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  فصل اول          فضای داخلی 

         بخش اول : فضا
1- ویژگی های فضا   

         بخش دوم : فضا در معماری
1- انواع فضا در معماری   

  فصل دوم          طراحی داخلی

         بخش اول: معماری و معماری داخلی
         بخش دوم : طراحی داخلی 

1- تحلیل روند طراحی داخلی   

2- اهمیت طراحی داخلی   

3- طراحی داخلی چیست ؟   

4- چرا طراح داخلی شوید؟   

5- فرآیند طراحی   

6- مقیاس در طراحی داخلی   

7- دستی یا دیجیتالی؟   

  فصل سوم         عناصر داخلی فضا و نقش سواد بصری در طراحی داخلی

         بخش اول : درک ساختار ساختمان
         بخش دوم : مواد و مصالح ساخت

         بخش سوم : سیستم های مکانیکی و الکتریکی
         بخش چهارم : توسعه طراحی

1- چگونگی طراحی   

2- راهنمایی های عملی برای طراحی   

         بخش پنجم : ابعاد و مقیاس انسانی
1- ارگونومی   

2- مقیاس و تناسبات طراحی با اندازه واقعی   



11اصول و قوانین طراحی داخلی

91

92

93

93

94

95

95

97

97

98

101

102

103

108

109

110

113

114

114

122

127

128

130

132

135

137

30

3- سیستم های متناسب   

      نسبت طالیی

      اندازه های تولید

      اعداد فیبوناچی

      نسبت » خود من «

         بخش ششم : زبان طراحی داخلی و سیستم مرتب سازی
1- نقش سواد بصری در طراحی داخلی   

      محور

      تعادل

      کنتراست و هارمونی

      ریتم یا ضرب آهنگ

2- تاثیرگذاران نهایی در ادراک بصری از فضا   

      رنگ 

      بافت

      فرم یا شکل

         بخش هفتم : طراحی فراگیر

  فصل چهارم      قوانین استاندارد طراحی داخلی

         بخش اول : اهمیت استاندارد های داخلی
         بخش دوم : ضوابط و استانداردهای طراحی فضای مسکونی
         بخش سوم : ضوابط و استانداردهای طراحی فضای آموزشی

         بخش چهارم : ضوابط و استانداردهای طراحی فضای فرهنگی
1- کتابخانه   

2- گالری   

3- سالن نمایش یا تئاتر   

4- سینما   

         بخش پنجم : ضوابط و استانداردهای طراحی فضای تجاری
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         بخش ششم : مقررات و ضوابط طراحی پله و آسانسور
1- طراحی آسانسور   

2- طراحی پله   

         منابع 




