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  عشاحی هٌْذػی هفاّین، ساّثشدّا ٍ سّیافت ّای ػاصهاى یافتِسٍؿْای 

 دوتش هحؼي سضائیاى، اًتـاسات داًـگاُ اهیشوثیش



 سٍؿْای عشاحی هٌْذػی

استماء داًؾ 
عشاحی تا تشسػی 
 چٌذ هَسد تزشتی

دادُ ّا ٍ سٍاتظ 
 سیاضی

تؼاسیف ٍ سٍؿْا 
(هتغیش)  

 خاللیت
 طَفاى هغسی

 فاکتَرّای اًساًی
 بْیٌِ سازی
 احتوال



 :ارزضیابی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  20% (Class activity) حضَر ٍ فعالیت کالسی

•  40% (Research-Presentation)  تحمیك

•  %40 اهتحاى پایاى ترم



 غالبا بیص از یک راُ حل درست ٍجَد دارد
 عشاحی

 ػلن

 ٌّش سیاضیات

 :عشاحی

 طراحی سٌتی

(ًمطِ ّای اجرایی)  

تعذد پیچیذگی ّای درًٍی ٍ 
 هحیطی

 طراحی هذرى

ایٌزا ها   دس .بَدُ ٍ هذام در حال برٍز ضذى است رٍضْای ًَیي طراحی هٌْذسی هتعذد
للذ ًام تشدى ٍ تـشیح ّوِ ایي سٍؿْا سا ًذاسین ٍ تؼٌَاى ًوًَِ تٌْا تِ چٌذ هَسد تا اّویت تش ٍ  

 پشواتشد اؿاسُ هختلشی هیىٌین



 ضٌاخت ٍضعیت طرح رٍضْای

 رؼتزَ دس هٌاتغ اعالػاتی هَرَد
    patents 
 هماالت    

 
 اػتخشاد ًظشات هلشف وٌٌذگاى، عشاحی پشػـٌاهِ

 تحمیك دس خلَف ػادات هلشف وٌٌذگاى

 ایذُ یابی رٍضْای

Brain-Storming (اظْاس ًظش آصاد ٍ ػذم اًتماد حتی دس هَسد ایذُ ّای ًاٌّزاس: )عَفاى هغضی 
 حثت رٌّیات لحظِ ای

فشآیٌذی هـتول تش ػِ هشحلِ ؿىؼتي تش اػاع یىی اص ػادُ تشیي ٍ هتذاٍلتشیي ًظشات عشاحی 
ٍ اًتخاب ساُ حل یا   (Transformation)ایزاد تغییشات  (Divergence)هؼالِ تِ ارضاء 

 .هی تاؿذ (Convergence)ّوگشایی 



 : Creativityخاللیت 
 

یىی اص خلَكیات راتی افشاد اػت ٍ تِ تَاًایی ًَآٍسی  ٍ اسائِ ایذُ ّای رذیذ  
 . ٍ هفیذ تشای سػیذى تِ اّذاف هٌْذػی اعالق هی گشدد

 :بر خاللیت عَاهل هَثر
 (تَاسث)راتی  خلَكیات

 (تؼلین ٍ تشتیت اص تذٍ تَلذ ًحَُ)ٍیظگیْای هحیغی 
 هؼلَهات فٌی هٌْذػی

 :ٍیصگیْای ابذاعات هٌْذسی 
 رذیذ ٍ هٌحلش تِ فشد تَدى
 هفیذ یا تحؼیي تشاًگیض تَدى

 تؼْیل وٌٌذُ تَدى



 :ٍیصگیْای ابذاعات هٌْذسی 
 رذیذ ٍ هٌحلش تِ فشد تَدى
 هفیذ یا تحؼیي تشاًگیض تَدى

 تؼْیل وٌٌذُ تَدى

 :ٍیصگیْای افراد خالق
 تِ لحاػ آهاسی ساتغِ ای هیاى خاللیت ٍ تْشُ َّؿی ٍرَد ًذاسد

 ػالیك ؿخلی استثاط ٍرَد داسد تیي خاللیت ٍ
افشاد خالق تیـتش تِ دًثال دسن استثاعات ٍ ًحَُ  : لضاٍت ٍ ادسان دس هَارِْ تا هَلؼیتْای رذیذ

 واسوشد هیثاؿٌذ دس حالی وِ افشاد غیش خالق تِ دًثال لضاٍت تش اػاع تزاسب لثلی خَد

 توایل ًاخَدآگاُ دس تىاس تؼتي سٍؽ ّویـگی تشای اًزام واسّا:عادت
 .ػادت یىی اص هَاًغ خاللیت اػت اها ّویـِ ًىَّیذُ ًیؼت

 ّرگس از رٍش ّای لذیوی استفادُ ًکي ّر چِ یاد گرفتِ ای فراهَش کي

 !برای اًجام ّر کار رٍضْای هختلف ٍجَد دارد ًِ فمط یک رٍش



 Inversionرٍش هعکَض ًوَدى 
 (ؿىؼتي گشدٍ)ٍ تالؽ تشای یافتي ساُ حلی رذیذ تش هثٌای ایي ًگاُ  . هؼىَع ًوَدى سٍؽ ًگاُ تِ هؼالِ

 Brain-Stormingرٍش طَفاى هغسی 
تشع اص اًتماد هاًغ اص تشٍص خاللیت هی گشدد ٍ هوىي اػت تؼیاسی اص ایذُ ّای خَب تْویي دلیل  

 .یىی اص هضایای ایي سٍؽ اص تیي تشدى تشع اص اًتماد اػت. هزال تشٍص پیذا ًىٌٌذ
 هوٌَع اػت( لضاٍت هَافك یا هخالف)اًتماد یا تاییذ 

 یىی اص اّذاف هْن اسائِ تؼذاد صیادی  ایذُ رذیذ اػت  
اعالػات فٌی ٍ ػوَهی تاال پاساهتش هَحش ٍ هْوی دس اسائِ ایذُ هی تاؿذ ٍلی ًیاصی تِ فىش وشدى  

تِ ػثاست دیگش ایذُ ّای ػزیة وِ ػشیغ تِ رّي هتثادس هی  . ػویك دس خلَف هَضَع ًیؼت
 .ؿًَذ یىی اص ًماط لَت ایي سٍؽ اػت

  Analogy رٍش تطابِ یابی
دس ایي هیاى  . ایذُ گشفتي اص ػایش عشحْا ٍ تالؽ تشای ایزاد تـاتِ تیي آًْا ٍ عشح هَسد ًظش

استماء ػغح داًؾ تیَلَطی ٍ  . تشتشیي ایذُ ّا سا هیتَاى اص عثیؼت ٍ دس هیاى هخلَلات رؼتزَ وشد
 فیضیَلَطی ٍ یا ووه گشفتي اص هتخللی ایي حَصُ ًمؾ هْوی دس ایي تخؾ داسد

 Empathyلذرت تجسن در جاًطیٌی 
 !دس هخال گشدٍ خَدتاى سا تزای هغض گشدٍ لشاس دّیذ



 Fantasyرٍش آرزٍ ٍ خیال پردازی 
 (طٍل ٍسى)تؼیاسی اص سٍیاّا ٍ آسصٍّا اهىاى تحمك پیذا وشدُ اًذ 

 Morphological Chartجذٍل هرفَلَشی 
 یافتي تشویة رذیذ اص هزوَػِ ای اص ساُ حلْا اص عشیك یه رذٍل چٌذ تؼذی

 رٍضْای اًگیسش خاللیت
 واس گشٍّی

 (هٌزش تِ عَالًی ؿذى هـاسوت ٍ واّؾ توشوض فىشی هی ؿَد صیاد ؿذى ًفشات) ًفشُ 12-5 هتٌَعیه گشٍُ     
 ػاختاس غیش ػلؼلِ هشاتثی   
 (ًِ سئیغ یا سّثش)اًتخاب یه ّواٌّگ وٌٌذُ    
 ...(هحل، اهىاًات، )هحیظ هٌاػة     

 اعالػات ٍػیغ دس ساتغِ تا هَضَع
 هحیظ ػاصًذُ
 تؼلیك لضاٍت
 تلفیك ایذُ ّا

 افضایؾ اػتواد تِ ًفغ
 



• Add Means for Each Function 

• Contain Beverage: Can, Bottle, Bag, Box 

• Material for Beverage Container: Aluminum, Plastic, Glass, Waxed Cardboard, 
Lined Cardboard, Mylar Films 

• Provide Access to Juice: Pull-Tab, Inserted Straw, Twist-Top, Tear Corner, 
Unfold Container, Zipper 

• Display Product Information: Shape of Container, Labels, Color of Material 

• Sequence of Manufacture: Concurrent , Serial 

 جذٍل هرفَلَشی 



 هسالِ
 !هذاد ّویـِ تیض

 



 Human Factorsفاکتَرّای اًساًی  
 هغالؼِ اًؼاى تِ ػٌَاى یىی اص ارضاء ػیؼتن ٍ تشسػی تاحیشات هتماتل اًؼاى ٍ هاؿیي

 
 فاوتَسّای اتؼادی -1
 فاوتَسّای تاحیشات حؼی -2
 فاوتَسّای فیضیىی -3
 فاوتَسّای سٍاًی -4

 Anthropometric Factorsفاکتَرّای ابعادی 
 (هـخلات فیضیىی تذى دس عشاحی هحل ساًٌذُ)اتَهثیل 

 
 ........ٍصى، لذ، عَل تاصٍ اتؼاد دػت، ًیشٍّای الصم

 
 روغ آٍسی اعالػات آهاسی

 اػتخشاد ؿذُ( رٌؼی ٍ حتی دس هَاسدی ًظادی -سدُ ّای ػٌی)ایي اعالػات دس ػغَح هختلف 
 ٍ دس دػتشع اػت  



 Human Sensory Factorsفاکتَرّای تاثیرات حسی   

 Visionبیٌایی   

 
 

دیذ اًؼاى هؼوَال هحذٍد تِ هیذاى افمی ٍ  
لزا عشاح تایذ  . هیذاى ػوَدی هغلَب هیـَد

سا تشای هحذٍدُ چشخؾ هؼیٌی دس عشاحی، 
چـوْا ٍ ػش لایل ؿَد ٍ دس كَستیىِ اص 

ایي هحذٍدُ فشاتش سٍد هٌزش تِ واّؾ  
ساًذهاى واس واستش، تشٍص خغا ٍ دس ًتیزِ 

 .ًتایذ ًاهغلَب تشای ػاهاًِ هیـَد



 Human Sensory Factorsفاکتَرّای تاثیرات حسی   
 

 (اداهِ)  Visionبیٌایی   
دس تـخیق سًگْا ًیض، ٌّگاهیىِ دیذ تغَس هؼتمین ٍ اص سٍتشٍ تاؿذ ّوِ سًگْا تغَس یىؼاى لاتل  

دس حالیىِ تا افضایؾ صاٍیِ تاتؾ ًَس ًؼثت تِ هحَس چـن لذست تـخیق سًگ  . تـخیق ّؼتٌذ
 .واّؾ هیاتذ



 فاکتَرّای تاثیرات حسی

Human Sensory Factors 
 
 
 
 

 (اداهِ)  Visionبیٌایی   
 سٍؿٌایی هحیظ تش حؼة ًَع واس



 (اداهِ)Factors    Physicalفیسیکی فاکتَرّای
 سعَتت هحیظ( ب

تذى اًؼاى تَاى ػاصؽ تا دهای تاالتشی دس ؿشایظ خـه داسد تا  . )سعَتت ًاهغلَب تاػج واّؾ ساًذهاى واس هی ؿَد
 (دس ؿشایظ هشعَب

       Vibrationاستؼاؿات ( د
 mm 0.05ٍ      داهٌِ تیـتش اص        Hz 70-1اختالل دس تیٌایی، فْن ٍ دسن  فشواًغ    

 mm 12-0.5ٍ      داهٌِ تیـتش اص        Hz 5-1واّؾ ؿذیذ لذست سدگیشی ٍ تَرِ  فشواًغ    
 (30Hzػش ٍ ؿاًِ حذٍد    Hz 8-4ًاحیِ ؿىن )استؼاؽ تا فشواًغ عثیؼی تذى : تذتشیي حالت  
 
 (ًیشٍی الصم تشای تشهض وشدى)ًیشٍّای الصم تشای وٌتشل ( د
 (تـؼـغ، گاصّا ٍ هَاد ػوی دس َّا، گشد ٍ خان)ػایش پاساهتشّا ( ُ
 
 
 

 
  

 



 Psychological factors  رٍاًی فاکتَرّای
 .فؼالیتْای فىشی اًؼاى دس ساتغِ تا هاؿیي هیثاؿذایي فاوتَسّا هشتَط تِ 

  Interpretationتشداؿت ٍ تفؼیش اعالػات( الف
 واتیي خلثاى

  Motivation and Fatigue اًگیضُ، ػاللِ هٌذی ٍ خؼتگی( ب
 لزت تخؾ تَدى واس تا هاؿیي تشای اپشاتَس

  Decision Making تلوین گیشی( د
 .اعالػات ٍسٍدی سا تایذ تِ عشصی ًـاى داد وِ هَرة ػَْلت ٍ ػشػت تلوین گیشی كحیحی ؿَد

  Aesthetics صیثایی ؿٌاػی( د
 
 
 

 
  

 


