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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

جدا بدانند و از طرفي در عرصه ي معماري داخلي، معماران و طراحان داخلي  از يك طرف تالش دارند خود را از دكوراتورها  امروزه

معماران داخلي به رغم توانايي هايي كه در عرصه ي طراحي و صنعت به دست آورده اند،  ؛ديگر نگرشي مستقل از معماران دارند

احساس مي كنند كه از سوي معماران بي اهميت و ناچيز شمرده مي شوند، ضمن آنكه همواره خواهان ايجاد حقّ كار مساوي، 

وراتورهاي تحصيل نكرده و سطح پايين و نيز به دست آوردن احترام از طرف تخصص هاي مرتبط با حرفه ي آن ها تمايزشان از دك

هاي تخصصي شته ها و حتي زيرپايه ها و مويرگ به تفكيك ر را در عصري كه كليه ي  علوم و فنون تكامل خويشهستند.  

هاي افضاز هرچه بيشتر  وريو تعاريف و مشخصات ويژه اي را به جامعه ي بشري عرضه داشته اند، نياز به انتظام و بهره  پيموده

با اين نگرش، نياز واقعي و پايگاه علمي، هنري و انساني رشته ي معماري داخلي در فرهنگ  ؛مطرح مي گرددهر چه بيشتر محيطي 

  جامعه مي باشد.  هاينياز مهمترينوجود دانشگاه براي آموزش معماري داخلي از  و امروزي جامعه كامالً محسوس مي باشد

بررسي تطبيقي سرفصل آموزشي دوره ي  كارشناسي پيوسته ي معماري داخلي دانشگاه ها و  اول هدف اين پژوهش در وهله ي

  معماري داخلي (ناپيوسته) ايموسسات آموزش عالي كشور با سرفصل هاي آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي حرفه 

نقدي بر سرفصل هاي سه گانه ي  معماري داخلي كشور در سطوح در وهله ي دوم و مي باشد دانشگاه جامع علمي كاربردي  

. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه سرفصل هاي آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي حرفه اي داردكارداني و كارشناسي 

دوره سرفصل آموزشي راساس دوره ي كارشناسي پيوسته ي معماري داخلي نگارش شده است و يا به عبارت بهتر معماري داخلي ب

 -؛  هرچند كه هنوز محتواي سرفصلشده است تقسيمو كارشناسي ناپيوسته  ناپيوسته كارشناسي پيوسته به دو دوره ي كارداني

  بومي مورد اصالح و بازنگري قرار نگرفته است.آموزشي معماري داخلي بومي سازي نشده و براساس مطابقت 
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زمان هاي كاربران، از ي بهينه  ي ها به منظور استفاده معماري داخلي به عنوان طراحي هدفمند فضاهاي داخلي و ساماندهي آن

مصريان باستان همواره توجه ويژه اي به آرايه بندي فضاهاي داخلي داشته اند و با استفاده از نقاشي  ؛دور با آدمي همراه بوده است

نيز توجه به فضاهاي داخلي جداي از نماهاي باستان در ايران  .و تنديس ها بر غناي فضاي داخلي معابد و مقابر خود مي افزودند

در مجموعه عظيم تخت جمشيد كه براي ساخت آن تمام هنرمندان و ؛ ره مورد توجه معماران قرار داشته استخارجي هموا

نيز  اسالمي ر مساجد ايراند  .صنعتگران خبره دنيا به ايران آورده شدند، حجاري ها، جزئي تحكيم كننده در فضاهاي داخلي است

طراحي هر فضا به تناسب عملكرد  ؛توجه به تمام جزئيات فضاي داخلي مثل رنگ، آرايه و ميزان نور به دقت مورد توجه بوده است

كمتر و طراحي متفاوت از ساير شبستان ها بوده اند و ايوان ها  شبستان هاي جنوبي با ارتفاعي معموالً ؛فضا صورت مي گرفته است

 نوستالژي ي مي رسد طراحي داخلي در ايران ، از يك سو در چنبره ربه نظند. كاري مي شد ا دقت كاشيب و ورودي ها معموالً

ارسي هاي قديم گرفتار ماند و از سوي ديگر به دكوراسيون و ابعاد دراماتيك و تزئيني فضاها تقليل يافته است.با تمام  و تاقچه ها

  .شناختي و عملكردي را سامان دهديي يست سويه هاي زيبااينها،طراحي داخلي فرايندي است كه همزمان مي با

گذشته ي تاريخي معماري داخلي، چه در معماري سنتي و ايراني اين سرزمين و چه در پهنه ي ديگر ملل و كشورهاي شرقي و 

لوم دانشگاهي غربي، كامالً مشخص و متمايز و داراي هويتي انكارناپذير است. در يك قرن اخير كه زمينه ي بسط و گسترش ع

سرعت بيشتري به خود گرفته و تخصصي شدن رشته ها به دليل نيازها و تحوالت جامعه رو به توسعه ي كمي و كيفي گذاشته 

  است، تربيت و پرورش دانش آموخته و كارشناس متخصص در اين رشته و در داخل كشور بيش از پيش ضرورت مي يابد. 
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نظارت بر طراحي و اجراي معماري  و ريزي برنامه عمل يا هنر": است شده تعريف چنين داخلي طراحي وبستر، ي نامه لغت در

  )https://fa.wikipedia.org( "داخلي و مبلمان

  حواقع طرا.در  معماري داخلي آفرينش فضاست، فضايي كه در عين زيبا و خاطره انگيز بودن عملگرا و كارآمد نيز باشد

  طراحي مي كند كه بيانگر هويت، نياز، درك فضايي را با تنيدن اصول فني و تخصصي معماري داخلي با حس زيبايي شناسي، 

  )http://artimanparsis.blogfa.com( و خواسته هاي مخاطبش است.
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فرآيند معماري از يك جنبه، از انجا كه به ساخت و ساز در عرصه ي سه بعدي مي پردازد و مكاني محدود و نسبتاً تعريف شده 

را براي زيست و يا بهره برداري طرح و اجرا مي كند، در حوزه ي فني ساخت و ساز قرار مي گيرد؛ اما از جنبه اي ديگر و از 



   

 

ي و هنرمندانه سروكار مي يابد، در عرصه ي هنري نيز حضور دارد. بدين ترتيب مي توان آن رو كه با مفاهيم زيبايي شناخت

گفت كه قرارگيري رشته ي معماري داخلي در بين رشته ها ترتيب و مكاني را به خود اختصاص دهد كه از يك سو به رشته 

ي (و كمتر فني) مرتبط است. اين ترتيب هاي فني و مهندسي (وكمتر هنري) گرايش دارد و از جهتي ديگر به رشته هاي هنر

و يا رده بندي دست كم جايگاه و نسبت مستقيم و نزديك و يا غيرمستقيم و دور بعضي از رشته ها را با معماري داخلي تعيين 

و يا تثبيت مي كند. اين قرارگيري در دانشكده هاي مختلف و يا كشورهاي مختلف، اگرچه ساختار مشابه و تاحدودي يكسان 

  )8: 1389(كياني، دارد ولي از نظر ميزان نسبت با رشته اي ديگر و جنبه هاي فني تا هنري، به طور طبيعي يكسان است. 
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معماري داخلي چه در بستر آموزش و اكادميك و چه در عرصه ي حرفه اي و بازار، پيوند و رابطه اي جدي و موثر با ديگر رشته 

هاي علمي و عملي دارد. اين رشته، اگرچه  در زمينه ي فني و ساختمان و تاسيسات و سازه در مقايسه با معماري پيوستگي كمتر 

ن حوزه ي تخصصي خود نيز داراي كميت و كيفيت عمده اي است. شناخت معماري داخلي از و يا خاص تري دارد، ولي در هما

سازه و كاركرد و توانايي هاي آن، به همان ميزان كه براي مهندس معمار براي طراحي معماري موثر است، براي فضاي داخلي و 

است. از جانب ديگر، بي شك عرصه ي ارتباط معماري ايجاد نوآوري هاي هنري و فضايي براي معماري داخلي نيز بااهميت و الزم 

داخلي در زمينه هاي هنري نظير گرافيك، مجسمه سازي، هنرهاي سنتي و دستي، تلويزيونو سينما و تئاتر، بيشتر از عرصه و 

با حوزه ي  زمينه ي هنري است كه معماري با ان سروكار مي يابد. معماري داخلي از جهتي ارتباط علمي، طراحي و كاري وسيع

طراحي صنعتي دارد. بسياري از تمرين هاي عملي و درس هاي دانشگاهي هدف و منظور مشابهي را در معماري داخلي و طراحي 

 صنعتي دنبال مي كنند و هردو در جستجوي آفرينش زيبايي و كارآيي مناسب و شايسته هستند.   

ي با رشته هاي پيش گفته، نوعي پيوستگي جدي و عمده با رشته هاي به غير از ارتباط مستقيم و يا حرفه اي معماري داخل اما

ديگر از جنبه ي نظري و علمي به چشم مي خورد. دانش اقتصاد و علم بازرگاني، از وجوه الزم و انكارناپذير براي آموخته هاي 

بدل گرديده است. به عالوه،  معماري داخلي است، به گونه اي كه حتي ((بازاريابي)) به بخش مهمي از صنعت معماري داخلي

  گرافيك

 و حوزه ي تجسمي 

  سازه معماري معماري داخلي طراحي صنعتي

 و ساختمان 



   

 

طراحي در فضاهاي داخلي، چه در عرصه ي مسكوني و چه در شاخه ي طراحي فضاهاي تجاري، ارتباط و اموزش در رشته هاي 

روان شناسي، موسيقي، جامعه شناسي، مديريت، شهرسازي، تاريخ و ادبيات و مانند اينها را براي دانش پژوهان معماري داخلي به 

  )8-9: 1389(كياني،  بدل مي سازد و آن را الزامي مي كند. نوعي مكمل

 

 معماري داخلي، پيوند نزديك با معماريمعماري داخلي، پيوند نزديك با معماريمعماري داخلي، پيوند نزديك با معماريمعماري داخلي، پيوند نزديك با معماري----4444- - - - 2222

و اينكه امروز از آن به عنوان رشته اي مستقل در نظام آموزشي جهان سخن به معماري داخلي پيوند ناگسستني با معماري دارد، 

معماري دارد. دست كم همان گونه كه گفته شد، اشتراك در دروس و مباني ميان مي آيد، بدين منظور نيست كه ماهيتي جدا از 

واحدهاي درسي اين موضوع را ثابت مي كند. نگاهي به كليه ي دوره هاي آموزشي، آكادميك و آزاد معماري داخلي در كشورهاي 

موزش و فراگيري دنبال كنند از گوناگون مشخص مي سازد كه مدرسه هاي معماري داخلي هرگاه جنبه هاي صرفاً هنري را در آ

مباني دروس معماري دور مي شوند و دانش آموختگان شان عمدتاً رنگ دكوراتيو به خود مي گيرند. دوره هاي آزاد معماري داخلي 

كه بسياري از موسسات آموزشي آن را به شكل آموزش حرفه اي دنبال مي كنند، مبين اين نظر است. اما زماني كه معماري داخلي 

به دنبال طراحي و مرتبط با معماري آموزش داده شود، دانش آموخته ي آن بي ترديد معمار هم هست، چرا كه اصول و مباني 

معماري در دروس پايه و تخصصي را آموخته است. براي اين است كه بسياري از موسسات حرفه اي و مهندسان مشاور موفق، 

شان را به مهندسان و معماران داخلي اختصاص مي دهند. (همچون بخشي را كه  دپارتمان و بخش جداگانه اي از فضاي حرفه اي

به مهندسان سازه، تاسيسات و مانند اينها اختصاص مي دهند). بنابراين از همان آغاز پروژه ها، معماران داخلي در جريان طراحي و 

به پروژه مي نگرند و طبيعي است كه اين پيوند و  فرآيند طراحي پروژه ها قرار مي گيرند و بديهي است كه با ديدي همه جانبه

همكاري زماني موفقيت آميز است كه دوره هاي آموزشي و آكادميك دانشگاه ها در معماري داخلي برمبناي پيوند و هماهنگي و 

خلي، به همان دروس معماري قرارگيرد. در نهايت اينكه معماران داخلي در آموزش دو جبهه معماري و معماري دافراگيري اصول 

رنگ شناسي، بافت، زيبايي شناسي، هنرهاي سنتي، تجمعي، تاريخ هنر و نظاير اينها نياز دارد كه به اصول طراحي اندازه به 

      )9: 1389(كياني،  معماري، فرم، عملكرد، فضا، سازه، ايستايي و تاريخ معماري.
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اگر نخست به واحدهاي درسي اين رشته توجه شود، نتايج روشني از ويژگي هاي ساختاري دروس و بررسي آن ها به دست خواهد 

آمد. معماري داخلي بيشترين ارتباط رشته اي را با معماري دارد. شباهت، پيوند و آميختگي آن با رشته ي مادر خود نخستين 

ي رشته ي معماري داخلي در دانشكده ي معماري است. از طرف ديگر، وجود درس  زمينه ي منايب براي شكل گيري و توسعه

هايي كه با حوزه هاي ديگر نظير طراحي صنعتي، تجسمي، مرمت و نظاير اينها مرتبط اند، اين نگرش را به دست مي دهد كه 

  ي دروس ور شته هاي هنري هستند. بهترين بستر مناسب براي اين رشته، دانشكده ها و يا دانشگاه هاي هنري داراي كليه 

پس اين نتيجه را مي توان گرفت كه وجود و تاسيس رشته ي معماري داخلي در دانشكده يا موسسه اي كه نه رشته ي معماري 

نخواهد بود. همچنين اگر تاسيس اين رشته در مجموعه اي  -يا دست كم چه بسا پربار- دارد و نه رشته ي هنري، موفقيت آميز

شكل بگيرد كه رشته ي معماري را در خود داشته باشد، مي توان گفت كه به اهداف خود خواهد رسيد، اما بديهي است آموزشي 



   

 

كه رشته ي معماري داخلي در مجموعه اي كامالً موفق است كه هم رشته ي معماري را داشته باشد و همر شته هاي ديگر هنري 

اه ها، كتابخانه هاي تخصصي، امكانات و درنهايت افكار و انديشه ها و تمرين ها و را. استفاده از فضاهاي آموزشي، استادان، كارگ

   موضوعات آموزشي ديگر رشته ها بي ترديد در شكل گيري و آموزش هر دانش آموخته معماري داخلي بسيار اثربخش است.

      )9-10: 1389(كياني، 

  

 

        معماري داخليمعماري داخليمعماري داخليمعماري داخلي    رشته يرشته يرشته يرشته ي    كارشناسي پيوستهكارشناسي پيوستهكارشناسي پيوستهكارشناسي پيوستهبررسي مقطع بررسي مقطع بررسي مقطع بررسي مقطع - - - - 3333

 هدفهدفهدفهدف----1111- - - - 3333

دوره ي آموزشي كارشناسي رشته ي معماري داخلي يكي از دوره هاي آموزش عالي است كه هدف از برگزاري آن تربيت 

  نيروهاي متخصص و آشنا به مباني علمي معماري داخلي است.

ي مانند اين علم شناخت خصيصه هاي عملكردي و تاثير ابزار به انسان است كه بخشي از ان در قالب سرفصل هاي هنر

در اين رابطه نظم و عملكرد آن در نقاشي، مجسمه سازي و...(آنچه با حجم و رنگ سروكار دارد) شكل گرفته است، 

طبيعت و حيات انسان، مبين ايجاد فضاهاي معماري داخلي و هويت قومي است و هم از اين روست كه اين نظم صرفه 

  .ه مدت و چه در دراز مدت نتيجه مي دهدجويي در فضاها و بالطبع آن در اقتصاد، چه در كوتا

 )4- 5: 1381شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فّناوري، (

 ضرورت و اهميتضرورت و اهميتضرورت و اهميتضرورت و اهميت----2222- - - - 3333

م زيبايي و هنري در جامعه اي كه عنوان قومي را همراه د ارد، در نظم و ترتيبي براساس مباني ارزشي و تعريفي مفاهي

كه شخصيت هنري را در معماري، شهرسازي و ديگر شقوق ابزاري خودمان خواهيم يافت، براي تربيت جوانان خواهد بود 

كه امروزه از آن فارغ هستيم، اگر نكته سنجي كنيم فضاهاي تجمعي ما اعم از مذهبي و غيرمذهبي، خود زماني هويت 

  توانيم بيابيم. شاخص جهاني داشته و پيشتاز بوده كه هم اكنون كمتر اثري از گذشته توانمند در آن مي

تربيت به معناي انتقال علمي ارزش ها از مرد علم به طالب است و معماري داخلي هم تابع همين قانون مي باشد و لذا 

وجود دانشكده ها الزم و كارآمد خواهد بود و به همين روش نياز به ايجاد بخش تحقيق و تتبع و اجتهاد در آن الزامي 

نان به ترتيب در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و حتي دكترا مي باشد تا بدين نسق است و در بيان روز تربيت جوا

  روند حيات فرهنگي و هنري در جامعه ي خاص اين قوم برقرار گردد. 

  )5: 1381شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فّناوري، (

 

 دانش آموختگاندانش آموختگاندانش آموختگاندانش آموختگانقابليت ها و توانمندي هاي حرفه اي قابليت ها و توانمندي هاي حرفه اي قابليت ها و توانمندي هاي حرفه اي قابليت ها و توانمندي هاي حرفه اي ----3333- - - - 3333

  ربيت نيروهاي كارشناس و اگاه به مباني علمي و نظري اين هنرت 



   

 

  آشنايي با روش هاي تحقيق و كسب مهارت هاي الزم در اين زمينه 

  ايجاد امكانات الزم به منظور استفاده از دانش آموختگان اين رشته در جهت رفع نيازهاي جامعه 

  )6: 1381برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فّناوري، شوراي عالي (كسب توانايي الزم در اجراي مراحل مختلف  

 

 

  طول دوره و شكل نظام درسيطول دوره و شكل نظام درسيطول دوره و شكل نظام درسيطول دوره و شكل نظام درسي    ----4444- - - - 3333

سال است كه براي دانشجويان  4واحد درسي و طول دوره  135برنامه ي درسي كارشناسي پيوسته ي معماري داخلي 

  )6: 1381تحقيقات و فّناوري،  شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم،( ترم تحصيلي تقسيم مي شود. 8تمام وقت به 

        معماري داخليمعماري داخليمعماري داخليمعماري داخلي    رشته ي رشته ي رشته ي رشته ي     كارداني و كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته)كارداني و كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته)كارداني و كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته)كارداني و كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته)بررسي مقطع هاي بررسي مقطع هاي بررسي مقطع هاي بررسي مقطع هاي - - - - 4444

        هدفهدفهدفهدف----1111- - - - 4444

دوره هاي كارداني و كارشناسي حرفه اي معماري داخلي يكي از دوره هاي اموزش عالي و هدف آن تربيت افرادي است كه بتوانند 

فاصله ي تخصصي بين معمار و سطوح پايين تخصصي را در كارهاي اجرايي معماري پرنمايد و در زمينه ي طراحي به عنوان 

  )4: 1391كاربردي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  -اي برنامه ريزي آموزشي و درسي علمي(شوردستيار مهندس معمار همكاري نمايد. 

 

 اهميتاهميتاهميتاهميت    وووو    ضرورتضرورتضرورتضرورت----2222- - - - 4444

طرح هاي مهندسين معمار را در زمينه هاي ارائه و ترسيم و رساندن يك طرح اوليه مهندس طراح به  بتوانند كه افرادي وجود

(ترسيم نقشه هاي معماري و اجرايي) ياري نمايند و در انجام كار در تمامي زمينه هاي كمي و كيفي مرتبط بين  2و 1فاز 

، ضرورت و اهميت اين دوره را كامالً مشخص و محرز مهندس معمار و افراد كم تخصص و يا بي تخصص همكاري داشته باشد

  )5: 1391كاربردي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  - (شوراي برنامه ريزي آموزشي و درسي علمي نموده است.

 

 كارداني حرفه ايكارداني حرفه ايكارداني حرفه ايكارداني حرفه اي    قابليت ها و توانمندي هاي حرفه اي دانش آموختگانقابليت ها و توانمندي هاي حرفه اي دانش آموختگانقابليت ها و توانمندي هاي حرفه اي دانش آموختگانقابليت ها و توانمندي هاي حرفه اي دانش آموختگان----3333- - - - 4444

  هاي معماري داخلي در اصول معماري داخلي و ساختمان كسب توانايي الزم در اجراي مراحل مختلف فعاليت 

  كسب توانايي الزم در اجراي مراحل مختلف فعاليت هاي معماري داخلي در تنظيم شرايط محيطي و اقليمي 

  تعيين مشخصات فني و نوع مواد مصرفي مورد نياز داخل ساختمان 

  تهيه ي پروژه هاي ساده و پيشرفته ي معماري داخلي ساختمان ها 

  طراحي فضاهاي داخلي مانند پاسيو، آب نما، كفپوش و... 

 هماهنگ كردن رنگ هاي مورد نياز براي تزيين اماكن و ابنيه 



   

 

 

 طول دوره و شكل نظام درسيطول دوره و شكل نظام درسيطول دوره و شكل نظام درسيطول دوره و شكل نظام درسي----4444- - - - 4444

كارداني و كارشناسي حرفه اي معماري داخلي مصوب شوراي برنامه ريزي  مشخصات كلّي، برنامه و سرفصل دروس دوره هاي

از دانشگاه  كاربردي كه مجوز اجراي آن را - مي باشد و براي موسسات و مراكز آموزش علمي كاربردي -لميآموزشي و درسي ع

    ل اجراست.بقا ،كاربردي اخذ نموده اند- جامع علمي

دوره هاي كارداني و كارشناسي معماري داخلي مبتني برنظام واحدي و متشكل از مجموعه اي از دروس نظري و مهارتي است و با 

بخش ((آموزش در مركز مجري)) و ((آموزش در محيط كار)) تقسيم  2توجه به قابليت ها و توانمندي هاي عمومي و حرفه اي به 

  سال قابل اجراست. اين دوره ها به دو روش نيمسال و پودماني اجرا مي شود 3و حداكثر  2كه در طول حداقل  مي شود

  )7: 1391 فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت اربرديك - علمي درسي و آموزشي ريزي برنامه شوراي( 

        آموزش در مركز مجريآموزش در مركز مجريآموزش در مركز مجريآموزش در مركز مجري- - - - 1111- - - - 4444- - - - 4444

  ساعت 1550تا  1250واحد معادل  67تا  63بخش آموزش در مركز مجري دوره ي كارداني حرفه اي معماري داخلي شامل 

  مي باشد.ساعت  1500تا  1200واحد معادل  65تا  60و دوره ي كارشناسي حرفه اي معماري داخلي شامل 

        

        آموزش در محيط كارآموزش در محيط كارآموزش در محيط كارآموزش در محيط كار- - - - 2222- - - - 4444- - - - 4444

اين بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعاليت هايي كه دانشجو به منظور تسلط عملي و درك كاربردي از آموخته هاي خود 

در آغاز، حين و پايان دوره ي تحصيلي، در محيط كار واقعي انجام مي دهد. اين بخش شامل يك درس كاربيني و دو درس 

  ساعت است.  512واحد، معادل  5در مجموع به ميزان  كارورزي

        

        بررسي تطبيقي كارشناسي پيوسته با كارداني و كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخلي بررسي تطبيقي كارشناسي پيوسته با كارداني و كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخلي بررسي تطبيقي كارشناسي پيوسته با كارداني و كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخلي بررسي تطبيقي كارشناسي پيوسته با كارداني و كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخلي     - - - - 5555

        دروس مشترك كارشناسي پيوسته معماري داخلي با كارداني يا كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخليدروس مشترك كارشناسي پيوسته معماري داخلي با كارداني يا كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخليدروس مشترك كارشناسي پيوسته معماري داخلي با كارداني يا كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخليدروس مشترك كارشناسي پيوسته معماري داخلي با كارداني يا كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخلي----1111- - - - 5555

پيوسته معماري داخلي با كارداني يا كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخلي از حيث سرفصل ابتدا دروس كارشناسي 

  درسي مقايسه شده سپس براساس قياس صورت گرفته جمع بندي از تناسب و يا عدم تناسب درس در هر دو رشته بيان مي گردد.

        وضعيتوضعيتوضعيتوضعيت        اياياياي    دروس كارشناسي حرفهدروس كارشناسي حرفهدروس كارشناسي حرفهدروس كارشناسي حرفه        دروس كارداني حرفه ايدروس كارداني حرفه ايدروس كارداني حرفه ايدروس كارداني حرفه اي        دروس كارشناسي پيوستهدروس كارشناسي پيوستهدروس كارشناسي پيوستهدروس كارشناسي پيوسته

        

        جمع بنديجمع بنديجمع بنديجمع بندي

        

  -  معماري مباني  معماري مباني
 تطابق �

  آموزشي ساعات و سرفصل

  ارائه ي اين درس

  مناسب مي باشد. در هر دو مقطع

  -  داخلي معماري مباني  داخلي معماري مباني
عدم درنظرگرفتن ساعت  �

عملي در مقطع كارداني 

  ارائه  اين اين درس

  در مقطع كارشناسي پيوسته



   

 

  مناسب مي باشد.  حرفه اي

  -  مرايا و مناظر هندسه  مرايا و مناظر هندسه

عدم درنظرگرفتن ساعت  �

كارشناسي نظري در مقطع 

  پيوسته

  ارائه ي اين درس در مقطع

  كارداني حرفه اي مناسب مي باشد

  انسان، طبيعت،

  معماري داخلي

  انسان، طبيعت،

  معماري داخلي
  

 تطابق �

  آموزشي ساعات و سرفصل

  درسارائه ي اين 

  مناسب مي باشد. در هردو مقطع

  انسان، طبيعت و ارگونومي  -  انسان، طبيعت و ارگونومي
 تطابق �

  آموزشي ساعات و سرفصل

  ارائه ي اين درس

  مناسب مي باشد. در هر دو مقطع

  -  مقدمات طراحي معماري  مقدمات طراحي معماري

عدم در نظرگرفتن ساعت  �

عملي مناسب در مقطع 

  كارداني حرفه اي

  ارائه  اين اين درس

  در مقطع كارشناسي پيوسته

  مناسب مي باشد.

  -  مقدمات طراحي معماري داخلي  مقدمات طراحي معماري داخلي

عدم در نظرگرفتن ساعت  �

عملي مناسب در مقطع 

  كارداني حرفه اي

ارائه  اين اين درس در مقطع 

  .كارشناسي پيوسته مناسب مي باشد

  

        وضعيتوضعيتوضعيتوضعيت        دروس كارشناسي حرفه ايدروس كارشناسي حرفه ايدروس كارشناسي حرفه ايدروس كارشناسي حرفه اي        كارداني حرفه ايكارداني حرفه ايكارداني حرفه ايكارداني حرفه ايدروس دروس دروس دروس         دروس كارشناسي پيوستهدروس كارشناسي پيوستهدروس كارشناسي پيوستهدروس كارشناسي پيوسته
        جمع بنديجمع بنديجمع بنديجمع بندي

        

  -  عكاسي پايه  1عكاسي 

 عدم درنظرگرفتن �

  مناسب عملي ساعت

  اي حرفه كارداني مقطع در

ارائه  اين اين درس در مقطع 

        كارشناسي پيوسته مناسب مي باشد

  عكاسي پيشرفته  -  2عكاسي 

 عدم درنظرگرفتن �

  ساعت عملي مناسب 

  در مقطع كارداني حرفه اي 

ارائه  اين اين درس در مقطع 

        كارشناسي پيوسته مناسب مي باشد

  نمادشناسي  -  نماد شناسي
 تطابق �

  سرفصل و ساعات آموزشي
  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد.

  -  هندسه كاربردي  هندسه كاربردي

 عدم درنظرگرفتن  �

  ساعت عملي مناسب 

  اي حرفه كارداني مقطع در

ارائه  اين اين درس در مقطع 

        كارشناسي پيوسته مناسب مي باشد

  -  آمار و رياضيات  آمار و رياضيات

 عدم درنظرگرفتن  �

  ساعت نظري مناسب

  در مقطع كارداني حرفه اي

ارائه ي اين درس در مقطع 

  كارشناسي پيوسته مناسب مي باشد

  -  فضا و فرم  فرم و فضا

 عدم درنظرگرفتن �

ساعت نظري در مقطع 

  كارشناسي پيوسته

  ارائه ي اين درس در مقطع 

  كارداني حرفه اي مناسب مي باشد

  -  آشنايي با تاريخ معماري  آشنايي با تاريخ معماري
 تطابق  �

  سرفصل و ساعات آموزشي
  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد.

آشنايي با تاريخ معماري 

  تزئيني (ايران و جهان)

آشنايي با تاريخ معماري 

  (ايران و جهان)تزئيني 
-  

 تطابق �

  سرفصل و ساعات آموزشي 
  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد.

  آشنايي با 

  معماري جهان اسالمي
  معماري جهان اسالمي  -

 تطابق �

  سرفصل و ساعات آموزشي 
  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد.

آشنايي با معماري تزئيني 

  معاصر (ايران و جهان)
-  

  معماري تزئيني معاصر 

  (ايران و جهان)

 تطابق  �

  سرفصل و ساعات آموزشي
  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد.

تئوري معماري داخلي 

  (حقوقي و اخالقي)
-  

مسائل حقوقي و اخالقي 

  معماري

 تطابق �

  سرفصل و ساعات آموزشي 
  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد.

  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد. تطابق  �  -  متره و برآورد  متره و برآورد



   

 

  آموزشيسرفصل و ساعات 

  -  شناخت مواد و مصالح  شناخت مواد و مصالح
 تطابق  �

  سرفصل و ساعات آموزشي
  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد.

  حجم شناسي

  و ماكت سازي 

  حجم شناسي 

  و ماكت سازي
  

 عدم درنظرگرفتن �

  ساعت عملي مناسب 

  در مقطع كارداني حرفه اي

درس در مقطع  ارائه  اين اين

        كارشناسي پيوسته مناسب مي باشد

  تاريخ مبلمان  -  تاريخ مبلمان
 تطابق  �

  سرفصل و ساعات آموزشي

  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد.

  

تنظيم شرايط محيطي 

  (نور و صدا)

تنظيم شرايط محيطي 

  (نور و صدا)
-  

 تطابق  �

  سرفصل و ساعات آموزشي

  

  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد.

  

  

تنظيم شرايط اقليمي 

  (تاسيسات مكانيكي)

تنظيم شرايط اقليمي 

  (تاسيسات مكانيكي)
-  

 تطابق �

  سرفصل و ساعات آموزشي 

  

  

  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد.

  

        وضعيتوضعيتوضعيتوضعيت        دروس كارشناسي حرفه ايدروس كارشناسي حرفه ايدروس كارشناسي حرفه ايدروس كارشناسي حرفه اي        دروس كارداني حرفه ايدروس كارداني حرفه ايدروس كارداني حرفه ايدروس كارداني حرفه اي        دروس كارشناسي پيوستهدروس كارشناسي پيوستهدروس كارشناسي پيوستهدروس كارشناسي پيوسته
        جمع بنديجمع بنديجمع بنديجمع بندي

        

  -  بيان معماري  بيان معماري

 درنظرگرفتنعدم  �

  ساعت عملي مناسب

  اي حرفه كارداني مقطع در

ارائه  اين اين درس در مقطع 

        كارشناسي پيوسته مناسب مي باشد

  )1بيان معماري داخلي (
  مباني بيان 

  معماري داخلي
-  

 عدم درنظرگرفتن  �

ساعت عملي مناسب در 

  مقطع كارداني حرفه اي

ارائه  اين اين درس در مقطع 

        مناسب مي باشد كارشناسي پيوسته

  بيان معماري پيشرفته  -  )2بيان معماري داخلي (

 عدم درنظرگرفتن  �

ساعت عملي مناسب در 

  مقطع كارداني حرفه اي

ارائه  اين اين درس در مقطع 

        كارشناسي پيوسته مناسب مي باشد

    )طرح معماري (رلوه  طرح معماري (رلوه)

 عدم درنظرگرفتن  �

ساعت عملي مناسب در 

  كارداني حرفه ايمقطع 

ارائه  اين اين درس در مقطع 

        كارشناسي پيوسته مناسب مي باشد

  )1طرح معماري (    )1طرح معماري داخلي (

 عدم درنظرگرفتن  �

ساعت عملي مناسب در 

  حرفه اي شناسيمقطع كار

ارائه  اين اين درس در مقطع 

        كارشناسي پيوسته مناسب مي باشد

  )2معماري (طرح     )2طرح معماري داخلي (

 عدم درنظرگرفتن �

ساعت عملي مناسب در  

  حرفه اي شناسيمقطع كار

ارائه  اين اين درس در مقطع 

        كارشناسي پيوسته مناسب مي باشد

  -  اصول فني ساختمان پايه  )1اصول فني ساختمان (
 تطابق  �

  سرفصل و ساعات آموزشي
  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد.

  )2اصول فني ساختمان (
  فني اصول

  ساختمان پيشرفته 
-  

 تطابق  �

  سرفصل و ساعات آموزشي
  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد.

مرمت و نگه داري 

  معماري داخلي
  

  مرمت و نگه داري 

  معماري داخلي

 تطابق  �

  سرفصل و ساعات آموزشي
  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد.

  عناصر مدالر 

  و پيش ساخته 
  عناصر مدالر و پيش ساخته  -

 عدم درنظرگرفتن �

ساعت عملي مناسب در  

  ارائه  اين اين درس

 حرفه ايدر مقطع كارشناسي  



   

 

        مناسب مي باشد  كارشناسي پيوستهمقطع 

  مديريت كارگاه  -  مديريت كارگاه
 تطابق  �

  سرفصل و ساعات آموزشي
  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد.

  -  مقررات معماري داخلي  مقررات معماري داخلي
 تطابق �

  سرفصل و ساعات آموزشي 
  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد.

  گرافيك معماري    گرافيك معماري داخلي
 تطابق �

  سرفصل و ساعات آموزشي 
  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد.

  ارگونومي و طراحي محصول    آشنايي با طراحي صنعتي
 تطابق �

  سرفصل و ساعات آموزشي 
  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد.

آشنايي با هنرهاي سنتي 

  ايران
  هنرهاي سنتي ايران  

 تطابق  �

  سرفصل و ساعات آموزشي
  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد.

  كاربرد كامپيوتر

  در طراحي 

  كاربرد رايانه 

  در معماري داخلي پايه

  كاربرد رايانه

  در معماري پيشرفته 

 تطابق  �

  سرفصل و ساعات آموزشي
  باشد.ارائه ي اين درس مناسب مي 

  تاريخ هنر ايران

  (قبل و بعد از اسالم) 
  

  تاريخ هنر ايران

  (قبل و بعد از اسالم) 

 تطابق  �

  سرفصل و ساعات آموزشي
  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد.

  اصول نقاشي ديواري    اصول نقاشي ديواري
 تطابق �

  سرفصل و ساعات آموزشي

  ارائه ي اين درس مناسب مي باشد.

  

  

        ارائه شده فقط در كارشناسي پيوسته معماري داخليارائه شده فقط در كارشناسي پيوسته معماري داخليارائه شده فقط در كارشناسي پيوسته معماري داخليارائه شده فقط در كارشناسي پيوسته معماري داخليدروس دروس دروس دروس     ----2222- - - - 5555

  باغ آرائي (ايران و جهان)
با توجه به ماهيت اين درس كه به طراحي بيروني معماري مي پردازد  �

  .ارائه ي اين درس به صورت درس اختياري مناسب مي باشد

  محوطه سازي
با توجه به ماهيت اين درس كه به طراحي بيروني معماري مي پردازد  �

        .ارائه ي اين درس به صورت درس اختياري مناسب مي باشد
  طراحي فضاي داخلي مسكوني �        )3طرح معماري داخلي (

  آشنايي با هنرهاي معاصر ايران

  دروس اختياري �

  فلسفه هنر اسالمي

  روش تحقيق

  طرح اشياء در تمدن اسالمي

  تاريخ هنر جهان

  شناخت منسوجات

  داخليطرح تغيير عملكرد معماري 

        

        

        دروس ارائه شده فقط در كارداني و كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخليدروس ارائه شده فقط در كارداني و كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخليدروس ارائه شده فقط در كارداني و كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخليدروس ارائه شده فقط در كارداني و كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخلي    ----3333- - - - 5555

        دروس ارائه شده فقط در كارداني حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخليدروس ارائه شده فقط در كارداني حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخليدروس ارائه شده فقط در كارداني حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخليدروس ارائه شده فقط در كارداني حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخلي    - - - - 1111----3333- - - - 5555



   

 

  ارائه ي درس جامعه شناسي عمومي به عنوان يكي از دروس پايه مناسب نيست. �  جامعه شناسي عمومي
        طراحي معماري داخلي مناسب مي باشد. روند آشنايي بابراي ارائه ي اين درس  �  معماري داخليمباني طرح 

        

        دروس ارائه شده فقط در كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخليدروس ارائه شده فقط در كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخليدروس ارائه شده فقط در كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخليدروس ارائه شده فقط در كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته) معماري داخلي    - - - - 2222----3333- - - - 5555

  ارائه ي درس جامعه شناسي عمومي به عنوان يكي از دروس پايه مناسب است. �  جامعه شناسي معماري
        ارائه ي اين درس به عنوان پيش نياز دروس طراحي داخلي مناسب مي باشد. �  وسايل آرايه و چيدمان

  تجاري و اداري -طراحي فضاي داخلي

واحد عملي با عناوين طراحي فضاهاي داخلي  1واحدي با وزن فقط  2درس به صورت  5ارائه ي  �

  كاربري هاي مختلف در يك نيمسال يكي از كاستي هاي اساسي اين سرفصل درسي مي باشد. 

  طرح) 5براي اين  2(با توجه به پيش نياز بودن درس طرح معماري 

  مذهبي و فرهنگي -طراحي فضاي داخلي

  آموزشي -طراحي فضاي داخلي

  بهداشتي و درماني -طراحي فضاي داخلي

  ورزشي -طراحي فضاي داخلي

        

        

        نقدي بر سرفصل درسي رشته ي معماري داخلينقدي بر سرفصل درسي رشته ي معماري داخلينقدي بر سرفصل درسي رشته ي معماري داخلينقدي بر سرفصل درسي رشته ي معماري داخلي    - - - - 6666

        معماري داخليمعماري داخليمعماري داخليمعماري داخليپيوسته پيوسته پيوسته پيوسته     كارشناسيكارشناسيكارشناسيكارشناسيي ي ي ي         نقدي بر رشتهنقدي بر رشتهنقدي بر رشتهنقدي بر رشته    - - - - 1111- - - - 6666

ساختمان است) براي اكثر دوره هاي ارائه ي دروسي نظير استانداردها و كدها (كه در واقع بخشي از مقررات ملّي  )1

كارشناسي ضروري است؛ عدم ارائه ي درسي با اين محتوا از جمله ضعف هاي مقطع كارشناسي پيوسته ي معماري 

داخلي است در حالي كه درسي با عنوان آرايه و چيدمان وسايل كه مشتمل بر استانداردها مي باشد براي مقطع 

 ماري داخلي در نظرگرفته شده است.كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته) مع

 

با توجه به اين كه معماري داخلي در دو شاخه ي حرفه اي فضاهاي مسكوني و فضاهاي تجاري، اداري داراي بازار كار  )2

مطلوب تري است، لذا عدم ارائه ي طرح معماري با محتواي فضاي داخلي تجاري و اداري از جمله ضعف هاي مقطع 

 معماري داخلي مي باشد.كارشناسي پيوسته 

  

با توجه به محتواي دروس باغ آرائي (ايران و جهان) و محوطه سازي كه به طراحي محيط خارجي در معماري مي پردازند  )3

ارائه ي اين دروس مي تواند به صورت اختياري مورد توجه قرار گيرد در حالي كه در سرفصل موجود اين دروس به 

 ئه شده اند.عنوان دروس اصلي و اجباري ارا

        

        ه) معماري داخلي ه) معماري داخلي ه) معماري داخلي ه) معماري داخلي ناپيوستناپيوستناپيوستناپيوست((((    اياياياي    حرفهحرفهحرفهحرفه    كارشناسيكارشناسيكارشناسيكارشناسي    وووو    كاردانيكاردانيكاردانيكارداني    هايهايهايهاي    رشتهرشتهرشتهرشتهنقدي بر نقدي بر نقدي بر نقدي بر - - - - 2222----6666



   

 

طرح معماري فضاي  5يكي از نقاط ضعف كامالً مشهود اين رشته در مقطع كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته) ارائه ي  )1

بهتر اين بود كه با توجه به بازار واحد عملي مي باشد؛  1واحدي  2داخلي در يك نيمسال تحصيلي در قالب يك درس 

يكي ديگر از  .مطلوب تر در زمينه ي فضاهاي داخلي مسكوني و تجاري، اداري فقط به اين دو مقوله پرداخته مي شد

ته سبا ساعاتي كمتر از ساعات مقطع كارشناسي پيو دروس طراحي ضعف هاي هر دو سرفصل ارائه ي دروس عملي نظير

 معماري داخلي مي باشد.

ارائه ي دو درس جامعه شناسي با عناوين جامعه شناسي عمومي و جامعه شناسي معماري در مقاطع كارداني و  )2

كارشناسي كمي عجيب به نظر مي رسد وبهتر اين بود كه دروسي كه زمينه ساز ارتباط معماري داخلي را با سايرهنرهاي 

 ورد توجه بهتر و بيشتري قرار مي گرفت.مو...  شناخت منسوجات موجود فراهم مي اوردند همچون درس هاي

در دانشگاه جامع علمي كاربردي براي  گاهاً% دروس نظري 40% دروس عملي و حداكثر 60با توجه به قانون حداقل  )3

نگارش ريزمحتواي دروس اشتباهات فاحشي بروز مي كند؛ به عنوان نمونه براي درس مرمت و نگه داري معماري داخلي 

ساعات درس به صورت نظري و عملي تعريف شده است كه خيلي خيلي عجيب  "آشنايي با تعاريف "و براي مبحث

 هست!!

  

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري- - - - 7777

دوره هاي كوتاه مدت و كاربردي خارج از نظام دانشگاهي كه عمدتاً شكل آموزش دكوراسيون داخلي را دارند و نيز توسعه ي 

معماري پذيرش مي گيرد) لزوماً نمي تواند متخصص معماري داخلي را پرورش كارشناسي ارشد اين رشته (كه عمدتاً از رشته ي 

دهد. اين رشته نيازمند توسعه و گسترش مقطع كارداني و كارشناسي مي باشد كه در واقع از همان آغاز در دانشگاه به صورت 

  رشته اي مستقل عمل نمايد.

وزشي كشور) آمده است، مبنا و معيار مناسبي است كه زمينه را براي در تعريف و توانايي هاي اين رشته (براي نظام آمكه آنچه 

  حرفه اي، تعليم و تدريس نيروي مورد نياز جامعه انو كارشناس انپرورش دانش آموختگان در آينده و براي تربيت كاردان

ن رشته تدوين شده است، زماني كه اين نگرش براي اي ؛و بخش هاي دولتي و خصوصي و كارشناسي آگاه و پژوهشگر آماده كند

 -آموزش هاي علمي كاربردي و طرح هاي توسعه ي كارآفريني در نظام بنابراين با  ؛تاخير در اجراي عملياتي آن معنايي ندارد

. با دست يافتيكي از بهترين گزينه هاي مطرح در اين زمينه به آموزش كشور به منظور ايجاد نظام آموزشي كارآفرين، مي توان 

چنين طرحي، نظام آموزش علمي كاربردي را مي توان به منزله ي پلي ميان بازار كار و آموزش هاي متداول دانشگاهي اجراي 

قلمداد كرد كه با حمايت دولت، سرمايه گذاري الزم و اصالحات مورد نياز و برنامه هاي آموزشي، اين دوره ها را با كيفيت بهتر ارائه 

  معه پرورش داد.و كارآفرينان فعالي را براي جا

  هنوز محتواي سرفصل هاي آموزشي معماري داخلي بومي سازي نشده و براساس مطابقت بومي مورد اصالح با توجه به اين كه

  همسو با نيازها و شرايط موجود در سرفصل هاي درسي رشته ي  و و بازنگري قرار نگرفته است مي توان با بازنگري مستمر



   

 

اني و كارشناسي حرفه اي (ناپيوسته) دانشگاه جامع علمي كاربردي و كارشناسي پيوسته كليه ي در مقاطع كارد معماري داخلي

  تربيت نيروهاي متخصص و آشنا به مباني علمي معماري داخلي همت گمارد.در  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور
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