




پایه گذاری شد.  با عنوان کارگاه هنری تاصد  نقشستان در سال 1382 
فعالیت این مجموعه، ابتدا در قالب طراحی و ساخت دکوراسیون، تندیس، 
لوح تقدیر و هدایای هنری بود به تدریج با توسعه و تجهیز شرکت، فازهای 
نقشستان  اکنون  هم  شدند.  راه اندازی  فعالیت  تکمیل  برای  هم  دیگری 
فنی  خدمات  ارایه  به  هم  را  بخشی  فوق  هنری  برفعالیت های  افزون 
لیزری  برش  و  برش(، حک  )واترجت  آب  با  برش   . است  داده  اختصاص 
غیر فلزات، سندبالست تزیینی، فیوزینگ گالس )هم جوشی شیشه( در این 

مجموعه قرار دارند.
تقدیر، هدایاي هنري خاص  لوح  تندیس،  و ساخت  در طراحي  نقشستان 
و دکوراسیون مراسم های رسمی و غرفه های نمایشگاهی با بهره مندي از 

ویژگي هاي زیر به عنوان یک واحد منحصر به فرد شناخته مي شود:

کارنامه اي پربار ، کسب عناوین و افتخارات متعدد 
در اختیار داشتن نیروهاي متخصص فنی و دانش آموختگان هنر

طراحي خالقه و بدیع مطابق سلیقه  سفارش دهنده
  CNC بهره مندي از تجهیزات مدرن و دستگاه هاي پیشرفته اي چون

واترجت برش، لیزر حک و برش
شناخت و به کارگیری خالقه ی تکنیک های متنوع همچون ریخته گری 
خاتم کاری،  منبت،  فیوزینگ گالس،  رزین،  ریخته گری  فلزات،  دقیق 
قلمزنی، مرصع کاری، فیروزه کوبی ، انواع برش، انواع روش های حک از 

قبیل سندبالست، اسید کاری و حک لیزری 
اجراي با کیفیت، ساخت دقیق با مواد اولیه مرغوب و متنوع 

برنامه ریزي دقیق و تعهد در اجراي برنامه زماني
گستردگی بازه قیمت ها

                



 Statuette تندیس                            
تندیس ها برای یادآوری و گرامي داشت یک رویداد تاریخی یا به عنوان 
یادبود یک آیین بزرگداشت، همایش و یا نشان برتر یک جشنواره ساخته       
می شوند. درمورد اخیر، گاه یک تندیس چنان اعتباری مي یابد که نماد 
شاخص هویت یک جشنواره مي شود. این کارکرد فرهنگی تندیس ها است، 
امروزه تندیس کارکرد تجاری هم یافته است، گسترش فضای رقابت، پیشرفت 
فناوری و گسترش زمینه های ارتباط با مخاطبان، روز به روز اهمیت روش های 
هنری در تبلیغ کاال را افزایش می دهند. در این راستا گاه نامواره)لوگو تایپ(، 
نشان)آرم(، نماد و زمینه فعالیت مؤسسه به شکل یک تندیس نمایان مي شود 

و گاه کاال و محصول شرکت در قالب یک تندیس رخ نمایی مي کند.

 Tablet of Honor  لوح تقدیر                    
بزرگداشت یک شخصیت  یا یک رویداد افتخارآفرین نیازمند یک سند فاخر 
و ارزنده برای ثبت در حافظه ی اجتماع و تاریخ است، لوح تقدیر برای ایفای 

همین نقش تعریف شده است.
بنابراین  می شود  اعطا  بزرگداشت  آیین  یک  در  معمول  به طور  لوح تقدیر 

کارکرد یادبود آن مراسم را هم داراست.   
گاهی یک مدرک تحصیلی یا حرفه ای به صورت یک لوح ارزشمند و زیبا 

ارایه مي شود تا نمودی برای  ارزش و اعتبار آن مدرک باشد.
نقشستان  در مجموعه  ایرانی  فرهنگ  بر شاخص های  مبتنی  هنری  نگاه 
دست آوردهای منحصر به فردی به نام لوح های تقدیر هنری پدید آورده 

است که جدای از یک لوح تقدیر، ارزش یک اثر هنری را هم دربردارد.
 

 Artistic Gifts   هدایای هنری                  
وقتی برای قدردانی از اشخاص یا به رسم یابود  هدیه ای در نظر گرفته     
و خالقه  بدیع  هدیه  نیازمند یک  گاه  اشخاص،  جایگاه  به  بسته  می شود، 
هستیم و گاه قالب و شیوه ارایه یک هدیه اهمیت پیدا می کند. به عبارت 
دیگر گاهی خود هدیه خاص و منحصر به فرد است گاهی هدیه ای متداول 
همچون یک سکه طال برگزیده می شود اما قالب و شیوه ارایه آن ویژه  و 
تک است. گروه طراحان نقشستان برای پاسخگویی به این نیاز در هر دو 

زمینه آثاری بدیع ارایه می دهند.



دکوراسیون مراسم های رسمی و غرفه های نمایشگاهی
Decoration of Official Ceremonies and Exhibition  Booths      

آفرینش یک دکوراسیون زیبا از طراحی فضا و لوازم آغاز می شود و به ساخت 
دکور، چیدمان و نورپردازی می انجامد. 

بر پایه کارکرد فضا، دکوراسیون آن تعریف می شود بنابراین دکوراسیون در یک 
تقسیم بندی کلی بر پایه کارکرد به شاخه هایی چون تجاری، اداری، خانگی، 

نمایش، سینمایی، تلویزیونی، نمایشگاهی و... دسته بندی می شود. 
دکوراسیون بر مبنای طول مدت به کارگیری به 2 شاخه دائم و موقت تقسیم 
می شود. فضاهای تجاری ، اداری و خانگی در دسته دائم قرار می گیرند و دکور 
مراسم های رسمی، غرفه های نمایشگاهی، دکورنمایش ها،برنامه های تلویزیونی 
و فیلم های سینمایی که در یک بازه زمانی محدود به کار گرفته می شوند در 

دسته موقت جای می گیرند. 
گروه  ساخت  و  طراحی  بیشتر  تخصصی  و  متمرکز  صورت  به  نقشستان 
دکوراسیون های موقت را دنبال کرده است، با این وجود نمونه های برجسته ای 
از دکوراسیون های دائم هم در کارنامه این مجموعه به چشم می آید. بازه زمانی 
کوتاه برای طراحی و اجرا، ضرورت جلوه گری و رخ نمایی در یک فضای نسبتا 

محدود و.. از ویژگی های شاخص گروه دکوراسیون های موقت است. 
 

کارنامه    
از گسترده ای  حجم  حاوی  هنری  فعالیت های  حوزه  در  نقشستان  کارنامه 
عناوین است که گلچینی از آنها تا  بهمن88  در قالب فهرست زیر تدوین شده است.

پنج دوره جشنواره بین المللی برنامه های رادیویی تندیس   لوح تقدیر   دکورمراسم    هدایا                         
صدای جمهوری اسالمی ایران – از سال 84 تا سال 88 

بیست و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسالمی ایران تندیس  لوح تقدیر  هدایا                
خانه کتاب ایران –تاالر وحدت – بهمن ماه 86

بازدید سید محمدخاتمی رییس جمهوری وقت ایران از صدا و سیما      
تندیس   لوح تقدیر  هدایا  

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران – جام جم – تیر ماه 84

پانزدهمین و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تندیس  دکورمراسم  
وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی – مصالی تهران – شهریور ماه 86 و87 

شش دوره مراسم تجلیل از پیرغالمان اباعبداهلل الحسین)ع(              
تندیس  لوح تقدیر  دکور مراسم 

رادیو جوان – جماران – از سال 82 تا سال 87



نمایشگاه چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران )ایران 1404( غرفه آرایی 
سازمان تبلیغات اسالمی – مجلس شورای اسالمی- خرداد ماه 86

ششمین کنفرانس هوا فضای ایران تندیس  لوح تقدیر  دکورمراسم  هدایا                       
انجمن هوا فضای ایران – دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی – اسفند ماه 85

دومین همایش بزرگ کانون های فرهنگی هنری دانشجویان کشور           
لوح تقدیر  دکورمراسم 

 وزارت علوم تحقیقات فناوری – مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری  مهر ماه 83

دو دوره مراسم یاد بود پرتاب اولین ماهواره بومی ایران )سفیر امید( تندیس 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – تهران – شهریور و بهمن ماه 87   

اولین و دومین دوره انتخاب کتاب فصل جمهوری اسالمی ایران             
تندیس  لوح تقدیر   هدایا 

 خانه کتاب ایران – تاالر وحدت - مهر و دی ماه 86

اولین و دومین دوره جایزه ویژه خواجه نصیرالدین توسی تندیس                 
انجمن هوا فضای ایران – تهران – اسفند 85 و 87

دومین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی تندیس  لوح تقدیر  هدایا                                                  
خانه کتاب ایران – تاالر وحدت – اسفند ماه 86

چهارمین و پنجمین جشنواره مطبوعات شهری تندیس   لوح تقدیر   هدایا                            
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران – تهران – خرداد ماه 86 و آذر ماه 87 

ششمین و هفتمین جشنواره تیاتر بانوان تندیس   لوح تقدیر                                      
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران – تهران – تیر ماه 86 و 87

جشنواره های فیلم ، عکس ، نماهنگ ، فیلمنامه و انیمیشن رضوی تندیس                   
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی – تهران – مهر و آبان ماه 88

جشنواره نمایش نامه نویسی کلمه تندیس  لوح تقدیر  دکورمراسم  هدایا                                           
صدای جمهوری اسالمی ایران – تهران – آبان ماه 87

اولین و دومین دوره جشنواره قرآنی تسنیم تندیس  لوح تقدیر  دکورمراسم ، هدایا                                  
رادیو جوان – تاالر وزارت کشور – آبان ماه 86 و 87

نهمین و دهمین جشنواره بین المللی تیاتر عروسکی دانشجویان کشور  
تندیس  لوح تقدیر 

وزارت علوم تحقیقات وفناوری – تیاتر شهر – فروردین ماه 85 و آذر ماه 86



نهمین جشنواره تیاتر دانشگاهی تندیس  لوح تقدیر                                               
وزارت علوم تحقیقات و فناوری – تیاتر شهر – فروردین ماه 85 

جشنواره طنز 18 کلمه ای عبید زاکانی تندیس  لوح تقدیر  دکورمراسم  هدایا                                       
رادیو جوان – مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری – شهریور ماه 85

پنجمین جشنواره بین المللی فیلم و عکس دانشجویان کشور  تندیس  لوح تقدیر 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری – دانشگاه صنعتی شریف – آذر ماه 85

پنجمین جشنواره فیلم و عکس رضوی تندیس  لوح تقدیر  دکورمراسم                                        
شهرداری مشهد – فرهنگسرای شهر بهشت – آذر ماه 85

چهارمین و پنجمین جشنواره موسیقی محله  تندیس                               
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران – تهران – شهریور ماه 86 و 87 

دومین جشنواره موسیقی جوان تندیس                                             
وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی – تاالر وحدت – شهریور ماه 86 

سه دوره جشنواره فیلم کوتاه نهال تندیس  لوح تقدیر                                                          
دانشگاه هنر – تاالر فارابی – خرداد ماه 86 و 87 و 88 

دومین و سومین جشنواره فرهنگی هنری مشهد شهر بهشت  تندیس                  
شهرداری مشهد- مشهد- مهر ماه 86 و 87 

همایش تقدیر از نقش آفرینان سینمای ایران تندیس  لوح تقدیر                                
دانشگاه هنر- تاالر فارابی – خرداد ماه 86 

اولین جشنواره فرهنگی دختران ایوان آیینه  تندیس                                
فرهنگسرای دختران – تهران – آبان ماه 86

همایش روز ملی دختران تندیس                                                       
فرهنگسرای دختران – تهران – آبان ماه 86 

اولین جشنواره ملی خانواده پژوهی تندیس  لوح تقدیر                                           
دانشگاه شهید بهشتی – تهران – خرداد ماه 87 

سومین دوره همایش تصویر عاشورا  تندیس                                         
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی – تهران – بهمن ماه 88 

بزرگداشت هفته پژوهش تندیس لوح تقدیر  دکورمراسم                                                       
دانشگاه خواجه نصیر الدین توسی – تهران – آذر ماه 87  

اولین جشنواره عکس کودک در آیینه معنویت تندیس                               
فرهنگسرای کودک – تهران – مهر ماه 86 



سومین نمایشگاه هنر ، ورزش ، المپیک تندیس  لوح تقدیر                                      
آکادمی ملی المپیک – مجموعه ورزشی انقالب – آذر ماه 86 

دو دوره جشن عکس دانشگاه هنر تندیس  لوح تقدیر                                            
دانشگاه هنر – تاالر فارابی – آذر ماه 85 و آذر ماه 86 

جشنواره ادبی و هنری پیام آوران صلح و دوستی تندیس                           
کانون پیام آوران صلح و دوستی – اسفند ماه 86  

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان خارجی کشور لوح تقدیر و یادبود                             
دانشگاه بین المللی امام خمینی – قزوین – تیر ماه 88 

چهارمین جشنواره فیلم کوتاه خوزستان  تندیس                                     
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان – اهواز – مهر ماه 86 

همایش صد سال فوتبال در ایران تندیس                                                                
فدراسیون فوتبال – سالن همایش های رازی – بهمن ماه 88 

جشنواره شعرکودک ، شهر من تندیس                                                
شهرداری مشهد- فرهنگسرای شهر بهشت – اردیبهشت ماه 86 

نهمین جشنواره خبر نگاران و نویسندگان مطبوعات دفاع مقدس تندیس  لوح تقدیر           
بنیاد حفظ ونشر آثار و ارزش های دفاع مقدس – آبان ماه 84 

مراسم دهمین سالگرد تاسیس شرکت آب حیات کرمان تندیس  لوح تقدیر  هدایا                 
شرکت آب حیات کرمان – کرمان – تیر ماه 85 

باز آفرینی درفش شهداد )کهن ترین دست ساخته فلزی انسان ، مکشوفه در شهداد کرمان(  
سازمان میراث فرهنگی، اسفند 85 

طراحی و ساخت هدایای هنری                                               
شبکه رادیویی تهران، رادیو جوان، آستان قدس رضوی، روزنامه خراسان، سازمان ملی 

جوانان، بنیاد شهید، موسسه آموزش عالی سوره، دانشگاه هنر و . . .   
طی سالیان متمادی 

طراحی و ساخت هدایای هنری شرکت های تجاری مختلف                  
مانند آب حیات کرمان، شیمی رازی خرم، تیکا، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس و ...
سه دوره طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی روزنامه خراسان در 

نمایشگاه مطبوعات کشور و احراز مقام برگزیده 
طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی     

شبکه رادیویی تهران ، رادیو جوان ، شرکت آب حیات کرمان ،  تیکا ، سازمان ملی جوانان، 
آستان قدس رضوی و  . . . در نمایشگاه های مختلف 

طراحی و ساخت دکور برنامه های تلویزیونی همچون قرآن الفجر و . . . 
 



نمایی از تجهیزات نقشستان

دستگاه CNC  برش با آب
Waterjet Cutting Machine 

دستگاه حک و برش لیزر
Engraving and Cutting Laser Machine
















































































