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بـــــه نــــام   یــــــکتا

  

          سرمقاله

         مقاله های پژوهشی 
     6  بررسی تحلیلی مقاله های نشریۀ دستاورد

کنون  )1373-1395(                   از آغاز تا 
                   سحر محمدی 

             مقاله های مروری

  14  مروری بر طراحی میز و صندلی دانش آموزی
                   محمدرحیم اقارب پرست، محمد رزاقی

24  شـناسایی شـاخص های طـراحی ایـرانی
                  در تــعامل با نیاز جهانی

                 مصطفی توحیدی فر

32 مسکات و برندینگ آنتروپومورفیسم
                  محبوبه مزارعی، محمد رزاقی

          ترجمه
40 فرهنگ طراحی و طراحی گفتمانی

                  ِاتزیو مانزینی |  ترجمۀ ندا  امیراعالیی 

         ُجستار
46 داوینچی، خیام و طراحی صنعتی

                  مصطفی میرفندرسکی  

چالشخونه  50
کرایی، محبوبه مزارعی                 صادق 

57 چکیده های  انگلیسی
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ـــاز  ـــتاورد مج ـــب دس ـــتفاده از مطال ـــب، اس ـــی مناس ـــاع ده ـــه ارج ـــروط ب مش
اســـت؛ لیکـــن هـــر نـــوع چـــاپ مجـــدد یـــا ترجمـــه مقـــاالت مجـــاز نمـــی باشـــد. 



گروه های متنوع دیزاین و  که با هدف ایجاد بستری برای تعامل  فصلنامۀ دستاورد، نخستین نشریۀ تخصصی رشتۀ طراحی صنعتی در ایران است 
گیری خدمات، مطلب  کشور از جمله فعاالن حوزه های آموزش، طراحی، مهندسی، تولید، عرضه و تجارت با محوریت تولید صنعتی و فرا خدمات در 
منتشر می کند. مقاله های پژوهشی، مروری، ترویجی، ُجستار و نقد از طریق دو داور متخصص و به طور ناشناس Peer-Review & Double Blind مورد 

داوری قرار می گیرند. دستاورد در تالش است که عالوه بر فعالیت داخلی در کشور، خاستگاهی برای تعامالت بین المللی در حوزۀ دیزاین را فراهم آورد.


