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چيدمان اتاق خواب با نرم افزار 

براي اســتفاده بهينــه از مبلمان اتاق خواب ، بايد به چيدمان آن اهميت داد؛ احســاس آرامش و 
امنيت، سهولت در رفت و آمد، استفاده حداكثري از نور طبيعي و . . . ، موارد مهم در يك چيدمان 

مناسب است. 

پودمان 5سيم و اتصاالت آن        
چيدمان اتاق خواب با نرم افزار 
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واحد یادگیری 5 

شایستگی چيدمان اتاق خواب با نرم افزار 

آیا تا به حال پی برده اید؟ 
ـ عوامل مؤثر در چيدمان اتاق خواب كدام اند ؟ 

ـ با كدام نرم افزار بهترين چيدمان را مي توان انجام داد؟
ـ براي بهترين و مناسب ترين چيدمان به چه نكاتي بايد توجه نمود ؟

ـ در چيدمان اتاق خواب چه نكاتي را بايد در نظر گرفت؟
ـ نرم افزار در چيدمان اتاق كودك و نوجوان چه كمكي مي كند؟
ـ چرا چيدمان اتاق كودك در احساس آرامش كودك مؤثر است؟

ـ كدام يك از نور طبيعي يا مصنوعي، براي اتاق كودك مناسب تر است؟
ـ رنگ ساير اجزای اتاق خواب بايد چه تناسبی با مبلمان آن داشته باشد؟

ـ يادگيری اصول فنگ شويی در چيدمان اتاق خواب چه كمكی به ما خواهد كرد؟
ـ انتخاب سرويس خواب متناسب با چيدمان چه تأثيری در احساس آرامش و امنيت ما دارد؟

استاندارد عملکرد: 

پس از اتمام اين واحد يادگيری، هنرجويان قادر خواهند بود چيدمان اتاق خواب را با اســتفاده از نرم افزار انجام 
دهند؛ كه الزمة اين فعاليت، كسب اطالعاتی دربارة اصول و انواع چيدمان اتاق خواب است.
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چيدمان اتاق خواب با نرم افزار 

 چیدمان اتاق خواب های کوچک
 امروزه خانه های بزرگ و دلباز، جای خود را به فضاهای 
كوچك و آپارتماني داده اســت. شايد شما  نيز يكی از 
كاربران اين خانه های كوچك هستيد، و همان طور كه 

می دانيد چيدمان اين خانه ها، مهم ترين عاملی است كه 
با كيفيت زندگی ما  رابطة مستقيم دارد.

استفاده از سبک هتلی در اتاق خواب کوچک
در بســياری از هتل ها با چند ترفند ســاده از يك اتاق 
كوچك ، فضايي دنج و لوكس به وجود می آورند؛ شــما 
نيــز مي توانيد اين ترفندهــا را در چيدمان اتاق خواب 
كوچك خود به كار بگيريد و ظاهر منحصر به فردی در 
آن ايجاد كنيد. كافی است براي تخت، از يك رو تختی 
ســفيد رنگ، يك پتوي مخمل و چند كوسن استفاده 
نماييد و فضای كنار تخت را با ميزهای كم جا پر كنيد 

و ظاهر لوكســی به اتاق خواب كوچك خود ببخشــيد 
)شكل2(.

در اتاق خواب کوچک از اطراف سر تختی استفاده کنيد!
با اســتفاده از فضای اطراف ســرتختی برای نگه داری 
و طبقه بنــدی و نظم دهی لوازم و وســايلتان به خوبی 
می توانيد ظاهر مرتب و منظمی در چيدمان اتاق خواب 

كوچك خود به وجود بياوريد )شكل1(.

شکل 1ـ استفاده ازفضای اطراف سرتختي با  رنگهای شاد در اتاق خواب کوچک              شکل 2ـ  چيدمان اتاق خواب کوچک به سبک هتلی

همچنين با اضافه كردن رنگ های روشن و شاد سبز و  
آبی به بســتر سفيد اتاق خواب، مي توان انرژی منحصر 

به فردی به فضای اتاق تزريق كرد.
اتاق خواب کوچک برای دو نفر!

شايد تصور شود كه چيدمان اتاق خواب های كوچك برای 

دو نفر امكان پذير نيست، اما با باال بردن ارتفاع تخت ها و 
كم  كردن عرض آنها، به سادگی می توان يك اتاق كوچك 
را برای دو نفر آراست و با استفاده از مبلمان كم جا، و رنگ 
سفيد، فضای اتاق خواب هاي كوچك را كاربردی تر نمود 

)شكل 3 و4(.
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استفاده از تختخواب چند منظوره در اتاق خواب کوچک!
وقتی فضــا كوچك و دارای محدوديت باشــد بهترين 
راه حل مبلمان طراحی شــده اســت. در اين تصوير از 
فضای سر تخت برای ايجاد يك كتابخانه استفاده شده 
است. با اين طراحی هوشمندانه هر آنچه كه برای يك 

اتاق خواب مجهز نياز باشد وجود دارد. 

در اتاق خواب کوچک از تزیينات شلوغ بپرهيزید!
كوچك بودن فضای اتاق خواب نبايد باعث شود كه اتاق 
از تزيينات الزم خالی بماند! كافی است برای چيدمان 
اتاق خواب های كوچك از تزيينات مناسب خود استفاده 
گردد؛ تزييناتي ساده اما تأثير گذار، تا جلوة منحصر به 

فردی به فضای اتاق خواب ببخشيد.   

کمدهای ریلی برای اتاق خواب کوچک
كمدهــای در دار فضــای داخلی را محــدود می كند، 
بنابرايــن به جای آن، مي توان از كمدهای ريلی كم جا 

اســتفاده نمود. برای تختخواب خود يك قاب طراحی 
كنيــد و ظاهر منحصر به فردتری به فضای اتاق خواب 

كوچك خود ببخشيد.

                            شکل 3                                                   شکل4                                                         شکل5           

                            شکل 6                                                                                             شکل 7           

طراحی یک دیوار خاص برای اتاق خواب کوچک!
طراحــی هر چهار طرف ديــوار می تواند فضای اتاق را 
بــه يك مكعــب تبديل كند  و آنــرا كوچك تر از قبل 
نشان دهد در حالي كه با طراحی يك ديوار مثل ديوار 
پشت تخت به ســادگی می توان يك نقطه كانونی در 

فضــا ايجاد نمود. طرحی كه در شــكل 5 می بينيد در 
فضای كوچك اين اتاق خواب عمق ايجاد كرده و آن را 

بزرگ تر از آنچه كه هست نشان مي دهد.
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از مبلمان کم جا در اتاق خواب کوچک استفاده کنيد!
با كوچك تر شــدن خانه های امــروزی مبلمان كم جا 
طرفداران بســياری پيدا كرده اســت؛ فقط كافی است 

متناســب با نيــاز، طرحي از آن را بــه يك متخصص 
سفارش داد و فضای اتاق خواب را كامال متفاوت دكور 

كرد.

آینه در اتاق خواب کوچک
استفاده از آينه يكی از قديمی ترين ترفندهايي است كه 
بــا آن مي توان فضا را  بزرگ تر نشــان داد؛ بنابراين در 

استفاده از آنها بايد بسيار دقت كرد؛ زيرا هميشه فضای 
اتاق خواب بايد مرتب و منظم باشــد تــا بتواند نظم و 
ترتيب را انعكاس دهد، نه فضايي شلوغ و در هم و بر هم!

استفاده از سبک قایقی در اتاق خواب کوچک
بهتريــن چيدمــان فضاهــای كوچــك را مي تــوان 
از دكوراســيون داخلی قايق ها الهام گرفت. همان طور 
كه در تصوير می بينيد در  اين فضا از بخش های پايين 
پنجره ها به عنوان فضای ذخيره ســازی استفاده شده 
كه عالوه بر بخش های داخلی آن می توان از ســطح آن 
نيز مانند كنسول استفاده كرد و صاحب فضای كوچك 

مناسبی شد. 

 طراحی و دكوراســيون اتاق خــواب كوچك، همواره 
يكی از چالش های بزرگ دكوراسيونی است، زيرا روند  
طراحی فضای اتاق خواب از نظر داشــتن جزئيات زياد 
و مبلمان كاربردی همــواره با چالش های زيادی روبه 
رو بــوده، به خصوص كه فضای اتاق خواب كوچك هم 
باشــد. بنابراين ابتدا بايد با ترفندهای جايگزين كردن 
شــلف ها به جای پاتختی ها در دكوراسيون اتاق خواب 

كوچك آشنا شد.

                                           شکل 8                                                                                             شکل 9           

                                                                                               شکل 10 
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استفاده از شلف دیواری جایگزین پاتختی
تختخواب يكی از مهمترين مبل هاي فضای اتاق خواب 
است و عنصر كليدی ديگر بعد از آن در دكوراسيون اتاق 
خواب، پاتختی مي باشــد. اگر فضای دكوراسيون اتاق 
خواب كوچك باشــد بايد به كمك شلفی مانند تصوير 
فضايی را به عنوان پاتختی برای قرار دادن ساعت، تلفن 

و يا حتی جزئيات دكوری كنار تخت فراهم آورد. 
استفاده مناسب از فضای شلف دیواری

از جملــه مــواردی كــه در طراحی اتــاق خواب های 
كوچك بايد رعايت كرد استفاده مناسب از فضای شلف 
است، زيرا معموالً شلف هايی كه به جاي پاتختی درنظر 
گرفته می شــوند كوچك هستند و بنابراين بايد فضای 

مناســب و كافی برای قرار دادن جزئيات نياز روی آن 
تعبيه گردد. يكی از راه حل های مؤثر برای اين منظور 
استفاده از چراغ خواب های معلّق مانند تصوير است كه 
به سادگی می تواند بدون اشــغال كردن فضای شلف، 

كارايی مناسب را داشته باشد.
کمد لباس به عنوان پاتختی

يكــی ديگر از ايده های مبتكرانه بــرای ايجاد پاتختی 
در اتاق خواب كوچك استفاده از فضای كمد است، كه 
به سادگي می تواند در طرفين تخت خواب قرار گرفته و 

يك پاتختی خالقانه به حساب آيد. 

شلف های تاشو  
گاهي ممكن است فضای مناسب تختخواب در نزديكي 
دِركمد و يا در ورودی باشــد، كه در اين صورت امكان 
اســتفاده از پاتختی ها به هر شــكلي غير ممكن است. 

در اين شــرايط مي توان از شــلف های تاشو برای اين 
منظور اســتفاده كرد و در زمان نياز، آن را به سادگی 

باز و بسته نمود. 

                                        شکل 11                                                                                             شکل 12           

                                                                                               شکل 13        
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استفاده از تورفتگی های دیوار به جای پاتختی
شلف ها هميشــه عملكردی شــبيه تاقچه ندارند و از 
فــرو رفتگی های روی ديــوار هم مي تــوان به عنوان 

استفاده  کوچک   خواب  اتاق  پاتختی دکوراسيون 
كــرد. اين فضای منفی در واقع می تواند بدون اشــغال 

كردن  فضای اتاق، كاماًل كاربردی باشد. 

نردبان متحرک به جاي پاتختی
اســتفاده از نردبان متحــرك به جــاي پاتختی ايدة 
منحصر به فردی اســت برای دکوراسيون اتاق خواب 
کوچک نوجوانان؛ كــه مي توان مانند تصوير آن را بين 

دو تخت قــرار داد و جلوة ويژه ای به فضای اتاق خواب 
بخشيد. متحرك بودن نردبان اين امكان را می دهد كه 
در صورت نياز به فضای بيشتر، آن را باز و بسته كرده، 

و متناسب با فعاليت های مختلف، از آن استفاده نمود.

                                        شکل 14                                                                                             شکل 15           

                                        شکل 17                                                                                             شکل 18           

                                                                                               شکل 16      
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شلف دیواری باالی تخت 
قرار گرفتن پاتختی ها كنار تخت الزامي نيست، و گاهی 
در طراحی و دكوراسيون داخلی فضاهای كوچك، بايد 
قوانين شكسته شــود. با استفاده از يك شلف ساده در 
فضای باالی تخت، به سادگی می توان فضايی برای قرار 
دادن لوازم مورد نياز خود در نزديكی تختخواب تعبيه 
نمود. اســتفاده از چراغ خواب های ديواری، به استفادة 

بيشتر از فضای شلف كمك خواهد كرد.
فضای دیوار به جاي پاتختی

در دکوراســيون اتاق خواب کوچک، به سادگی می توان 
از فضای ديوار به جاي شــلف يا پاتختی استفاده نمود؛ 
فقط طراحي اين فضا بايد توسط متخصصين انجام شود 
تــا ظاهر منحصر به فردی به دكوراســيون اتاق خواب 

ببخشد )به تصوير نگاه كنيد(. 

تكنيک های هوشمندانة چيدمان اتاق خواب های کوچک

 طراحی يك اتاق خواب كوچك می تواند كار لذت بخشی 
باشد، و با طراحی درســت و به كارگيری تكنيك های 
هوشــمندانه، می توان اتاقي دنج را به اســتراحتگاهی 

رؤيايی تبديل كرد.
 1-  از يــك پالــت رنگی محدود اســتفاده كنيد. اگر 
نمی خواهيد فضای شما كاماًل سفيد باشد، از رنگ های 

مورد عالقة خود استفاده نماييد، اما به شيوه ای درست 
و فكرشــده. در عكس باال، رنگ های روشــن به قرمز و 
نارنجی محدود شــده اند، كه تركيــب زيبايی با ديوار 
آجری و مبلمان چوبی ايجاد مي كنند و ديوارهای سفيد 

رنگ نيز جلوة  اتاق را سر زنده و شاداب كرده اند.

                                                                                               شکل 19        

                                        شکل 20                                                                                             شکل 21           
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2- بــه نور طبيعی اجــازة ورود بدهيــد. در فضاهای 
كوچك، پرده ها را به حداقل برســانيد تا بيشترين نور 
طبيعی وارد اتاق شــده و فضای اتــاق پر انرژی گردد. 
از كركره های ســاده يا پرده های نازك استفاده كنيد تا 
حتی وقتی می خواهيد آنها را بكشيد، باز هم اتاق خيلی 

تاريك نشود.
3- فضاهای نگه دارنده را به حداكثر برســانيد. ساخت 
يك فضای نگه دارندة سرتاسری )از كف تا سقف( باعث 

می شود تا از هر سانتی متر از اتاق خواب استفاده شود.
 اين فضای نگه دارنــده می تواند مكانی برای قرار دادن 
كتاب ها، و ارائه اشيای تزيينی باشد و همچنين می توان 
در آن چند كشو طراحی كرد و وسايل شخصی خود را 

در آنها قرار داد.
 اين فضاهای نگه دارنده می توانند ســطوحی داشــته 
باشند كه بتوان از آنها به عنوان ميزهای كناری، و برای 

قرار دادن آباژور استفاده كرد.

4- از اســتفاده از پنجره، هراسي نداشته باشيد. قانونی 
وجود ندارد كه شما را  از قرار دادن تختخواب در كنار 
پنجره منــع كند. اين تختخــواب در انتهای اين اتاق 

كوچك و تقريباً وسط آن قرار گرفته است.
پنجره ها دارای كركره های عمودی هســتند تا هنگام 
نيــاز، مانعی در برابــر نور ايجاد كننــد. از نور طبيعی 

می توان برای مطالعه در طول روز استفاده كرد.

5- با اســتفاده از آينه، چشــم را فريب بدهيد. ايجاد 
خطای بصری با استفاده از آينه، روشی كالسيك است 
كه هميشه به كار می آيد. يك ديوار آينه ای، كه مناسب 
اتاق خواب های كوچك اســت، فضا را از نظر بصری دو 

برابر می كند.
 در عكس باال از اين ايده به خوبی استفاده شده است.

                                                                                               شکل 22        

                                        شکل 23                                                                                             شکل 24           
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6- وســايل اتاق خواب را بر اســاس ابعاد فضای خود 
انتخاب كنيد، كه ايدة بسيار خوب و راهگشايی است.

 اين تختخواب كوچك، برای قرار گرفتن در زير شيب 
ســقف طراحی شده و از اين طريق، فضاهای ديگر اين 
اتاق آزاد شــده اند. كشوهای پيش ساخته و ميز كناری 
كه به ديوار نصب شده است و همچنين نور، كارايی اين 
اتاق را به حداكثر رسانده  و در عين حال صندلی شفاف، 

نشيمنی ساده و متناسب با فضا است.
7- ظاهــر يكی از ديوارها را تغييــر دهيد. در اين اتاق 
باريــك، ديوار انتهايــی كاغذ ديواری شــده و با ديگر 
ديوارها متفاوت اســت. اين كاغذديواری با ديگر اجزای 
اين اتاق، به ويژه پتو، هماهنگی خوبی داشــته و باعث 
شده كه فضای اتاق، يكدست و يكپارچه به نظر برسد.

8- اســتفاده از تختة پشتی تختخواب به عنوان فضای 
نگه دارنده، ايده ای هوشــمندانه اســت و از اين طريق 

می توان بيشترين استفاده را از فضای اتاق برد.
 فضای نگهدارندة پشت اين تختخواب، هم قفسه است 
و هم ميز كناری. البته به اين فضای نگه دارنده، مي توان 

كشو يا كمد دردار نيز اضافه كرد.

9- از طرح های برجسته استفاده كنيد. اين اتاق خواب 
كوچك با ديوارهای شــيب دار، فضايي بسيار پر انرژی 
دارد. يــك تختخــواب و ميز مينی ماليســتی در كنار 
كاغــذ ديواری های جذاب، جلوه ای خاص و زيبا به اين 

اتاق خواب داده اند.

شما برای چيدمان اتاق خواب های كوچك خود، چه ايده ای داريد؟ 

                                                                                               شکل 25        
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رنگ های پر طرفدار اتاق خواب 
رنگ هاي مختلف، در اصول چيدمان اتاق خواب، بسيار 
مؤثر اســت و به همين منظور بايد با ويژگي آنها آشنا 
شد. اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه »رنگ« تابع 

سليقة خريدار است.
آبی

رنگ آبــی از ديرباز به عنوان رنگــي آرام بخش برای 
دكوراســيون اتاق خواب شناخته شــده و كافی است 
آن را با ميزان تنــدی مختلف، در فضای اتاق خواب به 
كار بــرد. آبی كم رنگ، يكی از بهتريــن رنگ ها برای 
اتاق خواب عروس اســت، و بر حســب سليقه و ميزان 

تندی يا روشنی، مي توان اين رنگ را برای فضای ساير 
اتاق خواب هــا نيز انتخاب كرد و ظاهري منحصر به فرد 

به فضای داخلی اتاق خواب خود بخشيد.
بنفش و یاسی

رنــگ بنفش يا ياســی يكی ديگــر از پرطرفدارترين 
رنگ ها برای اتاق خواب اســت، تركيب رنگ ســفيد با 
رنگ بنفش، می تواند جلوة منحصر به فردی به فضای 
اتاق خواب ببخشد، بهتر است برای فضاهای كوچك تر از 
رنگ بنفش كم رنگ استفاده شود تا ظاهر فضای داخلی 

را بازتر و بزرگ تر نشان دهد.

 صورتی و گلبهی
رنگ هــای گلبهــی يا صورتی، يكی از طيــف رنگ های 
پر طرفدار برای اتاق دختر خانم ها بوده، و همواره جزء يكی 
از رنگ های مورد عالقة پرنسس ها به  حساب مي آمده است! 

 شيری 
اين رنگ می تواند در دكوراســيون اتاق خواب، جايگزين 

مناسبی برای رنگ سفيد باشد؛ اگر به رنگ سفيد عالقه 
داريد و دوست داريد گرمای بيشتری در فضای اتاق خواب 
خود داشته باشيد بهتر است اين رنگ را جايگزين رنگ 
سفيد برای اتاق خواب خود انتخاب كنيد و از دكوراسيون 

گرم اتاق خواب خود لذت ببريد.
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کرم- قهوه ای
رنگ های كرم و قهــوه ای، از ديگر رنگ های پر طرفدار 
برای اتاق خواب عروس می باشــد، اين رنگ ها به دليل 
چرك تاب بودن نيز، عمدتا مورد قبول همه قرار گرفته، 
و براي دكوراســيون اتاق خواب افراد پرمشغله، بهترين 

رنگ ها به شمار مي رود. 

 رنگ خاکستری
برای فضای اتاق خواب، از رنگ خاكســتری و طوسی 
استفاده مي شود. بهتر است در كنار آن، رنگ های شاد 
و نسبتاً پر هيجان مانند نارنجی نيز به كار گرفته شود، 
تا ظاهر آن اتاق، گرفته و دل مرده نبوده، پويا و با نشاط 

به نظر رسد. 

سبز 
رنگ سبز به فضای داخلی، طراوت و شادابی مي بخشد؛ 
البته اگــر تناژ كمرنــگ آن برای دكوراســيون اتاق 
خواب انتخاب گردد، ســاير رنگ های نوع پر رنگ آن، 
فضای اتاق خواب را كوچك تر و بسته تر نشان می دهد. 
بنا براين بهتر اســت تركيب روشن تر اين رنگ را برای 

دكوراســيون  فضای اتاق خواب اســتفاده نموده و از 
طراوت رنگ های طبيعت در فضای داخلی لذت برد.

سفيد
 نبايد از رنگ سفيد غافل شد. استفاده از اين رنگ، كه 
راه های زيادی برای به كارگيری آن در فضا وجود دارد، 

باعث بزرگ تر به نظر رسيدن اتاق می شود.

ساير رنگ های به كار رفته در اتاق خواب را با نمونه تصاوير اجرايی در كالس به اشتراك بگذاريد. 
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تختخواب  تاشو  دیواری 
 ويژگي مهم اين تخت ها، تاشو بودن آنهاست، كه چون به 
سمت ديوار تا می شوند، به آنها تختخواب تاشو ديواری 
می گوينــد. به اين ترتيب اســتفاده از اين محصول در 
منازل كوچك، بســيار مورد توجه و عالقه قرار گرفته 

است.
مطابــق  دقيقــاً  تختخواب تاشــوی ديواری،  ابعــاد 
ابعاد تشــك های موجود در بازار اســت و ليكن قبل از 
توليد و آماده ســازی بايد عــرض و طول و ضخامت يا 
ارتفاع تشــك در نظر گرفته شود ســپس با توجه به 
مســاحت مورد نياز و عمق درخواستی مصرف كننده، 
نســبت به آماده ســازی تختخواب ديواری تاشو اقدام 

شود.
تخت های تاشوی ديواری در تمام كشورها مورد استفاده 
قرار مي گيرند و گرچه در نگاه اول، قيمت تخت تاشــو 
ديواری نســبت به قيمت تختخواب ساده كمی باالتر 
به نظر می رســد، ولی با توجه به كارايی تخت تاشــوی 
از  اســتفاده  در  خانواده هــا  از  بســياری  ديــواری، 

اين تخت، رضايت بيشتري دارند.
  تخــت تاشــوی ديــواری دارای ابعــاد اســتاندارد 
با تشك می باشــد و می تواند در هر جايی اعم از منزل 

يا محل كار نصب گردد. كه در بيشــتر كشورهای دنيا 
به عنوان تخت ميهمان نيز مورد استفاده قرار می گيرد.
ايــن تخت، می تواند با عمق های متقاوت توليد شــود، 
بنا براين در صورت نياز می توان عمق تخت را نســبت 
بــه عمق تشــك بيشــتر در نظر گرفــت و در فضای 
خالی موجود يك قفســه يا چند طبقه، طراحی نمود. 
همچنين تخت تاشوی ديواری را می توان همرنگ بدنه 

يا ديوارهای دكوراسيون منزل در نظر گرفت .
 بدنة تخت تاشــوی ديواری  می توانــد از ام دی اف يا 
تخته خرده چوب ساخته شــود كه در مقايسة اين دو 
تخت تاشو، ام دی اف كيفيت بهتری خواهد داشت مگر 
اينكه در ساخت تخت تاشوی ديواری از اسكلت فلزی 
مستقل اســتفاده شــود كه در اين صورت تفاوتی در 
جنس بدنه تخت وجود ندارد زيرا فشــار، روی اسكلت 
تخت می باشــد و بدنة تخت فقط برای ايجاد زيبايی و 

دكوراسيون مورد استفاده قرار می گيرد.
اين تخت، برای همة سنين مورد استفاده قرار مي گيرد، 
و قيمت آن، بسته به جنس به كار رفته، متفاوت است. 

در برخي موارد، قيمت تخت تاشوی ديواری، تحت تأثير نام شركت عرضه كنندة آن می باشد.

تخت تاشــوی ديواری ممكن است توسط دو شركت، 
با كيفيت يكسان ولي با دو قيمت متفاوت عرضه شود 
كه اين تفاوت قيمت، گاهی معادل 5۰ درصد می باشد 
و دليل آن به تبليغات گســترده ای مربوط مي شود كه 
برخی شركت ها برای ايجاد برند انجام می دهند، كه اين 
هزينه ها موجب افزايــش قيمت محصوالت نيز خواهد 

شــد. پس در بارة قيمت تخت تاشو ديواری بايد توجه 
داشــت كه در بيشــتر موارد، كيفيت محصول تفاوت 
چندانی نداشــته و قيمت تمام شــده بسته به شهر و 

منطقه و شركت عرضه كننده، می تواند متفاوت باشد.
در شــكل هاي 34 تا 37 نمونه هايــي از تختخواب هاي 

دیواری یک و دو نفره مشاهده مي گردد.

توجه
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تختخواب ها از نظر طرح تخته های بدنه تقريبا محدوديتی 
نداشته و می توان آنها را مطابق درخواست مصرف كننده از 
بين ام دی اف های موجود در بازار انتخاب و سپس اقدام به 

توليد كرد .

انتخاب يراق با كيفيت نيز برای توليد  اين تختخواب ها از 
اهميت خاصي برخوردار است. با نصب جك ها و يراق آالت 
مرغوب، به جرئت می توان گفت كه تختخواب ديواری ،تمام 
راحتی و آرامش يك تختخواب معمولي را فراهم خواهد كرد.

انتخاب نوع جنس به کار رفته در سرویس خواب
پــس از طراحی يك ســرويس خــواب، بايد درصدد 

انتخاب جنس مناسب براي آن بود.
در ســرويس خواب های كالسيك، عموماً از چوب های 
راش و  گردو اســتفاده مي شود، كه با توجه به مواد به 

كار رفته، مي توان به كيفيت آنها پی برد.
در ســرويس خواب های مدرن، به تبع خريدار اجناس 

ساخت  آن هم قابل تغيير است.

و دکوراســيون اتاق  تزیيــن  بــرای  مهــم  نــكات 
خواب کوچک

فضای كمی در اختيار داريد ولی بايد به بهترين شيوه آن را 
بچينيد. برای طراحی و تكميل دكوراســيون يك اتاق 
خواب كوچك، بايد به چند نكتة ســاده ولی كاربردی 

توجه كنيد:

1- انتخاب حرفه اي رنگ اتاق
برای همة اتاق ها و دكوراسيون های كوچك، بايد رعايت 
كرد فقط رنگ روشــن و دلباز انتخــاب كرد، تا فضای 

كوچك تا حد امكان بزرگ تر جلوه كند.
2- تزیين شلوغ دیوار ممنوع

به عقيدة طراحان حرفه ای دكوراسيون داخلی، ديوارهای 

دکوراسیون اتاق خواب کوچک با فضاسازی بزرگ

                                        شکل 34                                                                                             شکل 35           
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فضاهای كوچــك نبايد با كاغذ ديواری هايی طرح دار و 
شلوغ  تزيين شوند، كه استفاده از ديوارپوش های چوبی 
روشــن با رگه های عمودی يا افقی كــم رنگ، گزينة 
مناسب تري خواهد بود. در صورت تأكيد بر استفاده از 
كاغذ ديواری، بايد از كاغذهايی با راه راه های كم عرض 
و كم رنگ با رنگ روشن و طرحی ماليم استفاده شود.

3- استفاده از نورپردازی مناسب
شايد در بسياری از دكوراســيون های داخلی، اهميت 
چندانــي بــه نورپــردازي ندهنــد، در حالــي كه اثر 
شــگفت انگيزي دارد. در واقع برای القای حس آرامش 

در يك اتاق خواب كوچك، اســتفاده از نورهای ماليم 
به صورت خطی و ترجيحاً تركيب زرد و ســفيد، بسيار 

مؤثر است.
4- فضا سازی 

همــان طور كه در تصاوير مشــاهده می كنيد به جای 
قرار گرفتن يك عسلی پايه دار، از يك طبقة چوبی سوار 
شــده روی پاية ديواری استفاده شده است. فضای دور 
تختخواب هم كه به نوبة خود يك اتاق اســت. گوشــة 
كنار اتاق خواب هــای كوچك ديگر نيــز همين طور 

كاربردی، طبقه بندی و كابينت بندی شده است.

            شکل 38ـ عکس اتاق خواب کوچک مدرن                            شکل 39ـ تزیينات و قفسه بندی در اتاق خواب کوچک
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184

شکل 46                                                                                    شکل 47
اتاق خواب کوچک

شکل 42                                                                                                شکل 43
دکوراسيون اتاق خواب کوچک دونفره

شکل44                                                                                             شکل45
کمد دیواری اتاق خواب کوچک



185

چيدمان اتاق خواب با نرم افزار 

شکل48                                                                                              شکل 49
                        نورپردازی  اتاق خواب کوچک                                        استفاده از نمایشگر  ال سی دی1  در اتاق خواب کوچک

LCD.1 مخفف حروف Liquid Crystal Display است، به معني نمايشگر كريستال مايع.

شکل 50                                                                                             شکل 51
تزیين دیوار  اتاق خواب کوچککمد لباس اتاق خواب کوچک   



186

شکل52                                                                                                 شکل 53
اتاق خواب کوچک دونفره

شکل54                                                                                         شکل 55
اتاق خواب کوچک شيک

شکل56
سرویس چوب اتاق خواب کوچک



187

چيدمان اتاق خواب با نرم افزار 

تشک

تشك را می توان ركن اصلی كاالی خواب منزل دانست.
الزم به ذكر است كه هنگام خريد، مهم تر از نوع طراحی 
يا جنس ســرويس خواب، تشكی اســت كه برای آن 

سرويس خواب تهيه می شود.
 اغلــب چنين فكر می كنند كه بهتريــن زيرانداز برای 
مبتاليــان به كمر درد، اســتفاده از زمين ســفت و يا 
حداكثر اســتفاده از يك اليه پتو اســت! در حالی كه 
تجربه نشان داده است كسانی كه از درد قسمت تحتانی 
كمر خود رنج می برند، نبايد از زيرانداز )تشــك( سفت 

استفاده كنند.
در يك بررســی مقايســه ای بين تشــك های سفت و 
نيمه ســفت، مشخص شــده گروهی كه از تشك های 
نيمه سفت اســتفاده كرده اند در مقايسه با گروه ديگر، 
كاهش قابل توجهی در ميزان درد كمر خود احســاس 
كرده اند. به عبارت ديگر: تشك های سفت در برابر قوس 
و انحنای طبيعی ستون فقرات انعطاف پذير نبوده و در 
نتيجــه هنگام خواب، به ســتون فقرات و ماهيچه های 
اطراف آن فشار بيشتری وارد می شود كه در طول زمان 
به صورت درد بــروز می نمايد؛ مگر درموارد خاص كه 
تجويز پزشــك معالج، استفاده از تشــك سفت باشد. 
همة افراد پس از سپری كردن يك روز پر كار و شلوغ، 
خواســتار يك خواب راحت و آســوده هستند، و الزمة 
يك خواب راحت، برخورداری از سرويس خواب مناسب 

است كه »تشك« جزء اصلي سرويس خواب مي باشد.
 ویژگی تشک های خوب چيست؟

الف( راحتی: يك تشــك خوب تكيه گاه مناسبی برای 
بدن )از سر تا پا( است و حالت ستون فقرات را در همان 

وضعيت ايســتاده نگه می دارد. در زمان انتخاب تشك، 
بيشــتر بايد به وضعيت قرار گرفتن شانه، باسن و كمر 
روی تشك دقت كرد، زيرا هنگام خواب، بيشترين وزن 

بدن روی اين نقاط متمركز مي شود.
ب( دوام: كيفيت مواد به كار رفته در تشك، بسيار قابل 
اهميت است؛ شايد خريدار برای تهية تشكی كه دارای 
كيفيت باال اســت، مجبور به پرداخــت هزينة باالتری 
شــود، اما ارزشش را دارد. با اين كار نه تنها مدت زمان 
بيشتری می تواند از آن استفاده كند، بلكه بدنش نيز در 

آرامش كامل به سر می برد.
ج( فضا: اگر تشك خيلی كوچك باشد، آرامش و آزادی 
زمان خواب را از فرد می گيرد. يك فرد سالم در حدود 
4۰ تا 6۰ مرتبه غلــت می خورد؛ بنا براين برای تجربة 

يك خواب راحت بايد آزادی حركت داشته باشد.
د( جنس

اسفنج: در تشخيص نوع اسفنج به كار رفتة تشك، بايد 
به وزن و تراكم آن دقت كرد)در سايت »خواب شاپ« 
قسمت خصوصيات تشك، نوع اسفنج ذكر شده است(.

فنر: نوع فنر بندی تشــك، ضخامت مفتول فنر و فريم 
دور تشك در كيفيت تشــك های فنری مهم هستند. 
تشــك هايی كه دارای فنر پاكتی هســتند، از كيفيت 
بيشــتری برخوردارند، زيرا تك تك فنرها داخل پاكت 
فنر بوده و منفصل هستند و درصورتی كه دو نفر روی 
تشــك خوابيده باشــند، با تكان خوردن يكی، ديگری 
متوجه نخواهد شــد. همچنين در دراز مدت فنرها به 

دليل اصطكاك با يكديگر جير جير نخواهند كرد.
ارتفاع تشــک: با توجه به اليه های داخلی تشــك اعم 
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از موكت، الياف، پنبه و رويه، ارتفاع تشــك ها متفاوت 
خواهد بود، كه در طول عمر تشك نقش بسزايي دارند. 
در واقع هرچه ارتفاع تشك بيشتر باشد، مرغوب تر است 
در ضمن اگر از روتختی اســتفاده شود، به دليل ارتفاع 
بيشــتر، ســرويس خواب زيباتر به نظر خواهد رسيد و 

ملحفة روتختی، جلوة بهتری خواهد داشت .
داراي  جديــد،  نســل  تشــك هاي  فــوم:  ممــوری 
 مموري فــوم هســتند كه قيمــت باالتــري دارند. 
مموري فوم برای اولين بار توسط سازمان فضايی آمريكا 

و براي جلوگيری از عوارض ناشــی از شــتاب ثقل به 
هنگام پرتاب فضاپيماها بر بدن فضانوردان اختراع شد؛ 
ســپس به عنوان يك محصول بســيار مفيد و ضروری 
به خانه های مردم اروپــا و آمريكا راه پيدا كرد. ويژگی 
منحصر به فرد فوم های هوشــمند، تغيير شكل در اثر 
دمای بدن، برگشــت پذيری مناسب پس از برداشتن 
نيرو در ناحية تماس، تســهيل در جريان گردش خون، 
جلوگيری از گرفتگی عضالت و نيز جلوگيری از درد در 

ناحية ستون فقرات است.

1 – تشــک فنری:  تشــك فنري براي سنين پايين تر 
و افراد با وزن كمتر مناســب است، زيرا به علت حالت 
ارتجاعي ای كه دارد، وزن در سطح تشك پخش مي شود. 
اين تشك ها نسبت به نوع طبی و فنری ارزان تر هستند.
2 – تشک طبی و فنری: تشك طبي و فنري يك انتخاب 
ايده آل براي تمام ســنين اســت. اين تشك به دليل 
داشتن اسفنج با دانســيتة باال و فنربندي متراكم تر و 
فشــرده، عالوه بر طول عمر باال، خوابي توأم با آرامش 
به ارمغــان مي آورد. با توجه به اينكه در اين تشــك ها 
فنر پاكتی و منفصل اســتفاده شده بايد دارای مموری 
فوم باشــند و همچنين با توجه به ارتفاع تشك، از نظر 

كيفيت و قيمت متفاوت خواهند بود.
3 – تشک طبی: تشك هايی هستند كه فنر ندارند و فقط 
دارای خاصيت طبی مي باشند. تشك طبی نوع فومی، 
ارزان ترين تشــك اســت كه از خصوصيات آن سبك، 
ســفت، قابل شستشو و زيپ دار بودن است. جنس آن 

از يونوليت بوده با عمر نســبتاً كم، كــه براي مصارف 
كوتاه مدت توصيه مي شــود. تشك طبی نوع اسفنجی، 
نرم تر و با كيفيت تر است و با توجه به نوع اسفنج، قيمت 
و كيفيت متفاوتی دارد.تشك تمام مموری فوم، تشك 
طبی اســت كه كاًل دارای مموری فوم اســت و قيمت 

نسبتاً باالتری دارد .
4 – تشــک آبی: تشــك های آبی نيز به خاطر آرامشي 
كه ايجاد مي كنند طرافــداران خاص خود را دارند و با 
پــر كردن آب گرم، حالت ارتوپديك پيدا می كنند. اين 
تشــك ها در مصارف خاص استفادة بيشتري دارند و با 
پركردن آب، ســنگين می شوند. بديهي است اگر پنچر 

شوند، به درد سر خواهيد افتاد.
5 – تشــک بادی: ميزان سفتی اين تشك ها را می توان 
با يك دســتگاه كنترل از راه دور كه به كمپرســور هوا 
متصل است تنظيم كرد، ولي پنچر شدن تيوپ از معايب 
آن است. اين تشــك ها برای يك دورة كوتاه مدت در 

شکل 60
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ســفر آن هم به دليل انتقال آسان، بسيار مناسب، ولی 
به عنوان تشــك خواب در اتاق خــواب، انتخابي كاماًل 

نادرست است.
تشک باید سفت یا نرم باشد؟

تشك بايد به اندازه ای ســفت باشد كه ستون مهره ها 
در » وضعيت عملكرد« )يعنی همان مقدار انحنايی كه 
در حالت ايســتاده در كمر وجود دارد( قرار بگيرد. اگر 

تشــك آن قدر سفت باشد كه اين انحنا به طور كامل از 
بين برود و يا آن قدر نرم باشــد كه كمر بيش از اندازه 
انحنا پيدا كند، فرد دچار كمر درد می شود. البته وزن 
افراد، در تهية تشك مناسب، بسيار قابل اهميت است .

ميزان سفتی يا نرمی تشك ها در سايت »خواب شاپ« 
قسمت خصوصيات تشك ها قيد شده است .

تشــک با درجة نرمی 1 : بســيار نرم و مناســب برای 
وزن های سبك.

تشک با درجة نرمی 2 و 3 : نرم و مناسب برای افرادی 
كه خواهان تشك نرم هستند.

تشــک با درجة نرمی 4 و 5 : تشــكي طبی و فنری و 

نرمال، كه براي همه مناسب است.
تشک با درجة نرمی 6 و 7 : تشك هايی سفت با اسكلت 
يا فنربندی سفت، و مناســب كسانی است  كه تشك 

سفت را می پسندند.

1- بــا دســت زدن و خوابيدن چنــد دقيقه ای روي تشــك، نمی توان به كيفيــت آن پی بــرد؛ بنابراين به 
خصوصيات، اليه های داخلی و گارانتی تشك دقت كنيد.

2- هر قدر وزن شما بيشتر باشد، به تشكي با تراكم فنر بندي باالتر و همچنين فريم ضخيم تر نياز داريد.
3 - اگر قرار اســت تشــك دونفره بخريد، حتماً به اندازة آن توجه كنيد و به هيچ عنوان 2 عدد تشك يك نفره 
به جاي تشــك دو نفره تهيه نكنيد، زيرا بعد از مدتي به علت يكسان نبودن وزن افراد، تشك ها توازن و تعادل 

خود را نسبت به هم از دست خواهند داد.
4 - فقط در مواقعي كه زمان كمي به تشك نياز داريد از تشك هاي يونوليتي استفاده كنيد.

5 -  از خريد تشك هاي متفرقه و بي نام و نشان، و بدون ضمانت خودداري نماييد.
6 - در صورت امكان، از پد ضد آب استفاده كنيد.

7 - براي تميز كردن تشك، از سشوار و دستمال تميز كمك بگيريد.
8 - اجازه ندهيد بچه ها از تشك، به عنوان آكروبات بازی استفاده كنند.

9 - هر 6 ماه يك بار آن  را 18۰ درجه برگردانده و سر و ته نماييد.
1۰ - هر 3 ماه يكبار، هم از عرض و هم از طول، به قسمت های مختلف آن ضربه های آرامی وارد كنيد.

11- هميشه بزرگ ترين تشكی را بخريد كه در اتاقتان جا می گيرد.

شکل 61

توجه
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مدل هايی كــه دارای فنرهای منفصل )نســل جديد 
فنر به صورت پاكت اســپرينگ( و دارای مموری فوم 
)فوم هايــی كه از مواد طبيعی بــوده و به وزن و دمای 
بدن حســاس می باشند( هســتند، بهترين تشك های 
توصيه شــده برای خواب می باشند، زيرا تمامی قوس 
و انحنــای بدن را پر كرده و ســتون فقرات را در يك 
راستا به حالت طبيعی قرار می دهند و هيچ فشاری به 

ماهيچه های اطراف ستون فقرات وارد نمی آورند.
ما، يك ســوم عمرمان را در خواب هستيم و در نتيجه 
روی تشــك می گذرانيم، با احتساب اين عمر طوالني، 
متوجه مي شــويم كه خريد تشــك يكی از مهم ترين 
خريدهايی اســت كه مستقيماً با ســالمت در ارتباط 

است.

ویژگي هاي تشک استاندارد 
قبل از خريد تشــك، بايد ويژگي  تشــك استاندارد را 
دانســت. ســازمان ملي اســتاندارد ايران، ويژگی های 
خاصی را برای تشك اســتاندارد ارائه نداده است؛ ولي 
يك تشك اســتاندارد، بايد فنرهايي قوی داشته باشد؛ 
همچنين نوع پارچة تشك، استحكام و مقاومت آن، نوع 
دوخت و شــرايط آماده سازی و بســته بندی تشك، از 
عواملي هستند كه از نشانه هاي مرغوبيت تشك به شمار 
مي روند. در انتخاب نوع تشك های وارداتی نيز، بايد دقت 
كرد كه امكان ارائة خدمات پس از فروش و از آن مهم تر، 
در ايران نمايندگی داشته باشد، زيرا بعضی از تشك های 
وارد شــده توســط تّجار، فاقد كيفيت الزم بوده و فقط 

باعث هدر رفتن ارز و نارضايتي مشتري خواهد شد.

ابعاد استاندارد تشک خواب

محل قرار گرفتن تخت خواب در اتاق
مهم ترين مســئله درفضای اتاق خــواب، گرد آوری 
امكانــات برای ايجاد آرامش اســت.محل قرار گرفتن 
تخت دريك اتاق خواب، تأثير بســزايی دراحساسات 
فرد و آســايش او دارد؛ مثاًل كســانی كه از اعتماد به 
نفس بااليی برخوردارند، خوابيدن درهرگوشــه ای از 
اتــاق برای آنها فرقــی ندارد، ولی افــراد مضطرب و 

آشفته ترجيح می دهند دركنار ديوار بخوابند.

  انــدازة اتاق خواب با توجه به ابعاد تختخواب تعيين 
می شــود. طراحی اتاق خواب بايد به گونه ای باشــد 
كــه حداقل 6۰ ســانتی متر و يا درحالــت بهتر 75 
سانتی متر فضای باز در اطراف تختخواب وجود داشته 
باشد؛ اين مسئله براي مرتب كردن راحت تختخواب 

بسيار مهم است. 
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اگــر تختخــواب موازی بــا پنجــره )بــرای مطالعه 
 كــردن و ديــدن بيــرون( قرار گيــرد، بهتر اســت.
هميشه بايد يك جفت پاتختی در سمت چپ و راست 
تختخواب دو نفره وجود داشــته باشد . البته وجود يك 
قســمت بلند در باالی ســر، كه بتوان روی آن چراغ 
 ديواری)بــرای مطالعه( نصب كرد، خيلی مفيد اســت.
 عالوه برلوازم و دکوراســيون اتاق، شــكل قرارگرفتن 
قابــل اهميــت اســت: نيــز   و موقعيــت تخت هــا 
 _ ترجيحاً ســر فرد به طرف شــمال اتــاق قرار گيرد.

_ وضعيت فرد  نسبت به نور چراغ و  در و  پنجره، بايد طوري 
 باشد كه در آرامش و راحتی او تأثير منفي نداشته باشد.

_ اگر در اتاقي بيش از يــك تخت وجود دارد، بايد به 
 موقعيت هر يك از تخت ها نسبت به يكديگر توجه نمود. 
در صورتــي كه در اتاق محدوديت فضا وجود داشــته 
باشــد، برای صرفه جويی، مي توان از تخت هايی كه به 
ديوار نصب می شــوند استفاده كرد. دراين نوع تخت ها 
مهم ترين موضوعی كه درنظر گرفته می شــود، ارتفاع 
آنها نسبت به يكديگر است؛ اين ارتفاع بايد بنا برارتفاع 
بدن در حالت نشسته باشد) در 95% مردان 18 تا 79 

ساله، 98/8 سانتی متر است.(
فاصلة استاندارد بين رويه تشك و نزديك ترين مانع در 

باالی سر 1۰1/6 سانتی متر مي باشد.
پالن چيدمان انواع اتاق خواب

شکل 67

365cm×460cm شکل 70ـ یک جفت تخت ـ دو کمد در اتاق به ابعاد

       شکل 68 ـ تخت دو نفره ـ یک کمد در اتاق
                                          305cm×360cm به ابعاد       

شکل69 ـ یک جفت تخت مجزا  در اتاق
  330cm×490cm به ابعاد
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       شکل 71 ـ اندازه پيشنهادی یک تاق خواب متوسط 305cm×365cm است. این تصاویر براین داللت دارند که چگونه می توان 
در اتاقی تنها به اندازه 290cm×335cm یک تخت دو نفره، پاتختی، صندلی و میز آرایش را جای داد.

       شــکل 72ـ  توصيه می شــود که بيش از 2 نفر از یک اتاق 
خواب استفاده نکنند. در مواقعی که بودجه و یا محدودیت های 
مکانی اجــازه هيچ گونــه انتخابی را نمی دهد، ممکن اســت 
آرایش خوابگاهی ضروری به نظر برســد. اداره توسعه مسکن و 
شهرســازی ایاالت متحده آرایش طرح باال را پيشنهاد می کند.

       شکل 73ـ  اتاق خواب دو نفره مساحت خالص 14/7 مترمربع 
به احتمال قوی افرادی که از این نوع اتاق خواب استفاده می کنند 
عبارت اند از: بزرگساالن، بچه مدرسه ای های هم جنس، بچه های 
غير هم جنســی که زیر 9 سال باشــند و بچه های زیر 7 سال.

290cm×335cm                                          290cm×335cm              
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       شکل 74 ـ )الف( و )ب( اتاق خواب اصلی؛ )ج( اتاق خواب اصلی بدون تختخواب بچه

       شکل 75 ـ )الف( اتاق خواب یک نفره )ب( اتاق خواب دو نفره

                                         شکل 76                                                                                    شکل 77

فواصل اثاثيه
به منظور تأمين فضای کافی برای استفادة مناسب از 

لوازم اتاق خواب، نباید فواصلی کمتر از اندازه های 
زیر در نظر گرفت )شکل ...و....(:

105 سانتی متر فاصله در یک طرف یا پایين تخت 
برای پوشيدن لباس

15 سانتی متر فاصله بی حاشية کناری تخت و 
حاشية کناری ميز آرایش یا قفسة کشودار

آرایش اثاثيه
مکان درب ها و پنجره ها باید امکان ایجاد 

آرایش های مختلف اثاثيه را فراهم آورد.
90 سانتی متر فاصله در جلوی ميز آرایش، کمد و 

قفسة کشودار 
60 سانتی متر فاصله برای محل هایی با رفت و آمد 

بيشتر )از طرف درب به سمت کمد و غيره(
55 سانتی متر فاصله در یک طرف تخت برای رفت 

و آمد 
30 سانتی متر فاصله در طرفی از تخت دو نفره که 

کمتر استفاده می شود.
در تخت دوقلو یا تک نفره می توان طرفی را که کمتر 

استفاده می شود در مقابل دیوار قرار داد، البته به 
غير از اتاق  خواب های افراد مسن.
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شکل 78                                                                                             شکل 79

شکل 80                                                                                             شکل 81

شکل 82                                                                                             شکل 83
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اصول طراحی از کمد دیواری در اتاق خواب
باتوجه بــه اينكه ملزومات اتاق خــواب مانند لباس ها 
رختخواب، لوازم شــخصي، كفشــهاي مجلسي اعم از 
بزرگسال يا كودكان، در محفظه اي به نام كمد ديواري 

به طور مرتب چيده شــده و نگهداري مي شــود؛ ابعاد، 
اندازه ها و اصــول چيدمان داخل كمــد ديواري را در 

شكل هاي 85 تا 93 مشاهده مي كنيد.

شکل 85                                                                                              شکل 86

شکل 84
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شکل 87

                             شکل 88                                                                                                  شکل 89

                           شکل 90                                                                                       شکل 91
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با توجه به تنوع اشــيای موجود در اتاق خواب و نيز تنوع 
رنگ در اين قسمت، و از طرفی عدم وجود ذهنيت مشتری  
نسبت به آنچه برايش طراحی می كنيم ، نيازمند ابزاری 
هســتيم كه بتواند موارد زير را به صورت دو بعدی و سه 
بعدی رنگی و قابل تجسم يك فرد در اختيارمان قرار دهد:

1- امكان ايجاد فضای اتاق ) ديوارها، سقف، كف، پنجره، 
در و . . . (

2- امكان ايجاد مبلمان اصلی اتاق خواب  )كمد، كتابخانه، 
تختخواب، مبل، ميز تحرير، صندلی و . . . (

3- امكان ايجاد اشيا و لوازم تزئينی موجود در اطاق، مانند 

شکل 91

                            شکل 92                                                                                          شکل 93

KitchenDraw ,google  sketchup طراحی مبلمان اتاق خواب با استفاده از نرم افزار

فعاليت عملی
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فــرش يا قاليچه ، كاغذ ديواری يــا رنگ ديوار، طاقچه ، 
قرنيز، كناف سقف و پرده(

4- امــكان ايجاد اشــيای تزيينی اختصاصــی )كتاب، 
لوازم تحرير و . . . (

5- امــكان ايجاد محيط طراحــی در حداقل زمان، و نيز 
انتخاب يا تغيير رنگ هر كدام از اشيای نام برده شده در باال.

6- امكان ايجاد تصاوير پويانمايي )انيميشن( برای درك 

بهتر مشتری از فضای طراحی شده و جلب نظر وی
7- امكان كمك به توليد اشــيای ساختنی )كمد، دراور، 
تختخواب، پاتختی، قاب آينه و . . .( از طريق ارائه ليست 
برش قطعات و ليســت يراق آالت موجــود ) لوال، پايه، 
دســتگيره، ريل، پايه، پيچ، خارطبقه و غيره( در محيط 

طراحی.

درفصل هــای اين كتاب با نرم افــزار google sketchup و در كتاب طراحی مبلمان خواب كودك ونوجوان 
با نرم افزار طراحی ســه بعدی Kitchendraw5.0  آشــنايی پيدا كرديد، بنابراين پيشــنهاد می شود پس از  
طراحی مبلمان اتاق خواب، از نرم افزار kitchendraw6.5  كه قابليت وارد كردن موضوعات طراحی شــده با 
فرمت skp را دارد، استفاده كنيد. ناگفته نماند كه می توانيد همة طراحی های ذكر شده در اين كتاب را در اين 

نرم افزار انجام دهيد .

تمامی موارد هفت گانة باال، به راحتی و با سرعت توسط 
اين نرم افزار قابل اجرا است . بسياری از اشيای مورد نظر 
ما، به صورت آماده و با قابليت تغيير رنگ سريع، در نرم 
افزار KitchenDraw   موجود است، و موارد اختصاصی 
و سفارشــی نيز با قطعاتی كه در نــرم افزار برای چنين 

مواردی پيش بينی گرديده، قابل ساخت می باشد. 
بــرای طراحی اتاق و مبلمان اتــاق خواب، با فرض تهية 
اشيای پيشنهاد شده در اين كتاب، با نرم افزار كيچن دراو  

1تا 2 ســاعت و برای نرم افزار اسكچ آپ بيش از 3 تا 4 
ســاعت زمان مورد نياز اســت. ناگفته نماند كه كسب 
رضايت همة مشتريان برای انتخاب رنگ مناسب اتاق 
خواب، كار ساده ای نبوده و ممكن است بارها به تغيير 
رنگ اشيا يا جابه جايی و چيدمان مجدد آنها نياز شود؛ 
كه البته اين تغييرات در همة سطوح، با نرم افزارهاي 
Kitchen Draw و google sketch up راحتــی 

انجام شدنی است.

برای افزايش كيفيت رندر نرم افزار گوگل اسكچ آپ، سيستم رايانه بايد به نرم افزار جانبی v-ray  مجهز باشد.
پيش از اين، با نرم افزارKitchen Draw  آشنا شده ايد. و اكنون می توانيد عالوه بر استفاده از اشيای آماده در 
كاتالوگ های برنامه، اشيای جديدی را ساخته و در طراحی مبلمان اتاق كودك و نوجوان از آنها بهره بگيريد. 

قبل از اينكه آبجكت های ســاخته شده در چهار فصل 
قبل را توسط نرم افزارهای كيچن دراو و گوگل اسكچ آپ 
چيدمان كنيد، الزم است به نمونه هايی از طراحی های 

مبلمان اتاق خواب كه  توســط ساير كاربران اجرا شده 
و در سايت های اينترنتی موجود می باشد، توجه نماييد. 

                                         شکل 94                                                                                            شکل 95

توجه

نكته
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نمونه طراحی کالسيک مبلمان اتاق خواب

همان گونــه كه در تصاوير مشــخص اســت، با وجود  
آبجكت های آماده در نرم افزار گوگل اسكچ آپ، باز هم 
رندرها از كيفيت خوبی برخوردار نيستند، بنا براين بهتر 
است در ادامه، از نرم افزار پيشرفتة كيچن دراو با ورژن 

6/5 استفاده شود.
kitchen draw 6/5چيدمان مبلمان اتاق خواب با نرم افزار

در چيدمان مبلمان، هيچ يــك از اجزا نبايد تداخل يا 
مزاحمتی برای هم ايجاد كنند، بنابراين طراح عالوه بر 
قدرت تجسم، بايد از اندازه و ابعاد و فضای مورد اشغال 

در حالت عادی و يا بازشــدن درها و كشوها اطالعات 
كافي داشــته باشد. گاهي مشاهده می شود كه مشتری 
ابتدا با رضايت كامل، وســايل را بر اساس سليقة خود 
خريداری مي كند اما بعد در چيدمان دچار مشــكالتي 
بزرگ مي شــود. اكنون با به كارگيري نرم افزار كيچن 
دراو 6/5 مي تــوان چيدمان وســايل را در موقعيت و 
حاالت مختلف انجام داد و بهترين آنها را انتخاب كرد. 
نكتة جالب توجه در بارة اين نرم افزار وجود يك سري 
امكانــات و كيفيت رندر قوي تر اســت كه آن را از نرم 
افزارهاي مشابه و حتي گوگل اسكچ آپ متمايز مي كند.

بــراي چيدمــان اتاق خواب، عوامل مختلفی تأثير گذارند كه می توان به موقعيت در و پنجره، كمد ديواری و . .  
اشاره نمود. 

                                       شکل 96                                                                                               شکل 97

                                       شکل 98                                                                                               شکل 99

                                       شکل 100                                                                                               شکل 101

توجه
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انتقال طراحی مبلمان از نرم افزار گوگل اســكچ آپ  به 
نرم افزار کيچن دراو:

جهت مشاهده كيفيت ِرنِدر در نرم افزار گوگل اسكچ آپ 
قبــل از انتقال طراحی انجام شــده )شــكل 1۰2( در 
نرم افزار اسكچ آپ به كمك v-ray )شكل 1۰3( طبق 

دستور زير عمل ميكنيم :     
 plugins> v-ray > render همان گونــه كــه در 

تصوير )1۰4( مالحظه می كنيد رندر از كيفيت مطلوبی 
برخوردار نيســت لذا بر اين شديم تا به كمك نرم افزار 
كيچــن دراو  ورژن 6/5 رندری بــا كيفيتی مطلوب تر 
داشــته باشيم و برای اين منظور بايد خروجی با فرمت 
skp تهيــه و ذخيره نماييم تــا  بتوانيم جهت ورود به 

نرم افزار كيچن دراو 6/5 استفاده نماييم.

شکل 103                                                                                            شکل 102

شکل 104

جهت انتقال طراحی انجام شــده با نرم افزار گوگل اسكچ آپ بايد ابتدا فايل را مطابق دستور و تصاوير زير ذخيره 
نمود. به تصاوير 1۰5-1۰8 توجه كنيد :

File > save as > rename file > save

شکل 105                                                                                            شکل 106
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شکل 107                                                                                             شکل 108

نكتــة قابل توجه اين اســت كه وقتــی فايل خروجی 
طراحی شده وارد  نرم افزار كيچن دراو می شود اجزای 
هــر آبجكت به صورت گروهــی در آمده كه در محيط 
نرم افزار كيچن دراو 6/5 امــكان تغيير رنگ آن وجود 
ندارد لذا برا ی تغيير رنگ بايد از همان محيط نرم افزار 

اسكچ آپ طبق دستور و تصاوير زير عمل نمود.
 Window>materials>select -1

پس از انجام اين دســتور رنگ يا تكسچر مورد دلخواه 
را انتخاب نموده و نشــانگر ماوس تبديل به سطل رنگ 

خواهد شــد. با كليك بر روی قطعة مــورد نظر، رنگ 
تغيير خواهد كرد . حال اگر بخواهيم فقط رنگ تكسچر 
تشك را تغيير دهيم ، ابتدا تشك را در نرم افزار انتخاب 
نموده و طبق دستور باال روی آيكن   كليك كرده 
)شــكل 1۰9 و11۰ ( و از قســمت COLOR با تغيير 
در مقاديــر S , H , E  رنگ دلخواه خود راروی قطعه، 
اعمال می نماييم. ودر پايان فايل را طبق دســتوری كه 

با آن آشنا شديد ذخيره می كنيم )شكل111و112(.

شکل 110                                                                                                  شکل 109

شکل 112                                                                                           شکل 111



202

شکل 114                                                                                                 شکل 113

شکل 115

انتقال فایل ذخيره شده به نرم افزار کيچن دراو  6/5:
نرم افزار كيچن دراو 6/5 نسبت به ورژن 5 از لحاظ كاربرد 
تفاوت كمی نسبت به آن دارد وفقط  از نظرگرافيكی مانند 
رندر گيری و نور پردازی و همچنين قابليت ايمپورت با ساير 

فرمت ها را می توان نام برد.
بديــن منظور ابتدا پــس از ورود به محيط نرم افزار طبق 

دستور عمل هايی كه در ســال گذشته آموخته ايد  ابتدا  
بايد ديوار چينی نماييم )شكل15( و پس از قرار دادن در 
و پنجره مطابق )شــكل 16 و 17(طبق دستور زير فايل 
ذخيره شده با فرمت SKP را  وارد برنامه نماييم )شكل18( 

FILE >IMPORT>SKP

شکل117                                                                                                 شکل 116

شکل 119                                                                                                 شکل 118
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پس از ايمپورت فايل )شــكل 19( با انتخاب هر قطعه 
می تــوان چيدمان مورد نظــر و تغييــرات الزم را در 
محيط نرم افزار ايجاد نمود بــرای اين كار روی هر يك 

از آبجكت هــا كليك كرده و به كمك  MOVE آنها را 
جابه جا و در محل مورد نظر قرار می دهيم )شكل2۰(.

شکل 121                                                                                            شکل 120

در اينجــا ما نمی توانيم تغييری در ابعــاد قطعات وارده 
به نرم افزار از قبيل تخــت و كمد و پاتختی و ... را ايجاد 
كنيــم اما  می توانيم هر ابجكت يا قطعــه را در نرم افزار 
كيچــن دراو به طراحی اضافه نماييــم، مثاًل قاب آيينه. 
بــه اين صورت كه روی ديواری كــه دراور ميز آرايش را 
چسبانده ايم كليك می كنيم و با استفاده از SHAP يك 
مستطيل  به ابعاد عرض دراور يعنی 932و قد 8۰۰ ميلی 

OVERFLOW RESPECTING>… SHAP>KITCHEN&BATHROOM 
V>3WORKTOP>SPEC(SHAP<)MODIFY

متر  ايجاد می كنيم ســپس روی يكی از مربع های كنچ 
شيپ كه به رنگ قرمز می باشد كليك راست كرده و طبق 
دستور زير عمل می كنيم تا مستطيلی به ابعاد 772×64۰ 
ميلی متر در داخل مستطيل ايجاد گرديده و سپس دستور 
شيپ فوق را اجرا می كنيم تا دو مستطيل به فواصل 8۰ 
ميلی متر داخل هم ايجاد گردد و در ادامه صفحه گذاری 

می كنيم.

شکل 123                                                                                              شکل 122

سپس طبق دســتور DECORATION <MIRROR@  آينه به ابعاد H =68۰ & W =792 را داخل 
قاب قرار می دهيم ) شكل24(.
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 شکل 124

25                     27   28   26   29     30                                                                                 

در پايــان می توانيم به كمك آيكون های   انواع نماها را از طراحی داشــته 
باشيم.

شکل 126                                                                                           شکل 125

 شکل 128                                                                                          شکل 127    

 شکل 130                                                                                      شکل 129



205

چيدمان اتاق خواب با نرم افزار 

شکل 132                                                                                             شکل 131

شکل 134                                                                                           شکل 133

شکل 135

شکل 136
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موقعيت اتاق خواب
اولين مرحله در طراحی هــر فضا، تعيين موقعيت آن 
فضا اســت و پس از آن است كه می توان به ساير موارد 
نظيــر فرم و رنــگ و غيره پرداخت. لــذا مكان يابی را 
بايســتی اولين مولفه كالن طراحی دانست. همان طور 
كه اشاره شد، الزمه طراحی اتاق خواب، توجه به الزامات 
استراحت و خواب )به عنوان فعاليت اصلی جاری در اين 
فضا( است و توجه به اين موضوع در تعيين موقعيت و 
مكان يابی اتاق خواب حائز اهميت اساسی است. با توجه 
به مضمون برخی آيات و روايات، اتاق های خواب نبايد 
رو به معابر عمومی مكان يابی شوند. زيرا اوال همان طور 
كه شــب ) به عنوان بســتر زمانی خواب( آرامش بخش 
اســت - كه آيات آن در بخش قبل ذكر گرديد- بستر 
مكانی خواب نيز بايستی تأمين كننده آرامش الزم برای 
استراحت باشد و تأمين اين مهم در فضاهای رو به معابر 
عمومی )به ويژه در بافت های شــهری معاصر كه مملو 
از انواع آلودگی های صوتی در ســاعات مختلف شبانه 
روز است( كاری بسيار دشوار است. ثانياً همان طور كه 
به تصريح آيات ذكر شــده در بخش قبل، بستر زمانی 
خواب، پوشاننده اســت و انجام اين عملكرد را در ستر 
و پوشش خود ميســر می دارد، بستر مكانی خواب نيز 
بايستی به نحوی باشــد كه پوشاننده باشد تا موقعيت 
مستور آن، فرد را از دامنه ديد ديگران به كلی محفوظ 
دارد و اين اطمينان را به وی دهد كه در فضايی مستور 

و كامال پوشاننده می تواند به استراحت بپردازد. 
الزمــه چنين امری، عــدم مجاورت بــا معابر عمومی 
است زيرا فضاهای مجاور معابر عمومی، غالبا در دامنه 
ديد ديگران قرار دارنــد ) مگر آنكه با روش هايی نظير 
پوشاندند بازشوها با انواع پرده و غيره ديد به داخل اتاق 
كامال مســدود شود كه اين امر سبب خواهد شد دامنه 
ديد فرد نيز به محيط بيرون مسدود شود و نور و تهويه 
اتاق نيز به خوبی تامين نشــود.( لــذا مكان يابی اتاق 
خواب رو به معابر عمومی با ويژگی مســتور بودن اين 
فضا در تقابل اســت و ترجيحاً بايستی اين نوع اتاق ها 
در جبهه پشــت به معابر عمومی مكان يابی شــوند. در 
نظام شهرســازی معاصر ايران كه الگوی تفكيك زمين 

غالباً در دو طرف معبر در دو گونه زمين های شــمالی 
و زمين هــای جنوبی انجام می شــود هر پالك فقط از 
دو جبهه قابليــت نورگيری دارد؛ جبهه حياط و جبهه 
خيابان يا كوچه ) مگر آنكه در داخل پالك هم از نورگير 
استفاده شود. اين امر سبب تغيير الگوی مسكن معاصر 
از درونگرا به برونگرا شــده است كه تنها گزينه ممكن 
برای تامين الزامــات مكان يابی مطلوب اتاق خواب در 
چنين الگويــی، جبهه حياط اســت ) البته آن هم به 
شرطی كه حياط مشــاع نباشد زيرا در پالك هايی كه 
حياط مشاع اســت- مانند  آپارتمان ها- نقش حياط به 
لحاظ خصوصی يا عمومی بودن تفاوت چندانی با نقش 
معبر ندارد و در چنين حالتی، مكان يابی اتاق خواب رو 
به حياط كمك چندانی به مســتور بودن آن نمی كند.( 
اما در مســكن ســنتی، به دليل درون گرا بودن الگوی 
مســكن، مكان يابی اتاق خواب در چهار جبهه مختلف 
ميسر بود و همه اين جبهه ها، ضمن تأمين نور و تهويه 
الزم، امكان رعايت ويژگی مستور بودن از معابر عمومی 

را نيز تامين می كردند.
4-2- هندسه و فرم اتاق خواب

موضوع مهمی كه پس از مكان يابی اتاق خواب بايستی 
به آن پرداخته شــود چگونگی فرم و هندســه مطلوب 
برای اين فضا است. به بيان ديگر، پس از آنكه موقعيت 
اتاق خواب در منزل مشخص شد بايستی به اين موضوع 
پرداخته شود كه اين موقعيت با استفاده از چه هندسه 
و كالبدی سامان يابد تا بتواند با عملكرد اين اتاق تناظر 
بيشــتری داشته باشــد. برای اين موضوع نيز همچون 
موضــوع مكان يابی اتاق خواب بايســتی بــه الزامات 
اســتراحت و خواب مطلوب دقت شود و هندسه ای را 
برای اين اتاق انتخاب نمود كه بستر كالبدی مناسب تری 
را برای اســتراحت فرد تأمين نمايد. همان طور كه در 
بخش های قبل تشريح شــد، از الزامات زمانی و مكانی 
خواب مطلوب، آرامش بخش بودن و مستور بودن بستر 
زمانی و مكانی آن است؛ الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا 
فيه ) نمــل / 86( و جعلنا اليل لباســا ) نباء/ 1۰(. به 
همين ترتيب هندســه ای كه برای طراحی اتاق خواب 
مورد كاربســت قرار می گيرد نيز بايستی تأمين كننده 
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ويژگی های آرامش و اســتراحت باشد و حداكثر ستر و 
پوشــش برای اتاق خواب را فراهم آورد تا بستر مكانی 

خواب نيز همسو با بســتر زمانی آن، الزامات متناسب 
با اين عملكرد را به بهترين وجه تأمين نمايد. )شــكل 

137 و 138(

از رنگ های نامناسب برای اتاق خواب، رنگ سياه است 
كه طبق آموزه های اســالمی در انسان القا غم می كند. 
امام صــادق   به حنان بن ســدير فرمودند: »نعلين 
ســياه، غم را به همراه دارد« ) ابن بابويه 1372، 99(. 
و لــذا اين رنگ عــالوه بر غم، نماد كبــر و نخوت نيز 
می باشد. بديهی است كه هيچ يك از اين موارد، تناسبی 

با خواب و استراحت ندارد و لذا بايستی از اين رنگ در 
اتاق خواب اجتناب شــود و از رنگ های شــاد و ماليم 
استفاده شود. همچنين می توان برای احساس آرامش 
بيشتر از رنگ ها و نقوش اسليمی اسالمی مانند مشبك 

و شيشه های رنگی استفاده نمود.

شکل 138                                                                                           شکل 137

شکل 140                                                                                           شکل 139



208

مولفه های کالن 
طراحی اتاق 

خواب

اصول طراحی اتاق های خواب
اصول ایجابیاصول سلبی

موقعيت و مكان 
يابی

عدم مكان يابی رو به معابر عمومی، عدم مكان 
يابی در مجاورت فضاهای عمومی تر منزل همچون 

پذيرايی

مكان يابی در موقيت های كامال آرام و 
مستور و دارای حريم بصری قوی

اجتناب از كاربست هندسه ها و فرم های هندسه و فرم
نامتناسب با سكون و آرامش نظير فرم های پويا و 
محرك قوای بصری ) همچون انواع هندسه های 

بی شكل و سيال و نامتعادل(

لزوم كاربست هندسه ها و فرم های ايستا، 
متوازن، متعادل و سكون آفرين نظير مربع و 

مستطيل

اجتناب از نورگيری شرقی- غربی، اجتناب از نور
گسترش دامنه ورود نور به عمق اتاق

لزوم جهت گيری شمالی- جنوبی برای 
امكان ورود نور به اتاق در تمام طول روز

پرهيز از رنگ های محرك و سكون زدا نظير قرمز رنگ
و  مشكی

لزوم استفاده از رنگ های آرامش بخش و 
سكون آفرين نظير سبز و سفيد و آبی

قبل از ارائه بخش نتيجه گيری الزم اســت به اين مهم 
اشــاره شــود كه بســياری از مواردی كه طی مطالب 
گذشــته مطح گرديد، در اغلب خانه های سنتی ايرانی 

لحاظ می شده است.
برای مثال، رنگ و نور فضاهای موسوم به سه دری- كه 
در اغلب خانه های ســنتی به عنوان فضای خصوصی و 
اتاق خواب مورد اســتفاده قرار می گرفت- با نكاتی كه 
از متون دينی استنباط شد تطبيق داشته است و تمايز 
نحــوه نورگيری و رنگ های به كار رفته در ســه دری 
با برخی ديگر از فضاهای عمومی تر خانه های ســنتی 

) نظير تاالر( كامال مشهود است ) شكل 139 و 14۰(.
نتيجه گيری

با توجه به مباحث ارائه شــده در بخش های قبل، طی 

جدول شــماره 1 اصول مربوط به مؤلفه های چهارگانه 
مورد بحث ارائه شــده است. طی اين جدول در ستون 
اصول سلبی، نبايدها و در ستون اصول ايجابی بايدهای 
طراحی اتاق خواب به شرح زير تبيين شده است. البته 
همان طور كه در مقدمه اشــاره شد، اين مطالب صرفاً 
بــه اصول مربوط به مؤلفه های كالن پرداخته اســت و 
اصــول مؤلفه های خرد طراحی نظير آرايه ها و تزئينات 
و مبلمان و در جدول زير تبيين نشــده است. با توجه 
به آنكه اصول ارائه شــده در اين جدول، حاصل تحليل 
متون دينی و منتج از آيات و روايات می باشد، كاربست 
آنهــا در معماری معاصر می توانــد قدمی رو به جلو در 

تحقق معماری اصيل ايرانی، اسالمی باشد.

جدول شماره 1: اصول سلبی و ايجايی مولفه های كالن طراحی اتاق خواب با استناد به متون دينی
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چيدمان اتاق خواب  300×300 سانتی متر:
در ايــن مبحث با توجه به مراحل مشــترك يا ســاير 
ابعــاد اتاق خواب نظير جابه جايی و ســاير تغييرات در 
طراحی به ارائة تصاوير چيدمان آن بســنده می نماييم 

و اميدواريم هنرجويان گرامی با فراگرفتن آموزشــهای 
الزم بتوانند چيدمان اتاق خواب با ســاير ابعاد را انجام 
دهنــد و به عنوان كار عملی خارج از كتاب به هنرآموز 

محترم ارائه نمايند .

شکل 141                                                                                                 شکل 142

شکل 143                                                                                                شکل 144

شکل 145                                                                                               شکل 146
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شکل 147

 پس از كسب مهارت هاي الزم در شايستگي هاي فني 
)طراحي، نقشه كشي، برشكاري، لبه چسباني، مونتاژ، 
چيدمــان و نصب ( با هماهنگي هنرآموز از شــركت ها 

وكارخانجات توليدي استان بازديد به عمل آوريد. تا از 
نزديك با ماشين آالت پيشرفته توليد محصوالت چوبي 

و صفحه اي بيشتر آشنا شويد.
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ارزشيابي شایستگي چيدمان اتاق خواب بزرگسال

شرح کار: ـ ترسيم پالن اتاق خواب  با استفاده از نرم افزار 
ـ انتخاب لوازم مناسب  اتاق خواب بزرگسال با توجه به شرايط سني و . . .                  

ـ چيدمان  لوازم بر اساس اصول فني
ـ ارائه خروجي سه بعدي چيدمان اتاق 

استاندارد عملکرد: با استفاده از نرم افزار Kitchen Draw و SKETCH UP مطابق با استاندارد ملي اتاق خواب بزرگسال 
را چيدمان كند.

شاخص ها:ـ انتخاب نرم افزار تخصصي و كاربردي
ـ ترسيم پالن با توجه به استاندارد 

ـ انتخاب مبلمان مناسب اتاق خواب بزرگسال با توجه به سن و جنسيت و . . . 
ـ چيدمان صحيح بر اساس اصول فني

شرایط انجام کار و ابزار و تجهيزات:
شرایط:1ـ سايت كامپيوتر استاندارد به ابعاد 12 × 16 متر مربع داراي تهويه و نوركافي به انضمام لوازم ايمني و سيستم سرمايشي و 

گرمايشي ايمن
2- اسناد: نقشه اتاق خواب بزرگسال 

3ـ ابزار و تجهيزات: ميز كامپيوتر- كيس كامپيوتر- مانيتور- پرينتر – صفحه كليد و ماوس- صندلي گردان
A 4 كاغذ - SKETCH UP -Kitchen Draw 4ـ مواد: نرم افزار

5 ـ زمان: 2 ساعت 
ابزار و تجهيزات:ميز كامپيوتر- كيس كامپيوتر- مانيتور- پرينتر – صفحه كليد و ماوس- صندلي گردان

معيار شایستگي
*حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.

نمره هنرجوحداقل نمره قبولي از 3مرحله کارردیف

1انتخاب نرم افزار مناسب براي طراحي1
2ترسيم پالن اتاق خواب 2
1انتخاب مبلمان مناسب3
2چيدمان صحيح مبلمان4

شایستگي هاي غير فني، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محيطي و نگرش:
1ـ مديريت مواد و تجهيزات
2ـ استفاده از لباس روپوش

3ـ رعايت بهداشت و نظافت در كارگاه كامپيوتر
4ـ صرفه جويي در كاغذ

2

*ميانگين نمرات
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کتاب طراحی و ساخت مبلمان اتاق خواب ـ کد 211465

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

فارس ابوذر اشرف7کرمان مجتبی مومنی کوهبنانی1

شهرستان های تهران بهروز محمدپناه8همدان محمد کهوند2

گلستان عباس قنبری9آذربایجان غربی رسول سلیمانی3

چهارمحال وبختیاری حبیب اهلل صحراگرد  دهکردی1۰خراسان شمالی فرهاد حسین زاده4

مازندران عبدالرضا خلردی11اصفهان علی کوهپیما5

کرمان منصور تقی زاده ماهانی12کرمانشاه منوچهر عباسی6

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی جهت ايفای نقش خطير خود در اجرای سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش 
و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ايران، مشاركت معلمان را به عنوان يك سياست اجرايی مهم دنبال می كند. برای 
تحقق اين امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی كتاب های درسی راه اندازی شد تا با دريافت نظرات 
معلمان دربارة كتاب های درسی نونگاشت، كتاب های درسی را در اولين سال چاپ، با كمترين اشكال به دانش آموزان و 
معلمان ارجمند تقديم نمايد. در انجام مطلوب اين فرايند، همكاران گروه تحليل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، 
عهده  بر  را  سازنده ای  نقش  باهو  آقای محسن  پروژه  محترم  مديريت  و  دروس  راهبری  دبيرخانة  و  آموزشی  گروه های 
داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی اين همكاران، اسامی دبيران و هنرآموزانی كه تالش مضاعفی را در اين زمينه 

داشته و با ارائة نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای اين كتاب ياری كرده اند به شرح زير اعالم می شود.
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