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 :مقدمه (1

 ،دگان و صادرکنندگان مبلمان ایرانتولیدکنناتحادیه ت مدیره با نظارت هیأ (فیپکوپیشگامان صنعت مبلمان پرشیا )شرکت 

 مایشگاهن دهمین برگزاری زمان باهم محصوالت برترمسابقه ارزیابی  اقدام به برگزاریهای گذشته همانند سالامسال نیز 

 گیردصورت مینمایشگاه  برگزاری در دوره ارزیابی محصوالت نموده است. Office EXPO (2021)  اداری مبلمان المللیبین

، ارزیابی محصوالت هدف از اجرای این پروژه .آیدمی  حصوالت برتر تقدیر به عملکننده مارائه هایاختتامیه از شرکتمراسم  و در

 هر رسته کاری است. محصوالت برتر درو معرفی و انتخاب 

 اعطای جوایز ارزیابی محصوالت برتر :ارزیابی و ساختار و مکانیزم  (2

در های مشابه پس از بهینه کاوی در نمونه مبلمان، برترصنعت جوایز به محصوالت ارزیابی و اعطای مکانیزم ساختارو

متناسب با شرایط  هاسازی و تطبیق این نمونهبومی  ،جوایز صنعت مبلمان در جهانهای صنعت مبلمان، بررسی سایر نمایشگاه

مشاهده  را در تصویر زیر هایی از جوایز مورد مطالعه. نمونهه استاز نظرات خبرگان، طراحی گردید گیریبهره باالخرهو کشور 

 .کنیدمی

 
 

  
 

 

 
 

 

 

   
  

 

 آلمان، سنگاپور، مالزی، استرالیا، کشورهای جوایزنام و ارزیابی عناوین، تعداد، معیارهای ارزیابی، مکانیزم ثبتدر این فرآیند 

برتر  محصوالت جایزهارزیابی و اعطای قرار گرفته و در مجموع ساختار  مورد بهینه کاوی نگلیسا و کنگهنگ مریکا،آ ایرلند،

نظرات  نیز و های گذشتهدورهارزیابی محصوالت برتر در  پروژه از با تحلیل نتایج ارزشمند حاصلچنین . همه استطراحی گردید

وفق به کسب به محصوالتی که م جوایز مربوطهدر نهایت روزرسانی شده است. به برای این دوره هارها و فرآیندمعیا ،خبرگان

 .گرددمی ( اعطارا کسب کرده باشندکه حد نصاب امتیاز دریافت جوایز ه شرطی ب) رسته شوند بیشترین امتیاز در هر
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 :هارسته (3

 از : جهت جوایز محصوالت برتر عبارتند Office Expo 2021عناوین در نظر گرفته شده در نمایشگاه مبلمان اداری، 

 باشند:جوایز اختصاصی مربوط به محصوالت به شرح زیر می 

 

 گروه کاالیی میز و فایلینگ اداری 

 جلو مبلی، کردنزا(ست مدیریتی )شامل میز مدیریت، میز کنفرانس ،میز  -1

 میز مدیریت کالسیک -2

 زونکن اداری(کتابخانه و جا فایل، میز کارگروهی، شامل میز کارشناسی، کارمندی،) ست کارشناسی و کارمندی -3

 نفره به باال( 15 –) میزهای کنفرانس با قابلیت نصب تجهیزات الکترونیکی  میز کنفرانس -4

 سیستم بایگانی ریلی     -5

 و کانتر          گیشه -6

 سیستم پارتیشن اداری                  -7

 کانتر اطالعات و ورودی  -8

 

 گروه کاالیی صندلی و مبل اداری 
 

 ت بلند و پشت کوتاه و پایه ثابت()پش ست مدیریتی -1

 صندلی کارمندی و اپراتوری    -2

 تئاتر   صندلی آمفی -3

 مبل اداری -4

 )انتظار و اجتماعات، فرودگاهی و ...(   های عمومیصندلی مکان-5
         

 غرفه برتر 

 مشارکت کننده خارجی 
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 :توجهات- 4

 
 های باال نباشد، پس از بررسی از طرف کمیته برگزاری ی برای شرکت در مسابقه شامل رستهکه محصول پیشنهاددر صورتی

 تعیین رسته خواهد شد.

 ز به شرکت ، مجاگذشته در مسابقه ارزیابی محصوالت برتر شرکت داشته و برنده جایز شده است سنوات کاال/ محصولی که

 باشد، مگر در حالتی که آن محصول برنده جایزه نشده باشد.در مسابقه ارزیابی نمی

 زد دریافت کننده خارجی نامکننده محصوالت خارجی هستند باید در بخش مشارکتکننده و یا توزیعمینهایی که تأشرکت

ها در بخش محصوالت نامزد شوند پس از بررسی کمیته خبرگان داوری به جایزه محصول برتر شوند و چنانچه این شرکت

 .گردندر مسابقه منع مید و یا از شرکت دنیاببخش مشارکت کننده خارجی انتقال می
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 و امتیازها معیارها-5

  اداری محصوالتارزیابی امتیازهای  معیارها و 

 :در نظر گرفته شده استمعیارهایی به شرح زیر  اداریمحصوالت ارزیابی جهت 

 

 

 

 امتیاز معیارها ردیف

 100 طراحی 1

 100 خالقیت و نو آوری 2

 100 های فنی و تکنولوژیکویژگی 3

 100 کیفیت مواداولیه و قطعات مصرفی 4

 100 مهندسی فاکتورهای انسانی 5

 100 (FINISHING)آراستگی نهایی  6

 100 بسته بندی ، حمل و نصب 7

 100 قابلیت تولید انبوه 8

 100 ایمنی و بهداشت 9

 100 راحتی و آسایش 10

 جمع کل
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 ارزیابی غرفه برتر معیارها و امتیازهای 

 :به شرح زیر در نظر گرفته شده استجهت ارزیابی غرفه برتر معیارهایی 

 

 امتیاز معیارها ردیف

 100 (GREEN DESIGNطراحی سبز ) 1

 100 (ORIGINALITYاصالت طرح ) 2

 100 نوع ارائه شرکت  )هویت سازمانی( 3

 100 نوع ارائه محصول 4

 100 زیبایی شناسی 5

 100 سازه و مدیریت ساخت 6

 100 مهندسی فاکتورهای انسانی 7

 100 سیرکوالسیون )گردش جمعیت( 8

 100 خالقیت و نوآوری 9

 100 نورپردازی 10

 1000 جمع کل 
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 امتیازهای ویژه : - نکات مهم

امتیازات هر رسته  ، عالوه بر امتیازهای ذکر شده در باال به صورت ضریب رویازهای ویژهیموارد ذکر شده در ذیل به عنوان امت

در زمان ثبت نام ، که هر یک از موارد زیر را دارند در صورتیشود ان درخواست میگکنندکتراهند بود . لذا از مشاگذار خوتاثیر

 .را نیز تحویل نمایند مدارک مرتبط با آن

  یک از معیارهای مطرح شده در باالمرتبط با هر ا استاندارد و یگواهینامه 

 گواهی مالکیت صنعتی 

  (کاتالوگ و ...نقشه های فنی ، ، فنی محصول )اعم از مستندات طراحیمشخصات و اطالعات 

  محصول به صورت بسته بندی )جهت نمایش بسته بندی محصولهای مربوطه و ارائه داکیومنتبسته بندی محصول قابلیت ،

 (، از بسته بندی محصول نیز بازدید به عمل آیدو در زمان مراجعه داوران ارزیابیشده نیز در غرفه وجود داشته باشد 

  توجه ، وزن مجاز و مناسب هر بسته و مواردی از این دست نیز لیبلینگمواردی از قبیل  است در ارائه بسته بندی بهمناسب

 گردد.

 

 کمیته ارزیابی-6

اتحادیه ای تخصصی کارگروه مشاورهو پیشکسوتان ،ها، دانشگاههاصنعت، تشکل نفر از نخبگان 25متشکل از حدود  کمیته ارزیابی

های . ارزیابی هر یک از رستهدنشوبرگزیده میحوزه تخصصی مربوطه هستند که متناسب با  "داوران ارزیابی محصوالت"بعنوان 

 شود.مسابقه توسط سه نفر از داوران انجام می

ره عالی نظارت بر نف 3هیات  ،جهت راهبری و نظارت مناسب بر عملکرد تیم اجرایی برگزاری ارزیابی محصوالت برترچنین هم

 نظارت کامل دارند. بر فرآیند برگزاری نمایشگاه و پروژه ارزیابی محصوالت برتر، ارتقاء سطح کیفی پروژهنمایشگاه جهت 

سال متوالی جناب آقای مهندس سهیل عابدی عضو هیات مدیره  سیزدهمینپروژه ارزیابی محصوالت برتر برای  یت اجرایمدیر

 باشند.اتحادیه می
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 هامحاسبه امتیاز-7

 باشد :به شرح ذیل می یاز مشارکت کنندگانشرایط و موارد مرتبط با امت

 نصبنماید که این محصول با معرفی میبرای ارزیابی در آن رسته یک محصول خود را  کننده )در هر رسته(هر شرکت (1

 . شودلیبل مخصوص ارزیابی محصوالت برتر در غرفه مشخص می

سپس با  ؛گرددز معیارهای ذکر شده مشخص میاامتیاز مربوط به هر یک  ،محصول توسط کمیته ارزیابیپس از ارزیابی  (2

 .گرددده، امتیاز نهایی محاسبه میافزار طراحی شنرم در نظر گرفته شده برای هر معیار، با استفاده از توجه به امتیازهای

باشد . داوران می 100و بیشترین آن  60گیرد هر معیار تعلق میبا توجه به نوع طراحی امتیازها، کمترین امتیازی که به  (3

نمایند ؛ بدین ترتیب مجموع امتیازهای هر را برای هر معیار منظور می 100تا  60پس از ارزیابی محصول امتیازی بین 

 تیاز خواهد بود.ما 1000تا  600محصول بین 

شرکت برتر باید کنندگان رسته، ثر امتیاز در میان کل مشارکتبرای کسب عنوان برترین در هر رسته عالوه بر کسب حداک (4

ر بهایی که تنها یک شرکت کننده دارند حداقل امتیاز برا. برای رستهرا نیز کسب نماید  امتیاز 1000از  800حداقل امتیاز 

 است. 900
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 پروژه و مراحل اجرایی هافرآیند-8

  توسط شرکت متقاضی های درخواستی نمودن رستهارزیابی و مشخص درخواست تکمیل فرم 

 باشد الزامی )*( می رای عالمتا)ضمناً ارائه مواردی که د تکمیل فرم دریافت اطالعات و مشخصات تکمیلی شرکت متقاضی

 (است
 

 های ارزیابی محصوالت برتر:پرداخت وجه رسته 

  ریال 15،000،000رسته  1مبلغ مشارکت در 

  ریال 27،000،000  رسته 2مبلغ مشارکت در 

  ریال 36،000،000رسته  3مبلغ مشارکت در 

  ریال 9،000،000رسته به ازای هر رسته مازاد مبلغ   3مبلغ مشارکت بیشتر از 
 

 بنام پاسارگاد بانک  کارت شماره یا و IR950570032711000331721001 شبا شماره

 ایران مبلمان صادرکنندگان و تولیدکنندگان اتحادیه

 

 همچنین مدارک مرتبط با امتیازهای ویژه در صورت وجود( ل ارزیابی محصوالت برترتحویل فرم تکمیل شده به مسئو( 

  ارزیابی تیم اجراییبر روی محصول معرفی شده از طرف  ل منتخببرچسب محصونصب 

  شود.های دوم و سوم نمایشگاه انجام میروزارزیابی محصوالت در 

  اطالعات به نرم افزار و محاسبه امتیازات توسط تیم اجرایی با حضور کمیته نظارتورود 

 هابندی نتایج حاصله به تفکیک رستهطبقه 

  نمایشگاه و اهدای جوایز خرآنتایج در روز اعالم 
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 تعاریف معیارهای ارزیابی محصوالت 

 معیارهای مورد نظر در ارزیابی محصوالت عبارت است از:

 یطراح (DESIGN): های مورد نیاز . عملیاتی که تمامی ویژگیآیند خلق محصول استی تولید و فراولین حلقه از زنجیره

محصول گردد . هدف عالی طراحی، ایجاد ، همراه با روش تولید و عملکردهای مختلف در آن تعریف مییک کاال و خدمات

ت کنند و مورد بتولید است تا در کنار محصوالت دیگر بنحوی رقا هایشناسی، کاربرد و هزینهبهبود یافته از نظر زیبایی

 استقبال قرار گیرد.

 و  "فنی و کاربردی"از دو بعد . به موضوع خالقیت و نو آوری  وری برآمده از هوش خالق طراح استنوآ :ریخالقیت و نوآو

 توان پرداخت.می "زیبایی شناسی و ظاهر"

 شود سنجی و درک نیازهای کاربر است، نیازی که به نحوی شناسایی می، نکتهدر طراحی به معنای فرآیند شناخت نوآوری

 . شودحلی منطقی طراحی میو برایش راه

  نوعی طراحی که منحصر بفردخلق محصول یا عملکردهای جدید، در واقع به معنای آفرینش چیزی تازه استخالقیت . ،

 . در واقع طرحی که دارای اصالت و بدور از کپی و تقلید باشد.بیادماندنی استگذار و تاثیر

 هایی که از علم و تجربة عملی نشأت ای متشکل از اطالعات، ابزارها و تکنیکمجموعه: های فنی و تکنولوژیکویژگی

  شود.ها به کار گرفته میآنتفاده ها و خدمات مورد اسو فرآیندها، سیستممحصوالت تولید و  اند و در توسعه، طراحیگرفته

 رود.های فنی و تکنولوژیکی محصول به شمار میهای تختخوابشو یکی از ویژگیبه عنوان مثال مکانیزم عملکردی در مبل

 به کار برده  : تولیدکننده باید توانایی خود را در فراهم آوردن مواداولیه و قطعات مصرفیکیفیت مواداولیه و قطعات مصرفی

گو پاسخ را محصولی که الزامات مشتری و الزامات قانونی مقتضی را داشته باشد فراهم آورد و انتظارات و استانداردهای مدنظرو 

بدیهی است انتخاب مواد اولیه باید مطابق با سطح کیفی تعریف شده برای محصول و همچنین تطابق قیمتی با آن داشته  باشد.

 باشد .

 مهندسی فاکتورهای انسانی (HUMAN FACTORS) :کاری، به نحوی که  در محیط علم بکارگیری بهینه محصول

کاربر حداکثر رضایت را از کاربرد محصول  در حالی که. آید حداکثر بازدهی در تولیداتی که انسان در آن نقش دارد، بدست می
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به  .کارگیری محصول برای کاربران فراهم شودکاری داشته باشد و میزان ایمنی الزم در به  تولید شده و همچنین از محیط

 . تطابق محصول با فاکتورهای ابعادی بدن انسان حداکثر طور کلی

 باشد:مهندسی فاکتورهای انسانی شامل چهار بخش اصلی به شرح ذیل می

 ارگونومی )کارسنجی(: تناسب طرح با کارکرد و فعالیت تعریف شده برای کاربر -

 : تناسب طرح با ابعاد جسمی کاربرآنتروپومتری )تن پیمایی( -

 بهداشت و ایمنی -

 روانشناسی کاربردی -

 ( آراستگی نهاییFINISHING) : نمای ظاهری با کیفیت و بدون نقص که البته بدیهی است که آراستگی نهایی هر محصول

 مطابق با سطح کیفی تعریف شده برای آن محصول خواهد بود .

 های ها و حجمدر طراحی و ساخت محصول که امکان فلت شدن یا دمونتاژ قسمترعایت نکاتی : ، حمل و نصببسته بندی

باشد. در واقع منظور، فقط داشتن کارتن یا بندی، حمل و نصب مناسب محصول میزده از محصول، با هدف امکان بستهبیرون

ونده طراحی شده و جهت ل جداشهای آن با اتصابندی کاال نیست. به عنوان مثال میز نهارخوری که پایهجعبه جهت بسته

شود. داوران گیرد و سپس در محل مونتاژ میبندی فلت و کم حجم قرار میها باز و درون بستهبندی مناسب، پایهانجام بسته

 نمایند.نمایند و سپس امتیاز مربوطه را درج میگونه موارد را بررسی میمحترم با مشاهده کاال در فضای نمایشگاه این

 ای که امکان تولید کاال به صورت انبوه و صنعتی وجود داشته رعایت نکاتی در طراحی محصول به گونه :تولید انبوه قابلیت

 کننده وجود ندارد، ممیزی در زمان نمایشگاه نیزارکتباشد. بدیهی است که در فضای نمایشگاهی امکان بازدید خط تولید مش

سپاری تولید کند. مهم این است ای را به صورت برونچه بسا که مشتری قطعه. میزی خط تولید مشارکت کننده نیستم اًقطع

در واقع  که از صحت مالکیت طراحی و تولید کاال تحت نام تجاری یا شرکت تولیدی ممیزی شونده اطمینان داشته باشیم.

 تولید انبوه ضرورت تولید است.

 ی کاربر، ایمنی و یند تولید و عرضه و همچنین استفادهآفرنکاتی در طراحی و تولید محصول که در : ایمنی و بهداشت

 بهداشت رعایت گردد.

 رعایت نکاتی در طراحی و تولید محصول که در زمان استفاده کاربر، راحتی و آسایش را برای او فراهم راحتی و آسایش :

 آورد.
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 غرفه برترارهای ارزیابی معیتعاریف 

 از : معیارهای ارزیابی غرفه برتر عبارتند

  ( طراحی سبزGREEN DESIGN ): ای که در پی آن ، به گونهباشدطراحی سبز، طراحی هماهنگ با محیط زیست می

ی بازیافت ( و همچنین قابلیت بازگشت کامل موادمصرفی محصول به چرخه.کاهش اثرات زیست محیطی )زباله، تولید کربن و..

 و تولید را داشته باشیم.

 باشد:به شرح ذیل مینکات اصلی طراحی سبز 

 (REDUCEکاهش مواد مصرفی ) -

 (RECYCLEقابلیت بازیافت و استفاده از مواد بازیافتی ) -

 (REUSEقابلیت بازاستفاده ) -

 ( اصالت طرحORIGINALITY) :کننده که . طرحی دارای هویت خلقبایست بدون کپی و تقلید، اصیل و نو باشدطرح می

. بدیهی است این موضوع در تقابل با مطالعه و ایده گرفتن سازمان باشدنمادی از استراتژی و اهداف و تفکرات شرکت یا 

 باشد.نمی

 یدر طراح یابه گونه یسازمان یهاارزش شیمجموعه )نما کی یهانشان دادن ارزش :(یسازمان تینوع ارائه شرکت )هو 

 مذاکره متناسب با نوع کاال و شرکت یفضا محصول، خدمات، یشاکله کل - یو برند سازمان تیهو یطراح - (غرفه

 محصول و شرکت یابزار معرف /ومنتیداک  -اهداف  -محصول  یرساناطالع – امیپ :نوع ارائه محصول 

 یآراستگ - حهیرا -صدا  - کیموز - انسیآمب -حس وحدت در فضا جادیا -غرفه  یبصر شیو آرا کیگراف :زیبایی شناسی 

 (Finishing) یینها

 باشد  ریمختلف تکرارپذ یهاشگاهیکه در نما یسازو غرفه یاستفاده از سازه استاندارد در طراح :سازه و مدیریت ساخت- 

با توجه به  - یمنطق نهیساخت غرفه )هز نهیاقتصاد و هز -ساخته بودن  شیمدوالر و پ -تناسب سازه با طرح  -سازه  یداریپا

 (باشدایام برگزاری نمایشگاه بسیار محدود و در حد چهار روز می نکهیا
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 مهندسی فاکتورهای انسانی (HUMAN FACTORS)موارد زیر در طراحی و ساخت غرفه : رعایت: 

دارد، بدست کاری، به نحوی که حداکثر بازدهی در تولیداتی که انسان در آن نقش در محیط علم بکارگیری بهینه محصول

کاری داشته باشد و میزان کاربر حداکثر رضایت را از کاربرد محصول تولید شده و همچنین از محیط در حالی که ،آیدمی

به طور کلی حداکثر تطابق محصول با فاکتورهای ابعادی  .ایمنی الزم در به کارگیری محصول برای کاربران فراهم شود

 بدن انسان.

 باشد :نی شامل چهار بخش اصلی به شرح ذیل میمهندسی فاکتورهای انسا

 : تناسب طرح با کارکرد و فعالیت تعریف شده برای کاربرکارسنجی(ارگونومی ) -

 آنتروپومتری )تن پیمایی(: تناسب طرح با ابعاد جسمی کاربر -

 بهداشت و ایمنی -

 روانشناسی کاربردی -

 شود که در آن فضا، حرکت و گردشقابلیتی اطالق میسیرکوالسیون در یک فضا، به : (گردش جمعیتیرکوالسیون )س 

به راحتی، سهولت و هدفمند انجام شود. در واقع طراحی مسیر ورود و خروج مناسب بازدیدکننده در مخاطب و بازدیدکننده 

 وری را داشته باشد.غرفه که باالترین کاربرد و بهره

 :و  "فنی و کاربردی"عد از دو ب. به موضوع خالقیت و نوآوری  نوآوری برآمده از هوش خالق طراح است خالقیت و نوآوری

 توان پرداخت.می "زیبایی شناسی و ظاهر"

 شود سنجی و درک نیازهای کاربر است، نیازی که به نحوی شناسایی مینوآوری در طراحی به معنای فرایند شناخت، نکته

 شود. حلی منطقی طراحی میو برایش راه

  آفرینش چیزی تازه است، در واقع خلق محصول یا عملکردهای جدید. نوعی طراحی که منحصر بفرد، خالقیت به معنای

 تاثیرگذار و بیادماندنی است. در واقع طرحی که دارای اصالت و بدور از کپی و تقلید باشد.

 توانند به کار برده شوند:به عنوان مثال مواردی از این دست می

جهت جذب  یاستفاده از تکنولوژ -در ساخت غرفه  الیانتخاب و استفاده خالقانه از متر -ابزار ارائه کاال  از استفاده خالق

 .محصول یمعرف یبرا تالیجیدروز  یاز تکنولوژ استفاده -خالق جهت جلب توجه  یهااستفاده از روش -مخاطب 
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 ه نمایش در آوردن ببه منظور ایجاد کیفیت در  داخلیاری معمدر ناصر بصری است که ترین عنور یکی از مهم :پردازینور

 شود.فضا و محصوالت به کار برده می


