
     مصداق فضایى چرخه فرهنگى هنرهاى صناعى به تفکیک عناصر چرخه 

پژوهش                         آموزش                     آفرینش                    تولید                         توزیع                        عرضه                       مصرف                          تبلیغات 

نهادهاي علمي 	•
وپژوهشي

کارگاه	•
آتلیه	•
کتاب خانه ها	•

خانه	•
آتلیه	•
کالس هاي آزاد 	•

هنرهاي صناعي
دانشکده هاي مرتبط	•

خانه و محل کار	•
کارگاه هنري )آتلیه(	•آتلیه	•

نگارخانه 	•
فروشگاه هاي عرضه 
آثار هنرهاي صناعي

بازارهاي ادواري	•
بازارهاي تخصصي	•
راسته هاي تخصصي	•
فروشگاه هاي صنایع 	•

دستي

محل دائمي 	•
آثار نمایشگاه و 

بازارچه هاي تخصصي 
هنرهاي صناعي

بازارهاي ادواري	•
خانه و محل کار	•
سایر اماکن عمومي	•

دفاتر تشکل هاي صنفي ـ 	•
حرفه اي

مؤسسات و دفاتر تبلیغاتي	•
موزه هاي تخصصي	•
پیاده روها و عرصه هاي عمومي	•

کلیه مصادیق چرخه فرهنگى هنرهاى صناعى

مراحل چرخه
مصادیق چرخه

فضافعالیتفعاالن

پژوهش
پژوهش گر

منتقد
اساتید

پژوهش

نهادهاي علمي و پژوهشي
کارگاه
آتلیه

کتاب خانه ها



مراحل چرخه
مصادیق چرخه

فضافعالیتفعاالن

استادآموزش
هنرجو

آموزش
کسب مهارت

خانه
آتلیه

 کالس هاي آزاد هنرهاي صناعي
دانشکده هاي مرتبط

خلقهنرمندآفرینش
ایده پردازي

خانه و محل کار
آتلیه

هنرمندتولید

ساخت
ایجاد

طراحي 
نقاشي

کارگاه هنري )آتلیه(

عاملین پخشتوزیع
حمل و نقل 

تحویل
 نگهداري

نگارخانه و فروشگاه هاي عرضه آثار 
هنرهاي صناعي

عرضه
غرفه دار
طراح

فروشنده
فروش

بازارهاي ادواري
بازارهاي تخصصي

راسته هاي تخصصي
 فروشگاه هاي صنایع دستي

مصرف
بیننده و شنونده

کلکسیونر
عالقه مندان به آثار هنري وصناعي

دیدن و شنیدن
جمع آوري

تزیین

محل دائمي آثار نمایشگاه و 
بازارچه هاي تخصصي هنرهاي 

صناعي
بازارهاي ادواري

خانه
محل کار

سایر اماکن عمومي



مراحل چرخه
مصادیق چرخه

فضافعالیتفعاالن

تبلیغات 

مدیر، برنامه ریز
طراح آگهي، پوستر و بروشور

 سفارش دهنده و سفارش گیرنده
خدمات پشتیباني

جذب و درج آگهي
اطالع رساني و برپایي رویدادهاي 
فرهنگي: برگزاري نمایشگاه و 

جشنواره، افتتاحیه، کارگاه و سمینار

دفاتر تشکل هاي صنفي ـ حرفه اي
مؤسسات و دفاتر تبلیغاتي

موزه هاي تخصصي
پیاده روها و عرصه هاي عمومي

با توجه به جداول فوق مهمترین فضاهاى چرخه فرهنگى هنرهاى صناعى عبارتند از:

کارگاه هنری (آتلیه)      نگارخانه و گالری  ●
فروشگاه های عرضه صنایع دستی     بازارچه های تخصصی دائمی ●
مراکز آموزشی     کتاب خانه تخصصی ●
نمایشگاه ها و موزه تخصصی  ●


