصصین و برندهای
الت و جواهرات دعوت می نماید، در این �ویداد ملی حاضر شوند تا زمینه تحقق اهداف ��ر  را حوزه ��ورآ

فراهم آورند.

• طراحی و استقرار نظام ا���ابی و رتبه بندی کیفی و تهیه شناسنامه 
الت و جواهرات، سرمایه گذاران و تجار در حوزه تولید و صادرات  • شناسایی، شبکه سا�ی و هم افزایی کسب و کارهای ��ورآ
نوآو�ی،  مرکز  قالب  در  بازا��ابی  و  تبلیغات  تو��ع،  تولید،  طراحی،  منسجم  شبکه  ایجاد  و  ظرفیت ها  شناسایی   •

شتابدهنده،
خوشه های تخصصی

الت و جواهرات (ا�وسیستم بازا��ابی ب�ن المللی به عناصر، افراد، • تشکیل ا�وسیستم بازا��ابی ب�ن الملل در حوزه ��ورآ
سازمان ها یا موسساتی اشاره دارد که می توانند به عنوان محرک یا مانعی برای و�ود شرکت ها به بازارهای ب�ن الملل عمل

کنند)
• تقویت ارتباط ب�ن بازار عرضه در فضای حضو�ی و مجا�ی

بتوانند  که  نمادهایی  و  ادبی  اساطی�ی،  شخصیت های  از  بهره و�ی  ایرانی،  اصیل  تزئینات  و  تصوی�ی  عناصر  از  استفاده   *
هویت یک اثر هن�ی اصیل ایرانی را نمایش دهند.

ثار برگ��ده: شاخص های اصلی مدنظر در ان�خاب آ
• شاخص نوآو�ی در طراحی یا �وش ساخت

• استفاده از مت��ال های ترکیبی (فلزهای  قیمتی و نیمه قیمتی، سنگ های نیمه قیمتی، بافت های سن�ی، شیشه، چوب،
           صدف، چرم، سرامیک و...)

                      • استفاده از نقوش و هنر ایرانی در طراحی

                                       مخاطبین:
الت، جواهرات و سنگ های گران بها و نیمه گران بها به صورت تیمی یا شخصی                                                 کلیه فعاالن حوزه ��ورآ

اعضای محترم هیات داوران :
هیأت داوران متشکل از صاحبان برند های موفق و فعاالن صنعت طال و جواهر، متخصصان و اساتید

برجسته خواهند بود.

امتیازات:
ثار آنان به نمایشگاه راه یابد، گواهی شرکت در نمایشگاه اهدا می گردد. همچنین در نمایشگاه ها  به کلیه هنرمندانی که آ

و سایت های مرتبط حضور پ�دا خواهند کرد .

ثار: ثبت نام و ارسال آ
کا��ردی  ط�ح  یا  و  اثر  تصاویر  می بایست  شرکت کنندگان  ایرانی  جواهرات  طراحی  و  الت  ��ورآ ملی  جایزه  در  شرکت  برای 
(طراحی دستی، طراحی سه بعدی و یا ما�ت) خود را در نماهای مختلف (حداقل در چهارنما شامل: نما از باال، �وب�و، جانبی 
و پرسپک�یو) در یک صفحه افقی به ابعاد ١٠٠ در ٧٠ سان�ی متر با فرمت jpg و با کیفیت ٣٠٠dpi و حدا��ر با حدا��ر حجم ٥

مگابایت صفحه بندی کرده و به همراه عنوان و توضیح مختصر اثر با ذکر جزئیات فنی و توضیحات م��وط به مواد اولیه و 
�وش های ساخت  به نشانی                                                                                                    بارگذا�ی نمایند.

ثار با فرمت PSD و یا JPEG می بایست به  سایت پارک ملی علوم و  * شرکت کنندگان جهت د��افت فایل خام شیت ارسال آ
فناو�ی های نرم و صنایع فرهنگی به نشانی www.iccip.ir مراجعه کنند.

ثار: نمایشگاه آ
الت و طراحی جواهرات ایرانی در سه بخش برگزار خواهد شد. • نمایشگاهی در حاشیه اخت�امیه جایزه ملی ��ورآ

بخش های نمایشگاه عبارتند از:
ثار هنرمندان برجسته و پ�شکسوتان o آ

ثار برندهای من�خب o آ
ثار من�خب ارسال شده  o آ

o ط�ح های من�خب ارسال شده

ثار ارسالی: شرایط فنی آ
شرایط عمومی ارسال:

ثار خوددا�ی شود. • از د�ج نام و لوگوی شخصی و نام تجا�ی در شیت های ارسالی و آ
• تمام تصاویر ارسالی (اثر یا ط�ح کا��ردی) باید حداقل در چهارنما شامل: نما از باال، �وب�و، جانبی و پرسپک�یو ارائه شوند.

ثار ساخته شده باید منطبق با استانداردها و قابل تولید و عرضه در بازار مصرف باشد .  • ابعاد آ
• در تمامی طراح های ارسالی در بخش ایده باید مسائل تکنیکی ساخت از قبیل اتصاالت، کیفیت، و�ن و قابل ساخت بودن 

در نظر گرفته شده باشد.
شرایط ارسال ط�ح کا��ردی:

• ط�ح ها خالقانه، دارای اصالت و قابلیت اجرا و تکرا��ذیر بودن داشته باشند. 

شرایط و قوانین شرکت کنندگان:
• شرکت کنندگان می توانند به صورت تیمی یا شخصی در این �ویداد شرکت کنند.

• ه��نه شرکت در این �ویداد رایگان می باشد.
• هر شرکت کننده یا گ�وه مجاز به ارسال یک اثر یا یک مجموعه اثر در این فراخوان می باشد.

• از ارسال و استفاده تصاویر این�رن�ی و کپی ط�ح و ایده های دیگران خوددا�ی فرمای�د.
الت اعم از هنرمندان، صنعتگران، طراحان، دانشجویان و تولید کنندگان آزاد است. • شرکت کلیه فعاالن حوزه ��ورآ

       • هیچ یک از اعضای اصلی تیم برگزا�ی و هیات داوران نمی توانند به صورت انفرادی یا عضوی از یک گ�وه در این فراخوان
               شرکت کنند.

                      • شرکت کنندگان می بایست شرایط و ضوابط و قوانین حا�م در این �ویداد را رعایت نمایند.
ثا�ی که از استانداردهای فنی الزم برخوردار نباشند، از جایزه حذف می شوند.                               • ط�ح ها و آ

الت و طراحی جواهرات ایرانی، اجازه استفاده از  آن در هر                                       • با ارسال اثر جهت حضور در جایزه ملی ��ور آ
                                                مکان و شرایط مورد نیاز جایزه را به برگزارکنندگان این جایزه می دهید. این موارد می تواند شامل،

                                                        ب�وشورها، پوسترها و یا سایر موارد و شیوه های ارتباطی باشد.

١

الت و طراحی جواهرات ایرانی به معنای پذیرش کلیه • تکمیل فرم تقاضای شرکت در جایزه ملی ��ور آ
مق�رات اعالم شده است.

جوایز:

الت و طراحی جواهرات ایرانی و فرصت  * به سایر برگ��دگان، جایزه به اعتبار  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ تومان به همراه تقدیرنامه جایزه ملی ��ورآ
حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی تعلق  می گیرد.

الت و طراحی جواهرات ایرانی: گاه شمار  جایزه ملی ��ور آ

دب�رخانه جایزه: 
و  علم  دانشگاه  بهار-  خیابان  قموشی-  شهید  خیابان  همت-  اتوبان  پل  به  نرسیده  اصفهانی-  اشرفی  بلوار  آدرس: 
طراحی  و  الت  ��ورآ ملی  جایزه  دب�رخانه    - فرهنگی  صنایع  و  نرم  فناو�ی های  و  علوم  ملی  پارک   - ششم  طبقه  فرهنگ- 

جواهرات ایرانی (ساعات پاسخگویی: ٨-١٦)
شماره تماس: ٤٦١٢٩٠٩٥-٠٢١

شماره واتساپ: ٠٩٣٩٦٦٢٣٤٦٨
www.iccip.ir آدرس وبسایت پارک:

@iccipark اینستا�رام پارک:
  @ijnawards اینستا�رام جایزه:

بخش ها

اثررقابتی
ایران منط�ح کا��ردی

آزاد
برندها

کسب وکارها غیر رقابتی



جایزه ملی
الت و طراحی جواهرات ایرانی ��ورآ

فراخوان

آذر ١٤٠٠

پارک ملی علوم و فناو�ی های نرم و صنایع فرهنگی از تمامی طراحان، سازندگان، متخصصین و برندهای
الت و جواهرات دعوت می نماید، در این �ویداد ملی حاضر شوند تا زمینه تحقق اهداف ��ر  را حوزه ��ورآ

فراهم آورند.

• طراحی و استقرار نظام ا���ابی و رتبه بندی کیفی و تهیه شناسنامه 
الت و جواهرات، سرمایه گذاران و تجار در حوزه تولید و صادرات  • شناسایی، شبکه سا�ی و هم افزایی کسب و کارهای ��ورآ
نوآو�ی،  مرکز  قالب  در  بازا��ابی  و  تبلیغات  تو��ع،  تولید،  طراحی،  منسجم  شبکه  ایجاد  و  ظرفیت ها  شناسایی   •

شتابدهنده،
خوشه های تخصصی

الت و جواهرات (ا�وسیستم بازا��ابی ب�ن المللی به عناصر، افراد، • تشکیل ا�وسیستم بازا��ابی ب�ن الملل در حوزه ��ورآ
سازمان ها یا موسساتی اشاره دارد که می توانند به عنوان محرک یا مانعی برای و�ود شرکت ها به بازارهای ب�ن الملل عمل

کنند)
• تقویت ارتباط ب�ن بازار عرضه در فضای حضو�ی و مجا�ی

بتوانند  که  نمادهایی  و  ادبی  اساطی�ی،  شخصیت های  از  بهره و�ی  ایرانی،  اصیل  تزئینات  و  تصوی�ی  عناصر  از  استفاده   *
هویت یک اثر هن�ی اصیل ایرانی را نمایش دهند.

ثار برگ��ده: شاخص های اصلی مدنظر در ان�خاب آ
• شاخص نوآو�ی در طراحی یا �وش ساخت

• استفاده از مت��ال های ترکیبی (فلزهای  قیمتی و نیمه قیمتی، سنگ های نیمه قیمتی، بافت های سن�ی، شیشه، چوب،
           صدف، چرم، سرامیک و...)

                      • استفاده از نقوش و هنر ایرانی در طراحی

                                       مخاطبین:
الت، جواهرات و سنگ های گران بها و نیمه گران بها به صورت تیمی یا شخصی                                                 کلیه فعاالن حوزه ��ورآ

اعضای محترم هیات داوران :
هیأت داوران متشکل از صاحبان برند های موفق و فعاالن صنعت طال و جواهر، متخصصان و اساتید

برجسته خواهند بود.

امتیازات:
ثار آنان به نمایشگاه راه یابد، گواهی شرکت در نمایشگاه اهدا می گردد. همچنین در نمایشگاه ها  به کلیه هنرمندانی که آ

و سایت های مرتبط حضور پ�دا خواهند کرد .

ثار: ثبت نام و ارسال آ
کا��ردی  ط�ح  یا  و  اثر  تصاویر  می بایست  شرکت کنندگان  ایرانی  جواهرات  طراحی  و  الت  ��ورآ ملی  جایزه  در  شرکت  برای 
(طراحی دستی، طراحی سه بعدی و یا ما�ت) خود را در نماهای مختلف (حداقل در چهارنما شامل: نما از باال، �وب�و، جانبی 
و پرسپک�یو) در یک صفحه افقی به ابعاد ١٠٠ در ٧٠ سان�ی متر با فرمت jpg و با کیفیت ٣٠٠dpi و حدا��ر با حدا��ر حجم ٥

مگابایت صفحه بندی کرده و به همراه عنوان و توضیح مختصر اثر با ذکر جزئیات فنی و توضیحات م��وط به مواد اولیه و 
�وش های ساخت  به نشانی                                                                                                    بارگذا�ی نمایند.

ثار با فرمت PSD و یا JPEG می بایست به  سایت پارک ملی علوم و  * شرکت کنندگان جهت د��افت فایل خام شیت ارسال آ
فناو�ی های نرم و صنایع فرهنگی به نشانی www.iccip.ir مراجعه کنند.

ثار: نمایشگاه آ
الت و طراحی جواهرات ایرانی در سه بخش برگزار خواهد شد. • نمایشگاهی در حاشیه اخت�امیه جایزه ملی ��ورآ

بخش های نمایشگاه عبارتند از:
ثار هنرمندان برجسته و پ�شکسوتان o آ

ثار برندهای من�خب o آ
ثار من�خب ارسال شده  o آ

o ط�ح های من�خب ارسال شده

ثار ارسالی: شرایط فنی آ
شرایط عمومی ارسال:

ثار خوددا�ی شود. • از د�ج نام و لوگوی شخصی و نام تجا�ی در شیت های ارسالی و آ
• تمام تصاویر ارسالی (اثر یا ط�ح کا��ردی) باید حداقل در چهارنما شامل: نما از باال، �وب�و، جانبی و پرسپک�یو ارائه شوند.

ثار ساخته شده باید منطبق با استانداردها و قابل تولید و عرضه در بازار مصرف باشد .  • ابعاد آ
• در تمامی طراح های ارسالی در بخش ایده باید مسائل تکنیکی ساخت از قبیل اتصاالت، کیفیت، و�ن و قابل ساخت بودن 

در نظر گرفته شده باشد.
شرایط ارسال ط�ح کا��ردی:

• ط�ح ها خالقانه، دارای اصالت و قابلیت اجرا و تکرا��ذیر بودن داشته باشند. 

شرایط و قوانین شرکت کنندگان:
• شرکت کنندگان می توانند به صورت تیمی یا شخصی در این �ویداد شرکت کنند.

• ه��نه شرکت در این �ویداد رایگان می باشد.
• هر شرکت کننده یا گ�وه مجاز به ارسال یک اثر یا یک مجموعه اثر در این فراخوان می باشد.

• از ارسال و استفاده تصاویر این�رن�ی و کپی ط�ح و ایده های دیگران خوددا�ی فرمای�د.
الت اعم از هنرمندان، صنعتگران، طراحان، دانشجویان و تولید کنندگان آزاد است. • شرکت کلیه فعاالن حوزه ��ورآ

       • هیچ یک از اعضای اصلی تیم برگزا�ی و هیات داوران نمی توانند به صورت انفرادی یا عضوی از یک گ�وه در این فراخوان
               شرکت کنند.

                      • شرکت کنندگان می بایست شرایط و ضوابط و قوانین حا�م در این �ویداد را رعایت نمایند.
ثا�ی که از استانداردهای فنی الزم برخوردار نباشند، از جایزه حذف می شوند.                               • ط�ح ها و آ

الت و طراحی جواهرات ایرانی، اجازه استفاده از  آن در هر                                       • با ارسال اثر جهت حضور در جایزه ملی ��ور آ
                                                مکان و شرایط مورد نیاز جایزه را به برگزارکنندگان این جایزه می دهید. این موارد می تواند شامل،

                                                        ب�وشورها، پوسترها و یا سایر موارد و شیوه های ارتباطی باشد.

٢

الت و طراحی جواهرات ایرانی به معنای پذیرش کلیه • تکمیل فرم تقاضای شرکت در جایزه ملی ��ور آ
مق�رات اعالم شده است.

جوایز:

الت و طراحی جواهرات ایرانی و فرصت  * به سایر برگ��دگان، جایزه به اعتبار  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ تومان به همراه تقدیرنامه جایزه ملی ��ورآ
حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی تعلق  می گیرد.

الت و طراحی جواهرات ایرانی: گاه شمار  جایزه ملی ��ور آ

دب�رخانه جایزه: 
و  علم  دانشگاه  بهار-  خیابان  قموشی-  شهید  خیابان  همت-  اتوبان  پل  به  نرسیده  اصفهانی-  اشرفی  بلوار  آدرس: 
طراحی  و  الت  ��ورآ ملی  جایزه  دب�رخانه    - فرهنگی  صنایع  و  نرم  فناو�ی های  و  علوم  ملی  پارک   - ششم  طبقه  فرهنگ- 

جواهرات ایرانی (ساعات پاسخگویی: ٨-١٦)
شماره تماس: ٤٦١٢٩٠٩٥-٠٢١

شماره واتساپ: ٠٩٣٩٦٦٢٣٤٦٨
www.iccip.ir آدرس وبسایت پارک:

@iccipark اینستا�رام پارک:
  @ijnawards اینستا�رام جایزه:

https://iccip.ir/fa/form/643/register



پارک ملی علوم و فناو�ی های نرم و صنایع فرهنگی از تمامی طراحان، سازندگان، متخصصین و برندهای
الت و جواهرات دعوت می نماید، در این �ویداد ملی حاضر شوند تا زمینه تحقق اهداف ��ر  را حوزه ��ورآ

فراهم آورند.

• طراحی و استقرار نظام ا���ابی و رتبه بندی کیفی و تهیه شناسنامه 
الت و جواهرات، سرمایه گذاران و تجار در حوزه تولید و صادرات  • شناسایی، شبکه سا�ی و هم افزایی کسب و کارهای ��ورآ
نوآو�ی،  مرکز  قالب  در  بازا��ابی  و  تبلیغات  تو��ع،  تولید،  طراحی،  منسجم  شبکه  ایجاد  و  ظرفیت ها  شناسایی   •

شتابدهنده،
خوشه های تخصصی

الت و جواهرات (ا�وسیستم بازا��ابی ب�ن المللی به عناصر، افراد، • تشکیل ا�وسیستم بازا��ابی ب�ن الملل در حوزه ��ورآ
سازمان ها یا موسساتی اشاره دارد که می توانند به عنوان محرک یا مانعی برای و�ود شرکت ها به بازارهای ب�ن الملل عمل

کنند)
• تقویت ارتباط ب�ن بازار عرضه در فضای حضو�ی و مجا�ی

بتوانند  که  نمادهایی  و  ادبی  اساطی�ی،  شخصیت های  از  بهره و�ی  ایرانی،  اصیل  تزئینات  و  تصوی�ی  عناصر  از  استفاده   *
هویت یک اثر هن�ی اصیل ایرانی را نمایش دهند.

ثار برگ��ده: شاخص های اصلی مدنظر در ان�خاب آ
• شاخص نوآو�ی در طراحی یا �وش ساخت

• استفاده از مت��ال های ترکیبی (فلزهای  قیمتی و نیمه قیمتی، سنگ های نیمه قیمتی، بافت های سن�ی، شیشه، چوب،
           صدف، چرم، سرامیک و...)

                      • استفاده از نقوش و هنر ایرانی در طراحی

                                       مخاطبین:
الت، جواهرات و سنگ های گران بها و نیمه گران بها به صورت تیمی یا شخصی                                                 کلیه فعاالن حوزه ��ورآ

اعضای محترم هیات داوران :
هیأت داوران متشکل از صاحبان برند های موفق و فعاالن صنعت طال و جواهر، متخصصان و اساتید

برجسته خواهند بود.

امتیازات:
ثار آنان به نمایشگاه راه یابد، گواهی شرکت در نمایشگاه اهدا می گردد. همچنین در نمایشگاه ها  به کلیه هنرمندانی که آ

و سایت های مرتبط حضور پ�دا خواهند کرد .

ثار: ثبت نام و ارسال آ
کا��ردی  ط�ح  یا  و  اثر  تصاویر  می بایست  شرکت کنندگان  ایرانی  جواهرات  طراحی  و  الت  ��ورآ ملی  جایزه  در  شرکت  برای 
(طراحی دستی، طراحی سه بعدی و یا ما�ت) خود را در نماهای مختلف (حداقل در چهارنما شامل: نما از باال، �وب�و، جانبی 
و پرسپک�یو) در یک صفحه افقی به ابعاد ١٠٠ در ٧٠ سان�ی متر با فرمت jpg و با کیفیت ٣٠٠dpi و حدا��ر با حدا��ر حجم ٥

مگابایت صفحه بندی کرده و به همراه عنوان و توضیح مختصر اثر با ذکر جزئیات فنی و توضیحات م��وط به مواد اولیه و 
�وش های ساخت  به نشانی                                                                                                    بارگذا�ی نمایند.

ثار با فرمت PSD و یا JPEG می بایست به  سایت پارک ملی علوم و  * شرکت کنندگان جهت د��افت فایل خام شیت ارسال آ
فناو�ی های نرم و صنایع فرهنگی به نشانی www.iccip.ir مراجعه کنند.

ثار: نمایشگاه آ
الت و طراحی جواهرات ایرانی در سه بخش برگزار خواهد شد. • نمایشگاهی در حاشیه اخت�امیه جایزه ملی ��ورآ

بخش های نمایشگاه عبارتند از:
ثار هنرمندان برجسته و پ�شکسوتان o آ

ثار برندهای من�خب o آ
ثار من�خب ارسال شده  o آ

o ط�ح های من�خب ارسال شده

ثار ارسالی: شرایط فنی آ
شرایط عمومی ارسال:

ثار خوددا�ی شود. • از د�ج نام و لوگوی شخصی و نام تجا�ی در شیت های ارسالی و آ
• تمام تصاویر ارسالی (اثر یا ط�ح کا��ردی) باید حداقل در چهارنما شامل: نما از باال، �وب�و، جانبی و پرسپک�یو ارائه شوند.

ثار ساخته شده باید منطبق با استانداردها و قابل تولید و عرضه در بازار مصرف باشد .  • ابعاد آ
• در تمامی طراح های ارسالی در بخش ایده باید مسائل تکنیکی ساخت از قبیل اتصاالت، کیفیت، و�ن و قابل ساخت بودن 

در نظر گرفته شده باشد.
شرایط ارسال ط�ح کا��ردی:

• ط�ح ها خالقانه، دارای اصالت و قابلیت اجرا و تکرا��ذیر بودن داشته باشند. 

شرایط و قوانین شرکت کنندگان:
• شرکت کنندگان می توانند به صورت تیمی یا شخصی در این �ویداد شرکت کنند.

• ه��نه شرکت در این �ویداد رایگان می باشد.
• هر شرکت کننده یا گ�وه مجاز به ارسال یک اثر یا یک مجموعه اثر در این فراخوان می باشد.

• از ارسال و استفاده تصاویر این�رن�ی و کپی ط�ح و ایده های دیگران خوددا�ی فرمای�د.
الت اعم از هنرمندان، صنعتگران، طراحان، دانشجویان و تولید کنندگان آزاد است. • شرکت کلیه فعاالن حوزه ��ورآ

       • هیچ یک از اعضای اصلی تیم برگزا�ی و هیات داوران نمی توانند به صورت انفرادی یا عضوی از یک گ�وه در این فراخوان
               شرکت کنند.

                      • شرکت کنندگان می بایست شرایط و ضوابط و قوانین حا�م در این �ویداد را رعایت نمایند.
ثا�ی که از استانداردهای فنی الزم برخوردار نباشند، از جایزه حذف می شوند.                               • ط�ح ها و آ

الت و طراحی جواهرات ایرانی، اجازه استفاده از  آن در هر                                       • با ارسال اثر جهت حضور در جایزه ملی ��ور آ
                                                مکان و شرایط مورد نیاز جایزه را به برگزارکنندگان این جایزه می دهید. این موارد می تواند شامل،

                                                        ب�وشورها، پوسترها و یا سایر موارد و شیوه های ارتباطی باشد.

الت و طراحی جواهرات ایرانی به معنای پذیرش کلیه • تکمیل فرم تقاضای شرکت در جایزه ملی ��ور آ
مق�رات اعالم شده است.

جوایز:

الت و طراحی جواهرات ایرانی و فرصت  * به سایر برگ��دگان، جایزه به اعتبار  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ تومان به همراه تقدیرنامه جایزه ملی ��ورآ
حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی تعلق  می گیرد.

الت و طراحی جواهرات ایرانی: گاه شمار  جایزه ملی ��ور آ

دب�رخانه جایزه: 
و  علم  دانشگاه  بهار-  خیابان  قموشی-  شهید  خیابان  همت-  اتوبان  پل  به  نرسیده  اصفهانی-  اشرفی  بلوار  آدرس: 
طراحی  و  الت  ��ورآ ملی  جایزه  دب�رخانه    - فرهنگی  صنایع  و  نرم  فناو�ی های  و  علوم  ملی  پارک   - ششم  طبقه  فرهنگ- 

جواهرات ایرانی (ساعات پاسخگویی: ٨-١٦)
شماره تماس: ٤٦١٢٩٠٩٥-٠٢١

شماره واتساپ: ٠٩٣٩٦٦٢٣٤٦٨
www.iccip.ir آدرس وبسایت پارک:

@iccipark اینستا�رام پارک:
  @ijnawards اینستا�رام جایزه:

وبسایت پارک اینستا�رام پارک اینستا�رام جایزهلینک ثبت نام

٣

١٦ آذر ١٤٠٠فراخوان و ش�وع ثبت نام

٨ خرداد  ١٤٠١داو�ی اولیه ط�ح ها
همزمان با برگزا�ی نمایشگاهبرگزا�ی ایده بازار برای ط�ح های من�خب

ثار من�خب ٣١ خرداد الی ٤ تیر  ١٤٠١نمایشگاه و داو�ی آ
٥ تیر ١٤٠١مراسم اخت�امیه

ثار مهلت ثبت نام و ارسال آ
بخش طراحی کا��ردی

بخش اثر
٣٠ اردیبهشت ١٤٠١
٣٠ اردیبهشت ١٤٠١

اثر

برگ��دهموضوعبخش

الت و طراحی جواهرات ایرانی  + عضویت ایران من   اهدای ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ تومان + تقدیرنامه جایزه ملی ��ور آ
در پارک ملی علوم و فناو�ی های نرم و صنایع فرهنگی + حضور در نمایشگاه های خارجی

الت و طراحی جواهرات ایرانی + عضویت   اهدای ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ تومان + تقدیرنامه جایزه ملی ��ور آ
در پارک ملی علوم و فناو�ی های نرم و صنایع فرهنگی + حضور در نمایشگاه های خارجی

الت و طراحی جواهرات ایرانی +    اهدای ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ تومان + اهدای تقدیرنامه جایزه ملی ��ور آ
عضویت در پارک ملی علوم و فناو�ی های نرم و صنایع فرهنگی  + معرفی به سرمایه گذاران

آزاد

طراحی کا��ردی
-جواهرات

گالرى آنالین
رسانه رسمى هنرهاى تجسمى


