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 شیوه نامة انجام پایان نامة کارشناسی طراحی صنعتی 

 

با توجه به دستور کار ابالغی وزارت علوم مبنی بر حذف پایان نامه های کارشناسی و همچنین لزوم بازنگری در دروس و هدایت آنها 

که به تصویب  نیازهای صنعت کشور، شیوه نامة انجام واحد پایان نامة کارشناسیبه سمت آموزش های عملی و کاربردی در راستای 

 می شود: حضورتقدیم به شرح زیر  است  شورای دانشکده رسیده

. در این شیوه بر به کارگیری دروس عملی و عملیاتی در دورة تحصیل تاکید می شود. در شیوة جدید تاکید ویژه بر بخش عملی است 

 این شیوه نامه شامل چهار گام است: 

دانشجو براساس مطالعات قبلی و پروژه های پیشین و بنا بر نظر استاد راهنما،  گامدر این  ة طراحی:تدوین معیارها و چکید  .1

و تحلیل موضوع، باید یک فهرست از معیارهای تحلیلی در ارتباط با موضوع ارائه کند و یک   میدانی  پس از یک دورة بررسی

 دستور کار و چکیدة دقیق برای طراحی بیان نماید.

در این گام دانشجو با روش های متنوع راهکار یابی، حل مساله و خالقیت به ایجاد دامنه  :واگرا پردازیی و ایده راهکاریاب .2

 و طیف وسیعی از راهکارها و ایده ها می پردازد. از جمله عناوین این بخش عبارت اند از:

 فنون خالقیت راهکار یابی بر مبنای  •

 راهکار یابی بر مبنای بیونیک •

 شتاری و مفهومیخالقیت نو •

 : دو بعدی و سه بعدی؛ کلی و جزئی.ایده پردازی فرمی و روش کار •

 این گام تا اشباع راهکارها ادامه می یابد.  .أ

در ضمن ایده ها و راهکار ها به هر شکلی می تواند )و باید( باشد، مثالً نوشتاری )مفهومی(، تصاویر ذخیره شده  .ب

موضوعی؛ با استفاده از ابزارهایی مانند پینترست( و همچنین اتودهای از هر نوعی )به صورت دسته بندی شده و 

 (. های فرمی و مکانیزمی دوبعدی و سه بعدی )ماکت 

 ایده ها لزوما مربوط به کلیات نیستند و می توانند در مورد یک جزء یا یک بعد از نیاز و مساله باشند. .ت

 جوی راهکارها است.جست ه و ژرفایگستر ی،مالک سنجش این بخش میزان واگرای .ث

دسته بندی، ترکیب و ارتقاء طرح های برآمده از هر دسته می پردازد. طرح منتخب : در این گام دانشجو به  راهکار یابی همگرا .3

هر دسته باید برآیند مختصات آن دسته باشد و به خوبی پرورش یافته باشد. منظور از پرورش این است که قرار نیست به ایده 

از میان آنها سه تا و بعد یکی انتخاب شود، بلکه در مرحلة همگرایی، باید طرح ها توسعه و  ماره زده شود وش 2های مرحلة 

 .پرورش یابند تا ظرفیت های داخلی آنها آشکار شوند

پس از این که همگرایی به درستی انجام شد، طرح های منتخب ارزیابی می شوند و یک طرح به عنوان »مولد اولیه« انتخاب 

ا محوریت مولد اولیه )نه طرح منتخب( یعنی این که پس از این، طراح مساله و ریزمساله ها را با »تحلیل خالق« و ب  .ی شودم



طرح مولد، مورد آزمون و بررسی قرار می دهد و اجزای آن را تا رسیدن به نقطة تعادل تغییر می دهد. در این مرحله 

 واد، ساخت و تولید، سنجش های زیباشناختی و غیره به انجام می رسد. های کارکردی، محیطی، ارگونویکی، مآزمایش

  خروجی این بخش تعیین دقیق مختصات طرح و طراحی اجزاء آن است.

در این گام دانشجو باید گزارش جامع گام های انجام شده و همچنین پروندة تولید محصول  ارایة دقیق و فنی طرح نهایی:   .4

 هی )رندرهای محصول(، نقشه های دقیق فنی و پرتو تایپ محصول می باشند.: تصاویر توجیپروندة تولید شاملرا ارائه دهد.  

 

 شیوة ارزیابی پایان نامه:

 دانشجو باید سه گزارش از کار خود ارائه دهد:

 به اتمام می رسد. 1. در این گزارش گام 2و  1شامل کارهای انجام شده در گام  گزارش نخست:

 )تا طراحی اجزاء(. 3و همچنین گام  2شامل ادامة کارها و ایده های جدید گام  وم:گزارش د

 شامل گزارش همة گام ها و همچنین پروندة تولید محصول.  گزارش سوم یا گزارش نهایی:

 ماه باشد. 2فاصلة زمانی بین گزارش ها دست کم  .أ

های د. هدف از این کار اطالع داوران از فعالیت نر برسود داگزارش نخست و دوم نیز پس از تایید استاد راهنما به رویت اساتی .ب

 دانشجو است و الزم نیست که داوران اعالم نظر کنند.

 برای هرکدام از گزارش ها یک نمره در نظر گرفته شود. .ت

 

 مَا شَاءَ اللَّهُ الَ حَْولَ وَ الَ قُوَّةَ إِالَّ بِاللَّهِ


