سر فصل های دوره طراحی داخلی – سبک مینیمال
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
 7عنصر اصلی طراحی
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
فرم ( عنصر دوم )
انواع فرم در طراحی
مشخصات بصری فرم
اصول نظریه گشتالت در طراحی )(gestalt
رنگ (عنصر سوم)
تئوری رنگ
تئوری رنگ آیتن
بافت ( Textureعنصر چهارم)
بافت چیست و انواع آن
تاثیر آنها در فضا
تعادل در بافت

روانشناسی بافت در فضا
الگو  (patternعنصر پنجم)
الگو چیست
انواع الگو و تاثیراتش در فضا
نور ( الگوی ششم)
تعریف نور در طراحی
روانشناسی نورها
فضا ( المان هفتم)
تعریف فضا
عناصر تشکیل دهنده فضا
اصول پنجگانه طراحی داخلی
اصل تاکید Emphasis
تاکید در طراحی و روشهای بوجود آوردن آن
اصل تکرار Rhythm
تکرار در طراحی داخلی
انواع ریتم و تاثیرش در فضا
اصل هارمونی Harmony
هارمونی در طراحی داخلی
انواع هارمونی و عوامل تاثیرگذار
اصل مقیاس و تناسب Proportion and Scale
اصل تعادل Balance
انواع تعادل در طراحی داخلی
تعادل متقارن
تعادل نامتقارن
تعادل شعاعی

تعادل یک دوم
تعادل یک سوم
اصول وزن بصری
کنتراست در طراحی داخلی
انواع کنتراست
متریال شناسی
شناخت متریال های پرکاربد
روند طراحی و ارایه
چیدمان و مبلمان
اصول طراحی آشپزخانه
اصول طراحی اتاق خواب
اصول طراحی لیوینگ رووم
اصول طراحی سرویس آشپزخانه
اصول طراحی کف
اصول طراحی دیوار تاکیدی
شناخت نور و انواع آن
اصول نورپردازی
نورپردازی تاکیدی
نورپردازی دکوراتیو
پالت رنگی در طراحی داخلی

اصول طراحی موود برد و روشهای مختلف
طراحی کالر برد

طراحی فرنیچر برد
طراحی متریال برد
کلیات سبک شناسی
خالصه ای از سبک کالسیک  ،نیو کالسیک  ،آرت دکو
سبک مینیمال و مدرن
تمامی موارد طراحی در این سبک به طور گسترده بر رسی میشود .اصول و فلسفه سبک مینیمال
اصول چیدمان  ،ترکیبات رنگی  ،متریالها  ،مبلمان مناسب
اغلب به نظر میرسد سبک مینیمال سبکی سرد و بی ر وح است اما هدف اصلی از آموزش این سبک نشان دادن این موضوع
است که میتوان فضایی مینیمال داشت و درعین حال گرم و صمیمی تا بتوانیم پاسخگوی نیازها و فرهنگ جامعه خود نیز
باشیم.
اصول طراحی مینیمال در قالب یک پر وژه کامل از یک فضای داخلی نیز توضیح داده میشود.

