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فصل 7

منابع یادگیری
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مجریان تزئینات داخلی به منظور به روز نگه داری اطالعات خود در زمینه جایگاه حرفه، قوانین، 
مراجع، مصالح و نحوه اجرا، بهداشت و ایمنی و... نیازمند به آرشیوی از منابع مرتبط با رشته خود 

می باشند. 
لینک ها و مطالبی که در ادامه مشاهده می نمایید، تنها بخش اندکی از منابع گسترده مرتبط با 
رشته می باشد. این فهرست ها جامع نبوده، اما در تمام این کتب که برخی از آنها به عنوان منبع 
در کتب درسی این رشته به کار رفته است، بر زمینه خاصی تأکید داشته و همه آنها باهم، اساس 

یک کتابخانه قوی را شکل می دهد. 

سایت

موضوع سایت ردیف

سازمان ملی استاندارد ایران http://www.isiri.org/Portal/Home/ 1

سازمان نظام کاردانی ساختمان 
استان تهران http://tـnezamkardani.ir/ 2

سازمان نظام کاردانی ساختمان 
کشور http://www.ircto.ir/ 3

دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر 
سازمان های صنفی کشور http://www.iranianasnaf.ir/ 4

اتاق اصناف تهران http://www.otaghasnaftehran.ir/ 5

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت 
فنی و بهداشت کار http://crtosh.mcls.gov.ir/news.php 6

کانون انجمن های صنفی مسئولین 
ایمنی و بهداشت کار استان تهران http://tehranhse.com/default.aspx 7

اداره کل بازرسی کار http://bazresikar.mcls.gov.ir/ 8

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی http://www.mcls.gov.ir/ 9

اداره کل سازمان های کارگری و 
کارفرمایی http://tashakolha.mcls.gov.ir/ 10

منابع یادگیری

کتاب نمونه ها مجموعه ای از تصاویر مصالح مختلف با رنگ و ابعاد و ویژگی های خاص آن ها می باشد.
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سامانه اخذ گواهینامه تایید 
صالحیت ایمنی پیمانکاران سراسر 

کشور
http://www.svcc.ir/ 11

کانون عالی کارگران بازنشسته کشور http://kanooneـali.ir/ 12

کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران ایران http://www.irankanoon.ir/ 13

کانون عالی انجمن های صنفی 
کارفرمایی ایران http://www.icea.ir/ 14

مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی http://rc.majlis.ir/fa 15

انجمن صنفی کارفرمایی طراحی، 
معماری و دکوراسیون داخلی و 

خارجی ساختمان شهر تهران
http://eadabt.ir/ 16

سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور http://www.irantvto.ir/ 17

سازمان بین المللی کار http://www.ilo.org/global/langــen/index.htm 18

انجمنن صادر کنندگان خدمات فنی 
و مهندسی ایران http://www.iccair.com/ 19

اداره کل توسعه منابع انسانی http://hr.mcls.gov.ir/ 20

وزارت راه و شهرسازی http://mrud.ir/Portal/Home/Default.aspx 21

سازمان نظام مهندسی http://www.tceo.ir/ 22

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن http://www.bhrc.ac.ir/ 23

سازمان حفاظت از محیط زیست http://www.doe.ir/Portal/home/ 24

بنیاد توسعه پایدار ایران http://www.isdf.ir/ 25
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سایت دانشگاه های دارای رشتۀ معماری داخلی

موضوع سایت ردیف

دانشگاه تهران http://ut.ac.ir/ 1

دانشگاه هنر http://www.art.ac.ir/ 2

دانشگاه سوره http://www.soore.ac.ir/ 3

دانشگاه علمی ـ کاربردی http://www.uast.ac.ir/ 4

نرم افزار

نرم افزار سایت ردیف

Revit http://www.autodesk.com/products/revitـfamily/overview 1

Autocad http://www.autodesk.com/products/autocad/overview 2

3D max http://www.autodesk.com/products/3dsـmax/overview 3

Rhino https://www.rhino3d.com/ 4

Photoshop www.adobe.com 5

Illustrator www.adobe.com 6

Sketchup http://www.sketchup.com/ 7

لیست مجالت

 فصلنامه معماری داخلی
 فصلنامه طراح

 فصلنامه معماری و ساختمان
 فصلنامه معمار

 پیام نظام مهندسی
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1ـ خان محمدی، محمدعلی، نقشه کشی معماری، آموزش و پرورش 1395.

2ـ خان محمدی، محمد علی، نقشه کشی فنی ساختمان، آموزش و پرورش 1392

3ـ محمدمهدی، فخیمی. طراحی داخلی )از معماری تا دکوراسیون داخلی(. انتشارات 
پرهام نقش. 1392

4ـ علیرضایی، مهدی و سمیه ابراهیمی. معماری فضا. انتشارات علم معمار. 1394.

انتشارات  داخلی.  طراحی  فنی  مشخصات  و  مرجع  می می الو.  و  گریس  گریملی،  5 ـ 
.1395 کسری.  کتاب کده 

6 ـ سرمد نهری، امیر. اطالعات معماری نویفرت. انتشارات سیمای دانش. 1391.

7ـ استانداردهای نقشه کشی ساختمان. نشریه شماره 256 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور.

8 ـ دچیارو، جوزف و جونیول پاندو و مارتین زلینک. استانداردهای جامع سازی داخلی و 
طراحی فضا. انتشارات شهرآب. 1393.

9ـ کاتوس، دیتیریس. اطالعات ضروری برای معماران. انتشارات طعان. 1393.

10ـ مقررات ملی ساختمان مبحث 12. وزارت مسکن و شهرسازی

11ـ دی.کی.چینگ. فرهنگ بصری معماری. انتشارات یزدا. 1388.

فهرست منابع مورد استفاده و قابل مراجعه
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