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در چند دهه ی گذشته تحوالت اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی بزرگی روی داده و پیشرفت چشمگیری 
در عرصه ی فناوری و دسترســی آسان و همگانی 
به ابزار و امکانات جدید به دســت آمده است. این 
دو مولفــه؛ ضرورت تغییر و هماهنگی با شــرایط 
جدید، به خصــوص در عرصه هــای ارتباطات و 
استراتژیک را نشان می دهد. براساس این ضرورت، 
انجمن های مردم نهاد نیز در حال دگرگونی هستند. 
انجمن صنفی ما نیز، که ارتباطات هسته ی اصلی 
فعالیت حرفــه ای آن را تشــکیل می دهد، از این 
قاعده مستثنی نیســت و باید هرچه سریع تر خود 
را بــا بازار کار و جامعــه ی تحول یافته ی امروزی 

هماهنگ کند.
شانزده سال از آغاز فعالیت انجمن صنفی طراحان 
گرافیک ایــران می  گذرد و وقت آن رســیده که 
موضوع ضرورت تحول و دگرگونی در خط مشــی 
این انجمن با تک تک اعضا در میان گذاشته شود.  

مقدمه



در تهیه ی این پیش نویس از نظر حدود 50 نفر از اعضا 
که در نشریه ی »جهت اطالع« شماره ی صفر و ۳۹ 
دوره ی جدید منتشر شده بود و همچنین نظر تعدادی 
از پیشکســوتان که در نشــریه ی »حرفه: هنرمند« 
شــماره ی ۴۶ به چاپ رسیده بود استفاده شده است. 
همچنین با مطالعه ی فعالیت انجمن های بین المللی 
مشابه از جمله »ایکوگرادا« و انجمن طراحان گرافیک 

از تجربه ی آنها نیز استفاده شده است.

برایــن اســاس هیئت مدیــره برای رســیدن به 
چشــم اندازی تحول جویانــه، اقــدام بــه تدوین 
پیش نویس سند اســتراتژیک کرده است. بدیهی 
اســت که چنین تحول مهمی بدون یاری شــما 
اعضای محترم به نتیجه نخواهد رســید. به همین 
منظور پیس نویس سند استراتژیک، برای همفکری 

بیشتر در اختیار شما قرار می گیرد.

از شما عزیزاِن همیشه همراه، صمیمانه درخواست 
داریــم که متن پیش نویس را بــا نگاهی تیزبینانه 
مورد بررســی قرار داده و نقطه نظرات خود را در 
کوتاه ترین زمان ممکن اعالم کنید. نظرات شــما 
به منظور تصحیح و تکمیل سند، در جلسات هیئت 
مدیره و جلساتی که ویژه ی این موضوع با تعدادی 
از متخصصین و صاحب نظران برگزار می شــود به 

بحث گذاشته خواهد شد.



اوضاع کنونی انجمن

تعداد اعضــای انجمن صنفی طراحــان گرافیک 
ایران تاکنون )تیرماه ۱۳۹۳( ۱۱۸0 نفر می باشــد 
کــه از این تعداد ۶۴ درصد مــرد و ۳۶ درصد زن 
هســتند. ۸0 درصد اعضا نیز ســاکن تهران و ۲0 
درصد ساکن سایر شهرهای ایران بوده و در شهر 
خود مشــغول به کار هستند. ۷0 درصد از اعضای 
انجمن، زیر ۴0 سال ســن دارند و ۷۸ درصد آنها 
دارای مدرک کار شناســی و یا کار شناســی ارشد 

می باشند. 
ایــن آمار نشــان می دهد که انجمــن صنفی ما، 
انجمنی جوان و پویاســت و امکان تغییر و تحول 

در آن وجود دارد.



تجزیه و تحلیل شرایط کنونی انجمن

بــرای تجزیــه و تحلیــل انجمن از روشــی به نام 
*SWOT اســتفاده شده تا بتوانیم نقاط قوت، ضعف، 

فرصت ها و تهدیدها را مطالعه کرده و بر اســاس آن 
خط مشی آینده ی انجمن را تدوین کنیم.

نقاط قوت
• ۱۶ سال سابقه ی مستمر اجـرایی، صنـفی و هنـری
• تنــها انجــمن سراســری و مقتــدر در حیطــه ی                   

طـراحی گـرافیک
• شـناخته شـــده بیـن طـراحــان، هنـرمنــدان و

دولـتی مسـئولین   
• افزایـش مـداوم اعضـا

• دارای منـابع مـالی کـافی
•  عضویت تعداد چشمگیری از پیشکسوتان حرفه ی گرافیک

نقاط ضعف
• تصـور برخی از اعضــا مبـنی بر تعلق انجــمن به

 عده ای خاص
• وجود ذهنیتی سنتی از طراحی گرافیک

• اهمیت زیاد به طراحی گرافیک چاپی
• بی اطالعی اعضا از اهمیت انجمن به عنوان

 نماینــده ی حرفــه ای و صنفی آنهــا و نقش آن در 
گسترش فعالیت های فرهنگی و اقتصادی

• ضعف مدیریتی



• عدم حضــور همــه ی طراحــان جـوان و صـاحب
 نام در انجـمن

فرصت ها
• تبدیل شدن به نماینده ی حرفه ی طراحی گرافیک 

ایران در سطح ملی و جهانی
• کمک به توسعه ی طراحی گرافیک به عنوان یک 

نیروی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
• تهیه و تدوین چـارچوب های حرفه ای و اخـالقی

 برای حرفـه ی طراحی گرافیک
• تبدیل شدن به یک مرکز اجتماعی تاثیـرگذار و

 اطالع رسان برای فعاالن این عرصه
• کسب اعتبار الزم به عنوان مرکزی معتبر برای

 کمک به تدوین آموزش طراحی گرافیک
• استفاده از شرایط کنونی با وجود دولتی معتدل و

 پشتیباِن انجمن های صنفی

تهدیدها 
• تغییر و تحوالت سریع در رشته ی طراحی گرافیک 

در جهان و عدم ثبات آن
• نیاز به آمـوزش سیال بـرای همـاهنـگ شـدن با

 تغییـرات سریع بازار
• رقابت با انجمن ها و محافل متعدد، به خصوص در 

فضای مجازی
• عدم درک برخی از طراحان نسبت به ارزش ها و 

اهداف درازمدت و انتظارات موردی و شخصی
• بی تفاوتی برخی از اعضا نســبت به انجمن و 

خروج آن ها از عضویت
 *SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.



کنونی  وموقعیت  ضعف هــا  توانایی ها، 
توسعه ی  راه  تنها  که  می دهد  نشــان 
برای رســیدن  انجمن  کمــی و کیفی 
به اهــداف خود، مشــارکت اعضا در 
اســت.  فعالیت ها  و  تصمیــم گیری ها 
گمشده ی  حلقه ی  فضایی  چنین  ایجاد 

است. انجمن  کنونی  شرایط 



رسالت انجمن

ارتقای جایگاه طراحی گرافیک ایران به:
• حرفه ای تخصصی و تعریف شده

• نیرویی فرهنگی و اثرگذار
•  شـریکی استـراتـژیک   در سـازماندهی

 کسب و کار



چشم انداز

تبدیل شــدن به معتبرترین مرجع طراحی 
گرافیک در ایران و قطب اصلی ارتباطی بین 

ذینفعان این رشته با یکدیگر.



ذینفعان چه کسانی هستند؟
ارتبــاط طراحــان گرافیــگ در حیطــه ی کاری 
خود فقط با همکاران طراح نیســت و گســتره ی 
وسیع تری را شامل می شود. انجمن صنفی طراحان 
گرافیک ایران بایــد بتواند حلقه ی مرکزی و رابط 
بین این گروه ها و جامعه باشد. این گروه ها شامل:

• طراحان گرافیک                               
• سـایر طــراحـان )طراحـان صنعتـی، معـمـاران،

 طراحان داخلی و ... (
تصـویـرســازان،  )عکـاسـان،  پیــمانکــاران   •

چاپخانه داران و ... (
• سفارش دهندگان

• دولت و ارگان های وابسته
• عموم جامعه

هستند.
با پیش فرض این که رسالت و چشم انداز پیشنهادی 
باید منطبق بر نظر اکثریت اعضای انجمن باشــد، 
می تــوان موارد ذیل را به عنوان اهداف دراز مدت 

تعریف کرد.



اهداف درازمدت انجمن



و  به روز  صریــح،  جامع،  تعریفــی  ارائه ی 
کاربردی از طراحی و طراح گرافیک )دیزاین 

و دیزاینر(
 

اگرچه امکان رسیدن به تعریفی جامع و بدیع برای 
عنوان های »طراحی گرافیک« و »طراح گرافیک« 
که همگی بر روی آن توافق داشــته باشند وجود 
ندارد، اما چگونگــی تعریف انجمن از این عناوین 
تخصصی می تواند در شکل گیری چارچوب ذهنی 
اعضا و ســایر ذینفعاِن مورِد بحث، نقش محوری 

داشته باشد.

)۱(



ارتقای درک تخصصی و عمومی نســبت به 
ارزش طراحی گرافیک در کسب و کار

جایگاه کنونــی طراحی گرافیک در ایــران که  در 
نتیجه ی آن، طراحان در مقــام مجری ارتباطات و 
زیباســاز صرف عمل می کنند، نشأت گرفته از نبود 
درکی صحیح از ارزش و گستره ی اثرگذاری طراحی 
گرافیک و قابلیت های نهفتـه در این تخصـص است.
البته باید توجه کرد که ارتقای این جایگاه در اذهان 
مخاطبین این حرفه، قبل از هر چیز مستلزم درک 
عمیق آن توســط اعضای انجمــن و به طور کلی 
توسط خود طراحان گرافیک است. ضروری است 
که باور داشــته باشیم که طراحی گرافیک وظیفه 
و توانایــی فراتری از یک عملکرد فرمالیســتی و 

اجرایی دارد. 

)۲(



افزایش ســطح کیفی طراحــی گرافیک و 
فراهم سازی توسعه ی تخصصی اعضا

ارتقای ســطح کیفی طراحــی گرافیک و خدمات 
وابسته به آن، با تعریف معیارهای سنجش به روز و 
کارآمد و معرفی بهترین های این پیشه به ذینفعان 
میســر خواهد شــد. برای مثال؛ برگــزاری انواع 
نمایشــگاه ها و کارگاه های تخصصی،  مسابقات، 
انتشار نشــریات تخصصی، فعالیت های رسانه ای، 
ارائه آخرین تحوالت حرفه ای و انتقال تجربه های 

موفق بومی و بین المللی به نسل های جوان.

)۳(



تدوین مرامنامه و استانداردهای رفتاری

برای ایــن که طراحی گرافیــک بتواند در اذهان 
عموم در صف ســایر تخصص های شناخته شده 
مانند مهندســی، معماری و پزشکی پذیرفته شود، 
الزم است منشور حرفه ای و اخالقی، استانداردهای 
عملکــردی و رتبه بندی های تخصصی اهالی آن، 
هــم در درون انجمن، هم بــرای مخاطبین این 
و  یف  حرفــه و هم بــرای عمــوم جامعــه تعر

. د شــو تبیین 
 الزم است برای همکاری  بهتر طراحان گرافیک با 
سفارش دهنده ها، منشور اخالقی سفارش  دهنده ها 
نیز توسط انجمن و با کمک خود سفارش دهنده ها 

تدوین شود.

)۴(



فراهم سازی و در دسترس قراردادن منابع، 
ابزارها و خدمات مشاوره

 
انجمــن باید بتوانــد نقش مرجعــی معتبر برای 
دسترســی طراحان گرافیک به منابع و ابزارهایی 
که برای رشد شــغلی و موقعیت کاری آن ها مفید 
اســت را ایفا کند. انجمن باید توسعه ی آرشیو آثار 
و کتاب ها، تســهیل فرایند همکاری با پیمانکاران 
و فراهم ســازی تســهیالت برای خرید تجهیزات 
د  خو یف  و ملزومــات کاری را در فهرســت وظا

 . هد د ر  ا قر
هم چنین بایــد خدمات مشــاوره ی تخصصی در 
زمینه هــای عملیاتی، مدیریتی و حقوقی توســط 
اعضای باتجربه و ارشــد انجمن و با هدف تسهیل 
فرایندهای کاری به نسل های جوان تر انجام شود.

)5(



تشویق و تســهیل گفتمان در میان اعضا و 
تقویت روحیه ی اجتماعی

 
یکی از آســیب های بالقــوه ی درونــی این نوع 
ســازمان ها، نبوِد گفت گوی حرفه ای مســتقیم و 
هم چنین ضعف روحیــه ی اجتماعی میان اعضا و 

میان اعضا با ذینفعان است.
انجمن باید عرصه را برای شکل گیری بحث های 
حرفه ای، به روز و گســترش گفتمــان رو در روی 
اعضــا با یکدیگر و نیز با ذینفعان فراهم ســازد و 
راهکارهایی برای بروز و گســترش حس تعلق و 

وابستگی ایجاد کند. 

)۶(



تعریف و توسعه ی معیارهای آموزش طراحی 
گرافیک در کشور 

گرچه الزم نیســت که انجمن به طور مستقیم در 
فرآیند آموزش آکادمیــک طراحی گرافیک نقش 
داشــته باشــد، اما باید بتواند به عنوان معتبرترین 
تشــکل ملی در این زمینه، بر مســیر و گرایشات 
آموزشی مراکز مختلف آموزشــی تاثیرگذار باشد. 
به عنوان مثــال؛ یکی از مهم تریــن چالش های 
دانشگاه ها در ایران، برطرف کردن شکاف موجود 
میان آموزه های آکادمیک و نیازهای واقعی بازار و 
عالوه بر آن فاصله ی میان بازار ایران با بازارهای 
جهانی اســت. بدین ترتیب عملکــرد انجمن در 
ترمیم این دو شــکاف می توانــد برای ارتقای این 

حرفه نقشی حیاتی داشته باشد. 

)۷(



معرفی طراحی گرافیک ایــران به جهان و 
توسعه ی تعامالت کارآمد با مجامع حرفه ای 

و بین المللی

طراحی گرافیک ایــران نمی تواند فقط با اکتفا به 
جغرافیای ملی خود ادامه ی حیات دهد. این رشته 
برای رشــد و تعالی خود نیازمند به تعامل با خارج 
از مرزهای ملی است. ارتقای جایگاه این حرفه ی 
تخصصی در گروی شــناخت و پذیرش بین المللی 
طراحی گرافیک ایران اســت. در مسیر شناساندن 
طراحی گرافیک ایران به جهان، انجمن قادر است 
نقش ســفیر و حافظ منافع حرفه ای این رشــته را 

برعهده گیرد.

)۸(



 ایجاد تصویری پیــِش رو و الهام بخش از 
انجمن

 
هویت، جایگاه و تصویری کــه انجمن در اذهان 
اعضــا و ذینفعان خود ایجاد می کند، باید نقشــی 
الهام بخش داشــته و آغازگر جریانات فکری جدید 

و سنت شکن باشد.

)۹(



)۱0(
 تداوم و توانایی مدیریت بهینه ی انجمن

مانند هر ســازمان دیگر، انجمن نیز برای ادامه ی 
بقا و تداوم خدمات خود به اعضا و ذینفعان، نیازمند 
ساختار مدیریتی دورنگر، بهینه و موثری است که 

وابسته به فرد و یا گروه خاصی نباشد.
هم چنیــن انجمن باید از منابع مالــی قابل اتکا و 

مستمری بهره مند باشد.




