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خلاقیت ونوآوری درطراحی
نتایج پایان نامه های دانشجویی
قسمت دوم

قسمت اول گزارش جلسه دفاع دانشجویان طراحی صنعتی که

موضوع پایاننامه خود را کفش انتخاب کرده بودند ،در شماره قبل

ارائه شد .در این جلســه که با حضور دکتر محمد رزاقی ،سهیال
فتحیه و دیگر اساتید و داوران و دانشجویان برگزار شد ،خالقیت،
نوآوری و نگاهی متفاوت به کفش در پایاننامه دانشجویان مورد

توجه قرار گرفت .در ادامه قسمت دوم این گزارش را میخوانیم.
طراحی کیف زنانه با رویکرد ایجاد احساس مسئولیت

اســت .از ســال  2013کار کرده و کار آن کاالی لوکس چرمی

هما ســلیمانی ،دانشــجوی دیگری بود که بــا عنوان «طراحی

انگلیــس ،آمریکا و ژاپن هم به فروش میرســد .من از قبل با

خوشــایند برای کاربر» از پایاننامه کارشناســی خود دفاع کرد.

متوســط جامعه و کاالهای رو به باال اســت ،مــا به این نتیجه

مصرف کاالی ایرانی ضامن اشــتغال فرزندانمان

و تجربه خوشایند برای کاربر

کیــف زنانــه با رویکــرد ایجاد احســاس مســئولیت و تجربه
همــا درباره طرح خود به خبرنــگار ماهنامه صنعت کفش گفت:

اینکه در خانه کار میکنند ،کارمند و دانشجو هستند ،خارج از خانه

در تمام این شش ماه با کارفرمایم در ارتباط بودیم تا به محصولی

کارهای زیادی دارند و وسایل زیادی با خودشان حمل میکنند.
معمــوال دیدیم که برخی از خانمها دو کیف دارند ،کیف لپتاپ

و احســاس مســئولیت کار کنیم ،چون موضوع روز دنیاســت.
برسیم که دلخواه است .کار من تمام چرم است و جای لپتاپ دارد

و خارج از کیف است .این اتفاق جدیدی در کیف لپتاپ است که

و کیف لوازم شــخصی و این موضوع همیشه معضل بوده است.

از بقچه ایده گرفته شده و کیف ایرانی بوده که در قدیم استفاده

بیشترین چیزی که نیاز دارند ،تقسیمبندی وسایل داخل کیفشان

فرمی ،کیف من شبیه بقچه اســت؛ اما ،خیلی بهروز شده است.

طی این مدت دو ســاله که نیازسنجی شد ،مشخص شد خانمها

میشده است .ما نیز عملکرد و فرمش را از بقچه گرفتیم .از لحاظ

است .ما نیز به یکســری داده رسیدیم که اولویت این وسایلها

بقچه حجم زیادی از وسایل را در خودش جا میداد اما با همین

برای هر بخش جایی طراحی کردیم ،از آب معدنی و هندزفری و...

بــرای ســنگینی لپتاپ نیــز یک راهحــل پیشــنهاد کردیم؛

چیست .بعد تمام داخل کیف را نسبت به آن وسایل چیدمان کردیم،
همه وسایلی که نیازسنجی شده در داخل کیف جایی دارند .ضمن
اینکه کیف ما هم دوشــی هم کوله میشود و دو کاربرده است.

هدفم این بود که این مســاله را حل کنم؛ خانمی که دانشــگاه

حالتی که کشیده میشد ،وسایل هیچ وقت با هم قاطی نمیشدند.
وقتی لپتــاپ را خارج از کیف آوردیم کمــی از فضای داخلی

کــم کردیــم و به همین دلیل حجم آن کوچک شــده اســت؛
امــا ،از آن طــرف چرم گاوی اســتفاده کردیم که بــا قطر دو،

میرود شــاید نیاز داشته باشــد کیفش به خاطر وسایل زیادش

ســه دهــم میلیمتر اســت و فــرم را طوری طراحــی کردیم

تبدیــل کند .کارفرمایی دارم به نــام  voryaکه برندی صادراتی

وســایلهای داخل آن یــک کیلو یا یک کیلو و نیم میشــود.

کولــه شــود و بعد به دلیل قــرار کاری آن را به کیف دوشــی
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ایــن برند همکاری میکردم و چون گروه هدفشــان ســطح

رســیدیم کــه در پایاننامه روی این دو مورد تجربه خوشــایند

هدفم بانوان بین  20تا  40ســال هســتند ،بانوانی که عالوه بر
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اســت که اســتادکارهای ایرانی در آن فعالیت دارند و در کشور

که کاربری داشــته باشــد و خــود چرم یک کیلو اســت که با

طراحی کفش زنانه بر اساس پاپوشهای سنتی

بهاره پورخورشــیدی با عنوان «طراحی کفش زنانه براســاس

پاپوشهای ســنتی» از پایاننامه کارشناســی خود دفاع کرد .او

در خصوص ایده پایاننامه خود گفت :از اینجا شروع شد که من
به طراحی لباس و فشــن عالقهمند بودم ،به این نتیجه رسیدم

چیزی که دوســت دارم را انجام بدهم .در نهایت به پاپوشهای
ســنتی رســیدم که میتوانــم خروجــی خوبــی از آن بگیرم.

کفشهای ســنتی بسیاری داریم ،به اندازه  30تا  40اسم کفش

سنتی وجود دارد؛ اما ،از  10مدل آن تصویر وجود دارد .من اساس
طراحیام را روی دو کفش گذاشتم ،یکی ارسی و دیگری گیوه.

ارسی را بر این اساس انتخاب کردم چون کمی شبیه چاردوق است

و گیوه هم معروفترین پاپوش قدیمی اســت .قالب را براساس
راحتی پنجه انتخاب کردم و به ارگونومی آن نیز دقت کردم تا کمی

پاشنه داشته باشد .سپس روی قالبهای دو تا کفش اسکیس زدم.

پالت رنگی کــه انتخاب کردم ،یکی قهوهای تیره و کمی خاکی

رنگ است و در کنارش گیوه هم استفاده کردم اما در مدلسازی

یک گیوه خام خریدم و برش دادم ،دیدم خروجی خوبی نمیگیرم
به دلیل اینکــه گیوه خیلی بافت ســنگین و متراکمی دارد ،نخ

کتــان گرفتم و الگــو را دادم خانمی قالببافی کــرد .زیرهای

میخواســتم که با بدنه اصلی ترکیب شــود ،زیره میکروالیت
را انتخــاب کردم تــا هماهنگ با پارچه گیوهای باشــد .در این

پاپوش سنتی تمام اســتانداردهای کفش نیز رعایت شده است.
ادامه دارد ...

چون قصد واحد تجاری خلق مشتری است ،بنابراین فقط دو
کار اصلی دارد :بازاریابی و نوآوری.
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