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 برنامه دوره تخصصی تکمیلی طراحی صنعتی

 
رشته طراحی صنعتی ترکیبی است از هنر طراحی و آشنایی با صنعت. نوآوری در صنعت به دلیل ایجاد نیازهای جدید و نیاز انسان 

 به همین دلیل رشته طراحی صنعتی یک تخصص گسترده می باشد.به تنوع، همواره مورد توجه است. 

یک طراح صنعتی ممکن است عالوه بر دانش هنری و طراحی، با توجه به زمینه تخصصی مورد عالقه خود، اطالعات جامعی در 

 مان با کسبزمینه مواد، مکانیک، برق و کامپیوتر، کنترل، پزشکی و اقتصاد داشته باشد. دانشجویان طراحی صنعتی همز

یاز های مورد نمهندسی را فرا گرفته و به طراحی و مدل سازی محصوالت، خدمات و سامانه -های هنری مباحث فنی خالقیت

 نمایند.های عوامل انسانی، کاربردپذیری و زیبایی شناسی به ارتقاء محیط اطراف خود اقدام میجامعه پرداخته و از دیدگاه

نش طراحی صنعتی در دوره های تخصصی تکمیلی، با توجه به همزبانی طراحی و مهندسی در این آشنایی با مهارت ها و دا

تخصص، میتواند برای تمامی دانشجویان رشته های هنری و مهندسی زمینه ی مناسبی را جهت تجربه و شناخت خالقیت و فضای 

 حرفه ای فراهم آورد. 

 

باری و اختیاری آمده است، دانشجویان با توجه به رشته ی تحصیلی در دو در ادامه واحد های درسی دوره به تفکیک دروس اج

 تقسیم بندی شده اند.   Bو  Aگروه 

 عمران : A گروه

 ، طراحی جواهر، ارتباط تصویریمعماری، معماری داخلی، شهرسازی  :B گروه

 

 

 

 B و A دروس اصلی دوره تخصصی تکمیلی طراحی صنعتی

 ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز

 1 (1مهندسی عوامل انسانی ) 2 -

 2 (1مبانی طراحی صنعتی) 2 -

 3 )روند طراحی(1پروژه  4 -

 4 )خالقیت( 4پروژه  3 1پروژه 

 5 )حال و آینده( 6پروژه  3 4پروژه 

 6 )بیونیک( 8پروژه  2 6پروژه 
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 دروس اختیاری دوره تخصصی تکمیلی طراحی صنعتی

 ردیف درسعنوان  تعداد واحد پیش نیاز

 1 جامعه شناسی صنعتی 2 -

 2 طرح اشیاء در تمدن اسالمی 2 -

 3 اقتصاد و مدیریت تولیدات صنعتی 3 -

 4 طراحی به کمک کامپیوتر 2 -

 5 (1نقشه کشی صنعتی) 2 -

 6 فرم و فضا 2 -

 7 (2مبانی هنرهای تجسمی ) 3 (1مبانی هنرهای تجسمی )

 8 (2مدل سازی ) 2 (1مدل سازی )

 9 (1مهندسی عوامل انسانی ) 2 

 11 (2مهندسی عوامل انسانی ) 2 (1مهندسی عوامل انسانی )

 11 حجم سازی 2 -

 12 (1کارگاه طراحی پایه ) 3 

 13 (2کارگاه طراحی پایه ) 3 (1کارگاه طراحی پایه )

 

 گذرانند:واحد درسی را به شرح ذیل می  24مجموعا در دوره تخصصی تکمیلی طراحی صنعتی 

 واحد از میان دروس اختیاری 8واحد اجباری و  16  -

 زمان و شرایط پذیرش و گذراندن دوره تخصصی تکمیلی طراحی صنعتی

 

 تعداد پذیرش در دروس هر نیمسال، محدود به ظرفیت کالس ها خواهد بود. ●

 بررسی می گردد.می باشد، ضمنا درخواست ها با اولویت معدل کل  14حداقل معدل کل برای پذیرش  ●

معماری، معماری داخلی،  عمران،برای دانشجویان رشته های  راحی صنعتیطامکان ورود در دوره تخصصی تکمیلی  ●

 ، طراحی جواهر، ارتباط تصویریشهرسازی


