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فصل ٢

مبانی اصلی رشته معماری داخلی

(تزیینات داخلی)
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مفاهیم پایه در رشته
مفاهیم حوزه معماري داخلي
تعاریف مستندی از حرفه در کشورهای ديگر وجود
دارد که توسط مراجع دانشگاهی ،مجامع و انجمن های
صنفی بین المللی مرتبط تبیین شده است ،اما
تفكيك نشدن تعاريف و وظايف مشاغل موجود در اين
حوزۀ فني ـ هنري در نظام ساخت و ساز ايران باعث
شده است كه واژگان معماري داخلي ،طراحي داخلي
و دكوراسيون (تزیينات) داخلي به جاي يكديگر مورد
استفاده قرار گيرند .يكي از داليل وجود اين مسئله
كمبود پرداختن به مباني نظري داخلي در اين بخش
است.
البته مفاهيم اصلي اين رشته با معماري اشتراكات
زيادي دارد .از اين موارد مي توان به عوامل انساني،
ارگونومي و تن سنجي اشاره كرد.
عوامل انساني (ابعاد انساني) :اطالعات انتخابشده

جهت طراحي فضا يا مبلمان بايد متناسب با
استفاده كنندگان از فضا و مبلمان باشد .بنابراين
الزم است ،اطالعاتي شامل سن ،جنس ،حرفه و
محيط استفاده كنندگان مورد مطالعه قرار گيرد .در
بعضي مواقع ميتوان طرحي تهيه نمود كه قابليت
انطباق را با فعاليتهاي مختلف افراد داشته باشد.
انواع صندلي ها ،قفسه هاي قابل تنظيم همگي
شامل اين نوع طرح ها هستند .دامنه تغييرات بايد
براساس خصوصيات بدني استفاده كنندگان ،نوع
كار و محدوديت هاي مكانيكي و جسمي مربوطه
باشد و امكان انطباق با  90درصد ستفاده كنندگان
را فراهم سازد.
معماري داخلي براساس نيازهاي فضاي فعالیت انسان انجام مي شود.

شکل 1

ارگونومي  :Ergonomyدانش بينابين در دانش مهندسي ،پزشكي و روانشناسي است .به طور مستقيم با
طراحي محيط در ارتباط است .علمي است كه طراحي ابزار و وسایل مورد نياز برای كار و زندگي انسان را
مطالعه مي كند.
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ارگونومي بررسي رابطۀ انسان با سه عامل محيط ،وسايل مورد نياز و كار و زندگي است.
محيط

کار و زندگی

وسايل مورد نياز

محیط

با توجه به اين عوامل ،سازگاري مناسبي بين انسان و محيط
مصنوع (فضاي ساخته شده انساني) او برقرار شده و شرایط
محیطی ١برای فعالیت های او فراهم می شود.
وسایل مورد نیاز

بررسي شرايط محيط

بررسي شرايط فعاليت

کار و زندگی

شرايط مناسب شخص

اين علم با بهره گيري از دانش و تجربه وسایل و
امكانات را با باالترين كارآمدي و كارايي براي زندگي
انسان ها فراهم مي آورد.

1ـ شرایط محیطی شامل :شرایط اقلیمی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی است.
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آنتروپومتري (تن سنجي) :تن سنجي ،علم سنجش ابعاد بدن مي باشد .با كمك ابزارهاي سنجش مطرح در
آنتروپومتري مي توان اطالعات اوليه را در رابطه با تناسبات بدن انسان به دست آورد.
انسان سنجي سبب ايجاد ارتباط بين ابعاد گوناگون بدن انسان و چگونگي كاربرد آنها در فضاي داخلي مي شود.
آنتروپومتري

ساختار (استاتيكي)

سنجش ابعاد بدن در حالت سكون

سنجش ابعاد بدن در وضعيت هاي

و بدون حركت

مختلف كاري و حركتي

ابعاد ساختاری
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كاربردي (ديناميكي)

ابعاد کاربردی
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فعالیت

چه وسايل و تجهيزاتي در محيط زندگي شما با توجه به عوامل انساني ،ارگونومي و علم تن سنجي طراحي
شده اند؟ ليستي از آنها تهيه كرده و داليل خود را براي انتخاب هايتان بيان كنيد.

حقایق
امضاي قرارداد ميان كارفرما و طراح يا مجري ،ضمانت
قانوني براي اجراي صحيح كار و پرداخت ها است .قبل از
شروع رسمي كار ،نشست هايي ميان طرفين قرارداد برگزار
مي شود .متاسفانه برخي از كارفرمايان پيش از امضاي قرارداد
با طراحان يا مجريان مالقات هايي داشته و ايده هاي طراحي
يا اجرايی آنها را گرفته و كار را به افراد صاحب ايده واگذار
نمي كنند .مراقب باشيد در اين نشست ها ايده هاي اصلي
طراحي يا اجرايي خود را بيان نكنيد.
يكي از مهم ترين مهارت هاي مورد نياز اين حرفه عالقه به
معماري ،تاريخ و هنر است.
١
الزم است افراد شاغل در اين حوزه به واسطه وظايف خود يك برنامه ريزي هميشگي براي كارهاي خود داشته
باشند كه در مراحل مختلف بايد آنها را كنترل و ارزيابي نمايند.

قوانین
یکی از بخش های مهم حرفۀ معماری داخلی جستجوی قوانینی است که «دانش حقوقی» محسوب مي شود
و هر دو بخش از پروژه یعنی بخش طراحي و بخش اجرايي کار را تحت تأثیر قرار مي دهد.
طراح و مجري بايد نیازها ،خواسته ها ،اهداف و ضروریات مشتری و یا صاحب کار را شناخته و تجزیه و
تحلیل نماید و با قوانين موجود و تجربه و دانش خود تطبيق دهد.
براي ارائه پيشنهادها و نظريات خود از ارائه مناسب استفاده كند.
در ارائه نهايي كار الزم است ضمن ترسيم دقيق نقشه ها همراه با جزئيات و مشخصات فني ضروري ،مواد
و مصالح نازك كاري را معرفي و نمونه هايي را به كارفرما ارائه كند.
براي باال بردن كيفيت كار طراحي شده ضروري است كه با استادکاران معتبر و شناخته شده ای که خدمات
فنی و حرفه ای در زمینه تأسیسات برقی ،مکانیکی و سازه ای دارند همکاری و مشارکت داشته باشد.
مطابق اسناد و مدارک قرارداد ،قیمت های خرید و مناقصه های اجرایی می تواند به عنوان نماينده کارفرما،
تهیۀ طرح و نقشه ،اجرا یا نظارت را انجام دهد.
در حین اجرا ،و تکمیل پروژه ،در صورت لزوم باید بازنگری هاي الزم را انجام دهد.
 Programmingـ1
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یک مجری معماری داخلی در مرحله اول با تزیین و آراستن یک
فضای داخلی رو به روست و الزم است خود را به دانش فني و عملي
اين زمينه مجهز كند.
در هنگام استفاده از مصالح و تجهیزات ساختمانی لزوم توجه به
معیارها و استانداردهای بیان شده در آیین نامه ،مقررات ملی و نشریه ها
الزامي مي باشد.

فعالیت

با استادكاران معتبر حوزۀ اجراي معماري داخلي در خصوص قوانين مهمي كه در كار خود در رابطه با
ارائه كار به مشتريان رعايت مي كنند ،مصاحبه کرده و نتايج آن را در كالس گزارش كنيد.

اصول و فرايند طراحي معماري داخلي
فضاهاي طراحی داخلی (تزیینات داخلی) یک پروژه ،نیازمند اندیشه خالق است که با یک برنامه ریزی دقیق
آغاز مي شود .فرایند انجام یک پروژه ،برای تعیین نقاط بحرانی تصمیم گیری در گروه های طراحی و کارفرما،
به فازهای مجزا تقسیم مي شود.
مراحل ایجاد یک فضای داخلی به محیطی فعال ،کاربردی و تاثیرگذار که بتواند حس زیباشناسی و
رضایت بخشی را انتقال دهد نیاز به طراحي مناسب و اجرايي دقيق از سوي مجری تزیینات داخلی دارد.
طراحان تمامي اطالعات مورد نیاز از فضای کاری را جمع آوری مي کنند و به تصمیم گیری در رابطه با
گزینه های متفاوت مي پردازند ،مرتباً ایده ها و اطالعات بیان شده از سوی کارفرما و معمار و معماران داخلی
را بررسی مي کنند و بهبود مي بخشند تا به ایده های طراحی قابل اجرا تبدیل شوند .طراحان این فعالیت ها
را با دقتي خاص انجام مي دهند تا در پروژه کاستی ایجاد نشود .فرایند طراحی بدون در نظر گرفتن بزرگی و
کوچکی پروژه به  8مرحله تقسیم مي شود که در ادامه به توضیح هریک از مراحل کاری مي پردازیم.
انجام مذاکره و توافقات اولیه :زمانی که کارفرما قراردادی با
طراح داخلی امضا مي کند ،مجری طراحی داخلی باید به جمع آوری
اطالعات بپردازد .مجری در این مرحله نه تنها باید خواسته های
کارفرما را دریابد ،بلکه دیدگاه های خاص خود را نسبت به پروژه
مشخص کند و مطالعات و فعالیت های الزم را انجام دهد .در اکثر
مواقع ،اطالعات و نیازهای پروژه از گفتگو و تبادل نظر با کارفرما و
همکاران به دست مي آید.
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برداشت وضعیت موجود :مرحله بعدی پروژه
برداشت از فضای داخلی است که شامل اندازه گیری
فضا و بررسی موقعیت عناصر و تجهیزات موجود
در آن مي باشد .در اين مرحله اقدام به تهيۀ نقشه
شماتيك اما با اندازه هاي دقيق مي كند تا بتواند نقشۀ
درستي از وضعيت موجود داشته باشد.

شکل ٢

برنامه ریزی :فرایند تعریف نیازهای کاربران فضا پیش از ایجاد طرح است .برنامه ریزی پروژه با توجه به
وسعت ،عملکرد و موقعیت و محدودیت های موجود باید مورد ارزیابی قرار گیرد .همچنین برنامه باید به
تفصیل بیان کند كه چه خصوصیات و یا ویژگی هایی باید به هریک از فضاها افزوده شود تا عملکرد آنها بهبود
یافته و فضا شخصیتی مناسب و تحسین برانگیز پیدا کند.
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نکته

در معماری داخلی رسیدن به هدف ذهنی کارفرما بسیار مهم و صد البته دشوار است و پیش از آن نیاز
به تمرین ترسیم فضاهای داخلی گوناگون دارد.
طراحي و تهیه نقشه ها و جزئیات اجرایی :پس از تهيه نقشه وضع موجود اقدام به تهيه طرح اوليه كرده
و تصمیمات و انتخاب های اولیه درباره مواد و رنگ ها را تهیه مي کند .الزم است ایده های اولیه طراحی خود
را با كارفرما در ميان گذاشته و در طول این مرحله تکمیل نماید .در اين مرحله محل نصب عناصر و اجزای
مورد استفاده در طرح فضای داخلی مشخص مي شود .مثال محل نصب دیوارپوش ها ،ابعاد ،اندازه و بافت آنها
در نقشه های اجرایی تهیه مي شود .پالن ها ،مقاطع و نماهای داخلی با مقیاس دقیق تهیه مي شوند تا مطمئن
شوند پالن ها و نماها با وضعیت موجود منطبق است .مدارک و نقشه های اجرایی ساخت شامل ترسیمات با
مقیاس دقیق ،مدارک و جدول هایی است که از جزییات اجرایی استخراج شده است.
فضاهای مسکونی اتاق های نشیمن پالن ها ،نماها و جزئیات
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جزئیات اجرایی و نازک کاری در ،چهارچوب های فلزی توخالی

نقشه هاي مورد نياز براي اجراي طرح هاي معماري داخلي
		پالن سقف
پالن طبقات
معکوس

   پالن مبلمان

پالن پوشش
کف و دیوار

نماهای
داخلی

جزئیات
اجرایی

ترسیم دستی

انواع ترسیم و
ارائه های رايج
نقشه های رايانه ای

عکاسی
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کنترل نهایی نقشه ها و تطبیق با وضعیت موجود :نقشه تهيه شده از طرح تزیینات داخلی ،باید با وضعیت
پالن اندازه گذاری شده ،پالن
موجود تطبیق داشته باشد .در این مرحله نقشه هاي تهيه شده از طرح شامل
ِ
تأسیسات روشنایی ،الکتریکی ،لوله کشی و دیگر ترسیمات مکانیکی ،نماهای داخلی ،نما ،پالن کابینت ها،
قفسه ها و چیدمان ها مورد بررسی قرار گیرد.
آماده سازی کارگاه :آماده سازی کارگاه با توجه به نوع کارهای اجرایی مورد استفاده در هر محل متفاوت
مي باشد .مرحله اول شناسایی و برآورد مصالح و
تجهیزات با توجه به نقشه های تهیه شده مي باشد.
پس از برآورد مصالح و تجهيزات بايد سفارش هاي الزم
براي اجرا انجام گردد و ضمن مشخص شدن محل انبار
مصالح و تجهيزات به كارگاه حمل شوند .بدین منظور
محل های دپوی مصالح و استقرار تجهیزات با توجه به
نوع و شرایط کاری مشخص مي شود( .البته با توجه به
حجم كار ممكن است با توجه به تقدم و تأخر كارها و
فضاي انبار در دسترس سفارشات در زمان هاي متوالي
شکل ٣
انجام شود).
اجراي كار مطابق نقشه ها و جزئیات اجرایی :اجراي طرح مهم ترین مرحله كار معماران داخلی در طول
كار حرفه ای آنها مي باشد .سرپرستی كارگاه ساختماني و ساخت و نصب عناصر و اجراي طرح باید در کارگاه
توسط مجری و دستیاران او انجام شود .نظارت بر نحوۀ تقسیم کار و شروع و پایان هر مرحله پیش از اجرا
مشخص مي شود و براي كنترل پيشرفت كار بايد گزارش كار در هر مقطع به کارفرما و یا همکاران مسئول
ارائه شود كه در صورت وجود اشكال در انجام كار تدابير الزم انديشيده شود.
کنترل نهایی کار و تحویل :پس از اتمام کار و انجام کلیه عملیات هاي اجرايی طرح تزیینات داخلی ،مجری
موظف است کار خود را مورد بازرسی و بازبینی قرار داده و عیوب و مشکالت کار را شناسایی و پیش از تحویل
کار تکمیل نماید .پس از برطرف نمودن عیوب کار و پرداخت نهایی آن ،مجری کار خود را به کارفرما تحویل
مي دهد و موظف است نظرات و پیشنهادات کارفرما را پذیرفته و نسبت به اعمال خواست ها و نظرات قانوني
کارفرمای خود اقدام كند.

شکل ٤
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فناوریها
فناوری های نوین بر نحوۀ انديشيدن و پروراندن ايده ها ،چگونگي ارائه و اجراي طراحی معماري داخلی
تأثیرگذار هستند؛ يكي از شاخص ترين فناوري هاي مؤثر بر معماري داخلي نرم افزارهاي رايانه اي هستند .این
برنامه ها به شکل های مختلفی دسته بندی مي شوند که طراح ،نقشه كش يا مجري بر اساس نياز خود نرم افزار
رايانه اي مناسبي را انتخاب مي كند.
نرم افزارها
نرم افزارهاي ترسيمي :در سال هاي اخير با توجه به اهميت آموختن اين نرم افزار ها ،واحدهايي از دروس
براي يادگيري از اين تكنولوژي در دروس رشته معماري داخلي ارائه مي شود .در حال حاضر تمامي دفاتر
مهندسي و فني براي ترسيم نقشه ها از اين نرم افزارها استفاده مي كنند.
نرم افزارهاي رايج سه بعدي مورد استفاده در كارهاي معماري داخلي
كاربرد

خروجي ها

پيش نياز

رديف نام نرم افزار
Autocad

ترسيم نقشه هاي
مهندسي و صنعتي

ايجاد محيط هاي
دو بعدي
و سه بعدي

آشنايي با اصول
اوليه
نقشه كشي و عالئم
نقشه كشي

3dmax

برنامه گرافيك سه بعدي
رايانه براي مدلسازي
ساختمانيوصنعتي

تهیۀ مدل هاي
سه بعدي،
پويا   نمايي

آشنايي با اصول
ترسيماحجام

Rhino

از دسته نرمافزارهاي
طراحي صنعتي به كمك
كامپيوتر است.
مناسب مهندسان طراحي
صنعتي ،عمران ،معماري
و مكانيك و همچنين
بازيهاي رايانهاي

قابليت ارائه خروجي
سهبعدي و دو بعدي از
احجام

آشنايي با ترسيم
فني
و محيطهاي سه
بعدي

Revit

نرمافزار مدلسازي
اطالعات ساختمان در
مورد استفاده مهندسان
معمار ،عمران و تأسيسات

مدل سازي دو و سه
بعدي
ساختمان و ترسيم
جزئيات

آشنايي ترسيم
فني و
نقشه كشي
معماری

1

2

3

4

تصوير
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فعالیت

در خصوص محاسن و احياناً معايب استفاده از فناوري در حوزه شغلي معماري داخلي در كالس بحث
كنيد .در پايان بحث ضمن جمع بندي ،نتايج نهايي را در تابلوي كالس بنويسيد.
نرم افزارهای تصویری :اين دسته نرم افزارها
امکان کار بر روی عکس ها و نقشه ها را از طریق
وارد کردن تصاویر ،جنس مصالح ،رنگ ها و دیگر عناصر
طراحی فراهم مي آورد .نرم افزارهاي  photoshopو
 Ellustratorاز نرم افزارهاي كاربردي در اين رشته
هستند.
فایل های  :PDFبا اين نسخه نرم افزاري ،شرکت
« Adobeمدارک قابل جابه جایی» را به عنوان راهی
برای ارسال مدارک ،نقشه ها و انواع دیگر اطالعات ایجاد
نمود .از مزایای این قالب ،امکان حفظ چهارچوب ،چاپ
درست ضخامت خطوط و در بر گرفتن ویژگی های هر
دو گونه تصاویر رستر و وکتور یک فایل است.
رايانه در نقشه كشي :ترسيم با رایانه در دو
شكل ترسيم به صورت دو بعدی و سه بعدی صورت
مي پذیرد .استفاده از نرم افزارهاي ترسيم در كار
معماري داخلي عالوه بر سرعت بخشي به روند
اجراي طراحي و ترسيم ،امكان ا ِعمال تغييرات را
در حين كار امكان پذير كرده است.
مدل سازی حجمي 1سه بعدي برپایه نقشه هاي
اجرايي :چاپگر سه بعدي وسيله اي است كه با
شکل ٥
استفاده از آن مي توان بر اساس نقشه هاي مورد نظر
كه توسط نرم افزارهاي ترسيمي اجرا شده است مدلي سه بعدي و حجمي تهيه كرد.
بدين صورت مي توان نمونه هاي با دوام و دقيق از جزئيات معماري و ساختمان و مدل هاي طراحي شده ساخت.
برش سي ان سي :2براي برش دقيق و صحيح مصالح و ايجاد طرح های خاص و متنوع از دستگاه هاي ايجاد
برش  CNCاستفاده مي شود.

1ـ پرينتر سه بعدي

30

CNCـ2

فصل دوم :مبانی اصلی رشته معماری داخلی (تزیینات داخلی)

شکل ٦

اصطالحات و عناوین
در رشته معماري داخلي همانند رشته هاي تخصصي اصطالحات فني خاصي مورد استفاده قرار مي گيرد كه
آشنايي با آنها تعامل افراد شاغل در اين حوزه را آسان تر مي كند .در اينجا برخي از اين اصطالحات به صورت
مختصر توضيح داده شده است.
نقشه های چون ساختbuilt drawing :ـas
نقشه های کارگاهیshop-drawing :
نو آرايي :تغيير پرداخت ها و نازك كاري بر روي عناصر معماري مانند ديوارها ،كف سازي و پوشش داخلي
سقف.
بازطراحي داخلی :طراحي مجدد فضاهاي داخلي.
مرمت يا نوسازي :بازگرداندن دقيق ساختار بنا به تماميت و ظاهر اوليه خود.
اسكيس :روشي سريع براي انتقال ايده هاي ذهني بر روي كاغذ.
كروكي :ترسيم و طراحي از خطوط محيطي احجام و ساختمان هاي موجود.
راندو :استفاده از وسايل و ابزار مختلف نظير ماژيك ،مداد ،مداد رنگي و ...براي ارائه كار طراحي و يا اسكيس
فاز (مرحله) :بخش خاص در يك فرايند تغيير و تكامل.
پروژه :مجموعه اي از فعاليت هاست كه براي دستيابي به منظور يا هدف خاص انجام مي گيرد.
کارگاه ساختمانی :کارگاه ساختمانی محلی است که یک یا تعدادی از عملیات هاي ساختمانی در آن انجام
مي شود .در صورت اخذ مجوز برای استفاده از معابر مجاور کارگاه جهت انبار کردن مصالح یا استقرار تجهیزات
و ماشین آالت ،این محل نیز جزئی از کارگاه محسوب مي شود.
وسایل و تجهیزات :وسایل و تجهیزات عبارت است از ماشین آالت ،داربست ها ،نردبان ها ،سکوها و تجهیزات
مشابه که در کارگاه ساختمانی براي اجراي عمليات ساختماني به کار گرفته مي شود.
نقشه هاي اجرايي :بخشي از اسناد پيمان كه طرح ،موقعيت ،ابعاد و روابط عناصر يك پروژه را به صورت
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ترسيمات دقيق يا به شكل تصويري آن نمايش مي دهد.
سفت کاری :کلیه عملیات ساختمانی جهت ایجاد بنا که شامل مراحل :پی کنی ،اجراي پي ،کرسی چینی،
اجرای تیر و ستون ،بادبند ،دیوار برشی ،دیوار چینی ،كف و سقف مي باشد.
نازک کاری :عملیاتی که در مرحله آخر عملیات ساختمانی پس از سفت کاری انجام می گیرد و پوشش نهایی
و تکمیلی بر روی ساختار زیرین ساختمان است .مصالح نازک کاری بر روی سطح کف ،دیوار و سقف قرار
مي گیرد .نازک کاری شامل کلیه عملیات اجرا به غیر از سفت کاری مي باشد مانند ،سنگ کاری ،کاشی کاری،
نقاشی ،برق کاری ،تأسیسات ،نصب در و پنجره مي باشد.
برخي از واژگان رشتۀ معماري داخلي
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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واژگان فارسی
کاغذ دیواری
رنگ
موکت
چوب
سنگ
آجر
گچ
کاشی
سرامیک
پلیمر
پارچه
بتن
بتن سبک
مالت
چسب
حالل
پانل گچي
پاركت
لمينت
موزاييك
شيشه
فلز

واژگان انگلیسی
Wallpaper
Paint
Carpet
Wood
Stone
Brick
Plaster
Tile
Ceramic
Polymer
Fabric
Concrete

Lightweight concrete
Mortar
Adhesive
Solvent
Gypsum panels
Parquet
Laminate
Terrazzo
Glass
Metal
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فضاهای متداول یک خانۀ مسکونی
ردیف

واژگان فارسی

واژگان انگلیسی

1

ورودی

Entrance

2

راهرو

Corridor

3

اتاق پذیرایی

Living room

4

اتاق نشیمن

Family room

5

اتاق ناهارخوری

Dining room

6

اتاق خواب اصلی

Master Bedroom

7

اتاق خواب

Bedroom

8

اتاق مطالعه

Study room

9

توالت

Toilet

10

حمام

Bathroom

11

تراس

Terrace

12

پارکینگ

Parking

13

انباری

Storage

14

موتورخانه

Mechanical room

15

حیاط

Yard

16

حیاط مرکزی

Courtyard

17

هال

Hall
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برخي از واژگان تخصصی رشته
واژگان انگلیسی

واژگان فارسی

ردیف

Floor

 کف،طبقه

1

Ground Floor

طبقه همکف

2

First Floor

طبقه اول

3

Second Floor

طبقه دوم

4

Roof

پشت بام

5

Stairs

راه پله

6

Door

در

7

Window

پنجره

8

Ceiling

سقف

9

Dropped Ceiling

سقف کاذب

10

Wall

دیوار

11

Beam

تیر

12

Column

ستون

13

Patio

پاسیو

14

Furniture

مبلمان

15

Space

فضا

16

Elevation

نما

17

Section

مقطع

18

Plan

پالن

19

Reflected Plan

پالن معکوس

20

Section line

خط برش

21

Dimension line

خط اندازه

22

Line

خط

23

Scale

مقیاس

24

Drawing

ترسیم

25

Designing

طراحی

26

Detail

جزئیات

27

Specifications

مشخصات فنی

28
34
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پرسش

29

نقشه های اجرایی

Construction Drawing

30

نقشه اولیه

Draft

31

مرحله کاری ،فاز

Phase

32

تیپ ،نوع

Type

33

ساخت و ساز

Construction

34

آیین نامه ساختمانی

Building code

35

معمار

Architect

36

معمار داخلی

Interior Architect

37

طراح داخلی

Interior Design

38

دکوراتور

Decorator

39

دکوراسیون (تزیینات)

Decoration

40

تزیین

Ornament

41

هنر

Art

42

مهندس

Engineering

43

فن

Technic

44

نور

Light

45

رنگ

Color

46

راندو

Rendering

47

اسکیس

Sketch

48

ترسیم دستی

Freehand Drawing

49

پرداخت

Finishing

 1توجه به ابعاد انسانی و ارگونومی در معماری داخلی چه تأثیری در کیفیت فضاهای زندگی و فعالیت
انسان دارد؟
 2فرایند طراحی پروژههای معماری داخلی شامل چه مراحلی است؟ نام برده و توضیح دهید.
 3ویژگیهای مهمترین نرمافزارهای ترسیمی را در رشتههای معماری داخلی بیان کنید.
 4نازک کاری در پروژههای ساختمانی به چه مرحلهای از کار گفته میشود؟
 5پنج مورد از مصالح رایج در معماری داخلی را به همراه عناوین التین آنها نام ببرید.
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