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این کتاب

این کتاب برای کسانی است که قصد تولید ایده ها و ایجاد نوآوری در سازمان خود به سریع ترین 
و کاربردی ترین شکل ممکن را دارند. این کتاب به سبک کتاب های آشپزی، دستورهای غذا را ارائه 

می دهد که در کسب وکار روزانه فوراً قابل پیاده سازی هستند. 

تفکر طراحی یک روش نوآوری متمرکز بر مشتری است که هدفش تولید نوآوری های محصول، 
خدمت و مدل کسب وکار فراتر از مسیرهای شناخته شده است.

نویسندگان کتاب، تفکر طراحی را هم از دنیای علمی و دانشگاهی می شناسند و هم از کاربردهای 
بلند مدت و متعدد در شرکت های فعال در صنایع مختلف.   
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