ثِ ًبم اٍ کِ خبلق سیجبیی ّبست

منابع آزمون کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

دٍست هي سالم ،
در ایي ًَضتِ سؼی ضذُ تب هٌبثغ آسهَى کبرضٌبسی ارضذ طزاحی صٌؼتی جْت استفبدُ داٍطلجبى هؼزفی گزدد .
ایي هٌبثغ تٌْب ٍسیلِ ای ثزای رسیذ داٍطلت ثِ ّذف دلخَاُ اٍست  ،هطلَة است آًچِ هَفقیت ًْبیی در ایي
آسهَى را تضویي هی ًوبیذ جذیت  ،سؼی ٍ تالش ثی ٍقفِ است .
در سبلْبی گذضتِ آسهَى تئَری ( هزحلِ اٍل ) کبرضٌبسی ارضذ طزاحی صٌؼتی در سِ ثخص  :سثبى ػوَهی
(ثبضزیت ، )2فزٌّگ ٌّز ٍتوذى ایزاى ٍ جْبى (ثبضزیت  ٍ )1هجبًی ًظزی طزاحی صٌؼتی (ثبضزیت  )3ثز گشار
هیطذ  .اهب اس سبل  1391تغییزاتی در ایي آسهَى ایجبد ضذ  .ثخص فزٌّگ ٌّ ،ز ٍ توذى ایزاى ٍ جْبى حذف
گزدیذُ ٍ ثخص هجبًی ًظزی طزاحی صٌؼتی ثِ سِ ثخص  -1 :هجبًی ًظزی طزاحی صٌؼتی ( هجبًی طزاحی
صٌؼتی  ،هجبًی ٌّزّبی تجسوی  ،هٌْذسی فبکتَرّبی اًسبًی  ،هجبحث پزٍصُ ّبی طزاحی صٌؼتی  ،ارسیبثی ٍ
اقتصبد هذیزیت تَلیذات صٌؼتی  ،جبهؼِ ضٌبسی صٌؼتی – ثب ضزیت  -2 ) 3تبریخ ٌّز ٍ طزاحی صٌؼتی ایزاى
ٍ جْبى ( آضٌبیی ثب ٌّز در تبریخ  ،تبریخ طزاحی صٌؼتی ٌّ ،ز ٍ طزح اضیبء در توذى اسالهی – ثب ضزیت ) 2
 -3هَاد  ،سبخت ٍ تَلیذ ( هذل سبسی  ،هَاد ٍ رٍضْبی سبخت  ،طزاحی فٌی  ،فیشیک ٍ ٌّذسِ – ثب ضزیت ) 3
تقسین گزدیذ .
ایي تغییز ّوچٌیي هَجت گزدیذ درصذ تبثیز ضزایت هزحلِ تئَری در رتجِ ًْبیی داٍطلت ثیطتز اس سبل ّبی
گذضتِ ضَد  .در سبلیبى گذضتِ سثبى ػوَهی دارای ضزیت ٌّ ، 2ز ٍتوذى اسالهی دارای ضزیت ٍ ، 1هجبًی
ًظزی طزاحی صٌؼتی دارای ضزیت  ، 3ثَد کِ در هجوَع ضزیت درٍس هزحلِ تئَری ثِ  6هی رسیذ  .ایي
درحبلی است کِ اکٌَى سثبى ػوَهی دارای ضزیت  ، 2هجبًی ًظزی طزاحی صٌؼتی ضزیت  ، 3تبریخ ٌّز ٍ
طزاحی صٌؼتی ضزیت  ٍ 2هَاد ٍسبخت ٍتَلیذ دارای ضزیت  3گزدیذُ کِ در هجوَع ضزیت درٍس هزحلِ
تئَری اس  6ثِ  11افشایص یبفتِ  .ثٌبثزیي داٍطلجیي هی ثبیست ثیص اس گذضتِ ثِ ایي هزحلِ ٍ لشٍم کست ًوزُ ای
هٌبست کِ ثِ ّوزاُ ضزیت آسهَى ػولی ( ضزیت ً ) 4وزُ ًْبیی داٍطلت را تطکیل هی دّذ اّتوبم ٍرسًذ .

در ایي ًَشتِ سعی شذُ تب هٌبثع ثِ ّوزاُ تَضیحبت هَرد ًیبس ارائِ گزدد  .لیکي در صَرت ًیبس شوب هی تَاًیذ سَاالت خَد
در خصَص هٌبثع ً ،حَُ هطبلعِ ٍ چگًَگی آسهَى را اس طزیق ایویل  moslemamiriparian@yahoo.com :ثب ًگبرًذُ
در هیبى ثگذاریذ .

هٌبثغ آسهَى ارضذ طزاحی صٌؼتی :
زبان عمومی :
ثخص ػوذُ ای اس سَاالت سثبى ػوَهی آسهَى کبرضٌبسی ارضذ طزاحی صٌؼتی اس دٍ کتبة ثسیبر خَة 514
ٍاصُ ٍ  English for Students of Visual Artsهطزح هی گزدد  .داٍطلجیي ثب تسلط ثِ ایي دٍ هٌجغ ٍ ثبال ثزدى
آگبّی ّبی گزاهزی خَد تَسط هٌبثغ هطبلؼبتی هَجَد در ثبسا ر هی تَاًٌذ درصذ ًسجتب ثبالیی در ایي ثخص
کست ًوبیٌذ .
ّوچٌیي تَصیِ هی ضَد کتبة هفیذ  English for Students of Humanitiesثِ ػٌَاى هٌجؼی کوکی هَرد هطبلؼِ
قزارگیزد .

منابع تخصصی :
 -1شیَُ ّبی ارسیبثی پَسچز در اگًََهی شغلی – علیزضب چَثیٌِ

 – 2ارگًََهی ثزای هجتذیبى – ٍیزد هیستز

 - 3اصَل ارگًََهی در طزاحی سیستن ّبی حول دستی کبال – ًبئیٌی

( ایي کتبة اس هٌبثع ثسیبر هْن هزحلِ تئَری است کِ ّز سبلِ سَاالت
سیبدی اس آى طزح هی گزدد )

 - 4طزاحی هحصَل – سیذ رضب هزتضبیی

 -5طزاحی صٌعتی – هَاد ٍفزآیٌذ ّبی تَلیذ – جین لسکَ

( ثبتَجِ ثِ ضزیت ثبالی ثخش سبخت ٍ تَلیذ ایي کتبة اّویت
ثبالیی در هزحلِ تئَری پیذا کزدُ  .ثب هطبلعِ ایي کتبة هی تَاى
ثِ ثخش سیبدی اس سَاالت سبخت ٍ تَلیذ پبسخ داد )

 – 6طزاحی صٌعتی – جبى ّسکت
( ایي کتبة ثِ ّوزاُ کتبة تبریخ هختصز تَهبط ّبف هٌبثع اصلی
ثخش تبریخ را تشکیل هی دٌّذ )

 -7کلیبت طزاحی صٌعتی – اردشیز حکیوی تْزاًی

 -8طزاحی صٌعتی در قزى ثیستن – عشیش گسیلی

 -9تبریخ هختصز طزاحی صٌعتی – تَهبط ّبف

( ثْتزیي چبح ایي کتبة هتعلق ثِ اًتشبرت هبرلیک است )

 -11اًسبى  ،آًتزٍپَهتزی  ،ارگًََهی ٍ طزاحی – استفي فیشًت

جزوات :
هجبًی طزاحی صٌعتی  – 2 ٍ 1استبد هذارایی ( ثسیبر هْن )
تبریخ طزاحی صٌعتی  – 2ٍ1هْذی اصل فالح ( توبهی جشٍات استبد فالح اس ٍثالگ شخصی ایشبى قبثل دریبفت هی ثبشذ )
هجبًی طزاحی صٌعتی  – 2 ٍ 1هْذی اصل فالح
هزدی کِ هی خَاّذ دًیب را تغییز دّذ – هْذی اصل فالح
تعبریف طزاحی صٌعتی – هْذی اصل فالح
استیتیک – هْذی اصل فالح
ًشبًِ شٌبسی – هْذی اصل فالح
سیز تکبهلی طزاحی صٌعتی – هْذی اصل فالح
سجک شٌبسی طزاحی هعبصز – هْذی اصل فالح
سجک شٌبسی طزاحی صٌعتی – هْذی اصل فالح
گزایش ّبی عوذُ تبریخ طزاحی صٌعتی – هْذی اصل فالح
شبّکبر ّبی طزاحی دًیب – هْذی اصل فالح
کَالًی ٍ دًیبی هٌحٌی ّب – هْذی اصل فالح
ارگًََهی – استبد جبًفشبى
ًقش احسبط در فزآیٌذ طزاحی هحصَل – استبد کلیٌی
ثیًَیک – استبد کلیٌی

فزایٌذ حل پزٍصُ – استبد هذارایی ( هْن )
هقذهِ ای ثز پالستیک ّب ٍ کبرثزد ّبی آى – استبد افتخبری ( ثسیبر هْن )
تبریخ طزاحی صٌعتی – دکتز دسفَلی ( اًتشبرات داًشگبُ تْزاى )
تبریخ طزاحی صٌعتی ً – 2 ٍ 1سزیي هقذم ( اًتشبرات داًشگبُ تْزاى )
ثستِ ثٌذی – استبد فبرغ ( اًتشبرات داًشگبُ ٌّز اسالهی تجزیش )
هجبًی طزاحی صٌعتی – دکتز دسفَلی ( اًتشبرات داًشگبُ تْزاى )
هجبًی طزاحی صٌعتی – دکتز چَپبًکبرُ ( اًتشبرات داًشگبُ تْزاى )
ثستِ ثٌذی – دکتز دسفَلی ( اًتشبرات داًشگبُ تْزاى )
فزآیٌذ طزاحی هحصَل – دکتز هحوذی ًضاد
تجشیِ ٍ تحلیل ٍ ًقذ آثبر طزاحی صٌعتی – استبد هذارایی
خالقیت – هْزاى ّبشوی ( ثسیبر هْن  -اًتشبرات داًشگبُ علن ٍ صٌعت ایزاى )
پالستیک ّب – استبد ایوبًی ( اًتشبرات داًشگبُ ٌّز اسالهی تجزیش )
اقتصبد ٍ هذیزیت تَلیذات صٌعتی – استبد ایوبًی ( ثسیبر هْن – اًتشبرات داًشگبُ ٌّز اسالهی تجزیش )
تبریخ جبهع طزاحی صٌعتی – هسلن اهیزی ( اًتشبرات داًشگبُ ٌّز اسالهی تجزیش )
جبهعِ شٌبسی صٌعتی – دکتز فزیبر ( اًتشبرات داًشگبُ ٌّز اسالهی تجزیش )
جبهعِ شٌبط صٌعتی – هسلن اهیزی
توبهی شوبرُ ّبی چْبر ثبغ ( ًشزیِ تخصصی طزاحی صٌعتی )
ثزخی اس شوبرُ ّبی ًشزیِ دستبٍرد – ًشزیِ تخصصی طزاحی صٌعتی داًشگبُ ٌّز تْزاى
هکبًیشم ّب در طزاحی هٌْذسی – ارتَ پَلفسکی
ٌّذثَک طزاحی هکبًیشم – گزٍُ هکبًیک داًشگبُ صٌعتی اهیزکجیز

ثب آرسٍی هَفقیت ثزای شوب .

