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در فرهنگ لغات بسیاري از 
آدم ها، به معنی پارچه ي پرده ها 

اما براي من   ... و مبل ها است 
طراحی روح اصلی یک 

. مخلوق انسانی است



























شرایط مورد انتظار فرایند  شرایط موجود
طراحی



هدف  مند

متمرکز  
برمحتوا

مبانی

طراحی
روش مند





!روشی جدید براي طراحی

خالقیت

احساسات روش مندي خالقیت

فرايند



تعریف
کلیات

جستجو
زمینه

ایده سازي
راه حل ها

نمونه سازي
ارزیابی

انتخاب
راه حل  
منطقی

اجرا
تحویل

یادگیري
بازخورد



تعریف: گام اول

براي کی؟

چی؟

کجا؟کی؟

چطور؟

فرایند تفکر طراحی



وقتی محصولی را می سازیم این 
کار را انجام می دهیم چون به 

مصرف کنندگان مان گوش 
می دهیم، ورودي هاي آن ها را 

می گیریم و چیزهایی که دوست 
داریم در محصول ببینیم را هم به 

. آن اضافه می کنیم



جستجو: گام دوم

پروژه هاي  
قبلی

گروه هاي  
بازار هدفمشتریان

فرایند تفکر طراحی



ما آي مک را طراحی کردیم تا 
چیزي که مصرف کنندگان 

بیش از هر چیزي به آن 
اهمیت می دادند ـ یعنی 

هیجان انگیز بودن استفاده از 
اینترنت و سادگی کاربردي مک 

.  ـ را هم زمان به آن ها بدهیم



ایده سازي: گام سوم

تعریف، 
کامل است؟

اطالعات، 
کامل است؟

فرایند 
ایده سازي

فرایند تفکر طراحی



وقتی شما شروع به حل یک مسئله 
می کنید، راه حل هاي ابتدایی که به 

آن ها می رسید بسیار پیچیده اند و 
اغلب آدم ها همین جا متوقف  

اما اگر به کارتان ادامه دهید  . می شوند
و با مسئله زندگی کنید و الیه هاي 
بیش تري از پوست پیاز را بکنید،  

اغلب اوقات به راه حل هایی زیبا و 
...ساده می رسید 



: گام چهارم
نمونه سازي  

براي همه ي 
راه حل هاي  

ممکن؟

براي چه  
عناصري؟

براي چه  
کارکردهایی؟

فرایند تفکر طراحی



من در واقع اول کار روي تبلت را آغاز کردم 
من از بچه هاي شرکت پرسیدم  ... 

می توانیم در مورد صفحه ي نمایش 
لمسی فکر کنیم؟ حدود شش ماه بعد  
آن ها من را صدا کردند و یک صفحه ي 

...  نمایش لمسی آزمایشی را نشان ام دادند 
من آن را به یکی از افراد دیگرمان که 

چند  . متخصص رابط کاربري بود دادم
هفته بعد او به من نشان داد که به کندي 

.می توان روي صفحه اسکرول کرد



:  گام پنجم
انتخاب

طراحی،  
نیازها  را 

پاسخ گو  است؟

از نظر زمان و 
هزینه منطقی  

است؟

مشتري  
قبول ش دارد؟

همه ي عناصر  
را در نظر گرفته؟

فرایند تفکر طراحی



!  اوه: من با خودم فکر کردم
ما می توانیم از این یک  ! خدایا

.  تلفن همراه خوب دربیاوریم
بنابراین پروژه ي تبلت را در قفسه  

بایگانی کردم؛ چون تلفن 
ما چند سال روي این . مهم تر بود

موضوع کار کردیم و آي فون را 
.ساختیم



اجرا: گام ششم

آیا طرح اجرا 
شده، نیازها  را 
پاسخ گو  است؟

مورد پذیرش  
حرفه اي ها  

هست؟

آیا همان 
چیزي است که  
طراحی شده؟

فرایند تفکر طراحی



به اعتقاد من استعدادهاي کلیدي  
ما طراحی  : اپل عبارتند از

سخت افزاري بسیار خوبی داریم، 
طراحی صنعتی فوق العاده اي داریم 
و سیستم ها و نرم افزارهاي کاربردي  

و ما در بسته بندي  . عالی می نویسیم
همه ي آن ها در قالب یک محصول 

.  هم واقعا خوب هستیم



یادگیري: گام هفتم

گفتگو با 
مشتري

بازخورد
چه چیزي را  
می شود بهتر 

کرد؟

فرایند تفکر طراحی



. ما براي مردم ابزار می سازیم
ابزارهایی براي خلق کردن و 

ما این ... براي ارتباط برقرار کردن 
ابزارها را می سازیم و دائما از 

کارهایی که مردم با آن ها انجام 
می دهند، شگفت زده 

!می شویم





بهترین راه مطالعه ي نوع بشریت، علم  
.طراحی است
هربرت سايمون



موفقیت، یعنی رضایت از امروز براي ساختن فردا
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