بـ ـ ـ هنـ ــامیـ ـ ــکتا
University of Art

4

6

سرمقاله

معلم دیزاین؛ اخگری که باید باشد
محمد رزاقی

مقالههای ترویجی

مرور ادبیات موضوعی پژوهش :چالشها و راهکارها
محمد رزاقی

16

درآمدی بر طراحی مثبت

26

تعامل و تجربه در فضای آموزشی سیال و انعطافپذیر؛
ضرورتی اجتنابناپذیر برای تحول در آموزش

سمیه افراشته

سینا خلخالی

36

مقال ه پژوهشی

بررسی روش خلق ارزش سازمانی به شکل پایدار از
طریق نشانهشناسی در برند ال کچری

بهرام ایپکی

48

مقال ه مروری

بررسی ویژگیهای طراحی روشنایی برای کمک به
کودکان مبتال به ترس از تاریکی
احد شاه حسینی ،امین غریب زاده

ترجمه و تلخیص

58

دیزاین به مثابه یک فرایند ارتباطی

69

چکیدههای انگلیسی

ناتان کرایلی ،جیمز مولتر ،پی .جان کالرکسون |
ترجمۀ مینا تفضلی

سال 28

شماره 39

بهار 1397

95000ریال

شماره پروانۀ انتشار دوفصلنامه
1025- 0840
شمارۀ سریال استاندارد بین المللی

صاحب امتیاز

70381
I SSN

دانشگاه هنر

ادارۀ انتشارات دانشگاه هنر
ناشر
مدیر مسئول و سردبیر دکتر محمد رزاقی
مدیر داخلی سعیده غالمی هوجقان
کیانوش غریب پور
مشاور هنری و طراح الگوها
هاله قربانی تهرانی
صفحه آرا
سینا خلخالی
ویراستار فارسی
دکتر ندا امیرعالیی
دبیر ترجمه
اعضای هیئت تحریریه
دکتر بیژن آریانا :استادیار دانشگاه لنکستر انگلستان
دکتر علیرضا اژدری :استادیار دانشگاه تهران
دکتر خشایار حجتی امامی :استادیار دانشگاه هنر
دکتر یاسمن خداداده :دانشیار دانشگاه تهران
دکتر مریم خلیلی :استادیار دانشگاه تهران
دکتر محمد رزاقی :دانشیار دانشگاه هنر
دکتر بهزاد سلیمانی :استادیار دانشگاه الزهرا
دکتر ناصر کلینی ممقانی :دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سیدرضا مرتضایی :استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی
تهران،خیابان ولیعصر ،باالتر از چهارراه ولی عصر ،روبهروی خیابان بزرگمهر،
پال ک  ،1509دانشگاه هنر ،دانشکدۀ هنرهای کاربردی ،دفتر نشریه دستاورد
کدپستی 15916-33651
تلفن
 021- 66404409داخلی 121
وبـگاه
www.dastavard.art.ac.ir
www.dastavard.journal.art.ac.ir
نشانی پست الکترونیکی
dastavard@art.ac.ir / dastavard@gmail.com

اجرای روی جلد

هاله قربانی تهرانی

مش ــروط ب ــه ارج ــاع ده ــی مناس ــب ،اس ــتفاده از مطال ــب دس ــتاورد مج ــاز
اســت؛ لیکــن هــر نــوع چــاپ مجــدد یــا ترجمــه مقــاالت مجــاز نمــی باشــد.

In the name of God

University of Art

ـیصـ ـ ـنــعتـ ـیای ـ ــران
 یط ـ ــراح ـ
 ن ـ ــخس ــتی ــن نـ ـ ـشــری ــۀت ـ ــخصـص ـ ـ
4

Editorial

Vol. 28
6

Promotional Papers

Literature Review: The Challenges and Approaches
Mohammad Razzaghi

16

An Introduction to Positive Design
Somayeh Afrashteh

26

36

Interaction and Experience in a Dynamic and Flexible
Learning Environment; An Inevitable Necessity for the
Evolution of Education
Sina Khalkhali

Research Paper

A Study on the Creation of Sustainable Organizational
Value through Semiotics in the Luxury Brands
Bahram Ipaki

48

Review Paper

Light Designing For Children with Fear of the Dark
Ahad Shahhoseini, Amin Gharibzadeh

58

Translation

Design as a Communicative Process
Nathan Crilly, James Moultrie, P. John Clarkson |
Transleted by Mina Tafazoli

69

Issue 39

Spring 2018 95000Rials
Publishing License No. 70381
ISSN 1025-0840

License proprietor & Publisher University of Art
Editor- in-Chief Dr Mohammad Razzaghi
Executive Director and Public Relations Officer Saeedeh Gholami Hojeghan
Art Consultant and Pattern Designer Kianoosh Gharibpour
Layout Artist Haleh Ghorbani Tehrani
Persian Editor Sina Khalkhali
English Editor Dr Neda Amiralaei
Editorial Board Members
Dr Bijan Aryana, Senior Lecturer, Lancaster Institute for the Contemporary Arts, England
Dr Alireza Ajdari, Senior Lecturer, University of Tehran, Iran
Dr Khashayar Hojjati Emami, Senior Lecturer, University of Art, Iran
Dr Yasaman Khodadade, Associate Proffessor, Universite of Tehran, Iran
Dr Maryam Khalili, Senior Lecturer, University of Tehran, Iran
Dr Mohammad Razzaghi, Associate Proffessor, University of Art, Iran
Dr Behzad Soleimani, Associate Proffessor, Al’zahra Univerity, Iran
Dr Nasser Koleini, Associate proffessor, Iran University of Science & Technology, Iran
Dr Seyed Reza Mortezaie, Senior Lecturer, Iran University of Science & Technology, Iran
Address
No.1509. Vali-e-Asr Ave. (Opposite Bozorgmehr St.), Faculty of Applied
Arts, University of Art, Tehran 15916-33651 - IRAN
Tell: 021-66404409 Ext. 121
www.dastavard.art.ac.ir
www. dastavard.journal. art.ac.ir
dastavard@art.ac.ir
dastavard@gmail.com

English Abstracts

Cover Design Administer

Haleh Ghorbani Tehrani

No written permission has to be obtained for re-using content
published by Dastavard if due references are made. Any form of
re-publication or translation of content; however, is not allowed.

