دســتاورد

در آغاز بيست و يكمين سال انتشار
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سال اول /شماره ی  /1آذر1369
ش��مارش معک��وس ف��ارغ التحصیلی نخس��تین گ��روه از
دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه هنر
پیشگفتار
لئوناردوهای ناشناخته را معرفی خواهیم کرد.
گرایشه��ای طراحی صنعت��ی چه زمینههای��ی را دربر می
گیرد؟
کارگاه طراح��ی صنعتی دانش��گاه هنر در آس��تانه ی بهره
برداری
طراحان صنعتی به فکر باش��ید :زلزله هم��ه ی ما را تهدید
می کند.
طراحی صنعتی چیست؟
با نظ��رات این کارش��ناس خودتان را چک کنید( .ش��رایط
دانش��جوی طراح��ی صنعت��ی و گزین��ش در این رش��ته
چیست؟)
تجربهی نخست می توانست بهتر از این باشد ،اگر( ...اولین
نمایشگاه رسمی دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه هنر)
طراحی صنعتی و برخی بایدها
طراحان صنعتی در المپیاد اوزاکا
گفتگویی با مهندس بهروز موس��وی امین ،استاد طراحی و
چاپ دانشگاه هنر
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سال اول /شمارهی (1دورهی جديد) /بهار 1373
حال و آينده :دانشگاه هنر
سخن سردبير :زين قصه هفت گنبد افالك پر صداست!
كارخانه ي ارج :طراحي صنعتي در صنايع كشور
به سوي سازندگي /مهدي شرفعالي
گشايش دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه هنر
گفتگو با ويكتور پاپانك
بهترين طرحهاي صنعتي س��ال  1991ب��ه انتخاب مجله ي
ID
رنگ در طراحي صنعتي ( /)1محمد رزاقي
خاس��تگاه صنع��ت :نگرش سيس��تميك به هن��ر /علي اكبر
سعيدي نيا
تبديل ضايعات به مواد اوليه :بازيافت /مترجم :س��يد رضا
مرتضايي
صنعت كدام است و هنر را چيست معنا؟
آشنايي با  /ICSIDمترجم :محمد رزاقي
پژوهش و نوآوري /مترجم :سيد رضا مرتضايي
برن��دگان جوايز بهترين طراحي محصوالت س��ال  1991به
انتخاب انجمن طراحان صنعتي آمريكا
طراحي سيستماتيك :طراحي صنعتي /علي متين
طراحي صنعتي در دانشگاهها ،كالجها و انستيتوهاي جهان
( /(1مترجم :سيد رضا مرتضايي
اس��تفاده از آلياژهاي آلومينيوم در صنايع اتومبيلسازي/
مترجم :هومن ذهبي
ارگونومي اتومبيل /مترجم :محمد اديب
فارغ التحصيالن رشتهي طراحي صنعتي در ايران

سال دوم /شماره ی2و /3زمستان 1374
بهترین پروژههای طراحی صنعتی
یادداشتی از مدیر مسئول ما :دانشجویان ما
سخن سردبیر :تالش برای فردایی بهتر
طراحی صنعتی در صنایع کشور :ایران خودرو
حضور مجلهی دس��تاورد در گردهمایی آموزش��ی (نقش
طراحی صنعتی در طراحی بدنهی خودرو)
آشنایی با طراحان نامی معاصر( 1جورجتو جوجارو)
گسترش رشتهی طراحی صنعتی در دانشگاههای ایران
طراح��ی صنعت��ی در هنرس��تانهای عالی ،دانش��گاهها و
پژوهشکدههای جهان ()2
هیدرو دینامیکس در طراحی خودرو
انجمن طراحی صنعتی ایران کار خود را آغاز کرد.
کوش��ش در نو آوری (گزارشی از بازدید ریاست جمهوری
از  180پروژهی طراحی صنعتی)
به سوی هنر و خالقیت
اطالعاتی برای طراحی صنعتی :روشهای برخورد با منابع
اطالعاتی
رنگ در طراحی صنعتی
گوشزدهایی برای کاربرد رنگ از دیدگاه طراحی صنعتی
دادوستد با طبیعت
ضرورت شناخت مواد مدرن و روشهای ساخت
تعدادی از بهترین طرحهای صنعتی آی دی سال1992
نخستسن ترابریهای زمین
ارگونومی
طراحان ایتالی��ا وارث��ان راه لئوناردو (تحقیق��ی دربارهی
طراحی ایتالیایی و سبک ممفیس)
نقش طراحی صنعتی در ورزش
آش��نایی با نمونه سؤاالت آزمون ورودی دوره کارشناسی
ارشد طراحی صنعتی ()2
دانش آموختگان رشته طراحی صنعتی در ایران
کاریابی در طراحی صنعتی ()1

سال پنجم /شماره ی 4و /5زمستان1378
سرمقاله (حاال حکایت ماست)
گزارش س��فر به نمایشگاه صنعتیهانوور آلمان (بزرگترین
نمایشگاه جهان) /سید رضا الهیجی
گفتمانهایی دربارهی طراحی صنعتی /نژده هوانسیان
گفتگو با سلطان ماژیک (فرناند میرزا) /رضا کمال
پی��ش کس��وتان تاری��خ طراحی صنعت��ی( /)1س��ید رضا
مرتضایی
بیودیزاین -طراحی ملهم از طبیعت /پونه آرزم
فراگیری بیودیزاین /سهیال نوری شاد
مصاحبه با جک تل نک ،طراح خودروش��رکت فورد /محمد
رزاقی
طراحی محصول و راهبردهای سازمانی /نژده هوانسیان
طراح��ی صنعت��ی در هنرس��تانهای عالی ،دانش��گاهها و
پژوهش��کدههای جهان (کال��ج هنر کان��ازاوای ژاپن -کالج
هنر وطراحی کندال آمریکا -آرت س��نتر آمریکا) /سید رضا
مرتضایی -گالله رحیمی
تعیین مش��خصههای آنتروپومتریکی استاتیکی /محمد امین
موعودی
محصوالت دوستدار محیط زیست (خاک اره)
طراح��ی عاملی که می فروش��د ،می فروش��د و /...فرامرز
محمدی نژاد
فرم در طراحی صنعتی /کیوان صرافیون
مقدم��ه ای ب��ر طراح��ی و ترس��یم در طراح��ی صنعتی/
مهرانهاشمی
وجوه مشترک معماری و طراحی صنعتی /علی کالنی
پیدایی و روند گس��ترش جنبشهای هن��ری و تولید /عزیز
گسیلي
خالص��ه ی مقاالت اولین کنفران��س طراحی صنعتی (تهران
دی ماه)75
نیاز /عبداهلل باقری دانا
طراح��ی صنعتی و تجس��م س��ه بع��دی در قال��ب مدل و
پروتوتایپ /نژده هوانسیان
ی��ک دهه طراح��ی (برن��دگان جای��زه ی طراح��ی بهترین
محصوالت تجاری دههی نود /سید رضا مرتضایی
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سال ششم /شماره ی 6و /7پاییز و زمستان1379
سخن سردبیر 3650:روز پایداری
یک بیانیه ی ناقص برای پیشرفت /مینو ضیایی
جهان جادویی /شبنم فرایی
مصاحبه با نفر اول کنکور هفتاد ونه /رضا کمال
جوانب اجتماعی ،فرهنگی طراحی صنعتی از دیدگاه پاپانک/
فرهاد گشایش
طراحی در مولینکس /نژده هوانسیان
تئوری خالقیت /رضا کمال
مدیریت طراحی /مهرانهاشمی
طراحی صنعتی ،بس��ته بندی ،رایانه و نی��از امروز /محمد
رزاقی
مسابقه ی طراحی داموس /سید رضا الهیجی
لزوم آموزشهای پیش دانش��گاهی طراح��ی صنعتی /علی
کالنی
تأثیر قدرت سیاسی بر طراحی /فرهاد گشایش
طراحی صنعتی در هنرستانها ،دانشگاهها و پژوهشکدههای
جهان /سید رضا مرتضایی
گفت وگو با مدیر عامل ش��رکت طراحی صنعتی ماجد هنر/
رضا کمال
طراحی از  /1945عزیز گسیلی -پریسا سلیمانزاده
 IKEAپرفروش ترین شرکت مبلمان جهان /نسیم رز
پیش کسوتان طراحی صنعتی ( /)2سید رضا مرتضایی
تقوی��م فش��رده ی تاری��خ طراح��ی صنعت��ی /س��یدرضا
مرتضایی
پژوهشی در محتوای درسی طراحی صنعتی در دنیا /محمد
رزاقی
کتابنامه فارسی طراحی صنعتی /سید رضا مرتضایی
آشنایی با منابع جدید
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سال هفتم /شماره ی  8و /9بهار و تابستان1380
سخن سردبیر
طراحی صنعتی ومحیط زیست /عزیز گسیلی
گروه ماهر و طراحی کمینه گرا /محمد رزاقی
طراحی جهانی چیست؟ /سیدرضا الهیجی
خداحافظ قرن بیستم /علی علیزاده طارمسری
زیبایی بصری در طراحی صنعتی/هادی جمالی
طراح��ی صنعت��ی در هنرس��تانهای عای ،دانش��گاهها و
دانشکدههای جهان (رویال کالج لندن) /سیدرضا مرتضایی
رقاب��ت آزاد ،اقتصاد غیرنفتی و طراح��ی صنعتی ،راه حل
مشکالت کشور /حسین صالحی
ارتباط /عباس افتخاری
 IKEAپرفروش ترین شرکت مبلمان جهان /نسیم رز
یک اسباب بازی خوب /شکوفه میرزارضی
برترینهای طراحی صنعتی /2000نسیم رز -مینو ضیایی-
لیال موحدیان
فناوری /سید امیر محمودی تبریزی
سهراب وثوقی در ایران /سیدرضا مرتضایی
گذری بر نمایش��گاه طراحی صنعتی دانشگاه تهران /حمید
فتح الهی
بررسی چالشهای طراحی و تجارت /حمید فتح الهی
طراحان ایرانی
طراحی و تولید /عزیز گسیلی -پریسا سلیمان زاده اردبیلی
پیش کسوتان تاریخ طراحی ( /)3سید رضا مرتضایی
آشنایی با منابع جدید
شناسنامه ی جدید

سال هفتم /شمارهی10و /11پاییز و زمستان1380
شناسنامه
سخن سردبیر
شاهکارهای امروز /پریسا سلیمان زاده -حسین صالحی
طراحی امروز /عزیز گسیلی -سیما قاسم خانی
گپی کوتاه /نازیال الفتی
ارگونومی /نسیم رز
کالغها هم /...رضا کمال
فرایند جدید طراحی صنعتی /مهرانهاشمی
بچههای ناپل /سید امیر محمودی تبریزی
هویت /رضا ظروفیان
اسمارت /فرهاد گشایش -رضا الهیجی
طراح��ی صنعت��ی در هنرس��تانهای عالی ،دانش��گاهها و
دانشکدههای جهانی (آکادمی کالج هنر) /مینو ضیایی
تپستری /سارا صادقی -فرشید زرین خط
طراحی غذا /سید رضا الهیجی
رایانه دوستان /فرامرز محمدی نژاد
پی��ش کس��وتان تاری��خ طراحی صنعت��ی ( /)4س��یدرضا
مرتضایی
 /IKEAنسیم رز
شناسنامه ی التین

سال هشتم /شماره ی /12بهار 1381
شناسنامه
سخن سردبیر
تأثیر پیکره ی کوکا کوال /بهزاد سلیمانی
همایش طرح برتر
فراتر از فرم و عملکرد /علی کالنی
طراحی اشیای روزمره /فرهاد گشایش
پروفسور ولی زاده در ایران /سید امیر محمودی تبریزی
مدیریت طراحی /سید رضا الهیجی
اگر می خواهی عمیق باش��ی ،گس��ترده نباش (دیدگاههای
استاد شرفعالی) /رضا کمال
طراح��ی صنعت��ی در هنرس��تانهای عالی ،دانش��گاهها و
دانشکدههای جهان (دانشگاه میشیگان) /مینو ضیایی
مانیتورهای مراقبت ویژه /محمد رضا عمادیان فر
واقعیت مجازی /فرزین شعبانی
باهاوس جدید /فرشید زرین خط
دستاورد از آغاز تا کنون /فرجاد خوشبین
شناسنامه ی التین
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سال هشتم /شماره ی /13تابستان81
شناسنامه
سخن س��ردبیر(گیرایی بصری و اس��تایل محصول) /سید
رضا مرتضایی
گرسنه ترین ببر /فرشید زرین خط
یک رایانه ،یک طرح /رضا کمال
پیش کسوتان تاریخ طراحی صنعتی /سید رضا مرتضایی
روش شناس��ی درک نیاز در طراحی ل��وازم خانگی /مهدی
اصل فالح
طراحی صنعتی در چین /فرشید زرین خط
نرم افزار کیس میک /لیال موحدیان
ارزیابی طرح نهایی /فرهاد گشایش
طراح��ی صنعتی در کالج هن��ر و پیش��ه ی کالیفزنیا /مینو
ضیایی
گزارش همایش طرح برتر /سید امیر محمودی تبریزی
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سال هشتم /شماره ی /14پاییز 1381
شناسنامه
سخن سردبیر
بیک بیرو /رضا کمال
بیتل جدید /شعبانعلی قربانی
بیومیمیتیک /شعبانعلی قربانی
طبیعت راهی که هرگز به خطا نمی رود /.شعبانعلی قربانی
مس��ئولیت طراح��ان در قب��ال محیط زیس��ت /نغمه نوری
اصفهانی
س��رانجام یک خودروی ژاپنی با اصالت (نیسان /)Zسهیال
نوری شاد
شکل دکلهای انتقال نیرو از منظر طراحی ،معماری و چشم
اندازها /فرشید سرمست
دو گفتار در طراحی محصول :نشانه شناسی و نماد پردازی/
ساره سادات زرآبادی
جوسی سیف /رضا کمال
گفت وگو با پروفس��ور کاووس��ی پدر ارگونوم��ی ایران/
سیدرضا مرتضایی ،سید امیر محمودی تبریزی
طراحی در  IKEAطراحی با طبیعت اسکاندیناویایی /نسیم
رز
جنبش ضد طراحی /فرهاد گشایش
گزارشی از س��مینار کاربرد ارگونومی در طراحی صنعتی/
سید امیر محمودی تبریزی
مسابقه ی طراحی /فرهاد گشایش
گفت وگو با استاد داورزنی /فرجاد خوشبین
بیتل قدیم /سیدرضا مرتضایی
لزوم اس��تفاده از روش شناسی در طراحی صنعتی /حسین
صالحی
رایانه دوس��تان ،معرفی سایت طراحی صنعتی /مهدی اصل
فالح

سال هشتم /شماره ی  /15زمستان1381
شناسنامه
سخن سردبیر(هزینه ی طراحی) /سیدرضا مرتضایی
نامه ای از استرالیا /محمد رزاقی
بررسی شیوههای جدید طراحی /حسین صالحی
تفاوت در طراحی ساعت (تاریخچه ی ساعت سواچ) /مهدی
مجتبوی
قاعده بازی ( ،)1آشنایی با فنون مذاکره /کیوان صرافیون
کیف اسناد سامس��ونت (تاریخچه ی یک طرح موفق) /مینو
ضیایی
م��ردی از دیار داوینچی (س��رجیو پینین فاریا) /س��ید امیر
محمودی تبریزی
طراحی صنعتی در نروژ /شعبانعلی قربانی
س��بک در طراحی (محصوالت شاخص وس��بکهای ملی)/
فرهاد گشایش
پدیدههای ارتباطی (تله پورتک واتوکیو) /فرزین شعبانی
شرایط مناسب برای خالقیت ( /)1مینو ضیایی
طراحی در (IKIAنورپردازی در فضای داخلی) /نسیم رز
گزارش نمایشگاه دانشجویی طراحی صنعتی /گلرخ نفیسی
گالیدر نسیم (گزارش از روند طراحی داخلی کابین خلبان)/
امیرپرویز میر صیافی
رایانه دوستان /مهدی اصل فالح
صندلی  /ONLY Oگلرخ نفیسی
شناسنامه ی التین

سال نهم /شماره ی /16بهار1382
شناسنامه
سخن سردبیر
بررس��ی نیازها و موقعیتها (طراح چه بای��د انجام دهد؟)/
فرهاد گشایش
داستان اس��باب بازی (نگاهی گذرا به طراحی اسباب بازی
کالسیک) /آرمیتا زاهدی
قاعده بازی ( ،)2آشنایی با فنون مذاکره /کیوان صرافیون
اسکیت خطی /مینو ضیایی
ایجاد شرایط مناسب برای خالقیت ( /)2مینو ضیایی
مسابقه ی ( IDنقد ساالنه طراحی) /مریم ابتکار
پایگاه اطالع رس��انی طراحی صنعت��ی (اهداف و قابلیتها)/
روشنک کی منش
رخنه در اسرار طراحی صنعتی (یادگیری زودتر و سریع تر
از رقبا) /سید امیر محمودی تبریزی
رن��گ در طراحی داخلی (کلیدهای آم��اده رنگ آمیزی برای
غیر حرفهایها) /رضا آقاجری
بس��تههای پراهمی��ت (دو گفتار در بس��ته بن��دی) /پردیس
بهمنی
ره آوردی در فرانس��ه (پاری��س و تجهی��زات محی��ط
شهری)/هادی جمالی
زوج و فرد مش��هور(خانواده ایمز -اعتق��ادات نافذ ومنتج)/
نسیم رز
توسعه و بسط فرایند طراحی /حسین صالحی
نورپ��ردازی (عام��ل پیدای��ش انگی��زه) /محمد آقاحس��ین
شیرازی
رایانه دوستان /مهدی اصل فالح
نگاه جذاب تری به نور (گزارشی از نمایشگاه احجام نورانی
گروه سپیا) /سیدامیر محمود تبریزی

سال  /20شماره  /30بهـار 1389

229

سال نهم /شمارهی /17پاییز1382
شناسنامه
سرمقاله (به یاد فرزانه کارکیا)
چهار گفتار (پژوه��ش ،رهیافت سیس��تمی ،فرایندها ،آینده
نگری) /سید رضا الهیجی
سواری آسان (روروئک موتوردار) /مینو ضیایی
طراحی اینتراکشن (توس��عهی ابزار االت ارتباطی) /فرامرز
محمدی نژاد
قلب خودرو (اساس کار موتور خودرو) /محمد ادیب
قلم پارکر (طراحی آیرو دینامیک) /نسیم رز
جایگاه پژوهش در طراحی صنعتی /همایون گلستانه
تالشها و کشفها /مرتضی عبدی پور
نوجویی و نوآوری در طراحی صنعتی (ویژگیهای انس��ان
خالق) /محمد آبایی
گزارش همایش طرح برتر /سید امیر محمودی تبریزی
عروسک باربی /مینو ضیایی
آب نبات رنگی (نوآوری در س��رویس دهی به کاربران اپل
مکینتاش) /مهدی مجتبوی
طراحی حسی (افزایش رضایت مندی و بهره وری استفاده
کنندگان) /عبداله باقری دانا
از کجا ش��روع ش��د؟ (هشتمین نمایش��گاه طراحی صنعتی
دانش��گاه تهران از  3تا  7خرداد) /آرش شیرین باب -فاطمه
منتظری
گفتگو از نو دوستانه (میزگرد طراحی)
پارتیشن بندی اداری /رکسانا عاطفی
سیناد اکسون /مهدی مجتبوی
شازده کوچولو /کیوان صرافیون
کالف س��اده (تقابل با ایدههای س��ردرگم طراحی صندلی)/
مرتضی عبدی پور
رایانه دوستان /مهدی اصل فالح
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سال دهم /شماره ی  /18بهار1383
شناسنامه
سرمقاله (به یاد مرحوم علی مدن پور)
طرح سرآمد (ثمره ی مهندسی فرهنگ) /فرزانه کارکیا
هارلی داویدسون /مینو ضیایی
روندهای تئوری تحقیق در طراحی صنعتی /محمد آبایی
جایگاه پژوهش در طراحی صنعتی ( /)2همایون گلستانه
زیبایی و سلیقه (تعیین مبنای زیبایی و پارامترهای تأثیرگذار
بر سلیقه) /حسین صالحی
طراحی صنعتی  20ساله شد /.نسرین مقدم
اتوبوسه��ای تش��ریفاتی ( VIPگ��زارش رون��د طراحی و
ساخت) /مرتضی عبدی پور
س��نگ زیرین هنرهای تجس��می (تعاری��ف طراحی) /محمد
آبایی
طراحی غیر منعطف (گزارشی از روند طراحی چرخ گوشت
گرد) /فرامرز محمدی نژاد -امیدرضا احمدی
طرح ملی آنتروپومتری /سید امیر محمودی تبریزی
آباژور و فرفوژه (نوردهی غیرمستقیم) /پردیس بهمنی
هویت (جه��ت گیری تحقیقاتی طراحی برای آینده) /حس��ن
رضوان
طراحی اتوترانسفورماتورهای متغیر /محمدرضا اخوان
آنها چه م��ی گفتند؟(دومین گردهمایی ط��رح برتر) /رضا
کمال
کودکان همکاران ما /یاسمین جهانداری
آیرودینامیکس (در طراحی اتومبیل) /محمد ادیب
پیش��رفته ترین تکنولوژیه��ا در لوازم آش��پزخانه /اعظم
اسکندری

سال دهم /شماره ی  /19تابستان1383
شناسنامه
سرمقاله
عامل زمان و طراحی صنعتی/هادی جمالی
اوریگامی /محمدرضا کتابی
گزارش بیستمین س��الگرد طراحی صنعتی /ساره السادات
زرآبادی
یک مقایسه ی ضروری /پردیس بهمنی
خانه ی هوشمند اینترنتی /رقیه فردانش
طراحی سبز ،زندگی سبز /مهدی اصل فالح
کاربرد دوچرخه در کشور /سیدهاشم مسدد
ماهیت چیستی استاندارد سازی /پردیس بهمنی
خودرو کامل و بی عیب و نقص /پریسا گلستانه
صحبت بعد از شهرت /ساره سادات زرآبادی
مفهوم پژوهش دیزاین /سید رضا الهیجی
گفتگو با اتوره سوتساس /آرمیتا زاهدی
شروعی برای هنر نوین (سمبولیسم اعتراضی علیه رئالیسم
نازا) /مجتبی بهزادی فر
رقابت در خالقیت /رضا گنجوی
ماشین چای دمکنی /حسین صالحی

سال دهم /شماره ی  /20زمستان 1383
شناسنامه
سرمقاله (به یاد محمد ادیب) /عزیز گسیلی
طراح صنعتی و طراحی صنعتی /عزیز گسیلی
آب شیرین کن خورشیدی /محمد آقا حسین شیرازی
شاخصهای پژوهش دیزاین /سید رضا الهیجی
چیدمان ایستگاههای کاری مناسب /اردشیر حکیمی تهرانی
ایمنی در محیط کار و خانه /پردیس بهمنی
آینده ی طراحی /آناهیتا سراج زاهدی
عاملی در توسعه /احمد ندایی فر
آقای زیاده روی (لوئیجی کوالنی) /رضا کمال
یک شرکت مشهور طراحی /مهدی بختیاری
ویلچر ایستا /احمد پور رحیمی
طراحی در اسکاندیناویا /شرمین صابر حسینی
س��اخت چین (قیم��ت پایی ،بازار بزرگ) /ش��بنم صدوقیان
زاده
ارزش سمبولیک /آرمیتا سراج زاهدی
اعجاز در طراحی اپل /سونا آردی
خود کفا شدن در یادگیری /فرهاد جلیله وند
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سال یازدهم /شماره ی  /21بهار و تابستان1384
شناسنامه
سرمقاله /عزیز گسیلی
بسته بندی در دنیای امروز /شقایق سعیدی
طراحی از دیدگاه مارک نیوسون /کتایون عسلیان
طراحی سوئدی /پویا باقری
نوآوری در صنعت امروز دنیا (گزارش از دومین نشس��ت
تخصصی طراحی صنعتی دانشگاه هنر) /سحر محمدی
ماریو بلینی /رقیه فردانش
انرژی جایگزین /مهدی شکیبا فر
طراحی در شرکت براون /نازیال محمد قلی زاده
طراحی ،ابزاری برای گفتمان /سحر محمدی
رایانه دوس��تان (معرفی س��ایتهای برجسته) /مهدی اصل
فالح
مصاحبه با ماکاتو واتانابه ،استادیار گروه طراحی صنعتی
دانشکده مهندسی چیپا در ژاپن
داستان اسباب بازی /فرزین شعبانی
سیستم سقف س��رد (فناوری نوین برای تهویه ی مطبوع)/
محمدحسین مقدسی
خروج اضطراری از ساختمانهای بلند (در آتش سوزیهای
وسیع) /مینو ضیایی
تاریخچه ای از طراحی صندلی مدرن /وحید اسماعیلی

سال یازدهم /شماره ی 22و /23پاییز و زمستان1384
آرام نگیرید /به جای سرمقاله
توانمندیهای طراحی صنعتی /محمد رزاقی
بهترینهای طراحی صنعتی  /2005نیکو نوچیان
بررسی فلسفی طراحی آلسی /فرناز نیکپور
طراحی در آلمان /حسن نورزادیان
طراحی جهانی محصول /اردشیر حکیمی تهرانی
سیاست نوین در طراحی /محمود کشاورز
طبقه بندی کالسهای اتاق خودرو /فاطر سعادت
طراح��ی صنعت��ی در ایران خ��ودرو /مهدی فالح -س��حر
محمدی -حامد کهن
گزارش مسابقه ی تفکر خالق /سحر محمدی
از ایده تا تولید /محمد خلیل اثنی عشری
ویژهی نانو تکنولوژی

سال دوازدهم /شماره ی 24و /25بهار و تابستان 1385
سر مقاله (جایگاه طراحی در تجارت کنونی جهان) /عزیز گسیلی
دستاوردی از مجمع طراحی لندن /سیدرضا مرتضایی
رترو مدرنیسم :بازگشت به آینده /بیژن آریانا
کاربرد روشهای خالقیت در فرایند طراحی /ابراهیم باقری
به کجا باید رفت؟ نوش��تاری دربارهی دانش طراحی و فناوری
اطالعات /سید رضا حسینی الهیجی
طراحی چیست؟ /سالومه سروری
ارزشمندی در مبلمان /حسین علی آبادی
طراحی صنعتی در کانون پ��رورش فکری کودکان و نوجوانان/
مهدی اصل فالح
مان هنر نو خانه ای برای شکلهای نوین /سحر محمدی
آینده را ب��ا انجام آن پیش بینی کنید! گفت وگ��و با طراح ایرانی
شرکت بی ام و /مهدی اصل فالح
جهانی شدن و طراحی /فرهاد کشایش
طراحی در عصر چندپارگی هویتها /محمود کشاورز
طراحی جهانی(کریم رشید) /مجید دادگر
تاالر خط
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سال نوزدهم /شماره ی26و /27تابستان1387
سرمقاله /عزیزکسیلی
پابه پای هم /!...سید مسعود فرهنگ
ارزیابی ش��یوههای یادگیری مسئله مدار در آموزش خالق
طراحی محصول /رضا مرتضایی
برند و هویت محصوالت /احسان نادری
طراحی چهاربعدی یا بعد چهارم در طراحی /پویا باقری
بررس��ی تأثیرات فن��اوری اطالعات بر س��اختار تجهیزات
ش��هری ومورد کاوی ایستگاه مترو بر این اساس /سروش
تحویل زاده
از طراحی تا ایده /احسان نادری
بررسی منسوجات هوشمند و کاربرد آن در صنایع /فرهاد
آل علی
چوب پالستها چه موادی هستند؟ /رضا گنجوی
معرفی و تحلیل طرحهای موفق دنیا /نیکو نوچیان
گفتگو با ایمان مقصودی ،برن��دهي جوایز معتبر بین المللی
دنیا
فرازی بر طراحی کاربر محور /محمد رزاقی
فرایند طراحی مبتنی بر استفاده گر /محمدحسین نمایندگی
طراحی و فرهنگ مصرف کننده /سارا کاکانژادی فرد
پژوهش ،طراحی تعامل گرا و کودکان /علی دهقان پور
تاالر خط

سال نوزدهم /شماره ی 29و /28پایيز1388
سرمقاله
نوآورد /آزاده رحیمیان
تحقيق و بررس��ی بر روي يکي کردن طراحي تعامل گرا با
فرایندهاي طراحي صنعتی /نويد يزداني
سبك شناسي طراحي معاصر /مهدي اصل فالح
فرايند طراحي و توسعهی محصول در شهرهاي الكترونيك/
مجيد دادگر -سيدهاشم مسدد
حل مشکالت پیش از حل مسئله /نازنين محمدخاني
ابعاد فرهنگي جوامع و تأثيرات آنها بر طراحي محصوالت
و شبكههاي اينترنتي جهاني /نيكو نوچيان
بررس��ی عوامل مؤثر ب��ر محبوبیت محص��والت ایکه آ در
ایران /بی تا علیایی
عملک��رد از ف��رم تبعیت می کند؛ پ��روژه ی طراحی با روند
معکوس /جیسن ای موریس ،ترجمه ابراهيم باقري
گزارش همايش دس��تاوردهاي طراحي صنعتي ايران /عسل
براتي
طراح��ي و مدل س��ازي یک س��وپربایک الکتریك��ي /احمد
احمدالخراسانی
پ��روژه ی ای��ران و کارگاه پیک نیک طراح��ی /دکتر محمد
رزاقی -نصیبه سلطانی
از تصور تا واقعيت /فرزاد برخورداري
سرمقاله انگليسي /مهدي اصل فالح
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