
 باسمه تعالي

 اطالعيه شماره 1

 عناوين پيشنهادي نگارش پيش پروپوزال ويژه داوطلبان مقطع دكتري طراحي صنعتي 1399 

 گروه مستقل طراحي صنعتي پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران

با  پروپوزاليك الزم است  1399در سال ن محترم مقطع دكتري طراحي صنعتي پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران داوطلبا

   د.ارائه نماينتنظيم و  به صورت فايل ورد و پي دي اف در قالب ارائه شده پيوست زير پيشنهادي موضوعات يكي از محوريت

  گروه الف

  /حيطه پژوهشيعنوان  كد

  و موزه ها يدر اماكن فرهنگ يتجربه كاربر طراحي مطالعات حوزه  101

  خدمات يدر سالمت جامعه با استفاده از طراح ينوآور  102

  مدرن بومي در طراحي محصوالت ملموس/ ناملموس فرهنگيارزش آفريني ميراث   103

  

  گروه ب

  /حيطه پژوهشيعنوان  كد

  يطراح يتئور  201

  يطراح يمتدولوژ  202

  يتعامل يمطالعات حوزه طراح  203

  

  گروه ج

  /حيطه پژوهشيعنوان  كد

 يبحران، طراح يبرا يطراح ،يمبلمان شهر يها نهيمحصول و خدمات در زم ي(حوزه طراح داريپا يطراح طهيح  301

  سالمت  و ...) ،يبهداشت ،يآموزش زاتيتجه

درصد  90 يبرا يكف هرم، طراح يبرا يطراح يها نهيدر زم ياجتماع ي(حوزه نوآور ياجتماع يطراح طهيح  302

  و ...) ينيكارآفر يطراح ابان،يسالمندان و توان  يبرا يطراح گر،يد

استفاده  افت،يباز يطراح ن،ينو يها يو استفاده از انرژ يدر انرژ يي(حوزه صرفه جو يطيمح ستيز يطراح طهيح  303

  مجدد و ...)

  

  گروه د

  /حيطه پژوهشيعنوان  كد

خدمت محصول  يسامانه ها يكشور، طراح عيصنا يتوانمند ساز يمحور  برا ويسنار يطراح( تاب آور يطراح  401

  )نوپا عيصنا يبرا يزيو برنامه ر يطراح، متمركز ريغ يو شبكه ساز يمقاومت يجامعه ، طراح عيارتقاء صنا يبرا

 ،يدر ارتقاء آموزش مجاز تيفعال يتئور يساز ياربرد(ك طراحانه كرديبا رو يو ارتقاء آموزش مجاز يساز نهينهاد  402

  )يآموزش مجاز يساز رشيو قابل پذ ي، قابل استفاده سازيساز ندي، خوشايملموس ساز، يمعنادارساز

 يدارشناسيپد ،يدرطراح معناشناسي- و روان يروانشناس-كيزيف( گفرهن و افردنس، يشناخت يمطالعات طراح  403

 يسامانه ها يو مهندس ي، طراحنذهن انسا يهايژگيبا توجه به وو تعامل  يكاربر يها واسط ي، طراحيشيآزما

 )يقيو مطالعات تطب ي، شناخت فرهنگدر شناخت تيفعال يتئور ختي،شنا



  

  گروه ه

  /حيطه پژوهشيعنوان  كد

 ،يو اسالم يرانيا يدرسبك زندگ يرطراحيمطالعات تاث(مدرن يايو ارتقاء آن دردن رانيا يفرهنگ راثيحفظ م  501

  )رانيا يبوم عيصنا يمحصوالت و خدمات مرتبط، مطالعات در تفكر طراح يمطالعات طراح

 د،ي، ارتقاء تول يدر فناور يپژوهش كاربرد طهيدرح يمطالعات طراح( رانيا يرشد و توسعه فناورانه و اقتصاد  502

  )ها و موضوعات مختلف شيمحصوالت و خدمات با گرا

 يعلوم و فناور ،يطراح ينظر شرفتهيهمگام با جهان درمطالعات پ رانيا( يدرشبكه دانش جهان يمطالعات طراح  503

و  يروش شناس ،يقيمطالعات تطب ك،يربات انه،يرا - تعامل انسان ،يزبان محصول، علوم شناخت ن،ينو يها

  )يهوشمند ساز ن،يزايتفكرد

  

  گروه و

  /حيطه پژوهشيعنوان  كد

  روزانه سالمندان كشور ةدر استفاد ريمحصوالت فراگ يتعامل برا يطراح يالگو نيتدو  601

  طراحي الگوي آموزش طراحي كارآفريني مدار به دانشجويان طراحي صنعتي  602

  محصول يدر طراح يراهبرد ساده ساز يطراح  603

  

  زگروه 

  /حيطه پژوهشيعنوان  كد

شئ، شناخت  - كاركرد، مدل، رابطه انسان ،يكيتكنولوژ اءياش ،ياخالق تي(شامل مسائل: عامل يفلسفه  طراح  701

  )ياستدالل عمل ،يكيتكنولوژ

اخالق  ،ييشناسانه، شناخت گرا ييبايشناسانه، تجربه ز ييباي(شامل مسائل: اوصاف ز يطراح يشناس ييبايز  702

  )ييگرا

  )انهيم ايباستان  خ،يشاتاريدر دوره پ يمسائل مربوط به طراح ي(بررس يتكنولوژ /يطراح  خيتار  703

  

  حگروه 

  /حيطه پژوهشيعنوان  كد

  گردشگري سالمت ( سالمت جسم و روح)  801

  ارتقا سطح زندگي انسان ها با رويكرد فرهنگ، پايداري يا شادي  802

  

  

  

  

  



  1399مقطع دكتري طراحي صنعتي  اننگارش پيش پروپوزال ويژه داوطلب شيوه راهنماي

  زيبا دانشگاه تهرانگروه مستقل طراحي صنعتي پرديس هنرهاي 

  

  )براي انگليسي استفاده شود 12با اندازه  Times New Romanفارسي و براي  14اندازه با  B Nazanin از فونت(

  :       كد عنوان انتخابي                    شماره داوطلب:                        دگي داوطلب:انام و نام خانو

  

  كلمه) 20عنوان فارسي پژوهش (تا 

  

  كلمه) 20عنوان انگليسي پژوهش (تا 

  

  

  كلمه) 500بيان موضوع، شرح مسألة پژوهش و بيان اهميت آن (تا 

  

  

  مورد) 5اهداف پژوهش (تا 

  

  

  

  پرسش) 5پرسش هاي پژوهش (تا 

  

  

  كلمه) 150فرضية پژوهش و بيان نوآوري آن (تا 

  

 



  واژه/اصطالح، حسب مورد) 6(تا واژه و اصطالحات تخصصي: فارسي و معادل انگليسي آن 

  

  

  كلمه) 250روش پژوهش و طراحي (تا 

  

  

  )APAمنابع و مĤخذ (به شيوه 

  

  

  

  

  

  گروه طراحي صنعتي پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران

  1399 شهريور


