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  هاي تخصصیزمینه

  اي حرفهو  

  

  

  
و فعالیت    سوابق کاري
  هاي اجرایی 

 معاونت آموزشی  گروه طراحی صنعتی پردیس هنرهاي زیبا-)1400-1396(
  

    
  

  

  مقاالت  · فعالیت هاي علمی 
- Cultural Considerations on Affordance Theory. A 
Cultural and Narrative Report.  امیر بھرامی پناه, Dehghani 
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Meysam, Emami Jamshid, Azhdari Alireza (2021)., diid: 
disegno industriale industrial design, 74(74), p.171-

175. 
 

- A Methodological Approach for a Socially Interactive 
Environmental Design. Azhdari Alireza, Kazemeyni 
Seyyed sadra, Khalili Maryam Sadat (2020)., 
International Journal of Design in Society, 14(1), 39-59. 

 
 بکارگیري چهارچوب هرمنوتیک درنوآوري  بنیادین معناي محصول نمونه -
 موردي :روش نوآوري طراحی محور در کارگاه آموزشی شرکت باریال .شریفی

 
 بررسی شخصیت محصولی خودروهاي سدان از دیدگاه مشتریان ایرانی با  -
 استفاده از مهندسی  کانسی .اژدري علیرضا ,کریم پور  الله دشتی  میالد 

 
- A study on application of user centered design For 
Interior Design of Travel Bus. Motamedi Asl Mehdi, 
Azhdari Alireza (2016)., Automotive Science and 
Engineering, volume 6(number 4), 2236-2243. 

 
 بررسی زیرساختارهاي نوآوري طراحی محور ,مروري بر کاربرد هرمنوتیک  -
 ,در طراحی .شریفی طوفان ,اژدري علیرضا )1395 ,.(هنرهاي تجسمی ,21)1(

95-87. 
 

 نقش رسانه ها  در هدایت فرهنگ عمومی بررسی موردي :جریان مد در -
 جامعه .خورشیدیان رائیکا ,سوخکیان هدایت ,چوپانکاره وحید ,اژدري 
 علیرضا ,امامی جمشید )1394 ,.(رسانه و فرهنگ )مطالعات میان رشته اي در 
 .رسانه و فرهنگ ,(پاییز و زمستان 1393)دوره 4 شماره 2 ,(73 - 89

 
- Designing for children, based on Pattern Recognition 
Approach. Khodadadeh Yasaman, Azhdari Alireza, 
Faghih Habibi Zoha (2013)., Global Journal of Science, 
Engineering and Technology, 2(14), 120. 

 
- In search of tools and methods for Positive Design, 
Evaluation of pattern recognition as a conceptual tool. 
Khodadadeh Yasaman, Azhdari Alireza, Rahnama 
Seed (2013)., Global Journal of Science, Engineering 
and Technology, 3(8), 22-30. 

 
- A glipms to the theory of design naturally: A new 
approach to the theory of form in industrial design. 
Khodadadeh Yasaman, Azhdari Alireza, Kamehkhosh 
Parsa (2013)., Global Journal of Science, Engineering 
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and Technology, 3(4), 26-43. 
 

- Let's afford positively, how to prevent negative 
affordances through design. Azhdari Alireza, Eslami 
Afshin, Mehdi Mouhamad (2013)., Global Journal of 
Science, Engineering and Technology, 1(4), 8-10. 

 
 طراحی پوشاك در کشورهاي در حال توسعه  )طراحی مشارکتی  رویکردي -
 ,.جایگزین براي مد   .(روشنک داوري  ,رضا افهمی ,اژدري علیرضا )1390(
 .- ,هنرهاي تجسمی ,3)48(

 
 مروري بر  تقابل و  تعامل دیدگاهها در طراحی صنعتی .اژدري علیرضا  -
 .)1390 ,.(هنرهاي تجسمی ,1)2 ,(66-55

 
 .طراحی با رویکرد احساس گرا مطالعه موردي  :طراحی وسیله سرگرمی -
 ,چوپانکاره وحید ,اژدري علیرضا  ,زینب همتی )1390 ,.(هنرهاي تجسمی
)46(3, -. 

 
 به سوي  راهکاري براي طراحی  فرهنگ محور .اژدري علیرضا  ,امیرمسعود  -
 .- ,فریدي زاد  ,پارسا کامه خوش )1389 ,.(هنرهاي تجسمی ,2)42(

 
 

 
 کنفرانس ها  ·

- A Review on the Role of Embodiment in Improving 
Human-Vehicle Interaction: A Proposal for Further 
Development of Embodied Intelligence. Naghdbishi 
Hamid, Azhdari Alireza (2020)., 3rd International 
Conference on Intelligent Human Systems Integration 
(IHSI 2020): Integrating People and Intelligent 
Systems, 19-21 February, Italy. 

 
- Operationalizing contextmapping as a means for 
increment of product durability in kitchen utensils 
design. Mahmoudi Ali, Azhdari Alireza (2017)., PLATE 
2017, 8–10 November 2017, Delft, the Netherlands, 8-
10 November, Netherlands. 

 
 طراحی پیکره تمام کامپوزیتی  جایروپلین .فرجی علی ,عباسی داوود ,اژدري -
علیرضا )1396 ,.(نخستین جشنواره ملی ایده پردازي هوایی و هوانوردي ,3-
 .مهر ,تهران ,ایران 3

 
- Determining the Role of Culture on Promotion of 
Creativity in Design. Aminspbjamo Parisa, 
Moghaddam Nasrin, Azhdari Alireza (2017)., 6th 
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International Conference on Economics, 
Management,Engineering Science and Art, 20 
January-12 July, Brussels, Belgium. 

 
 کاربرد نوآوري طراحی محور براي ارتقاء صادرات صنایع دستی ایران .اژدري -
 علیرضا ,سرکیسیان روبرت ,کرامتی مانی ,سقائیان هانی ,رزم حسینی کتایون
 ,)1394 ,.(اولین کنفرانس بین المللی بسته بندي صنایع دستی و توسعه پایدار
 .30-30 آبان ,تهران ,ایران

 
- Determining the Position of Culture-Centered Design 
in Complementation of Urban Space. Moghaddam 
Nasrin, Azhdari Alireza (2014)., Fifth International 
Cultural Landscape Conference, 17-18 November, 
Tehran, Iran. 

 
 جایگاه طراحی فرهنگ محور-احساس گرا در حل و ارتقاء مسائل  -
 ,.ارگونومیک .نقد بیشی  حمید ,نقد  بیشی رضا ,اژدري علیرضا )1393(

 
 .نهادینه سازي چالشهاي ارگونومی شناختی در ایران،  چالشها و فرصتها -
 اژدردر مریم ,شوکت  پور  محمدحسین ,اژدري علیرضا )1393 ,.(نخستین 

 
 ,نهادینه سازي ارگونومی شناختی در ایران،  چالشها و فرصتها .اژدردر  مریم -
 شوکت پور محمد حسین ,اژدري علیرضا )1393 ,.(نخستین همایش دو  ساالنه
 .ارگونومی در ایران ,23-24 شهریور ,همدان ,ایران

 
 جایگاه طراحی فرهنگ  محور - احساس  گرا  در  حل و ارتقاء مسائل -
 ارگونومیک .اژدري علیرضا )1393 ,.(نخستین همایش  دو ساالنه ارگونومی
 .ایران ,23-24 شهریور ,همدان ,ایران

 
- Investigating the role of Kanesi Engineering for 
Affective Aspects of Empathic Design, a report of Case 
Study. Azhdari Alireza, Katouzian Parisa, Koleini 
Mamghani Naser (2014)., International Conference on 
Kansei Engineering and Emotion Research, 11-13 
June, Sweden. 

 
 بررسی اهمیت  طراحی مشارکتی در ارتقا مد لباس ایرانی - اسالمی .اژدري -
 ,علیرضا ,امامی جمشید ,چوپانکاره وحید )1391 ,.(مد و لباس ,16-19 دي
 .تهران ,ایران
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 جستجوي  مبانی طراحی  معنویت گرا در طراحی بطري آب  با الهام از  ظروف  -
 ,.سنتی در  هنر و فرهنگ ایرانی .اژدري علیرضا ,شفیعی سیده زهرا )1391(
 ,اولین همایش ملی نگرشهاي نوین در  طراحی  صنعتی ,13-13 فروردین ,تبریز 

 .ایران
 

 امکان سنجی و بررسی ویژگیهاي وسیله طبخ غذا  سازگار با فرهنگ تغذیه -
 ایرانی .اژدري علیرضا, غفاري هادي )1390 ,.(نخستین همایش ملی  فناوریهاي 

 
 

 کتب  ·
 ,طراحی براي دنیاي واقعی  :محیط شناسی انسان و تغییرات اجتماعی .مزارعی علی -

 .اژدري علیرضا )1399(
 

 ,روشهاي طراحی  مهندسی ،  راهبردهایی براي طراحی محصول .اژدري علیرضا -
 .مقیمی مهدي )1397(

 
 فرهنگ جامع اصطاحات طراحی .اژدري علیرضا ,دهقانی میثم ,راشد سامیار ,مزارعی -

 .سیدعلی ,نقد بیشی حمید )1397(
 

 .فرآیندهاي طراحی .اژدري علیرضا  )1394( -
 

 زیور آالت رودابه ،  طراحی و ساخت زیورآالت با الهام از توصیفات زنان در شاهنامه -
 .فردوسی .اژدري علیرضا )1393(

 
 .طراحی پایدار )سبز  .(اژدري علیرضا ,مزارعی علی ,نقد بیشی حمید )1391( -

 
 

 

 مجالت ·

  
  

  
  پایان نامه ها و رساله ها

 - هویت سازي بصري - کارکردي خودروي خانواده ایرانی کالس سدان مبتنی بر سبک زندگی ایرانی -
  اسالمیبهنام اهللا بخش,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  93/06/25
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 توسعه گفتمان ملی مد و لباس ایرانی اسالمی آقایان با رویکرد طراحی مشارکتیهدایت -
  سوخکیان,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  91/06/29

 
 طراحی وسیله اي براي جمع کردن  موهاي حیوانات خانگی از روي زمین  با رویکرد طراحی پایدارشیدا -

  غفاري,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1398/06/30
 

 تببین تفکر شهود در فرایند طراحی؛ مطالعه موردي :ایستگاه کاري طراحکاوه تبیانی,علیرضا -
  اژدریکارشناسی ارشد،  1398/06/27

 
 ،طراحی پارامتریک عینک براي شخصیسازیکیانوش غفارزاده وجدانی ,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد -

 
 طراحی تعاملی بازي واقعیت مجازي به منظور آموزش جلوگیري از سوء  استفاده از کودکان براي گروه -

  سنی 7 تا 12 سال با  رویکرد گیمیفیکیشنملیکا بوستان,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1398/04/16
 

- Jewelry design for young women  with social sustainability approach بهار  جوادیان 
  سالمی,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1397/11/30

 
- Designing Applicable Products Generated From Minakari With Culture-

Approach1397/11/30  ،نگار زرین مو,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد  
 

 معماري داخلی مبتنی بر افزایش آرامش و آسایش ساکنان به کمک نیروهاي زیست محیطیعلی -
  مزارعی,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1397/11/29

 
 طراحی وسیله نقلیه براي حمل بار در سطح شهر با رویکرد طراحی پایدارمحمدمهدي معظمی,علیرضا -

  اژدریکارشناسی ارشد،  1397/06/31
 

- Interaction and Configuration Design of the New Nasal Irrigation Device سپیده 
  مهربد,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1397/06/25

 
 طراحی سامانه اي افزایش خالقیت طراحان با رویکرد شناختیامین ضیغمی,علیرضا اژدریکارشناسی -

  ارشد،  1397/06/25
 

- ProductService System Design with  Socio-Cultural Sustainability 
study: Vesal-e-shirazi Dormitory of University of Tehran.)محسن سرابی,علیرضا 

  اژدریکارشناسی ارشد،  1397/04/31
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 ،طراحی براي ایجاد شادي درونی در جوانان ایرانیضحی فقیه حبیبی,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد  -
1397/04/31  

 
  اسباب بازي تعاملی با رویکرد احساسگرابردیا خلج,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1396/11/27 -

 
- Redesigning an existing building for the aim of creating a Kindergarten 

the feeling of liveliness into the kindergartens' space using interior design) المیرا 
  فطرتی,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1396/10/01

 
 طراحی تجربه استفاده از روشنایی  براي فضاي مسکونی بر اساس اصول  یوگاپدرام بهنود,علیرضا -

  اژدریکارشناسی ارشد،  1396/06/29
 

 طراحی جواهرات براي بانوان 45-30ساله با رویکرد طراحی تجربهمعین صبوري,علیرضا -
  اژدریکارشناسی ارشد،  1396/04/30

 
 طراحی عناصر سالن سینما براي کودکان شهر تهران با رویکرد کاربرمحورالمیرا ارزانیپور,علیرضا -

  اژدریکارشناسی ارشد،  1395/11/30
 

- A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE STUDIES OFFICE IN PARTIAL 
FULFILLMENT OF THE REQUIREMENS FOR THE DEGREE OF MASTER IN 

DESIGN1395/11/30  ،بشرا جواهري,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد  
 

 طراحی وسیله اي براي نگهداري و حمل وسایل نوزاد مبتنی بر تجربه کاربرینیکو فروردین,علیرضا -
  اژدریکارشناسی ارشد،  1395/11/25

 
 طراحی پایپوش براي گروه سنی 15 تا 25 سال با  رویکرد فرهنگ محورمحمد باقر حسینی -

  بروجنی,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1395/07/07
 

 طراحی کفش هوشمند با رویکرد کاهش مصرف گراییزهرا سادات مکتبی,علیرضا اژدریکارشناسی -
  ارشد،  1395/04/22

 
 بازنده سازي فضاي داخلی بناي تاریخی با رویکرد طراحی تجربهمحمد جامی,علیرضا اژدریکارشناسی -

  ارشد،  1394/11/29
 

 طراحی نظام ترویج و معرفی محصوالت فرهنگی ایران به خارج از کشورشایان سپه نژاد,علیرضا -
  اژدریکارشناسی ارشد،  1394/11/28

 
- Based educational furniture A feeling oriented approach محمدصالح  ایرانمنش ,علیرضا 
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  اژدریکارشناسی،  1394/07/09
 

- Investigation and Design of game and learning process for school children 
regarding learning through enterainment ندا سادات برکاتی ,علیرضا  اژدریکارشناسی  ارشد، 

1394/07/09  
 

 تجربه ایرانی،  برند جهانی ،  معماري  داخلی ساختمان اداري کارخانه تولید الستیک و رابر ایران یاسا با -
  رویکرد برندسازیمیثم مسیب نیا,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1394/06/30

 
 کاربردي سازي مفاهیم طراحی تجربه در مصنوعات،  مطالعه موردي فرش  قم،  اصفهان،  نایین،  کاشان و -

  تبریززهرا یوسف پور,علیرضا اژدریکا رشناسی ارشد،  1394/06/27
 

 طراحی تعامالت فضاي آموزش نجوم در محیط واقعیت مجازیاحسان صیاد,علیرضا اژدریکارشناسی -
  ارشد،  1394/05/21

 
- Additional equipment designed to modify the pattern of household 

consumption1394/04/30  ،سعید رهنما,علیرضا اژدریکارشناسی  
 

- emote monitoring system on vehiclesسروش وحیدیان کامیار,علیرضا اژدریکارشناسی، 
1394/04/30  

 
 طراحی اتاقک ارزان قیمت تراکتور  با رویکرد مهندسی ارزشاحد حسن پور,علیرضا اژدریکارشناسی -

  ارشد،  1394/04/09
 

- Designing interactions and body of full composite gyroplane داود عباسی,علیرضا 
  اژدریکارشناسی ارشد،  1394/04/09

 
 امکان سنجی بازتولید رفتارهاي اجتماعی ایرانی در فضاي کسب و کار مجازیپوپک آژند,علیرضا -

  اژدریکارشناسی ارشد،  1393/12/15
 

- Design Elements Enhancing the Interaction with Nature for Residential 
Spaces1393/12/15  ،افسانه طالقانی,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد  

 
- Optical Alaman of Urban Designing for Creating Interactive New Experience 

Everyday Urban Life1393/12/15  ،لوزا الیاسی,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد  
 

 طراحی فضاي چند حسی براي ارتقاتعامالت روزمره  )نمونه موردي،  پیاده رو ولیعصر(شعیب امیري -
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  رودي,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1393/12/14
 

 طراحی سیستم خدمات محصول براي وسایل کهنه خانگی با رویکرد افزایش خالقیت کاربرانیاسمن -
  عطارزاده جوزدانی,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1393/12/14

 
- Deconstruction of strategic planningپویا پرهامی علمداري ,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد، 

1393/12/08  
 

 طراحی تعامالت و پیکره دستگاه آزمون کشش- فشار دو محوره بافت نرم سلولیمهرداد اردالن -
  یکتا,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1393/12/02

 
- Further elements of the urban environment to enhance the user experience in 

Iran1393/07/04  ،پریسا امین سبحانی,علیرضا اژدریکارشناسی  
 

 طراحی عناصر تکمیلی فضاي شهري با هدف ارتقاء تجربه کاربر ایرانیپریسا امین سبحانی,علیرضا -
  اژدریکارشناسی،  1393/07/04

 
 طراحی واسط کاربر براي نرم افزار فعال کننده سیستم بینایی در مبتالیان به تنبلی چشمزهرا -

 
 طراحی جایگاه موقت اسکان پس از سانحه با رویکرد تعامالت فیزیکیهانی سقائیان,علیرضا -

  اژدریکارشناسی ارشد،  1393/06/24
 

 طراحی خدمات براي درمانگاه دندانپزشکی شهید منتظریاسماعیل محمدي پناه,علیرضا -
  اژدریکارشناسی ارشد،  1393/06/24

 
  ارتقا تجهیزات ورزشی خانگیسالومه اصغائی,علیرضا اژدریکارشناسی،  1393/06/20 -

 
 روشهاي کاهش دما با الهام از طبیعت و با رویکرد پایداري )طراحی سامانه و خدمات کاهش انرژي -

  خانگی با رویکرد الهام از طبیعت(افسانه حسینی,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1393/06/20
 

- Design of Interactive Lighting System for Official Environment based on 
Qualitative approach to Time1393/04/31  ،علی محمد فدایی خوئی,علیرضا اژدریکارشناسی  

 
 طراحی اسباب بازي نوین با رویکرد الگو هاي روباتیکمیالد حجت اله طالقانی,علیرضا اژدریکارشناسی -

  ارشد،  1393/04/28
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 طراحی خدمات خبرخوان برخط با تاکید بر طراحی واسط فراگیرمحمد مهدي مرتضوي,علیرضا -
  اژدریکارشناسی ارشد،  1392/12/17

 
 طراحی صندلی ویژه بانوان باردار با  بازخورد نمادین از اسطوره هاي ایرانیفرشته کاظمی,علیرضا -

  اژدریکارشناسی ارشد،  1392/12/02
 

 تدوین راهبردي عصرمدار براي توسعه محله سبز و بوم مدار ایرانی )مورد مطالعه :منطقه  هفت باغ -
 

 ،طراحی جواهرات تبدیل پذیر با رویکرد طراحی مشارکتیمحسن بندور,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد  -
1392/12/01  

 
- Massager Design with Emotional Approach زهرا  احمدي  نوخدانی ,علیرضا  اژدریکارشناسی 

  ارشد،  1392/12/01
 

 برندسازي و تبیین خطوط مشی در  طراحی داخلی فضاهاي تجاري)طراحی داخلی فروشگاه مرکزي -
  برند درست(کمال موسوي شوشتري,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1392/11/23

 
 بازآفرینی خانه کودك صباشهر )طراحی کودكمحور(محمد عبدالرضازاده,علیرضا اژدریکارشناسی -

  ارشد،  1392/11/20
 

 طراحی سبک زندگی پایستار  براي قشر جوان  دانشگاهی از روش طراحی وسایل فردیآیلر قاسم -
  باقري,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1392/09/27

 
 ،طراحی جایگاه اسکان موقت براي گردشگران کیشعلیرضا ریاحی,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد  -

1392/06/31  
 

- Designing for sustainable energy consumption behavior in residential 
  شایق,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1392/06/30

 
 طراحی ظروف غذاخوري با رویکرد  طراحی مثبت براي زوج هاي جوان ایرانیمریم زارع,علیرضا -

  اژدریکارشناسی ارشد،  1392/06/30
 

 امکان سنجی تبیین تکثر گرایی فرهنگی در محصوالت خانگی مطالعه موردي روشناییپیمان -
  طهماسبی ارشلو,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1392/06/29

 
 طراحی وسیله ي کمکی جهت سهولت استحمام معلولینحمید نقدبیش ی,علیرضا اژدریکارشناسی -
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  ارشد،  1392/06/29
 

- Advertising Kiosk Design for Mahak Charity according to cultural and social 
aspects of Sustainable Development1392/06/28  ،علی  مزارعی ,علیرضا  اژدریکارشناسی  ارشد  

 
 شناسایی الزامات اخالق و زیبایی شناسی در بازارهاي سنتی ایران )براي  شکلدهی بازارهاي -

  آینده(شیدا سفیدگري,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1392/06/28
 

 طراحی تجهیزات استحمام کودك با رویکرد احساس گرا )2-5 سال(حسام کمالی,علیرضا -
  اژدریکارشناسی،  1391/11/27

 
 طراحی خدمات راهنماي مجازي سفرهاي کاروانی در ایران با رویکرد فرهنگی ـ تاریخیعلیرضا -

  نوراللهی,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1391/06/31
 

  طراحی ترولی دندانپزشکینوتاش سید حسینی تهرانی,علیرضا اژدریکارشناسی،  1391/06/31 -
 

 طراحی مجموعهاي براي ساماندهی  زباله هاي خانگی با رویکرد پایداریریحانه امتنانی,علیرضا -
 

 ،طراحی زیورآالت مبتنی بر عناصر فرهنگ ایرانیشادي کرمانشاهی,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد  -
1391/06/29  

 
 توسعه گفتمان ملی مد و لباس ایرانی اسالمی خانم ها با رویکرد طراحی مشارکتیرائیکا -

  خورشیدیان,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1391/06/29
 

 طراحی سامانه اطالع رسانی تعاملی براي بازار تهرانشرمینه قلی زاده هاي عصار,علیرضا -
  اژدریکارشناسی ارشد،  1391/06/28

 
 طراحی محصول تعاملی در فضاي متروي شهري با هدف افزایش نشاط عمومیعلیرضا نصر -

  آزادانی,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1391/06/27
 

  طراحی تجهیزات نمایش آثار هنریزهرا مریخ پور,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1391/06/27 -
 

 طراحی کفش ورزشی دو با قابلیت ذخیرة انرژي با رویکرد طراحی سبزمهدي یار فخرائی -
  قزوینی,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1390/11/27

 
  طراحی دار قالی با رویکرد کاربرمحورفاطمه شمسی,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1390/06/31 -
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 تدوین مفاهیم و اصول طراحی واحدبنیان در طراحی تلفن همراه به صورت تولید سفارشی -

  انبوهمرضیه بهزادي,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1390/06/28
 

 طراحی پایستار بسته بندي مواد خوراکی )نان سنتی (روح اله مریخ پور,علیرضا اژدریکارشناسی -
 

 طراحی محصول جهت بهینه سازي  مصرف آب خانواده ایرانیامیرمسعود فریدي زاد,علیرضا -
  اژدریکارشناسی ارشد،  1390/06/21

 
 طراحی وسیله تسهیل ارتباطات خانواده ایرانی با رویکرد طراحی تجربه  فرهنگیحسین ماپار,علیرضا -

  اژدریکارشناسی ارشد،  1390/04/20
 

 با رویکرد طراحی استعاره اي در ایده یابیامین B&O طراحی سیستم صوتی خانگی براي برند -
  وحیدیان کامیار,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1390/04/18

 
 طراحی فضاي دندانپزشکی براي کودکان بر مبناي نظریه خوشایندي در محصوالتآزاده رزاقی,علیرضا -

  اژدریکارشناسی ارشد،  1389/11/30
 

 طراحی بسته بندي زعفران منطبق  با فرهنگ کاربر ایرانیعلیرضا ساجدي,علیرضا اژدریکارشناسی -
 

 طراحی مجدد آون توستر 1500 پارس خزر با رویکرد شخصیت پردازیمونا فرقانی رئیسی,علیرضا -
  اژدریکارشناسی ارشد،  1389/11/28

 
 طراحی خودروي شهري با رویکرد طراحی پایستارو محوریت طراحی داخلیمحمد مهدي -

  گروسی,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1389/10/18
 

 ، معرفی الگوهاي فرمی طبیعی به عنوان ابزاري نو در جهت طراحی و تجسم آن در یک مورد محصول -
 

 ،طراحی یک مرکز فرهنگی با رویکرد طراحی خدماتمهشید تشکري,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد  -
1389/06/28  

 
 تدوین مبانی و مفاهیم استوري بورد در طراحی صنعتی پژوهش کاربردي  :تلفن همراهمریم -

  اوجانی,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1389/06/03
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 طراحی وسیله سرگرمی جمعی یا فردي با رویکرد طراحی احساسگرازینب همتی,علیرضا -
  اژدریکارشناسی ارشد،  1389/03/18

 
 طراحی تسهیالت کوپه هاي 6 نفره  قطارهاي مسافربري رجا )میز،  سطل  آشغال و نگهدارنده بطري -

  هاي آب آشامیدنی(محمد رضازاده سفیده,علیرضا اژدریکارشناسی،  1389/03/17
 

 طراحی یک خودرو شهري براي ایران با رویکرد آینده گراسیدجواد غفاریان,علیرضا اژدریکارشناسی -
  ارشد،  1388/04/30

 
  طراحی داخلی کتابخانهمهسا صداقت منش,علیرضا اژدریکارشناسی ارشد،  1386/10/10 -

 
  

 


