
پيشگفتار
و دلداری دادن  عامیانه  از دوستان هم دانشگاهی ام در حال صحبت هاي  با یکی  نوروز 93  ایّام  بگویم؛  اولش  از  باشد  بهتر  شاید 
یک دیگر راجع به مشکالت موجود بودیم که صحبت از یک انتشارات شد که او قرار بود هفته ي بعد برای صحبت درباره ي نگارش 
یک کتاب به آن جا برود. این موضوع برایم کمی جذاب آمد و از او خواستم که من را هم همراه خودش به دفتر انتشارات ببرد. 
هفته ي بعد رفتیم و با مدیر انتشارات، آقای دکتر سبطی صحبت کردیم. به ایشان پیشنهاد نگارش کتابی را با موضوع طراحی 
صنعتی دادم که هدف آن آشنایی افراد با این رشته و آماده کردن داوطلبان کنکور و المپیاد باشد. در همان جلسه ي اول با این 

موضوع و آغاز نگارش کتاب موافقت شد. به همین سادگی، به همین خوشمزگی )انصافاً برایم شیرین و دلچسب بود(!

طبق رسم همیشگی سایر پروژه هایم که به نتیجه رسیده اند، گروهی برای کمک و مشورت تشکیل دادم. پس از مشخص کردن 
بخش هاي اصلی و نمونه هایی از متن کتاب، مشاوره ي اولیه با دوستان و استادان صورت گرفت و روند کلی کار، مشخص شد. از 
آن جایی که در دوره ی چهار ساله تحصیلم در دانشگاه تهران، همیشه دغدغه ي نوشتن کتابی را با این مضمون داشتم، انتقال و 
ثبت اطالعات در بهترین شرایط پیشرفت و بخش هاي مختلف نگارش و طراحی این کتاب به سرعت سپری شدند و نهایتاً کتاب 
در مدت شش ماه به پایان رسید )البته با احتساب شب هایی که با چراغ نفتی صبح شد و زحمت هایی که دوستان در مراحل 

مختلف کشیدند(. حاصل این زحمات شبانه روزی شد یک کتاب و یک حلقه لوح فشرده ي نرم افزاری.

تمام سعی مان را کردیم تا آن چه را که به درد یک آزمون مي خورد، برایتان خالصه کنیم. علّت تولید نرم افزار در کنار کتاب هم 
این بود که دانش پژوهان با مطالعه ي مجموعه ای از تصاویر، فیلم ها و نسخه هاي ارزشمند کتاب هاي طراحی صنعتی ـ عالوه بر 
آن چه در متن کتاب آمده است ـ اطالعات خود را در زمینه هاي مختلف این رشته بیش تر کنند. در این کتاب سعی بر آن است که 
به موضوعات مختلف طراحی صنعتی با دیدی واقع گرایانه و نگاهی جدید پرداخته شود. معرفی رشته ی طراحی صنعتی، شرایط 
تحصیلی و شغلی، زیر شاخه هاي مرتبط با این رشته، معرفی و شرح اصطالحات و مفاهیم پایه ای، خالصه ای از مواد و روش هاي 
ساخت، ابزارشناسی، اصول طراحی و نکات مهم در ارائه ي بهتر یک طرح، از مهم ترین مطالبی است که در این کتاب مطالعه 
خواهید  کرد. طرح پرسش هاي تخصصی و چالش برانگیز برای داوطلبان کنکور عملی و پاسخ به پرسش هاي متداول، از بخش هاي 
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خودكفا باشيد و كسب و كار خود را آغاز كنيد! 
دکوراسیون  مبلمان،  مختلف همچون خودروسازی،  زمینه هاي  در  که  و شرکت هایي  مجموعه هاي صنعتی  در  استخدام  اگرچه 
داخلی، لوازم خانگی و ... فعالیت دارند، بسیار مفید است، اما بهترین راه در هر مسیر شغلی این است که بي نیاز به عوامل وابسته 

بتوانید مسیر خود را طي کنید )البته این موضوع به معناي تک روي و حذف کار گروهي نیست(.

خوشبختانه تنوع زمینه هاي کاری در این رشته و نیز موضوع اصلی آن که نوآوری و یافتن راه حل هاي خالقانه است، موجب شده 
تا راه برای پیشرفت و ظهور در این عرصه مهیا شود.

پیشنهاد مي شود هنگام تحصیل در یکي از شاخه هاي این رشته، کسب و کار و فعالیتي را آغاز کنید. از موقعیت هایي که در زمان 
کارآموزی برایتان پیش مي آید، به بهترین نحو ممکن استفاده کنید. تا مي توانید تجربه کسب کنید و خود را برای شغل آینده 
آماده کنید. حتی مي توانید پیش زمینه هاي ایجاد برند تخصصی خود را در همین چند سال مهیا کنید. با این حساب اگر دانشجوی 
فعالی باشید، پس از فارغ التحصیلي مشکلی نخواهید داشت و مي توانید به این فکر کنید که هم باري از دوش دیگران برداشته اید 

و هم به قول قدیمي ها »آقاي خودتان هستید«.

زيرشاخه هاي اصلي و پرطرفدار طراحي صنعتي:

طراحي حمل و نقل1

به جرأت مي توان طراحی حمل نقل را جذاب ترین زیر شاخه ي طراحی صنعتی و یکی از مهم ترین دالیل جذب اغلب افراد به این 
رشته دانست. بگذریم از این که اکثر قریب به اتفاق عالقه مندان به طراحي حمل و نقل در ایران، گرایش به طراحي خودرو پیدا 
مي کنند؛ اما مي توان از بخش هاي مختلف این زیرشاخه، به طراحي وسائط حمل و نقل هوایي از جمله هواپیماها، طراحي وسائط 

نقلیه ی ریلي از جمله مترو و قطارهاي شهري و طراحي وسائط نقلیه ی دریایي از جمله کشتي ها، اشاره کرد.

1-Transportation Design 
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مروري بر كليات
در این بخش قصد داریم تا مروری بر اصول و کلیات مربوط به رشته ی طراحی صنعتی، از تعریف مفهوم طراحی صنعتی و علوم 

وابسته تا فرآیند پروژه و اجرای آن داشته باشیم.

مفاهیم،  از  برخي  شناختن  سراسری،  کنکور  و  المپیاد  داوطلبان  همچنین  صنعتی،  طراح  یک  نیازهاي  اساسي ترین  از  یکي 
اصطالحات و واژگان کلیدي است. این مفاهیم خود در بردارنده ي شناخِت اصول پایه، روش هاي ایده پردازي، مواد و روش هاي 

ساخت، سبک شناسي در طراحی صنعتی و ... است.
پس از فراگیري این مطالب قادر خواهید بود عالوه بر رعایت اصول مهم در طراحي و ارائه ی یک محصول، در آزمون هاي عملی و 

پروژه هاي درسی، ارائه اي متفاوت با دیگر افراد داشته باشید.
فراموش نکنید که در آزمون هاي پیش رو باید توانایي هاي علمی و عملی خود را به اساتید ثابت کنید. بر این اساس داوطلبان کنکور 
با نشان دادن خالقیت و دانش اولیه در زمینه ي این رشته و داوطلبان المپیاد با نمایش جزئیاتی متفاوت در ارائه ی پروژه هاي 

عملی خود، این امر را به اثبات مي  رسانند.

طراحي1  / طراحي صنعتي2 
خلق و پدید آوردن اثري جدید بر اساس تفکر و شمه ي هنري یک فرد را طراحي گویند. طراحي صنعتي فرآیندی مرکب از هنر 
و صنعت است که به خلق و تولید یک اثر منجر مي شود. این مفهوم شامل تعاریف و زیرمجموعه هایي مي  شود که به ترتیب به 

آن ها اشاره خواهیم کرد.

 1- Design 

 2- Industrial Design
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77 طراحي صنعتي، الف تا ي

تکنيك هاي خالقيت
در این بخش قصد داریم تا روش ها و تکنیک هاي خالقیت فردي و گروهي، ایده پردازی نظام مند و تکنیک هاي طراحي سریع را 

با هم مرور کنیم.

تکنيك نمودار استخوان ماهي1 
یکي از روش هاي شناسایي و حل مسئله، تکنیک نمودار استخوان ماهی است که توسط پروفسور ایشیکاوا طراحی و ابداع شده 

است. مبناي آن شناخت مسئله و ایده یابي جهت یافتن و بررسي علل به وجود آمدن مسئله است.
در این روش، مسئله ي اصلي در یک دایره یا مستطیل، در قسمت سر ماهي قرار می گیرد و علت هاي اصلي و فرعي در تیغه هاي 

متصل به خط اصلي نمایش داده می شوند.
از مزایاي این روش می توان به حل مسائل به شیوه اي کاماًل نظام مند و منطقي اشاره کرد. ایجاد یک تصویر کلي از مسائل و 
مشکالت روبه رو، افزایش کلي نگري، بازبیني هوشمندانه ي فردي و گروهي، طبقه بندي بر اساس اولویت و اهمیت ها و افزایش 

تمرکز به دلیل ایجاد نمودار مکتوب، از دیگر ویژگی های این روش در مدیریت ایده پردازی است.

تکنیک نمودار استخوان ماهي

1-Fishbone Diagram



مواد و روش هاي ساخت
یکی از نیاز هاي یک طراح صنعتی، آشنایی با مواد و روش هاي ساخت است. خواص مواد، شیوه ی استفاده، نحوه ی اتصال و ترکیب، 

روش هاي تولید صنعتی و کاربردهای آن ها جزء مواردی است که در این بخش گنجانده شده است.
دسته بندی مواد

در این بخش به بررسی خواص و کاربرد مواد در دسته هاي مختلف مي  پردازیم که شامل فلزات )آهني و غیرآهني و پودري(، 
پالستیک ها، الستیک ها و االستومرها، مواد مهندسي )کربن، شیشه، سرامیک، فلزات سخت( و مواد طبیعي )الیاف و محصول های 

چوبي( است.
فلز1 

دستگیره ي در، ظروف آشپزی، گارد ریل اتوبان ها و قوطی کنسرو بخشی از محصول های فلزی اي هستند که به صورت روزانه با 
آن ها در ارتباطیم.

فلزات به سه بخش آهنی، غیرآهنی و پودری تقسیم بندي می شوند. به طور معمول اکثر محصول ها از آلیاژ )ترکیب دو یا چند 
فلز( فلزات ساخته می شوند. تولید آلیاژ فلزات، باعث به وجود آمدن خواص فیزیکی و مکانیکی مختلف جهت استفاده در انواع 
گرم  تا درجه ي مشخصی  فلز  که  انجام مي  شوند  در شرایطی  فرآیندهای شکل دهی  از  بسیاری  است.  فلزی شده  محصول های 

مي شود. تغییر شکل در این شرایط با اعمال فشار، سریع تر از مواقعی که فلز سرد است، صورت مي  پذیرد.
از جمله خواص مکانیکی و فیزیکی فلزات، می توان به سختی2 )قابلیت مقاومت مواد در مقابل نفوذ و خراشیدگی( باال، امکان 
برشی6  مقاومت  پیچش5 ،  از هم گسسته شود(، خمش4 ،  ماده  این که  بدون  تغییر شکل  و  چکش خواری3 )قابلیت ضربه پذیری 
)حداکثر باری که ماده در معرض برش، مي تواند بدون شکستن تحمل کند( باال اشاره کرد. رسانایی گرمایی و الکتریکی باال، 
قابلیت رنگ پذیری، مقاومت در برابر خوردگی و نقطه ي ذوب باال نیز، از خواص فلزات است که بر اساس نوع هر فلز میزان آن 

متفاوت خواهد بود.
به طور مثال فوالد سختی و چکش خواری باالیی دارد، چدن به دلیل پایین بودن نقطه ي ذوب در ریختگری بسیاری از محصول ها، 

از جمله بلوک سیلندر خودرو ها به کار مي رود و از مس به دلیلی رسانایی باال در ساخت کابل هاي انتقال برق استفاده مي  کنند.

1- Metal

2- Hardness

3- Ductility

4- Bending

5- Torsion

6- Shear Strength
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نکات مهم در طراحي
در این بخش سعی داریم با مرور نکات ظریف و مباحث مهم در زمینه ي طراحی و اسکچینگ، شما را برای رسیدن به طراحی 

مطلوب تر برای آزمون هاي عملی و المپیاد رشته ي طراحی صنعتی یاری کنیم.

1- برای آغاز تمرین طراحی مي توانید یک مکعب را در نماها و پرسپکتیوهای مختلف رسم کنید و سعی کنید آن مکعب را به 
محصوالت نزدیک به این فرم تبدیل نمایید.
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نمونه سواالت امتحانی
در این بخش قصد داریم با پاسخ گویی به نمونه سواالت مطرح شده، نیاز هاي شما را در این بخش از آزمون هاي عملی، مرتفع 
سازیم. ارائه ي خالصه ای از توضیحات مربوط به موضوع مطرح شده، نحوه ي نمایش، چیدمان و تکنیک هاي استفاده شده در طرح 

جزء موضوعاتی هستند که در این بخش به آن ها پرداخته شده است.
 

1- يك جاروی شارژی با الهام از»سر فيل« طراحی كنيد.
یکی از علوم وابسته به طراحی صنعتی بیونیک است که در فصل گذشته به آن اشاره شد. برای طراحی چنین محصوالتی، بهتر 

است مطالعاتی بر روی جاندارانی که اسم آن ها را بارها شنیده ایم، داشته باشیم. 
برداشت کلی از خرطوم و سایر بخش هاي عضالنی فیل و ساده سازی آن به عنوان فرم اصلی جاروی شارژی یکی از گزینه هایي 
است که مي تواند در طراحی ما مورد توجه قرار گیرد. تجسم طرح کلی از سر فیل، کادر ساده ی خطی و استفاده از مداد رنگی به 

عنوان ابزار راندو از دیگر نکاتی است که در این طرح قابل مشاهده است.
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احتماالً شمایی  که در ابتدای راه هستید و مي خواهید بدانید چه آینده اي در انتظارتان هست، پرسش هاي مختلفی در ذهنتان 
به وجود مي آید. از شرایط پذیرش در دانشگاه ها تا آینده ي شغلی و راه هاي موفقیت در این رشته. در این بخش سعی شده تا با 
مطالعه ي میدانی در زمینه ي پرسش هاي موجود داوطلبان و مشتاقان به این رشته، مهم ترین و پرتکرارترین پرسش ها را پاسخ 

دهیم.

برای تحصيل در رشته ي طراحی صنعتی در چه كنکوری بايد شركت كرد؟
رشته ي طراحی صنعتی در ایران زیرمجموعه ي گروه هنر است و برای تحصیل در مقطع کارشناسی این رشته، باید در کنکور 
سراسری هنر شرکت کرد. ضمناً در حال حاضر طراحی صنعتی، کنکور کاردانی به کارشناسی ندارد و برای کسب مدرک کارشناسی 
تنها باید در کنکور سراسری شرکت کرد. هم چنین این رشته جزء رشته هاي نیمه متمرکز دانشگاهی محسوب مي شود و باید پس 

از قبولی در کنکور سراسری، در مرحله ي دوم آزمون )آزمون عملی( نیز امتیازات الزم را جهت ورود به دانشگاه به دست آورید.

در حال حاضر چه دانشگاه هايی از طريق آزمون كنکور سراسری، در رشته ی طراحی صنعتی پذيرش دارند؟
در فهرست دانشگاه هاي معتبر سراسری مي توان به دانشگاه تهران، هنر تهران، علم و صنعت ایران، الزهرا، هنر اصفهان، هنرهای 
اسالمی تبریز، سمنان، پردیس بین الملی کیش )دانشگاه تهران( و دانشگاه امیرکبیر )فقط در مقطع کارشناسی ارشد( اشاره کرد. 
هم چنین دانشگاه هاي آزاد و غیرانتفاعی از سایر دانشگاه هایي هستند که این رشته را آموزش مي دهند. ضمناً هر ساله فهرست 

جدید پذیرش دانشگاه ها، در دفترچه ي سازمان سنجش درج مي گردد.

طراحی صنعتی در ايران چه گرايش هايي دارد؟
در حال حاضر رشته ي طراحی صنعتی در ایران گرایشی ندارد، اما در سال هاي آتی قرار است گرایش هایي به این رشته اضافه شود.
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