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 معرفی کوتاه درس:

های به طور عمومی، رشتهردد. گهای انسانی اطالق میفعالیتبسیاری از است که به در زبان ی وسیع مفهوم "طراحی"

ند ساده یا توانتامین نیازهای انسان از طریق طراحی محصوالت هستند. محصوالت مورد نظر میبه دنبال  مهندسی

تواند یک وسیله، یک فرآیند، یک نرم افزار، یک روش یا هر چیز محصول طراحی میاز سوی دیگر، چیده باشند. پی

 دیگری باشد که برای تحقق هدف خاص و تامین نیاز مورد نظر توسعه داده شده است.

د و دانش خود را جهت سر و کار دارنانواع ابزارها و  ، قطعاتهابا طراحی ماشین مکانیک نبه طور خاص، مهندسی

دروس تخصصی  اکثربرند. به دقیق پارامترهای مورد نیاز در طراحی محصول و حل مسائل مهندسی به کار میمحاس

ها، طراحی ماشینهای دوار، طراحی به کمک کامپیوتر، طراحی موتورهای )مانند: طراحی مکانیزممهندسین مکانیک 

در  تحلیل مسائل طرح شدهمدلسازی و معطوف به یادگیری روشهای های ابزار و ....( حتراق داخلی، طراحی ماشینا

های روش"ی کلی است. اما آنچه که در درس محاسبات الزم در جهت حل بخشی از یک مسالهو  ی مربوطهحوزه

ترین مرحله )یعنی ابتداییه جامع به موضوع طراحی، از نگادر گام اول گیرد، مورد توجه قرار می "طراحی مهندسی

کامل ی یک محصول ل نهایی و ارائهتا رسیدن به راه ح (های پاسخ به آنی درک یک نیاز و جستجو برای روشمرحله

ند کلی طراحی فرایدر این درس به همین منظور، است.  ی نهاییبه مصرف کنندهای ارائه بر و کافی های الزمبا ویژگی

م یه، طراحی دقیق، انجاطراحی اولحل،  ارزیابی راهخالقیت در پاسخ به نیاز،  نیاز، شامل مراحل درک به طور کلی )که

هایی که برای طی گردد. روشتایید محصول و ارائه آن به مشتری است( معرفی میو نهایتاً ها، اصالح طراحی آزمایش

ی هایهندبوکو مختلف شامل استانداردها  منابعسپس حث خواهد شد. موثر و مفید هستند بی کردن اصولی فرآیند طراح

 گیرد. همچنینگیرند معرفی خواهد شد و نحوه استفاده از آنها مورد بحث قرار میقرار میمورد استفاده در طراحی  که

های بسیار حائز اهمیت در طراحی است، یکی از بخش ،سنجیصحههای تجربی برای از آنجایی که انجام صحیح تست

نیز در چارچوب این درس در نظر ( DoE: Design of Experiment)طراحی آزمایش خصوص مبحث در بحث مختصری 

برای توسعه محصول  "مهندسی معکوس"معرفی فرآیند طراحی، روش صحیح انجام فرآیند گرفته شده است. در کنار 

 ی موجود نیز بحث خواهد شد. بر اساس نمونه

 "طراحی"نسبت به موضوع  تریتر و عمیقرود دانشجویان پس از گذراندن این درس، دیدگاه جامعدر نهایت انتظار می

به شان پیدا کنند؛ خود در کاربرد عملی دروس تخصصیدیگر کاربرد ت به تری نسبدقیقبدست آورند و همچنین درک 

 دسی شان در محیط کار و صنعت داشته باشند. ای که آمادگی بیشتری برای به کار بردن دانش مهنگونه


