
 مینیمالبک س – حی داخلیصل های دوره طراسر ف
 

 تعریف طراحی داخلی 

 ارتباط بین انقالب صنعتی و طراحی داخلی 

 تعریف طراح داخلی 

 تفاوت طراح داخلی و دکوراتور 

 چالشهای طراحی داخلی 

 گرایش ها و تخصص های طراحی داخلی 

 مبانی سواد بصری 

 عنصر  اصلی طراحی   7

 خط و انواع آن )عنصر او ل( 

 خطوط مستقیم ، انواع آن و تاثیرشان در طراحی 

 خطوط زاویه دار ، انواع آن و تاثیرشان در طراحی 

 خطوط منحنی، انواع آن و تاثیرشان در طراحی 

 ) عنصر دوم ( فرم  

 انواع فرم در طراحی 

 مشخصات بصری فرم 

 (gestalt)اصول نظریه گشتالت در طراحی    

 وم( رنگ )عنصر س

 تئوری  رنگ 

 تئوری رنگ آیتن 

 ( )عنصر چهارم    Textureبافت  

 آن انواع  فت چیست و  با 

 فضا ثیر آنها در  تا 

 فت  ل در با تعاد 



 ضا ف روانشناسی بافت در  

 ر پنجم( ) عنص  patternلگو  ا 

 الگو چیست  

 فضا و تاثیراتش در    الگو انواع  

 ( م الگوی شش ر )  نو 

 طراحی  تعریف نور در 

 رها نو روانشناسی  

 هفتم( ) المان  ضا  ف 

 ریف فضا عت 

 فضا  نده  کیل ده ناصر تشع 

 گانه طراحی داخلی نج پ اصول  

  Emphasis    اصل تاکید 

 جود آوردن آن و ب طراحی و روشهای  کید در تا

 Rhythmاصل تکرار  

 خلی طراحی دا تکرار در  

 ضا ف ثیرش در  انواع ریتم و تا 

 Harmonyهارمونی  صل  ا 

 طراحی داخلی هارمونی در  

 ذار امل تاثیرگ عو ع هارمونی و  انوا 

 Proportion and Scale  قیاس و تناسباصل م 

 Balanceل تعادل  اص 

 لی طراحی داخ انواع تعادل در  

 تقارن تعادل م 

 تعادل نامتقارن 

 تعادل شعاعی 



 دوم تعادل یک  

 تعادل یک سوم 

 صری زن ب اصول و 

 حی داخلی  طرا کنتراست در  

 ع کنتراست انوا 

 اسی متریال شن 

 ل های پرکاربد شناخت متریا 

 ارایه حی و  طرا روند  

 دمان و مبلمان چی 

 خانه ز حی آشپ صول طرا ا 

 اب  صول طراحی اتاق خو ا 

 لیوینگ رووم    ی اصول طراح 

 سرویس آشپزخانه صول طراحی  ا 

 صول طراحی کف  ا 

 حی دیوار تاکیدی  صول طرا ا 

 شناخت نور و انواع آن  

 اصول نورپردازی 

 نورپردازی تاکیدی 

 تیو نورپردازی دکورا 

 در طراحی داخلی   پالت رنگی 

 

 ف روشهای مختل اصول طراحی موود برد و  

 طراحی کالر برد 



 فرنیچر برد طراحی  

 طراحی متریال برد 

 بک  شناسی لیات س ک 

 ، آرت دکو ، نیو کالسیک    سبک کالسیک الصه ای از  خ 

 و مدرن بک مینیمال  س 

رسی میشود. اصول و بک بن سایحی در  طراتمامی موارد   سبک مینیمال لسفه فه طور گسترده بر

 ان مناسبمگی ، متریالها ، مبلت رنترکیباچیدمان ، اصول 

وح است اما هدف  سبکی سرد و بیب به نظر میرسد سبک مینیمال اغل ضوع نشان دادن این موزش این سبک آمو  زاصلی ار
خود نیز  فرهنگ جامعه  زها وخگوی نیاپاستوانیم تا ب صمیمی گرم و حال ن عیدر واست که میتوان فضایی مینیمال داشت 

 باشیم.

و  اصول  توضیح داده میشود.نیز  ی خلفضای داژه کامل از یک طراحی مینیمال در قالب یک پر

 

 

 

 

 

 


