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  مقدمه ناشر
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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  "حسام اشرفي فردمهندس "كتابي كه در دست داريد با همت 

  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش ارت بر محتوا:كارشناسي و نظ

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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 پیشگفتار
 

سعی شده است به » آرایه و چیدمان در معماري داخلی«با حمد و سپاس خداوند بلند مرتبه، در کتاب 
هاي مرتبط در راستاي کمک به معماران و طراحان داخلی و دانشجویان رشته جهتحث جامعی امب

باشد، پرداخته شود. از آنجا که هر شخصی در زندگی خود با شناخت اصول چیدمان فضاي داخلی می
موضوع دکوراسیون و طراحی داخلی سروکار دارد لذا کتاب حاضر که به زبان کاربردي بیان شده است 

 از افراد جامعه نیز قرار بگیرد. وسیعیستفاده طیف تواند مورد امی

 رگذار و کاربردي باشد.یامید است تا این مجموعه بتواند در میان مخاطبان این حیطه به اندازه کافی تأث

اند، به خصوص دانم از تمام عزیزانی که در تدوین، چاپ و نشر این کتاب همکاري کردهبرخود الزم می
 اند، تشکر و قدردانی نمایم.ام نقش داشتهکه در رشد و بالندگی خانواده عزیزم همسر و

 

 فرد حسام اشرفی
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 مقدمه
ریزي فضایی و چیدمان کلیه عناصر شامل: مبلمان، نور و رنگ در معماري داخلی به معناي برنامه
دید یت کارکرد، کیفیت و تقوهدف معماري داخلی بهبود عملکرد، فضاهاي داخلی ساختمان است. 

فضاهاي داخلی، بیشتر از هر موردي از معماري بنا و شناختی زندگی در فضاي داخلی است.  زیبایی
، مبحث طراحی و چیدمان دارندهاي مختلفی  کاربريها  آنجا که بنا  ند و ازکن ساختمان تبعیت می

 باشد. می یفضاهاي داخلی نیز بسیار وسیع و دربرگیرنده موضوعات مختلف

داخلی بعنوان یک موضوع پرکاربرد فقط  ضوع آرایه و چیدمان وسایل و عناصر فضاهايموامروزه 
نیز مورد توجه اقشار و سنین مختلف جامعه  باشد بلکه طراحان و معماران نمیدانشجویان،  منحصر به

خود مجبور به چیدمان مبلمان و وسایل در فضاهاي کار  هر فردي در خانه یا محل .قرار گرفته است
کسب اطالعاتی مند نیاز چیدمان با عملکرد و زیبایی مناسب،شود که براي رسیدن به یک  لف میمخت

تخصصی . بهترین و معتبرترین راه جهت کسب این اطالعات، تهیه و مطالعه کتاب است در این خصوص
 باشد. میدر این زمینه 

موضوع را در برگرفته است. رو، مباحث کاربردي در قالب سه بخش ارائه شده که کلیت در کتاب پیش 
در این کتاب، از مفاهیم و عناصر پایه و مؤثر در معماري داخلی که هر معمار و طراح داخلی باید بداند، 

ر فضاهاي مختلف داخلی پرداخته و شروع شده و در ادامه به بحث طراحی و چیدمان عناصر و وسایل د
  اند.اده شدههاي پرکاربرد طراحی داخلی شرح د در انتها نیز سبک

شد با بندي کلیه مطالب می نکته حائز اهمیت در کتاب حاضر، ارائه موضوعات به زبان ساده و طبقه
بسیاري از مباحث مربوط به چیدمان در کمک خواهد کرد تا با بطوري که مطالعه این کتاب به خواننده 

 آشنا شود. معماري داخلی

 

 

 

 

 

 

 




