به نام پروردگار طرا ِح دانا

نخستين نشریهي تخصصی طراحی صنعتی در ايران
سال بيستودوم /شمارهي  /31بهار  3000 /1391تومان

4

سخن نخست
بخش ويژه

طرح روی جلد :اثر حامد كهن

(آن گاه که زمینت را دوست داری ،دوست داشتنت را پخش کن).

شماره پروانه انتشار124/4797 :
شماره سریال استاندارد بین المللیISSN:1025-0840 :

صاحب امتیاز :دانشگاه هنر
مدیر مسئول :دکتر سعید مجیدی
سردبیر :مهدی اصل فالح
مدير اجرايي :سينا خلخالي
هیئت تحریریه:

 دکتر سعید مجیدی /عضو هیئت علمی دانشگاه هنر دکتر محمد رزاقی /عضو هیئت علمی دانشگاه هنر دکتر سید رضا مرتضایی /عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت دکتر فرهاد گشایش مهندس مهدی اصل فالح /عضو هیئت علمی دانشگاه هنر -مهندس سید مسعود فرهنگ

مدیر هنری :محمدرضا ساختمانگر
ویراستاران :سعیده جعفری  -بهناز شعبانی
مسئول روابط عمومی :سید ولی موسویراد
ناشر :اداره انتشارات دانشگاه هنر
نمایندگان دستاورد در دانشگاههای ایران:

دانشگاه هنر /نصيبه سلطاني
دانشگاه تهران /مينا صحت
دانشگاه اميركبير /حامد كهن
دانشگاه علم و صنعت /اميد باقرزاده
دانشگاه الزهرا /حوريه لوافزاده
دانشگاه هنر اسالميتبريز /مریم بیدی
دانشگاه هنر اصفهان /محمدرضا ظهري
دانشگاه سمنان /ابراهيم باقري
پرديس بينالمللي كيش دانشگاه تهران /شايان جودكي
دانشگاه آزاد تهران /حميد علويزاده
دانشگاه آزاد مشهد /دالرام جهانشاهي

لیتوگرافی وچاپ و صحافی:
ناظر چاپ:
نشانی :تهران ،باالتر از چهارراه ولیعصر (عج) ،روبهروی خیابان
بزرگمهر ،دانشگاه هنر ،گروه طراحی صنعتی
تلفن /نمابر66463193 :
نشانی اينترنتيwww.art.ac.ir/dastavard :
نشانی پست الکترونیکیdastavard@art.ac.ir :
چاپ مقالههاي منتشر شده در اين نشريه
بدون ذكر منبع در ساير مجلهها و كتابها ممنوع است.
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