ﻣﺼﺪاق ﻓﻀﺎﯾﻰ ﭼﺮﺧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻨﺮﻫﺎى ﺻﻨﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﺮﺧﻪ
آﻣﻮزش

ﭘﮋوﻫﺶ

•نهادهاي علمي
وپژوهشي
•كارگاه
•آتليه
•كتابخانهها

•خانه
•آتليه
•كالسهاي آزاد
هنرهاي صناعي
•دانشكدههاي مرتبط

آﻓﺮﯾﻨﺶ

•خانه و محل كار
•آتليه

ﺗﻮﻟﯿﺪ

•كارگاه هنري (آتليه)

ﺗﻮزﯾﻊ

ﻋﺮﺿﻪ

ﻣﺼﺮف

•نگارخانه
فروشگاههاي عرضه
آثار هنرهاي صناعي

•بازارهاي ادواري
•بازارهاي تخصصي
•راستههاي تخصصي
•فروشگاههاي صنايع
دستي

•محل دائمي
آثار نمايشگاه و
بازارچههاي تخصصي
هنرهاي صناعي
•بازارهاي ادواري
•خانه و محل كار
•ساير اماكن عمومي

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

•دفاتر تشكلهاي صنفي ـ
حرفهاي
•مؤسسات و دفاتر تبليغاتي
•موزههاي تخصصي
•پيادهروها و عرصههاي عمومي

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﭼﺮﺧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻨﺮﻫﺎى ﺻﻨﺎﻋﻰ
مراحل چرخه

پژوهش

مصادیق چرخه
فعاالن

فعالیت

فضا

پژوهشگر
منتقد
اساتيد

پژوهش

نهادهاي علمي و پژوهشي
كارگاه
آتليه
كتابخانهها

مراحل چرخه

مصادیق چرخه
فعاالن

فعالیت

فضا

آموزش

استاد
هنرجو

آموزش
كسب مهارت

خانه
آتليه
كالسهاي آزاد هنرهاي صناعي
دانشكدههاي مرتبط

آفرينش

هنرمند

خلق
ايدهپردازي

خانه و محل كار
آتليه

توليد

هنرمند

ساخت
ايجاد
طراحي
نقاشي

كارگاه هنري (آتليه)

توزيع

عاملين پخش

حمل و نقل
تحويل
نگهداري

نگارخانه و فروشگاههاي عرضه آثار
هنرهاي صناعي

عرضه

غرفهدار
طراح
فروشنده

فروش

بازارهاي ادواري
بازارهاي تخصصي
راستههاي تخصصي
فروشگاههاي صنايع دستي

مصرف

بيننده و شنونده
كلكسيونر
عالقهمندان به آثار هنري وصناعي

ديدن و شنيدن
جمعآوري
تزيين

محل دائمي آثار نمايشگاه و
بازارچههاي تخصصي هنرهاي
صناعي
بازارهاي ادواري
خانه
محل كار
ساير اماكن عمومي

مراحل چرخه

تبليغات

مصادیق چرخه
فعاالن

فعالیت

فضا

مدير ،برنامهريز
طراح آگهي ،پوستر و بروشور
سفارشدهنده و سفارشگيرنده
خدمات پشتيباني

جذب و درج آگهي
اطالعرساني و برپايي رويدادهاي
فرهنگي :برگزاري نمايشگاه و
جشنواره ،افتتاحيه ،كارگاه و سمينار

دفاتر تشكلهاي صنفي ـ حرفهاي
مؤسسات و دفاتر تبليغاتي
موزههاي تخصصي
پيادهروها و عرصههاي عمومي

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

کارگاه هنری )آتلیه(
فروشگاههای عرضه صنایع دستی
مراکز آموزشی
نمایشگاهها و موزه تخصصی

نگارخانه و گالری
بازارچههای تخصصی دائمی
کتابخانه تخصصی

