به نام آنكه هستي نام از او يافت

 4سخن نخست

 6داستان دستاورد  /سيد مسعود فرهنگ

 14نوآورد  /آزاده رحيميان و پريناز عبدي
نشریهي تخصصی طراحی صنعتی دانشگاه هنر
سال بيستم /شماره  / 30بهار 1389
طرح روی جلد :چراغ روشنايي ،پارك ملت تهران
طرح پشت جلد :برنامه جهاني غذا ،سازمان ملل متحد
شماره پروانه انتشار124/4797 :
شماره سریال استاندارد بین المللیISSN:1025-0840 :
صاحب امتیاز :دانشگاه هنر
مدیر مسئول :دکتر سعيد مجيدي
سردبیر :مهدی اصل فالح
هیات تحریریه:
دکتر سعيد مجيدي ،دکتر فرهاد گشایش ،دکتر محمد رزاقی ،دکتر
سیدرضا مرتضایی ،مهندس سیدمس��عود فرهنگ ،مهندس نسیم
رز ،مهندس مهدی اصل فالح
مدیر هنری :محمدرضا ساختمانگر
دبیر اجرایی :سينا خلخالي
مدیر داخلی :سحر محمدي
مسئول روابط عمومی :فرزانه عامل صادقی
دبیرترجمه :گلنار زمانی
ویراستار :بهناز شعباني
مدیریت اجرایی :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 /جواد يزداني
دانشگاه هنر اصفهان /محمدرضا ظهري
دانشگاه سمنان /ابراهيم باقري
پرديس بينالمللي كيش دانشگاه تهران /شايان جودكي
دانشگاه آزاد تهران /حميد علويزاده
دانشگاه آزاد مشهد /شيما دادخواه
لیتوگرافی وچاپ و صحافی:
ناظر چاپ:
نش�انی :ته��ران ،خیاب��ان ولیعص��ر (عج) ،روب��روی خیابان
بزرگمهر ،دانشگاه هنر ،گروه طراحی صنعتی
تلفن /نمابر66463193 :
نشانی پست الکترونیکیdastavard@art.ac.ir :

گزيده آثار برتر مبلمان شهري مسابقات رد دات آلمان
 36نصيبه سلطاني
خالصهي كتاب رهيافت هايي در طراحي مبلمان شهري
60
محمد عارف صدر
 74ارگونومي و اصول طراحي ايستگاه اتوبوس  /ابراهيم باقري
 92توسعهي شهري ،طراحي؛ كالف آشفته  /حميد فتح الهي
 102طراحي صنعتي در سازمان زيباسازي شهرداري تهران
گزارش تصويري-تحليلي از المپيك پكن2008 -
 115و اكسپوي جهاني پكن –  /2010سالومه سروری و نگین گطمیری
 130رویکرد کمینهگرایی در طراحی صنعتی  /هادي جمالي
 136سمیوتیک  /مهدي اصل فالح
 144معمای معنا در طراحی  /عليرضا اژدري
 152طراحی چادر مسافرتی با روش طراحي كاربرمحور  /نوید یزدانی
طراحی مجدد قیچی با کاربرد عام به روش طراحي کاربر محور
 160سارا ابراهیمی
طراحی وسیلهی حملونقل با تکنیک طراحي كاربر محور
 172محمد حسـین شوکت پور
 178ديزاين انتقادي  /روحا ...مريخپور و محمد رسول شکرانی
تأثیر طرح عناصر فروشگاهی در شکلگیری هویت سازمانی
188
امين سوري
 196تاالر ايده  /سينا خلخالي
 204تاالر خط  /مسعود جعفري
 222نمايهي دستاورد
 253سرمقالهي انگليسي(هنر و طراحي شهري در تهران)

يادو خاطره شادروان دكتر عزيز گسيلي مدير مسئول مجلهي دستاورد را گرامي ميداريم .

