معماري داخلي
مؤسسه آممزش آالی آمشد آوزد آالس آنوز آدویینآمرکزآممزش آالی آمشد آ( سآشمیو آمعملسيآوآمعملسيآ دخل )،آ سآدستلنآفلس آبلآمجزشآ
وشدستآالزم،تحقیقلتآوآفنآموسيآ وسهآهليآمهلست تخصص آمعملسيآ دخل آسدآب آشرحآشدرآبرگزدسآم آوملد  :آ
 مقدمات كاربردي (ترسیم وضع موجود و ارائه) دكوراسیون داخلي ( 932ساعت)
ممزش آ کزسدسینآ دخل آنهتآاالق آمو دنآوسو آب آددنآحرف آتخصص ،آویلشمو آممزش آهليآآالد آوآمهلستآهليآمق ملت آفو آوآهوريآدست.آددنآ وسهآ
سآسدستليآممزش آدصزلآوآمفلهیمآدویی آ کزسدسیزنآ دخل آوآاروس آارسولآتزدومو آنهتآکلسآحرف ديآ سآ فلترآطردح آ دخل آشلملآ سو آمبلو آهور،آ
دصزلآوآمهلستآهليآالد آديآمعملسيآم آبلش .آ سآالدلنآددنآ وسهآشرکتآکوو گلنآتزدولد آهليآالشمآبرديآشروعآکلسآ سآدکآ فترآطردح آمعملسيآب آاوزدنآ
ستیلسآ سآشمیو آوقش آکش آوآبریزهآ(بر دشت)آسدآخزدهو آ دشت .آ

 ترسيم فني و برداشت وضع موجود ساختمان
 كارگاه بيان ايده و طرح

 كارگاه مباني هنر و خالقيت معماري
 تاريخ معماري داخلي سبك شناسي
 عكاسي ديجيتال درمعماري

 نقشه كشي معماري توسط نرم افزار اتوكد
 مدلسازي و ارائه حرفه اي در دكوراسیون داخلي ( 821ساعت)
کزسدسیزنآ دخل آمهتلزمآممزش هليآتخصص آوآمهلستهليآکلسبر يآدست.آ ددنآ وسهآ سآنهتآتكمیلآممزخت آهليآ دوشآاژوهلنآبلآ سو آدنردد آوآ
کزسدسیزنآ دخل آ،آب آصزستآالم آوآامل آم آبلش آ.آدسدئ آگردفیك آاروژهآ،طردح آمبلملنآوآ کزسدسیزنآ دخل آبلآممزششهليآددنآمقطعآمیهرآم آشز .آ
سآددنآ وسهآ دوش اژوهلنآمهلستآهليآم یهلشيآوآدسدئ آطرحآهليآ کزسدسیزنآ دخل آ سآقلیبآورمآدفزدسهليآسددجآسدآفردآخزدهو آگرفت .آ

 ترسيم اجرايي و مصالح شناسي

 كارگاه مدلسازي حرفه اي توسط نرم افزار 3Ds max
 ارائه معماري با Photoshop

 اصول كاربرد رنگ و نور در دكوراسيون داخلي
 ارگونومي


طراحي مبلمان و عناصر دكوراسیون داخلي فضاهاي مسكوني (  811ساعت)

هورآچی ملنآمبلملنآوآسسلملو ه آفاسلهليآ دخل آبرآدسسل آودقعیتآهليآمزنز آوآدوت لمآاولصرآ سوو آکلسکر هلآسدآ کزسدسیزنآ دخل آولمآگیدسيآآم آ
کوو .آ وگلهآموطقآگرددلو آوآهورآبكلسگیريآاولصسرآمولسسبآوآمتولسبآ سآکولسآ سصآصحیاآدشآوحزهآوزسار دشيآوآکلسبر آسووآوآ سآوهلدتآوح تآبخشی نآ
اولصسرآمتكررآ دخل آ سآقلیبآدکآسلختلسآهلسمزویکآ سآسلختملنآهليآمهكزو آ،ه فآممزشش آددنآ وسهآم آبلآش .آ سآالدلنآددنآ وسه،آشرکتآکوو گلنآ
بلآتكی آبرآمهلستآهليآالد آوآهمچوینآشسسیزهآهليآدسدئ آک آ سآ وآ وسهيآقبلآفردآگرفت دو ،آتزدولد آدوتخل آاولصسسرآوآمبلملنآمولسسسبآنهتآدکآفاسسليآ
مهكزو آ(مالستملن)آوآدسدئ آ کزسدسیزنآ دخل آموطبقآبرخزدست هليآکلسفرملآسدآخزدهو آ دشت .آ

 طراحي مبلمان فضاهاي مسكوني

 دكوراسيون داخلي فضاهاي مسكوني

 دكوراسيون تكميلي فضاهاي داخلي مسكوني



طراحي مبلمان و عناصر دكوراسیون داخلي فضاهاي اداري و تجاري (  861ساعت)

فاسلهليآد دسيآوآتجلسيآبلآتزن آب آملهیتآوآوزعآکلسبر شلن،آبلآسودكر يآمتفلوتآدشآ آفاليآمهكزو آدشآمو رآ کزسدسیزنآ دخل آبرسس آم گر .آشرکتآ
کوو گلنآ سآددنآ وسهآبلآکهسبآتزدولد آ سصآوآتحلیلآکلسبر هليآمختل آفالهليآد دسيآ وآتجلسيآچگزوگ آدوتخل آمبلملنآوآتجهیزدتآمولسبآددنآفالهلآ
وآهمچوینآسلدرآاولصرآ کزسدسیزنآ دخل آمرتبطآ سآشمیو آ کزسدسیزنآ دخل فالهليآد دسيآوآتجلسيآمهلستهليآالشمآسدآکهبآخزدهو آومز  .آ

 طراحي مبلمان فضاهاي اداري و تجاري

 دكوراسيون داخلي فضاهاي اداري و تجاري
 دكوراسيون تكميلي فضاهاي اداري و تجاري

