


محصول بســتری برای ارائه ســرويس ها و خدمات اســت منظور از طراحی محصول طراحی بســتری 
بــرای ارائــه خدمت می باشــد. فرايند طراحی محصول شــامل شــناخت بازار و کســانی اســت کــه قرار 
اســت از خدمــت مــا اســتفاده کننــد و همچنيــن شــناخت ذی نفعــان و مالکين مرتبــط با محصول 
کــه اگــر اين شــناخت به درســتی شــکل بگيرد محصــول، کــه ارتباط دهنــده ايــن دو گروه می باشــد 

مفيــد واقــع شــده و به درســتی به نياز پاســخ خواهــد داد.

طراحــی محصــول فراينــدی اســت کــه طراحــان از آن بــرای ترکيب نيــاز کاربران بــا اهداف کســب و کار 
جهــت دســتيابی بــه محصــوالت دائمــا موفق بــرای برندها اســتفاده مــی کنند.طراحان محصــول به 
دنبــال بهينــه ســازي تجربــه کاربــري در راه حــل هايــی هســتند کــه بــراي کاربــران ارائــه می دهنــد. در 
واقــع طراحــي محصــول فرايند شناســايي فرصت بــازار، تعريف واضح و شــفاف نياز، ايجاد و توســعه 

راه حــل مناســب آن نيــاز و اعتبارســنجي آن راه حــل توســط کاربران واقعی اســت.

طراحــان محصــول تاثيــرات احتمالــی تصميمــات طراحــي را براســاس دانــش زمينــه ای عميــق خود 
انــدازه گيــری مــی کننــد و تيــم هــا و ســازمانها را از يــک تصويــر کلــي تــر به ويــژه بــرای ميان مــدت و 
بلنــد مــدت مطلــع می کنند. بنابرایــن آن ها می تواننــد از عواقب خطرنــاک اجرای طــرح ها جلوگیری 

کــرده یــا آنهــا را بــه حداقــل برســانند ، و بــه حداکثــر رســاندن و حفــظ ســود کمک کنند.

طراحی  محصول  چيست؟

دوره جامع طراحی محصول
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درباره دوره 
در ايــن دوره ســعی شــده اســت تــا جای ممکن از مثــال های واقعی و مطالعــات موردی کســب و کار های 
مختلــف و پــروژه هــای انجــام شــده آن هــا، در مباحث مختلــف براي آمــوزش اســتفاده گــردد. ابزارها 
و نــرم افزارهــا تســهيل کننــده و ســرعت بخش اجــرای هر کاری هســتند کــه در ايــن دوره نيز چندين 
ابــزار و نــرم افــزار مرتبــط معرفــی شــده و مورد اســتفاده و آمــوزش قرار می گيرند . شــما در اين مســير 
تنهــا نخواهيــد بــود و منتورهــا و مربيانــي بــا شــما همــراه خواهنــد بود تا به ســواالت شــما پاســخ 
دهنــد و تجربــه بــا کيفيتــي از اين مســير آموزشــي کســب کنيد.همچنين بــراي درک بهتر و کســب 
تجربــه واقعــي در ايــن زمينــه تماريــن عملي بــا محوريت تفکــر طراحی برای شــرکت کنندگان تــدارک 

ديــده شــده کــه بــا طي ايــن مســير در نهايــت به محصــول خواهند رســيد.
بعــد از گذرانــدن ايــن دوره شــما بــه يــک طــراح محصــول جونيــور بــرای اســتخدام در بــازار کار تبديل 
خواهيــد شــد که در عناوين شــغلي نظير طراح تجربــه کاربري و رابط کاربري، پژوهشــگر طــراح کاربري، 

طــراح محصــول  و.. می توانيد مشــغول فعاليت شــويد.
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مدرس دوره
سوابق اجرايی مهندس رامين خطيبی عبارتند از :

بــرای کســب اطالعات بيشــتر راجــع به مــدرس دوره می توانيــد از صفحه لينکدين  مــدرس بازديد کنيد.

بنيان گذار و موسس استوديو و آکادمي ديزاين

۹ سال تجربه فعالیت  حوزه طراحی محصول

طراح محصول پلتفرم آموزشي براي باشگاه فوالم انگليس

طراح محصول و مشاور سابق # 780*

سابقه طراحي تجربه و رابط کاربري در کافه بازار، بيمه سامان ، حرکت اول و...

مدير ارشد خالقيت سابق در صنايع ارتباطات پارس هوشمند تدبير

https://www.linkedin.com/in/rkhatibi/


سرفصل های دوره 

وقتی از تجربه کاربری حرف میزنیم از چه 
حرف می زنیم

فضای مساله

مروری برای روند طراحی راهکار

آشنایی با تفکر طراحی

گام اول: پژوهش

گام دوم: تعریف

گام سوم: خالقیت

گام چهارم: ساخت

گام پنجم: تست و یادگیری

مروری برای تاریخ محصول

محصول در مقابل پروژه

فهم فضاهای مساله

همدلی، حدس ها و مصاحبه عمیق

پرسونا و نقشه همدلی

ارزش پیشنهادی

نقشه راه کاربر

تفکر خالق

طراحی فرآیندهای کاربری

معماری اطالعات

ایده پردازی و طراحی وایرفریم

آشنایی با دیزاین اسپرینت

گام اول: فهم

گام دوم: اسکچ و تصمیم گیری

گام سوم: پروتوتایپ

گام چهارم: تست

گام پنجم: ارائه

 فهم بنیادین 
تجربه کاربری

تفکر محصول محور

پژوهش و استراتژی

تفکر طراحی

طراحی تجربه

تفکر طراحی در عمل

دوره جامع طراحی محصول

ساعت ریز موضوعاتموضوعات کلی

2ساعت

8ساعت

8ساعت

8ساعت

15ساعت

3ساعت
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طراحی رابط کاربری

طراحی واکنش گرا

توسعه حرفه ای
فردی

70 ساعت مجموع ساعت ها

آشنایی با طراحی رابط کاربری

ارزیابی اکتشافی

تایپوگرافی

فضاها

رنگ ها

الگوهای طراحی

عناصر طراحی

آشنایی با دیزاین سیستم ها

طراحی حرکت

کاربردپذیری

دسترسی پذیری

انتقال طراحی به تیم فنی

آشنایی با طراحی واکنش گرا برای وب

آشنایی با گریدها

تیم محصول و کار تیمی

کسب و کار و طراحی

پورتفولیو و ارائه بهتر

20 ساعت

3 ساعت

3 ساعت



مــا بــرای آمــوزش هــر چــه بهتــر دوره طراحــی محصــول  syllabus کاملــی بــرای شــما در نظر گرفتیم که 
بــرای شــما گام هایــی را کــه طــی این مســیر پیش خواهیــم بــرد را توضیح خواهیــم داد: 

 اولین گام : 
اولیــن گام پــی بــردن بــه اینکــه اساســا دربــاره ی تجربــه کاربــری صحبت میکنیم و تجربــه دربــاره ی چه 

چیــزی حــرف می زنــد و چــرا در طراحــی محصــوالت تجربــه کاربــری ) ux( اهمیــت دارد.

دومین گام : 
دومیــن گام جایــی اســت کــه پایه و بنیان طراحی محصول تشــکیل میشــود یعنی تفکــر طراحی که 
خــود ۵ گام اصلــی دارد ایــن تفکــر حدود ســال ۱۹۹۰ شــکل گرفته و عمال پایــه ی طراحی محصول که 

مــا امــروز بــه آن مــی پردازیم

گام سوم: 
گام ســوم تفکــر محصــول محور اســت الزم اســت مــا برای اینکه بهتــر به طراحی محصــول نگاه کنیم 
بدانیــم کــه تفکــر محصــول محــور به چطــور هســت و چه تفــاوت هایــی با تفکــر پــروژه محــور دارد 
وقتــی ایــن موضــوع را متوجــه شــدیم می رویــم ســراغ ایــن کــه ببینیــم بــه چــه شــکلی می توانیــم از 
طریــق پژوهــش هــا و اســتراتژی هــای مختلفی که در پیش می گیریم نیاز انســان ها و مســائل شــان 

را عمیق تــر و دقیــق تــر بررســی کنیم.
مــوردی کــه در ایــن گام خیلــی بــه ما کمــک خواهد کرد مفهومی اســت به نام همدلــی، همدلی یکی 
از مهــم تریــن مفاهیــم دنیــای امــروز ما اســت که در مباحــث دیگر مثــل تــاب آوری ، رهبری و خیلــی از 
مباحثــی کــه امــروزه ترند اســت و  جاهای مختلفی به این موضوع پرداخته میشــود و عنوان میشــود 

که اهمیت بســیار باالیــی دارد. 

توضیحات سرفصل های دوره
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در بخــش بعــدی بــه پشــتوانه ی گام هــای قبلــی مــا می رویم ســراغ ایــن که طراحــی تجربــه و طراحی 
تعامــل هایمــان را انجــام بدهیــم مــا بعــد از ایــن کــه متوجــه شــدیم مســائل انســان هایی کــه 
می خواهیــم برایشــان کاری راه انجــام دهیــم چــه مــواردی هســت و می رویــم ســراغ اینکــه فکــر کنیم 
دربــاره ی راهکار هــا و دربــاره ی ویژگی هــا و فیچر هــای محصولــی کــه می توانیــم ارائــه بدهیــم و زندگی 

آنهــا را راحــت  تــر و بهتــر کنیم. 
در ایــن بیــن یــک گامــی داریــم کــه گریــز خیلی خوبــی می زنیم بــه مفهومی به نــام دیزاین اســپیرین 
، دیزایــن اســپیرینت مفهومــی اســت کــه از هــم پایــه ی تفکــر طراحــی عنوان شــده اســت ولــی این 
بــار می خواهیــم یــک مســیر کوتــاه تــر و کوچکتــری را بــه ما نشــان بدهد کــه از طریــق آن مــا بتوانیم 

تســت کنیم ایــده هایمــان را و از ایــن مــوارد درس بگیریم.
اساســا مــا در طراحــی محصــول  بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه هــر آن چــه کــه به نظرمــان می رســد و 
حــدس میزنیــم کــه اتفــاق خوبی بیفتد و راهکار مناســبی میتواند بــرای کاربران ما باشــد را بســازیم و 

در دنیــای واقعی تســت اش کنیم.
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دیزایــن اســپیرینت مفهومی اســت که گــوگل ونچر معرفــی کرده 
اســت و مــا در ایــن دوره بــه ایــن موضــوع خواهیــم پرداخــت  و 

گام هایــش را بــا هــم دیگــر مــروری می کنیــم.
بعــد از ایــن گام و بعد از اینکه تجربه ی کاربریمان 
ــط  ــه راب ــراغ اینک ــم س ــم می روی ــی کردی را طراح
ــی  ــن معن ــه ای ــم ب ــری   ) UI( را طراحــی کنی کارب
اســت کــه خط و خطوطــی کــه روی کاغذ یــا روی 
کامپیوتر کشــیدیم رنگ بدهیم و فونت هایمان 
را انتخاب کنیم و فضاهایمان را بسازیم و حس و 
حــال را وارد کنیــم به طراحی محصولمــان، در این 
گام کــه احتمــاال خیلی از شــما دوســش داشــته 
ــل طراحــی  ــی مث باشــید کار هــای بســیار جذاب
ــم و  ــدا میزنی ــی ص ــه طراح ــزی ب ــت و گری حرک
همیــن طــور به مفاهیــم جذابی مثل دسترســی 

ــم .  ــری می پردازی پذی



امــروزه بــا گســترش دیوایس هــا و دســتگاه های مختلــف ما به صفحــات نمایش مختلفی روبــه رو 
هســتیم کــه وقتی از ســاختن یک محصــول و طراحی کــردن یک محصــول حرف میزنیم الزم اســت 
کــه کــه تمــام آن صفحــات را در نظر بگیریــم، احتماال حدس زدیــد که داریــم دربــاره ی طراحی واکنش 
گــرا صحبــت می کنــم در ایــن گام مــا دربــاره ی ریسپانســیو  صحبــت میکنیــم و بــه اصولــی که کمک 

می کنــد مــا این طراحــی را بهتــر انجــام بدهیــم می پردازیم.
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ابزارها و نرم افزارهای مورد استفاده در دوره

Balsamiq -1

Optimal workshop -2

Adobe XD -3

Figma -4

 Zeplin -5

Miro -6

Protopie -7

invision -8

 Porsline -9



دانشجويان رشته هاي مهندسي، طراحي صنعتي و گرافيک.

صاحبان کسب و کاري که به دنبال رشد و بهبود سبد محصوالت سازماني خود هستند.

افرادي که به دنبال تغيير شغل و ورود به فضاي کاري جذاب و پويا هستند.

افراد خالق و صاحب ايده که عالقه مند به طراحي محصولي با کارايي باال  می باشند.

مديــران محصولــي کــه بــه دنبــال برطــرف کــردن خــال ادراکــي از طراحــي محصــول متناســب بــا نيــاز 
کاربــران هســتند.

دانشــجويان و فــارغ التحصيالنــی کــه بــه دنبــال ورود بــه يــک بــازارکار خــاص با ســطح درآمدي بســيار 
خوب هســتند.

کارآفرينانــی کــه در ابتــدای مســير شــغلی خــود قــرار دارنــد و بــا چالشــهاي مرتبــط بــا محصول ســروکار 
دارند.

افراد دغدغه مندی که به دنبال رفع نياز يا مشکلي از جامعه و افراد هستند.

اين دوره مناسب چه کسانی است؟

دوره جامع طراحی محصول

ــاري در  ــداف تج ــام اه ــعه و ادغ ــه توس ــد ب ــه من ــراد عالق اف
ــول. ــات محص ــي و تصميم طراح

افــرادی کــه عالقــه مندند تــا در تمامی مراحــل طراحي محصول 
حضور موثر داشــته باشــند.

افــرادی کــه بــه دنبــال کســب دانــش عميــق در طراحــي و درک 
جامــع از کســب و کار هســتند.

افــراد عالقــه منــد بــه تحليــل داده هــاي پيچيــده در جهــت 
اســتفاده از آنهــا در محصولــي کــه نيازهــاي کاربــران و کســب و 

کار را بــه خوبــي بــرآورده مــی کنــد.

بــه طــور کلــی اگــر شــما جــز آدم هایــی هســتید کــه دغدغه ی 
راهــکار دادن و حــل کــردن مشــکل و رفــع کــردن نیــازی انســان 
هــا را داریــد ایــن دوره دقیقــا بــرای شــما ســاخته شــده اســت 
ــغلی  ــیر ش ــک مس ــد وارد ی ــر میخواهی ــه اگ ــالوه اینک ــه ع ب
بســیار جــذاب و پــر از اتفاقــات متنــوع بشــوید باز هــم طراحی 

محصــول دقیقــا بــرای شــما اســت . 

اصــال مهــم نیســت که شــما ســابقه کاری در ایــن حوزه داشــته 
باشــین یــا تحصیــالت مرتبــط داشــته باشــید فقــط کافیــه که 
بخواهیــد بــرای انســان هــا کاری انجــام بدیــد و محصوالتــی را 

ارائــه بدیــد تــا نیــاز انســان هــا رفــع شــود.



عناویــن شــغلی ای شــما بعــد از گذرانــدن دوره طراحــی محصــول میتوانیــد روزمــه ارســال کنیــد و 
مشــغول بــه کار شــوید عبــارت انــد از: 

UI Designer یا طراح رابط کاربری
UX Designer یا طراحی تجربه کاربری

UX Researcher یا پژوهش گر تجربه کاربری
Jounior product desinger یا طراح محصول جونیور

عناوین شغلی

سواالت متداول

آيا اين دوره پيش نياز دارد؟
هيــچ پيشــنياز اطالعاتــي بــراي شــرکت در ايــن دوره وجود نــدارد. 
تنهــا بــه يک دســتگاه با سيســتم عامل وينــدوز و اينترنــت پايدار 

با ســرعت معمولــي نيــاز داريد.

تمرین و پروژه ها در این دوره به چه صورت است ؟
در این دوره عالوه بر جلســات تدریس، جلســاتی را برای منتورینگ 
و مربی گری اختصاص دادیم که شــما بعد از انجام دادن تمرینات 
و یــا در حیــن انجــام دادن تمریــن هــا وقتی به مشــکلی میخورید 
بتوانیــد در آن جلســات مطــرح کنیــد و منتــور هــا در تمــام طــول 
دوره همراه شــما هســتند و نزدیک به ۳۰ ســاعت قرار اســت برای 
هــر کــدام از شــما زمــان گذاشــته شــود کــه دریافــت شــما در این 

دوره بــه حداکثــر خودش برســد. 

آيا در پايان دوره گواهينامه دريافت می کنم؟
بله. گواهينامه معتبر و مورد تاييد وزرات علوم با قابليت ترجمه دريافت خواهيد کرد.
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case study های )مطالعات موردی( در این دوره به چه صورتی است ؟
مــا در ایــن دوره case study و مطالعــات مــواردی مختلــف را بــه شــما ارائــه می دهیــم که توســط تیم 
اســاتید بــرای شــرکت هــای مختلف و مجموعه هــای متنوعــی در ایــران و خــارج از ایران انجام شــده، 
از پروژه هایــی کــه در حــوزه ی آمــوزش چــه بــه صــورت آنالیــن و چــه بــه صــورت آفالین داشــتیم چه 
پروژه هایــی کــه در فضاهــای معــروف و trend مثــل مالــی ، بــورس و ... انجــام شــده ،در نتیجــه شــما 
می توانیــد بــا دانســتن مســیری کــه در ایــن پروژه هــای واقعــی طی شــده یک چشــم اندازی داشــته 
باشــید از اینکــه در دنیــای واقعــی چــه اتفاقــی می افتــد و اگــر بعــد از گذرانــدن دوره بــا یــک پــروژه 
مواجــه شــدید بتوانیــد کــه چــه بخش هایــی در آن وجــود دارد و بــه چــه نکاتــی توجــه الزم داشــته 

باشید.
ازکجا متوجه شوم دوره مناسب من است؟

مخاطبیــن اصلــی پیشــنهادی دوره در فایل توضیحــات آورده شــده اســت . در صورت نیاز به مشــاوره 
بیشــتر بــا کارشــناس موسســه توســعه، فــرم درخواســت مشــاوره کــه در زیر آمــده اســت را تکمیل 

نماییــد تــا با شــما تمــاس گرفته شــود.
آيا می توانم برای مشاهده ويديو ها از تلفن همراهم استفاده کنم؟

خيــر. بــه دليــل حفظ حقوق ناشــران دسترســی فقط از طريق سيســتم عامل وينــدوز و با اســتفاده از 
نــرم افــزار کدگــذاری شــده امکان پذير اســت.

آیا امکان دانلود ویدیو ها را دارم؟
بله. ویدیو هارا بصورت کدگذاری شده و قابل دانلود و پخش از پلیر مخصوص خود می باشند.

سوالی دارم که در ليست باال نيست.چطور می توانم پاسخ را دريافت کنم؟
شــما مــی توانيــد بــا شــماره ۰2۱۹۱۳۰2۰7۰ )موسســه توســعه( تمــاس بگيريد تا پاســخ ســوالتان را 

دريافــت کنيد.
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