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 طراحی محصولسرفصل هاي دوره 

 ساعت  زیرموضوع  موضوع کلی 

 فهم بنیادین تجربه کاربری
 زنیموقتی از تجربه کاربری حرف میزنیم از چه حرف می

 فضای مساله 2
 مروری برای روند طراحی راهکار

 تفکر طراحی 

 آشنایی با تفکر طراحی

8 

 گام اول: پژوهش 
 گام دوم: تعریف 

 سوم: خالقیت گام 
 گام چهارم: ساخت 

 گام پنجم: تست و یادگیری 

 تفکر محصول محور 
 مروری برای تاریخ محصول 

3 
 محصول در مقابل پروژه 

 
 پژوهش و استراتژی 

 فهم فضاهای مساله 

8 
 ها و مصاحبه عمیقهمدلی، حدس 

 پرسونا و نقشه همدلی 
 ارزش پیشنهادی

 کاربرنقشه راه 

 طراحی تجربه 

 تفکر خالق 

8 
 طراحی فرآیندهای کاربری

 معماری اطالعات
 پردازی و طراحی وایرفریم ایده 

 تفکر طراحی در عمل 

 آشنایی با دیزاین اسپرینت

15 

 گام اول: فهم 
 گیری گام دوم: اسکچ و تصمیم

 گام سوم: پروتوتایپ
 گام چهارم: تست 

 گام پنجم: ارائه

 طراحی رابط کاربری 

 آشنایی با طراحی رابط کاربری 

20 

 ارزیابی اکتشافی
 تایپوگرافی 

 فضاها 
 هارنگ 

 الگوهای طراحی 
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 ساعت  زیرموضوع  موضوع کلی 
 عناصر طراحی

 ها سیستمآشنایی با دیزاین
 طراحی حرکت

 کاربردپذیری 
 پذیری دسترسی

  فنیانتقال طراحی به تیم 

 گراطراحی واکنش 
 گرا برای وبآشنایی با طراحی واکنش

3 
 آشنایی با گریدها 

 ای فردی توسعه حرفه
 تیم محصول و کار تیمی

 کار و طراحیوکسب 3
 پورتفولیو و ارائه بهتر 

 70 هامجموع ساعت  

 

 های دوره:توضیحات سرفصل

شما در نظر  یبرا یکامل syllabusمحصول   یآموزش هر چه بهتر دوره طراح  یما برا
را توضیح خواهیم برد  میخواه شیپ ریمس  نیا یرا که ط ییشما گام ها یکه برا میگرفت
  داد:

 گام :  نیاول 

  یو تجربه درباره میکنیصحبت م یتجربه کاربر  یاساسا درباره   نکهیبردن به ا  یگام پ  نیاول
 دارد. تی ( اهمux) یمحصوالت تجربه کاربر  یو چرا در طراح زندیم حرف یز یچه چ

 

 گام :  نیدوم

  یتفکر طراح یعنی شود یم لیمحصول تشک  یطراح انیو بن  هیاست که پا ییگام جا نیدوم
 ی طراح یه یشکل گرفته و عمال پا  1۹۹0تفکر حدود سال  نیدارد ا یگام اصل 5که خود 

 م ی پرداز یمحصول که ما امروز به آن م

 گام سوم:  



موزشی عالی آزاد توسعهسسه آ مو  
https://tihe.ac.ir 

محصول نگاه   یبهتر به طراح  نکهی ا یسوم تفکر محصول محور است الزم است ما برا گام
با تفکر پروژه محور  ییکه تفکر محصول محور به چطور هست و چه تفاوت ها  میبدان می کن

  می توانیم یبه چه شکل می نیکه بب  نیسراغ ا می روی م میموضوع را متوجه شد  نی ا یدارد وقت 
انسان ها و مسائل   ازی ن میریگیم  شی که در پ یمختلف یها  یراتژ پژوهش ها و است  قیاز طر 

 . میکن  یتر بررس  قیتر و دقق ی شان را عم
 ی، همدلیاست به نام همدل ی به ما کمک خواهد کرد مفهوم یلیگام خ  نیکه در ا یمورد

و   ی، رهبر  یآور مثل تاب  گریامروز ما است که در مباحث د  یایدن می مفاه نیاز مهم تر یکی
و  شودیموضوع پرداخته م نیبه ا یمختلف یاست و  جاها   ترندکه امروزه   یاز مباحث یلیخ

 دارد.   ییباال اریبس تی که اهم شودیعنوان م

 

تجربه و  یکه طراح نیسراغ ا می رویما م  یقبل یها گام  یبه پشتوانه  یدر بخش بعد
که   ییهامسائل انسان  میکه متوجه شد نیما بعد از ا  می را انجام بده مانیتعامل ها  یطراح

فکر  نکهی سراغ ا می روی هست و م یچه موارد میراه انجام ده یکار  شانیبرا  میخواهیم
  میارائه بده می توانیکه م  یمحصول یها چری ها و فیژگیو  یها و درباره راهکار  یدرباره  می کن

 . م یتر و بهتر کن آنها را راحت  یو زندگ

 نیریاسپ نیزایبه نام د یبه مفهوم می زنیم یخوب یلیخ  زیکه گر  میدار یگام کی نیب نیدر ا
  نیا یعنوان شده است ول یتفکر طراح یه یاست که از هم پا  یمفهوم نتیریاسپ نیزای، د

  میآن ما بتوان قی را به ما نشان بدهد که از طر یکوتاه تر و کوچکتر  ری مس کی میخواه ی بار م
 . م یریموارد درس بگ نیرا و از ا مانیها دهیم ا یکن تست

و  رسدی که هر آن چه که به نظرمان م میهست   نیمحصول  به دنبال ا یما در طراح اساسا
کاربران ما باشد را   یبرا تواندیم یو راهکار مناسب فتدیب یکه اتفاق خوب می زنیحدس م

 . می اش کنتست  یواقع  یایو در دن می بساز

 نیدوره به ا نیکرده است و ما در ا یاست که گوگل ونچر معرف یمفهوم  نتیری اسپ نیزاید
 . م یکنی م یمرور  گریرا با هم د شی هاو گام پرداخت   میموضوع خواه

رابط   نکهی سراغ ا می روی م میکرد  یرا طراح مان یکاربر یتجربه  نکهیگام و بعد از ا  نی از ا بعد
  یرو ای کاغذ   یکه رو یاست که خط و خطوط یمعن نی به ا می کن یرا طراح  (UI)  یکاربر 
و   می را بساز مانی و فضاها می را انتخاب کن مانیو فونت ها   میرنگ بده میدیکش  وتریکامپ
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از شما دوسش   یلیگام که احتماال خ نیدر ا ، محصولمان  یبه طراح م یحس و حال را وارد کن
و   میزنیصدا م  یبه طراح یز یحرکت و گر یمثل طراح  ی جذاب اریبس یها کار  دیداشته باش 

 .  میپرداز یم یر ی پذ یمثل دسترس یجذاب می طور به مفاه نیهم

 

روبه   یمختلف شی مختلف ما به صفحات نما ی هاها و دستگاهس یوایامروزه با گسترش د��
  الزم میزن یمحصول حرف م کیکردن    یمحصول و طراح کیاز ساختن   یکه وقت  میرو هست
 یدرباره  که داریم  دیاحتماال حدس زد ،میریکه تمام آن صفحات را در نظر بگ است که

و به   میکنیصحبت م  یو سپانسیر  یگام ما درباره  نیدر ا  کنمی واکنش گرا صحبت م یطراح
 . می پردازیم  میرا بهتر انجام بده یطراح  نیما ا  کندی که کمک م یاصول

 

 دوره  ابزارها و نرم افزارهای مورد استفاده در

1- Balsamiq 
2- Optimal workshop 
3- Adobe XD 
4- Figma 
5- Zeplin   
6- Miro 
7- Protopie 
8- Invision 
9- Porsline  

 


