
 

 
 1 

 برنامه دوره تخصصی تکمیلی معماری داخلی

 

گردد. این تخصص که حد واسط میان دو مقوله معماری داخلی از رشته های جدید تحصیلی در دانشگاه های ایران محسوب می

شامل جنبه های کاربردی، ساختاری و فنی می شود، هنرهای تجسمی و جنبه های معماری و طراحی است، به همان میزان که 

علی رغم مطرح بودن این تخصص در خارج از کشور و امکان فعالیت گسترده و متنوع  .بصری و زیبایی شناسانه را نیز در بر دارد

های گوناگونی جهت نشان دادن اهمیت  با چالشبرای فارغ التحصیالن این رشته در بازار کار، در ایران متخصصین معماری داخلی 

های گسترش و تسبیط آن  تواند زمینه دانش و مهارت خود روبرو هستند. از این رو آشنایی با دانش و مهارت های این تخصص می

زیستی را ارتقاء را بیش از پیش فراهم آورد تا بتوان از پتانسیل های موجود در سایر گرایشات نیز استفاده نمود و کیفیت فضاهای 

 بخشید.

طراحی  ،، طراحی جواهرمعماری، طراحی صنعتیعمران،  ی تمامی رشته های تحصیلی خصوصاًآشنایی با معماری داخلی برا

 باشد. امکان پذیر می و ارتباط تصویری لباس

 در ادامه واحد های درسی دوره به تفکیک دروس اجباری و اختیاری آمده است:

 

 اخلیدروس اصلی دوره تخصصی تکمیلی معماری د

 ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز

 1 مبانی معماری داخلی 2 -

 2 (1بیان معماری داخلی ) 3 -

 3 تئوری معماری داخلی )حقوقی و اخالقی( 2 -

 4 گرافیک معماری داخلی 2 -

 5 مقررات معماری داخلی 2 -

 6 نمادشناسی 2 -

 

 

 دروس اختیاری دوره تخصصی تکمیلی معماری داخلی

 ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز

 1 حجم شناسی و ماکت سازی 3 -

 2 باغ آرایی )ایران و جهان( 2 -

 3 محوطه سازی 2 -

 4 طرح معماری )رلوه( 3 -

 5 تاریخ مبلمان 2 -
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 واحد درسی را به شرح ذیل می گذرانند: 24مجموعا در دوره تخصصی تکمیلی طراحی داخلی 

 واحد از میان دروس اختیاری 11واحد اجباری و  13 

 

 زمان و شرایط پذیرش و گذراندن دوره تخصصی تکمیلی طراحی داخلی

 

 تعداد پذیرش در دروس هر نیمسال، محدود به ظرفیت کالس ها خواهد بود. ●

 گردد.می باشد، ضمنا درخواست ها با اولویت معدل کل بررسی می  14حداقل معدل کل برای پذیرش  ●

، معماری، طراحی صنعتیعمران، برای دانشجویان رشته های  راحی داخلیطامکان ورود در دوره تخصصی تکمیلی  ●

 می باشد. و ارتباط تصویری طراحی لباس ،طراحی جواهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


