
 

 

 :پیًستٍ معماری داخلیکارشىاسی 

 

ؿتِ هؼوبسی داخلی ثِ ثْیٌِ ػبصی فضبّبی داخلی ػبختوبى ّب ثِ هٌظَس اًجبم فؼبلیت ّبی سٍصاًِ س

اػت. ایي سؿتِ اص ػَیی ّوبًٌذ هؼوبسی یب  "آفشیٌؾ فضب  "کبس ( هی پشداصد.هؼوبسی داخلی  –)صًذگی 

یگش ّوبًٌذ عشاحی داخلی ثش فضبّبی داخلی تبکیذ هی ٍسصد. ػبختوبى ٍ اجضای آى ػشٍکبس داسدٍ اص ػَیی د

 .ػولگشایی ٍ کبس آهذ ثَدى دس ػیي صیجبیی هْوتشیي ّذف هؼوبسی داخلی اػت

 

 :فارغ التحصیالن ایه رشتٍ تًاوایی ي وقش

 

 تشثیت ًیشٍّبی کبسؿٌبع ٍ آگبُ ثِ هجبًی ػلوی ٍ ًظشی ٌّش    1.

 ت هْبستْبی الصم دس ایي صهیٌِآؿٌبیی ثب سٍؿْبی تحمیك ٍ کؼ    2.

 ایجبد اهکبًبت الصم ثِ هٌظَس اػتفبدُ اص داًؾ آهَختگبى ایي سؿتِ جْت سفغ ًیبصّبی جبهؼِ    3.

 کؼت تَاًبیی الصم دس اجشای هشاحل هختلف فؼبلیتْبی هؼوبسی داخلی    4.



 آؿٌبیی ثب اثضاس، هلبلح ٍ ٍػبیل ٍ ثْیٌِ ػبصی ّشچِ ثیـتش آًْب.    5

 ؿٌبخت ٍیظگی ّبی هجبًی ًظشی ٍ ػلوی هؼوبسی داخلی    6.

 کؼت هْبست دس اسصیبثی ٍ اسصؿیبثی ٍ کبسؿٌبػی آثبس هؼوبسی داخلی    7.

تَاًبیی داًؾ آهَختگبى دس ثشسػی، تحلیل ٍ ؿٌبخت عشحْب ٍ ًمَؽ ٍ فشهْبی اكیل ٍ ًؼجت آًْب ثب .    8

 فشٌّگ ٍ تفکش حبکن دس جبهؼِ

 صم دس تذسیغ هؼوبسی داخلیکؼت تَاًبیی ال    9.

تَاًبػبصی داًؾ آهَختگبى دس ّوکبسی ثب ٍاحذّبی دٍلتی ٍ خلَكی ًظیش ٍصاست هؼکي ٍ ؿْشػبصی،   11.

 ؿْشداسی ّب، ؿَساّبی اػالهی، دفبتش فٌی ٍ هٌْذػی هشثَعِ

 :عَل دٍسُ ٍ ؿکل ًظبم دسػی

تشم تحلیلی )حذالل  8 توبم ٍلت ثِػبل اػت کِ ثشای داًـجَیبى  4 عَل دٍسُ کبسؿٌبػی هؼوبسی داخلی

 ّفتِ ٍ هؼبدل یک ًین ػبل تحلیلی اػت 16 عَل دٍسُ( تمؼین هی ؿَد. عَل ّش تشم تحلیلی

 

 معرفی شغل طراح داخلی :

 



 

 

 .ایذُ آل ؿوبػت طراحی داخلیاگش ثِ عشاحی ٍ چیذهبى )دکَساػیَى( ػاللِ صیبدی داسیذ، ؿغل

ثِ ّن پیَػتِ ٍ هتٌَع اػت کِ هحیظ داخلی یک ػبختوبى سا ثِ  ّبی ای اص عشح هجوَػِ طراحی داخلی 

   .کٌذ هی اػت،تجذیل هٌبػت خبف اًؼبًی فؼبلیت فضبیی کِ ثشای یک

، فشآیٌذ عشاحی کبهل ًوبی داخلی یک فضب، ثب دس ًظش داؿتي هَاسدی هثل عشاحی کف، طراحی داخلی

، ػوَهب فشاّن کشدى طراحی داخلی ّبػت. ّذف اص خؾّب، دسّب، دیَاسّب، ًَسپشداصی، اثبثیِ ٍ دیگش ث پٌجشُ

کٌذ.  ّب ٍ اًتظبسات كبحت آى سا ثشآٍسدُ هی ؿٌبػی دلپزیش اػت کِ خَاػتِ هحیغی ساحت ٍ اص هٌظش صیجبیی

 .تشکیجی اص ٌّش ٍ هٌْذػی اػتطراحی داخلی دس ٍالغ

 

ای چٌذ ٍجْی اػت.  شفِح طراحی داخلی.کٌذ ای سا سّجشی هی ، کؼی اػت کِ چٌیي پشٍطُطراح داخلی

ثبیذ ثْتشیي سٍؽ سا ثشای دػتیبثی ثِ اّذاف پشٍطُ هَسد ًظش ثیبیذ، ثب  طراح داخلی ثِ ایي تشتیت کِ

عشاح ثِ ٌّگبم عشاحی فضبی داخلی  .كبحجبى پشٍطُ توبع ثشلشاس کٌذ ٍ ثِ هذیشیت ٍ اجشای عشح ثپشداصد

کٌٌذُ خَاّذ آى فضب ثش اػتفبدُؼبع ٍ تأثیشی کِ هیدٍ هَسد سا ثبیذ دس ًظش ثگیشد: کبسثشد آى فضب، ٍ اح

 .داؿتِ ثبؿذ

  

ٍضؼیت داخلی ػبختوبى سا عشاحی ٍ ػبصهبًذّی هی کٌذ. ایي ػبختوبى ّب هی تَاًذ خبًِ  طراح داخلی

 .ّبی ؿخلی، اداسات ٍ ؿشکتْب، ّتل ّب، سػتَساى ّب ٍ هغبصُ ّب ثبؿٌذ

  

ػولی خَثی داؿتِ ثبؿذ. اٍ ثبیذ ثِ خَثی ثتَاًذ ثب دیگشاى  ثبیذ هْبست ّبی خاللبًِ ٍ طراح داخلی یک

ثبیذ دس دیگش  طراحان داخلی .استجبط ثشلشاس کشدُ ٍ تَاى ػبلی ای دس ػبصهبًذّی کبسّب داؿتِ ثبؿذ



ّب  ّبی آى ّبی هشتجظ هثال کف ػبصی یب لَاًیي هحلی ػبختوبى ػبصی کِ هوکي اػت تلوین گیشی صهیٌِ

 .ٌّذ، ًیض اعالػبتی داؿتِ ثبؿٌذسا تحت تبثیش لشاس د

  

دس دفبتش کبسی اػت کِ اهَس  طراح داخلی . هحل کبس اكلیًبهٌظن اػتهؼوَال  طراح داخلی ػبػت کبسی

اداسی ٍ کبسّبی عشاحی سا دس آى اًجبم هی دّذ. ٍلی ثیـتش صهبى کبسی خَد سا دس هحل هـتشیبى هی 

  .گزساًذ

 

 .هؼوَال افشادی سا ثشای اًجبم کبسّب دس ػبختوبى ّب اػتخذام کشدُ ٍ خَد ثش آًْب ًظبست داسد طراح داخلی

 مُارت ي تًاومىذیُای مًرد ویاز طراح داخلی

 خاللیت 

 دس خَد خاللیت اص ثبیذ داخلی عشاح. اػت خَة داخلی عشاحی یک دس هَثش ػَاهل هْوتشیي اص یکی

 .کٌذ اػتفبدُ تشیهـ ًیبص ثب کبس ٍیظگیْبی هٌبػت تغجیك

  لشاس  ًظش هذ ثبیذ ّؼتٌذکِ دخیل صیبدی ػَاهل داخلی دسعشاحی–هْبست ػبلی دس ػبصهبًذّی

ثگیشًذ تب کبس ثِ خَثی اًجبم ؿَد. هثال دس یک خبًِ هؼکًَی ثبیذ ثب ػبصًذُ کف پَؽ ّب، ًمبؽ ، 

ك ثب عشح خَد ثشًبهِ سیضی ٍ پشدُ دٍص ٍ ثؼیبسی افشاد دیگش استجبط ثشلشاس کشدُ ٍ کبسّبی آًْب سا هغبث

 ػبصهبًذّی کٌذ.

  ُلف اص جولِ دٍصًذُ ٍ ًلبة پشدُ ّب، هخت ػَاهل ٍهذیشیت کٌتشل ثشای–هْبست هذیشیت پشٍط

 ًلبة کف پَؽ، ًلبة دس ٍ پٌجشُ ٍ...

  هْبست عشاحی ٍ هذل ػبصی کبهپیَتشی 

 (.گیشد هی ماًجب کبهپیَتشی افضاسّبی ًشم ثَػیلِ عشاحی اػظن ثخؾ ایٌکِ دلیل ثِ)



  یشی اص ثشٍص جلَگ ٍ پشٍطُ اجشای ٍ دسعشاحی آًْب سػبیت ثشای–آگبّی اص همشسات ایوٌی ٍ ػبختوبى

 ّش گًَِ هـکلی ثشای هـتشی

 .اعالع اص هحلَالت، هَاد ٍ تجْیضات هشتجظ ثِ کبس خَد کِ دس ثبصاس هَجَد اػت 

 اى ٍ هـتشیبىهْبست استجبعی هَثش ثشای ّوکبسی ثب تبهیي کٌٌذگبى، پیوبًکبس 

 تَاًبیی یبفت ساُ حل ّبی ػولی ثشای هؼبئل ٍ هـکالت احتوبلی 

 تَاًبیی کٌتشل ّضیٌِ ّب ٍ اًجبم کبس دس چبسچَة ثَدجِ هؼیي ؿذُ تَػظ هـتشی 

  

  

 تحصیالت الزم برای يريد بٍ شغل طراحی داخلی 

ٍ... ثشای هَفك ؿذى دس داؿتي داًؾ هؼوبسی داخلی دس کٌبس ػَاهلی هبًٌذ ػاللِ، رٍق ٌّشی، تجشثِ 

معماری  اللِ هٌذاى هی تَاًٌذ دس سؿتِ الصم ٍ ضشٍسی اػت. ثشای کؼت ایي داًؾ ػ طراحی داخلی ؿغل

 .تحلیل ًوبیٌذ داخلی

 

ي تحلیالت دس کٌبس اػتؼذاد ٍ هبًٌذ ّش سؿتِ ٌّشی دیگش، داؿت طراحی داخلی الجتِ ثذیْی اػت دس

 .تخلق ثشای هَفك ؿذى ضشٍسی اػت

 

 آیىذٌ شغلی، بازارکار ي فرصت َای استخذامی طراحی داخلی
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هی تَاًذ دس ؿشکت ّبی هـبٍسُ عشاحی کبس کٌذ. ّوچٌیي هی تَاًذ ثِ كَست هؼتمل  طراح داخلی

جٌذد. دس كَست داؿتي تجشثِ ثیـتش هی کبسکشدُ ٍ یب ثِ كَست پشٍطُ ای ثب ؿشکت ّبی عشاحی لشاسداد ث

ثِ دلیل کوجَد اػبتیذ  .تَاًذ ثِ کبسّبیی هبًٌذ عشاحی كحٌِ تئبتش، عشاحی ًوبیـگبُ ّب ٍ ... ثپشداصد

هؼوبسی داخلی دس داًـگبُ ّبی کـَس، افشاد ػاللِ هٌذ ثِ تذسیغ هی تَاًٌذ ثب اداهِ تحلیل دس همبعغ 

 .ثبالتش، جزة داًـگبُ ّب ؿًَذ

ٍ دکَساػیَى دس هٌبصل، ؿشکت ّب ٍ... دس ػبل ّبی اخیش اص ػَی هشدم هَسد تَجِ  طراحی داخلی حَصُ

خَاّذ ثَد. الجتِ ثب  طراحان داخلی ثیـتشی لشاس گشفتِ اػت. ثِ دًجبل آى ثبصاسکبس ثْتشی ًیض پیؾ سٍی

بفی سا داسًذ، هی تَجِ ثِ سلبثت ؿذیذ دس ایي ؿغل، افشادی کِ داًؾ، تخلق، هْبست ٍ تجشثِ الصم ٍ ک

 .تَاًٌذ دس ایي ثبصاسکبس هَفك ؿذُ ٍ دسآهذ خَثی کؼت کٌٌذ

 

  

 : ثِ ؿشح صیش اػت يضعیت استخذام طراح داخلی در برخی کشًرَای جُان 



 

دسكذ)  19 دس آهشیکب، 2121 تب 2111 دس ثیي ػبل ّبی طراح داخلی هیضاى سؿذ اػتخذام - آمریکا

 .دسكذ( پیؾ ثیٌی ؿذُ اػت 14ثیـتش اص سؿذ هتَػظ ّوِ هـبغل،

 

دس همبیؼِ ثب هتَػظ ّوِ  طراح داخلی ػبل گزؿتِ هیضاى اػتخذام 5 دس ثبصُ صهبًی - استرالیا

دسكذ سؿذ داؿتِ اػت. پیؾ ثیٌی هی ؿَد دس ػبل ّبی آتی سؿذ هتَػغی  89.3 ،(دسكذ 11.2هـبغل)

 .سا داؿتِ ثبؿذ

   

  


