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مفاهیم پایه در رشته

مفاهیم حوزه معماري داخلي
از حرفه در کشورهای ديگر وجود  تعاريف مستندی 
دارد که توسط مراجع دانشگاهی، مجامع و انجمن های 
اما  است،  شده  تبیین  مرتبط  بین المللی  صنفی 
تفكیك نشدن تعاريف و وظايف مشاغل موجود در اين 
باعث  ايران  ساخت و ساز  نظام  در  هنري  فني ـ  حوزۀ 
شده است که واژگان معماري داخلي، طراحي داخلي 
و دکوراسیون )تزيینات( داخلي به جاي يكديگر مورد 
اين مسئله  از داليل وجود  قرار گیرند. يكي  استفاده 
کمبود پرداختن به مباني نظري داخلي در اين بخش 

است.
اشتراکات  معماري  با  رشته  اين  اصلي  مفاهیم  البته 
انساني،  عوامل  به  موارد مي توان  اين  از  دارد.  زيادي 

ارگونومي و تن سنجي اشاره کرد. 
عوامل انساني )ابعاد انساني(: اطالعات انتخاب شده 
با  متناسب  بايد  مبلمان  يا  فضا  طراحي  جهت 
بنابراين  باشد.  مبلمان  و  فضا  از  استفاده کنندگان 
و  حرفه  شامل سن، جنس،  اطالعاتي  است،  الزم 
محیط استفاده کنندگان مورد مطالعه قرار گیرد. در 
بعضي مواقع مي توان طرحي تهیه نمود که قابلیت 
انطباق را با فعالیت هاي مختلف افراد داشته باشد. 
همگي  تنظیم  قابل  قفسه هاي  صندلي ها،  انواع 
شامل اين نوع طرح ها هستند. دامنه تغییرات بايد 
نوع  استفاده کنندگان،   بدني  خصوصیات  براساس 
کار و محدوديت هاي مكانیكي و جسمي  مربوطه 
باشد و امكان انطباق با 90 درصد استفاده کنندگان 

را فراهم سازد.
معماري داخلي براساس نیازهاي فضاي فعالیت انسان انجام مي شود. 

ارگونومي Ergonomy: دانش بینابین در دانش مهندسي، پزشكي و روانشناسي است. به طور مستقیم با 
طراحي محیط در ارتباط است. علمي  است که طراحي ابزار و وسايل مورد نیاز برای کار و زندگي انسان را 

مطالعه مي کند.

شکل 1
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ارگونومي  بررسي رابطۀ انسان با سه عامل محیط، وسايل مورد نیاز و کار و زندگي است.

و  وسايل  تجربه  و  دانش  از  بهره گیري  با  علم  اين 
امكانات را با باالترين کارآمدي و کارايي براي زندگي 

انسان ها فراهم مي آورد.

محیط

کار و زندگی وسایل مورد نیاز

با توجه به اين عوامل، سازگاري مناسبي بین انسان و محیط 
و شرايط  برقرار شده  او  انساني(  )فضاي ساخته شده  مصنوع 

محیطی1 برای فعالیت های او فراهم می شود.

1ـ شرايط محیطی شامل: شرايط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

کار و زندگی وسایل مورد نیاز

محیط

شرايط مناسب شخصبررسي شرايط فعالیتبررسي شرايط محیط
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آنتروپومتري )تن سنجي(: تن سنجي، علم سنجش ابعاد بدن مي باشد. با کمك ابزارهاي سنجش مطرح در 
آنتروپومتري مي توان اطالعات اولیه را در رابطه با تناسبات بدن انسان به دست آورد.

انسان سنجي سبب ايجاد ارتباط بین ابعاد گوناگون بدن انسان و چگونگي کاربرد آنها در فضاي داخلي مي شود.

آنتروپومتري

کاربردي )دینامیکي(ساختار )استاتیکي(

وضعیت هاي  در  بدن  ابعاد  سنجش 
مختلف کاري و حرکتي

سنجش ابعاد بدن در حالت سکون 
و بدون حرکت

ابعاد کاربردیابعاد ساختاری
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حقایق

ضمانت  مجري،  يا  طراح  و  کارفرما  میان  قرارداد  امضاي 
از  قبل  است.  پرداخت ها  و  کار  صحیح  اجراي  براي  قانوني 
برگزار  قرارداد  طرفین  میان  نشست هايي  کار،  رسمي  شروع 
مي شود. متاسفانه برخي از کارفرمايان پیش از امضاي قرارداد 
با طراحان يا مجريان مالقات هايي داشته و ايده هاي طراحي 
يا اجرايی آنها را گرفته و کار را به افراد صاحب ايده واگذار 
اصلي  ايده هاي  نشست ها  اين  در  باشید  مراقب  نمي کنند. 

طراحي يا اجرايي خود را بیان نكنید.
به  عالقه  اين حرفه  نیاز  مورد  مهارت هاي  مهم ترين  از  يكي 

معماري، تاريخ و هنر است. 
الزم است افراد شاغل در اين حوزه به واسطه وظايف خود يك برنامه ريزي1 همیشگي براي کارهاي خود داشته 

باشند که در مراحل مختلف بايد آنها را کنترل و ارزيابي نمايند. 

چه وسايل و تجهیزاتي در محیط زندگي شما با توجه به عوامل انساني، ارگونومي و علم تن سنجي طراحي 
شده اند؟ لیستي از آنها تهیه کرده و داليل خود را براي انتخاب هايتان بیان کنید.

فعالیت

قوانین

يكی از بخش های مهم حرفۀ معماری داخلی جستجوی قوانینی است که »دانش حقوقی« محسوب مي شود 
و هر دو بخش از پروژه يعنی بخش طراحي و بخش اجرايي کار را تحت تأثیر قرار مي دهد. 

 طراح و مجري بايد نیازها، خواسته ها، اهداف و ضروريات مشتری و يا صاحب کار را شناخته و تجزيه و 
تحلیل نمايد و با قوانین موجود و تجربه و دانش خود تطبیق دهد. 
 براي ارائه پیشنهادها و نظريات خود از ارائه مناسب استفاده کند.

 در ارائه نهايي کار الزم است ضمن ترسیم دقیق نقشه ها همراه با جزئیات و مشخصات فني ضروري، مواد 
و مصالح نازك کاري را معرفي و نمونه هايي را به کارفرما ارائه کند.

 براي باال بردن کیفیت کار طراحي شده ضروري است که با استادکاران معتبر و شناخته شده ای که خدمات 
فنی و حرفه ای در زمینه تأسیسات برقی، مكانیكی و سازه ای دارند همكاری و مشارکت داشته باشد.

 مطابق اسناد و مدارك قرارداد، قیمت های خريد و مناقصه های اجرايی می تواند به عنوان نماينده کارفرما، 
تهیۀ طرح و نقشه، اجرا يا نظارت را انجام دهد.

 در حین اجرا، و تكمیل پروژه، در صورت لزوم بايد بازنگری هاي الزم را انجام دهد. 

Programming ـ1
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با تزيین و آراستن يك   يك مجری معماری داخلی در مرحله اول 
فضای داخلی رو به روست و الزم است خود را به دانش فني و عملي 

اين زمینه مجهز کند.
به  توجه  لزوم  تجهیزات ساختمانی  و  مصالح  از  استفاده  هنگام  در   
معیارها و استانداردهای بیان شده در آيین نامه، مقررات ملی و نشريه ها 

الزامي مي باشد.

اصول و فرایند طراحي معماري داخلي

فضاهاي طراحی داخلی )تزيینات داخلی( يك پروژه، نیازمند انديشه خالق است که با يك برنامه ريزی دقیق 
آغاز مي شود. فرايند انجام يك پروژه، برای تعیین نقاط بحرانی تصمیم گیری در گروه های طراحی و کارفرما، 

به فازهای مجزا تقسیم مي شود.
و  زيباشناسی  حس  بتواند  که  تاثیرگذار  و  کاربردی  فعال،  محیطی  به  داخلی  فضای  يك  ايجاد  مراحل 
تزيینات داخلی دارد.  از سوي مجری  به طراحي مناسب و اجرايي دقیق  نیاز  انتقال دهد  را  رضايت بخشی 
با  رابطه  در  تصمیم گیری  به  و  مي کنند  جمع آوری  را  کاری  فضای  از  نیاز  مورد  اطالعات  تمامي  طراحان 
گزينه های متفاوت مي پردازند، مرتباً ايده ها و اطالعات بیان شده از سوی کارفرما و معمار و معماران داخلی 
را بررسی مي کنند و بهبود مي بخشند تا به ايده های طراحی قابل اجرا تبديل شوند. طراحان اين فعالیت ها 
را با دقتي خاص انجام مي دهند تا در پروژه کاستی ايجاد نشود. فرايند طراحی بدون در نظر گرفتن بزرگی و 

کوچكی پروژه به 8 مرحله تقسیم مي شود که در ادامه به توضیح هريك از مراحل کاری مي پردازيم.
با  قراردادی  کارفرما  زمانی که  اولیه:  توافقات  و  مذاکره  انجام 
طراح داخلی امضا مي کند، مجری طراحی داخلی بايد به جمع آوری 
خواسته های  بايد  تنها  نه  مرحله  اين  در  مجری  بپردازد.  اطالعات 
پروژه  به  نسبت  را  خود  خاص  ديدگاه های  بلكه  دريابد،  را  کارفرما 
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 

همكاران به دست مي آيد. 

با استادکاران معتبر حوزۀ اجراي معماري داخلي در خصوص قوانین مهمي  که در کار خود در رابطه با 
ارائه کار به مشتريان رعايت مي کنند، مصاحبه کرده و نتايج آن را در کالس گزارش کنید.

فعالیت
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پروژه  بعدی  مرحله  موجود:  وضعیت  برداشت 
برداشت از فضای داخلی است که شامل اندازه گیری 
موجود  تجهیزات  و  عناصر  موقعیت  بررسی  و  فضا 
نقشه  تهیۀ  به  اقدام  مرحله  اين  در  مي باشد.  آن  در 
شماتیك اما با اندازه هاي دقیق مي کند تا بتواند نقشۀ 

درستي از وضعیت موجود داشته باشد.

به  توجه  با  پروژه  برنامه ريزی  است.  ايجاد طرح  از  پیش  فضا  کاربران  نیازهای  تعريف  فرايند  برنامه ریزی: 
به  بايد  برنامه  گیرد. همچنین  قرار  ارزيابی  مورد  بايد  موجود  و محدوديت های  موقعیت  و  عملكرد  وسعت، 
تفصیل بیان کند که چه خصوصیات و يا ويژگی هايی بايد به هريك از فضاها افزوده شود تا عملكرد آنها بهبود 

يافته و فضا شخصیتی مناسب و تحسین برانگیز پیدا کند. 

شکل ٢
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در معماری داخلی رسیدن به هدف ذهنی کارفرما بسیار مهم و صد البته دشوار است و پیش از آن نیاز 
به تمرين ترسیم فضاهای داخلی گوناگون دارد. 

نکته

طراحي و تهیه نقشه ها و جزئیات اجرایی: پس از تهیه نقشه وضع موجود اقدام به تهیه طرح اولیه کرده 
و تصمیمات و انتخاب های اولیه درباره مواد و رنگ ها را تهیه مي کند. الزم است ايده های اولیه طراحی خود 
را با کارفرما در میان گذاشته و در طول اين مرحله تكمیل نمايد. در اين مرحله محل نصب عناصر و اجزای 
مورد استفاده در طرح فضای داخلی مشخص مي شود. مثال محل نصب ديوارپوش ها، ابعاد، اندازه و بافت آنها 
در نقشه های اجرايی 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. مدارك و نقشه های اجرايی ساخت شامل ترسیمات با 

مقیاس دقیق، مدارك و جدول هايی است که از جزيیات اجرايی استخراج شده است.

فضاهای مسکونی اتاق های نشیمن پالن ها، نماها و جزئیات
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نقشه هاي مورد نیاز براي اجراي طرح هاي معماري داخلي

ترسیم دستی

عکاسی نقشه های رایانه ای

انواع ترسیم و
 ارائه های رایج

 پالن پوشش پالن طبقات              پالن مبلمان                                                           
کف و دیوار

پالن سقف 
معکوس

نماهای 
داخلی

جزئیات 
اجرایی

جزئیات اجرایی و نازک کاری در، چهارچوب های فلزی توخالی
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کنترل نهایی نقشه ها و تطبیق با وضعیت موجود: نقشه تهیه شده از طرح تزيینات داخلی، بايد با وضعیت 
موجود تطبیق داشته باشد. در اين مرحله نقشه هاي تهیه شده از طرح شامل پالِن اندازه گذاری شده، پالن 
نما، پالن کابینت ها،  نماهای داخلی،  ترسیمات مكانیكی،  و ديگر  لوله کشی  الكتريكی،  تأسیسات روشنايی، 

قفسه ها و چیدمان ها مورد بررسی قرار گیرد. 
آماده سازی کارگاه: آماده سازی کارگاه با توجه به نوع کارهای اجرايی مورد استفاده در هر محل متفاوت 

و  مصالح  برآورد  و  شناسايی  اول  مرحله  مي باشد. 
مي باشد.  تهیه شده  نقشه های  به  توجه  با  تجهیزات 
پس از برآورد مصالح و تجهیزات بايد سفارش هاي الزم 
براي اجرا انجام گردد و ضمن مشخص شدن محل انبار 
مصالح و تجهیزات به کارگاه حمل شوند. بدين منظور 
محل های دپوی مصالح و استقرار تجهیزات با توجه به 
نوع و شرايط کاری مشخص مي شود. )البته با توجه به 
حجم کار ممكن است با توجه به تقدم و تأخر کارها و 
فضاي انبار در دسترس سفارشات در زمان هاي متوالي 

انجام شود.(
اجراي کار مطابق نقشه ها و جزئیات اجرایی: اجراي طرح مهم ترين مرحله کار معماران داخلی در طول 
کار حرفه ای آنها مي باشد. سرپرستی کارگاه ساختماني و ساخت و نصب عناصر و اجراي طرح بايد در کارگاه 
توسط مجری و دستیاران او انجام شود. نظارت بر نحوۀ تقسیم کار و شروع و پايان هر مرحله پیش از اجرا 
مشخص مي شود و براي کنترل پیشرفت کار بايد گزارش کار در هر مقطع به کارفرما و يا همكاران مسئول 

ارائه شود که در صورت وجود اشكال در انجام کار تدابیر الزم انديشیده شود.
کنترل نهایی کار و تحویل: پس از اتمام کار و انجام کلیه عملیات هاي اجرايی طرح تزيینات داخلی، مجری 
موظف است کار خود را مورد بازرسی و بازبینی قرار داده و عیوب و مشكالت کار را شناسايی و پیش از تحويل 
کار تكمیل نمايد. پس از برطرف نمودن عیوب کار و پرداخت نهايی آن، مجری کار خود را به کارفرما تحويل 
مي دهد و موظف است نظرات و پیشنهادات کارفرما را پذيرفته و نسبت به اعمال خواست ها و نظرات قانوني 

کارفرمای خود اقدام کند. 

شکل ٣

شکل ٤
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فناوری ها

داخلی  معماري  طراحی  اجراي  و  ارائه  چگونگي  ايده ها،  پروراندن  و  انديشیدن  نحوۀ  بر  نوين  فناوری های 
تأثیرگذار هستند؛ يكي از شاخص ترين فناوري هاي مؤثر بر معماري داخلي نرم افزارهاي رايانه اي هستند. اين 
برنامه ها به شكل های مختلفی دسته بندی مي شوند که طراح،  نقشه کش يا مجري بر اساس نیاز خود نرم افزار 

رايانه اي مناسبي را انتخاب مي کند.

نرم افزارها
 نرم افزارهاي ترسیمي: در سال هاي اخیر با توجه به اهمیت آموختن اين نرم افزار ها، واحدهايي از دروس 
براي يادگیري از اين تكنولوژي در دروس رشته معماري داخلي ارائه مي شود. در حال حاضر تمامي دفاتر 

مهندسي و فني براي ترسیم نقشه ها از اين نرم افزارها استفاده مي کنند.

نرم افزارهاي رایج سه بعدي مورد استفاده در کارهاي معماري داخلي

تصویرپیش نیازخروجي هاکاربردنام نرم افزارردیف

1

Autocad ترسیم نقشه هاي
مهندسي و صنعتي

ايجاد محیط هاي 
دو بعدي 

و سه بعدي

آشنايي با اصول 
اولیه 

نقشه کشي و عالئم 
نقشه کشي

٢
3dmax برنامه گرافیك سه بعدي

رايانه براي مدل سازي 
ساختماني و صنعتي

تهیۀ مدل هاي 
سه بعدي،  
پويا   نمايي 

آشنايي با اصول 
ترسیم احجام

٣

Rhino از دسته نرم افزارهاي
طراحي صنعتي به کمك 

کامپیوتر است.
مناسب مهندسان طراحي 
صنعتي،  عمران، معماري 
و مكانیك و همچنین 

بازي هاي رايانه اي

قابلیت ارائه خروجي 
سه بعدي و دو بعدي از 

احجام

آشنايي با ترسیم 
فني 

و محیط هاي سه 
بعدي

٤

Revit نرم افزار مدل سازي
اطالعات ساختمان در 
مورد استفاده مهندسان 
معمار، عمران و تأسیسات

مدل سازي دو و سه 
بعدي 

ساختمان و ترسیم 
جزئیات

آشنايي ترسیم 
فني و 

نقشه کشي 
معماری
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نرم افزارها  دسته  اين  تصویری:  نرم افزارهای   
طريق  از  را  نقشه ها  و  عكس ها  روی  بر  کار  امكان 
وارد کردن تصاوير، جنس مصالح، رنگ ها و ديگر عناصر 
و   photoshop نرم افزارهاي  مي آورد.  فراهم  طراحی 
رشته  اين  در  کاربردي  نرم افزارهاي  از   Ellustrator

هستند.
شرکت  نرم افزاري،  نسخه  اين  با   :PDF فایل های   
راهی  به عنوان  را  جابه جايی«  قابل  »مدارك   Adobe
برای ارسال مدارك، نقشه ها و انواع ديگر اطالعات ايجاد 
نمود. از مزايای اين قالب، امكان حفظ چهارچوب، چاپ 
درست ضخامت خطوط و در بر گرفتن ويژگی های هر 

دو گونه تصاوير رستر و وکتور يك فايل است.
دو  در  رايانه  با  ترسیم  نقشه کشي:  در  رایانه 
شكل ترسیم به صورت دو بعدی و سه بعدی صورت 
کار  در  ترسیم  نرم افزارهاي  از  استفاده  مي پذيرد. 
روند  به  سرعت بخشي  بر  عالوه  داخلي  معماري 
اجراي طراحي و ترسیم، امكان اِعمال تغییرات را 

در حین کار امكان پذير کرده است. 
مدل سازی حجمي1 سه بعدي برپایه نقشه هاي 
با  که  است  وسیله اي  سه بعدي  چاپگر  اجرایي: 
استفاده از آن مي توان بر اساس نقشه هاي مورد نظر 

که توسط نرم افزارهاي ترسیمي اجرا شده است مدلي سه بعدي و حجمي تهیه کرد.
بدين صورت مي توان نمونه هاي با دوام و دقیق از جزئیات معماري و ساختمان و مدل هاي طراحي شده ساخت.
برش سي ان سي٢: براي برش دقیق و صحیح مصالح و ايجاد طرح های خاص و متنوع از دستگاه هاي ايجاد 

برش CNC استفاده مي شود. 

1ـ پرينتر سه بعدي
CNCـ2

در خصوص محاسن و احیاناً معايب استفاده از فناوري در حوزه شغلي معماري داخلي در کالس بحث 
کنید. در پايان بحث ضمن جمع بندي، نتايج نهايي را در تابلوي کالس بنويسید.

فعالیت

شکل ٥
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فصل دوم: مبانی اصلی رشته معماری داخلی )تزیینات داخلی(

اصطالحات و عناوین

در رشته معماري داخلي همانند رشته هاي تخصصي اصطالحات فني خاصي مورد استفاده قرار مي گیرد که 
آشنايي با آنها تعامل افراد شاغل در اين حوزه را آسان تر مي کند. در اينجا برخي از اين اصطالحات به صورت 

مختصر توضیح داده شده است.
 asـbuilt drawing :نقشه های چون ساخت

shop-drawing :نقشه های کارگاهی
نو آرایي: تغییر پرداخت ها و نازك کاري بر روي عناصر معماري مانند ديوارها، کف سازي و پوشش داخلي 

سقف.
بازطراحي داخلی: طراحي مجدد فضاهاي داخلي.

مرمت یا نوسازي: بازگرداندن دقیق ساختار بنا به تمامیت و ظاهر اولیه خود. 
اسکیس: روشي سريع براي انتقال ايده هاي ذهني بر روي کاغذ.

کروکي: ترسیم و طراحي از خطوط محیطي احجام و ساختمان هاي موجود.
راندو: استفاده از وسايل و ابزار مختلف نظیر ماژيك، مداد، مداد رنگي و... براي ارائه کار طراحي و يا اسكیس 

فاز )مرحله(: بخش خاص در يك فرايند تغییر و تكامل.
پروژه: مجموعه اي از فعالیت هاست که براي دستیابي به منظور يا هدف خاص انجام مي گیرد.

کارگاه ساختمانی: کارگاه ساختمانی محلی است که يك يا تعدادی از عملیات هاي ساختمانی در آن انجام 
مي شود. در صورت اخذ مجوز برای استفاده از معابر مجاور کارگاه جهت انبار کردن مصالح يا استقرار تجهیزات 

و ماشین آالت، اين محل نیز جزئی از کارگاه محسوب مي شود. 
وسایل و تجهیزات: وسايل و تجهیزات عبارت است از ماشین آالت، داربست ها، نردبان ها، سكوها و تجهیزات 

مشابه که در کارگاه ساختمانی براي اجراي عملیات ساختماني به کار گرفته مي شود. 
نقشه هاي اجرایي: بخشي از اسناد پیمان که طرح، موقعیت،  ابعاد و روابط عناصر يك پروژه را به صورت 

شکل ٦
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ترسیمات  دقیق يا به شكل تصويري آن نمايش مي دهد.
سفت کاری: کلیه عملیات ساختمانی جهت ايجاد بنا که شامل مراحل: پی کنی، اجراي پي، کرسی چینی، 

اجرای تیر  و  ستون، بادبند، ديوار برشی، ديوار چینی، کف و سقف مي باشد.
نازک کاری: عملیاتی که در مرحله آخر عملیات ساختمانی پس از سفت کاری انجام می گیرد و پوشش نهايی 
و تكمیلی بر روی ساختار زيرين ساختمان است. مصالح نازك کاری بر روی سطح کف، ديوار و سقف قرار 
مي گیرد. نازك 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

مصالح رایج در معماری داخلی
واژگان انگلیسیواژگان فارسیردیف

Wallpaperکاغذ ديواری1
Paintرنگ2
Carpetموکت3
Woodچوب4
Stoneسنگ5
Brickآجر6
Plasterگچ7
Tileکاشی8
Ceramicسرامیك9

Polymerپلیمر10
Fabricپارچه11
Concreteبتن12
Lightweight concreteبتن سبك13
Mortarمالت14
Adhesiveچسب15
Solventحالل16
Gypsum panelsپانل گچي17
Parquetپارکت18
 Laminateلمینت19
Terrazzoموزايیك20
Glassشیشه21
 Metalفلز22
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فصل دوم: مبانی اصلی رشته معماری داخلی )تزیینات داخلی(

فضاهای متداول یک خانۀ مسکونی

واژگان انگلیسیواژگان فارسیردیف

Entranceورودی1

Corridorراهرو2

Living roomاتاق پذيرايی3

Family roomاتاق نشیمن4

Dining roomاتاق ناهارخوری5

 Master Bedroomاتاق خواب اصلی6

Bedroomاتاق خواب7

Study roomاتاق مطالعه8

Toiletتوالت9

Bathroomحمام10

Terraceتراس11

Parkingپارکینگ12

Storageانباری13

Mechanical roomموتورخانه14

Yardحیاط15

Courtyardحیاط مرکزی16

Hallهال17
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برخي از واژگان تخصصی رشته 

واژگان انگلیسیواژگان فارسیردیف
Floorطبقه، کف1

Ground Floorطبقه همكف2

First Floorطبقه اول3

Second Floorطبقه دوم4

Roofپشت بام5

Stairsراه پله6

Doorدر7

Windowپنجره8

Ceilingسقف9

Dropped Ceilingسقف کاذب10

Wallديوار11

Beamتیر12

Columnستون13

Patioپاسیو14

Furnitureمبلمان15

Spaceفضا16

Elevationنما17

Sectionمقطع18

Planپالن19

Reflected Planپالن معكوس20

Section lineخط برش21

Dimension lineخط اندازه 22

Lineخط23

Scaleمقیاس24

Drawingترسیم25

Designingطراحی26

Detailجزئیات27

Specificationsمشخصات فنی 28
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فصل دوم: مبانی اصلی رشته معماری داخلی )تزیینات داخلی(

Construction Drawingنقشه های اجرايی29

Draftنقشه اولیه30

Phaseمرحله کاری، فاز31

Typeتیپ، نوع32

Constructionساخت و ساز33

Building codeآيین نامه ساختمانی34

Architectمعمار35

Interior Architectمعمار داخلی36

Interior Designطراح داخلی37

Decoratorدکوراتور38

Decorationدکوراسیون )تزيینات(39

Ornamentتزيین40

Artهنر41

Engineeringمهندس42

Technicفن43

Lightنور44

Colorرنگ45

Renderingراندو46

Sketchاسكیس47

Freehand Drawingترسیم دستی48

Finishingپرداخت49

1 توجه به ابعاد انسانی و ارگونومی در معماری داخلی چه تأثیری در کیفیت فضاهای زندگی و فعالیت 

انسان دارد؟
٢ فرايند طراحی پروژه های معماری داخلی شامل چه مراحلی است؟ نام برده و توضیح دهید.

٣ ويژگی های مهم ترين نرم افزارهای ترسیمی را در رشته های معماری داخلی بیان کنید.

٤  نازك کاری در پروژه های ساختمانی به چه مرحله ای از کار گفته می شود؟

٥ پنج مورد از مصالح رايج در معماری داخلی را به همراه عناوين التین آنها نام ببريد.

پرسش
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