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 اعتالی سطح فرهنگ و شایستگی های پایه عمومی و پرورش ملکات و فضائل اخالقی و بینش 
سیاسی و اجتماعی و تربیت یکپارچه عقلی، ایمانی، عملی و اخالقی دانش آموز.

 ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، نوآوری و کارآفرینی در کشور. 
 تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار )فعلی و آتی(در 
آموزشی.  عدالت  و  ملی  بر چارچوب صالحیت حرفه ای  مبتنی  مهارت  میانی  و  ابتدایی  سطوح 
 فراهم نمودن شرایط هدایت و راهنمایی شغلیـ تحصیلی هنرجویان برای سطوح باالتر صالحیت 

حرفه ای. 

اهداف دوره و شاخۀ تحصیلی 

اهمیت و ضرورت گروه فرهنگ و هنر

شکوفایی و رشد و بالندگی هر سرزمینی در دوره های گوناگون وابستگی بسیاری به شکل گیری 
تمدن آن دارد و تمدن ها نیز وام دار فرهنگ و هنر مردمان خویشند. از این رو توسعه و آموزش 
در زمینه فرهنگ و هنر نه تنها در قوام و استواری تمدن کشور مهم است بلکه زمینه گسترش 
فعالیت های اقتصادی را نیز به گونه ای شایسته فراهم می آورد. با وجود سابقه کهن و دیرینه هنر 
در کشور عزیزمان ایران و درآمیختگی آن با فرهنگ اصیل اسالمی برای رساندن پیام های ناب این 
دین الهی ضروری است، هنرمندان متعهدی در این جامعه رشد یابند. از طرفی بر اساس اهداف 
استعدادهای مختلف  و  پرورش و هدایت ذوق  و پرورش شناخت،  آموزش  مصوب شورای عالی 
هنری و زیبایی شناسی، شناخت زیبایی های جهان آفرینش به عنوان مظاهر جمال الهی و... و 
نیز تأکید اسناد باالدستی دیگر که بر توان خلق آثار هنری، قدردانی از آثار و ارزش های هنری 
تألیف  و  برنامه ریزی  بر عهده دفتر  اهداف  این  از  اجرای بخشی  و  برنامه ریزی  دارند  توصیه  و... 
آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش است. این دفتر بنا به سهم خود در عرصه های مختلف 
بازار کار بیشتری برخوردار بوده و در حال رشد می باشند، اقدام به برنامه ریزی و  از  هنری که 

اجرای رشته های گوناگون هنری در مقطع متوسطه دوم نظام جدید نموده است.

                           اهمیت و ضرورت گروه هنر و رشتۀ تحصیلی معماری داخلی

 یکی از اصلی ترین نیاز های بشر تهیه مسکن و سرپناه بوده که در مراحل مختلف تاریخی و 
رشد اجتماعی به ترتیب به نیازهای امنیت، کارایی و زیبایی پاسخ داده است.

 مسکن انسان های نخستین او را از بالیای طبیعی، جانواران درنده و شرایط نامساعد جوی در 
امان نگه می داشته است.

 متناسب بودن کاربرد مسکن از نظر اندازه و شکل و فرم این فضا را با انتظارات بشر هماهنگ 
ساخت. توجه به جمال و حسن زیبایی ها و مشغولیت های ذهنی او هم زمان با رفع اولین نیاز بشر 
شکل گرفت به طوری که بر روی دیواره داخلی اولین پناهگاه طبیعی انسان نقاشی هایی از آمال، 
ذهنیات و تجربیات او جلوه گر شدند.تهیه و ساخت فضاهای مورد نیاز در ابتدا توسط شخص انجام 
می گرفته اما به تدریج با رشد تکنولوژی و کسب تجربه افراد در این زمینه خاص، نیاز به انتقال 

تجربه و آموزش به دیگران و نسل های بعدی ضرورت پیدا کرد.
امروزه نیز طراحی و ساخت مسکن و فضاهای مناسب مورد نیاز توسط افرادی با تجربه و دانش 
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آموخته در این حوزه صورت می گیرد. ساماندهی و مدیریت فضاهای داخلی این ساخت و سازها 
با توجه به معماری پایدار )اقتصاد و ارکان اصلی آن، اجتماعی و زیست محیطی( تربیت افرادی 
با ارزش های دینی و فرهنگی کشور را ضروری  با اطالعات کافی و به روز و متناسب  متخصص 
می سازد. این افراد عالوه بر ارتقای کیفیت زندگی خصوصی و اجتماعی افراد در مدیریت منابع و 

حفظ و نگه داری محیط زیست مؤثر خواهند بود.
با توجه به ارائه آموزش رسمی در شاخه فنی و حرفه ای، رشتۀ معماری داخلی و به تبع آن نبود 
کارگر ماهر و تکنسین های حوزه معماری داخلی، تربیت هنرجویان مستعد را دراین رشته ضروری 

می نماید.
پژوهش و برنامه ریزی های انجام شده در این زمینه آمار مشاغلین حوزه معماری داخلی مرکز آمار 

ایران رشد صعودی اشتغال را در این زمینه پیش بینی می کند.

منشور اخالقی رشته
من. .......................،  با آگاهی کامل از نقش و تأثیر فعالیت های پژوهشی خود در سازندگی و توسعه 
پایدار جهان، رفاه و آسایش انسان، حفظ جهان هستی از آلودگی های زیست محیطی و تأمین 
شادی پایدار و دراز مدت خود و دیگران، اینک که فعالیت های مهندسی خود را آغاز می کنم به 

پروردگار جهان و انسان سوگند یاد می کنم:
1 همواره در سراسر زندگی شغلی، حرفه ای و اجتماعی خود بدین سوگند وفادار باشم.

بیاندیشم،  آفرینش  پدیده  شگفت انگیز ترین  و  خرد  صاحب  موجود  یک  به عنوان  انسان،   به   2
 صدیق و واقع بین باشم و به هیچ اقدامی که به انسان و انسانیت آسیب رساند مبادرت نورزم. 

3 دانش و تجربه خود را که میراث مشترک بشری است مغتنم بدانم و بکوشم تا آن را به روز نگه 
دارم در حد توان خود به گنجینه دانش و تجربیات سودمند بشری بیفزایم.

4 ایران زادگاه من است و در آن پرورده شده ام. کوشش خواهم کرد تا دین خود را به سرزمینم، 
مردمانم، نیاکانم و آیندگانم ادا کنم.

5 در طول زندگی حرفه ای خود تالش کنم تا نقش مؤثری در توسعه پایدار کشورم داشته باشم.
6 در حد توان به مرکز علمی که مربی علمی، فنی و هنری من است و به کسانی که پس از من 

در این جایگاه قرار خواهند گرفت، خدمت کنم. 
7 سرمایه های هستی چون ماده، انرژی محیط زیست و نیروی کار را سرمایه های تمام بشر بدانم 

و در حفظ، کاربرد درست و بهسازی آنها کوشش کنم.
منافع  عمل حفظ  عدالت،  سرعت  نظم،  دقت،  خود صداقت،  حرفه ای  فعالیت های  تمام  در   8
انسان ها را در نظر داشته و  اجتماع و حقوق دیگران را مراعات کنم و سالمت، ایمنی و آینده 
نسبت به آنان مهربان،  دلسوز و متعهد باشم و همواره سود خویش را در منافع همگان جست وجو 
کنم، رشوه خواری و دیگر رذائل اخالقی را طرد سازم و ارزش مادی زحمات خود را در حد معقول 

و متعارف طلب کنم.
9 در همه کوشش های فعالیت حرفه ای خود از دانش روز و آخرین یافته های علمی و فنی آگاه 

شوم و آنها را با ابتکار و نوآوری در طراحی، برنامه ریزی و اجرا به کار بندم.
تنها در  را  را مراعات کنم و کار  استانداردهای حرفه ای  فعالیت های حرفه ای خود  تمام  10 در 
حیطه دانش و توانایی خود بپذیرم و تنها مدارکی را تصدیق کنم که به آنها احاطه کامل دارم. در 
مواردی که منع قانونی و حق مالکیت اختصاصی وجود ندارد، دانش خود را آزادانه و به صورت 

رایگان منتشر سازم و در اختیار دیگران بگذارم.
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11 در انجام وظایف محوله، فردی متعهد، مسؤلیت پذیر، مشارکت پذیر و رازدار باشم.
12 محیطی پر از محبت و صفا و عشق و عالقه به خدمتگزاری بی ریا به مردم و وطنم را به وجود 
آورم و همکاران خود را بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت، سن و عقیده دوست بدارم و 

ارزش های انسانی را در خود و در آنان پرورش دهم.
13 در فعالیت های حرفه ای خود همیشه فردی متواضع باشم،  موفقیت های به دست آمده ام را 
عالوه بر سعی و کوشش خود مرهون تالش همکاران و نظام آفرینش بدانم و از آنان قدردانی و 

سپاسگزاری کنم.
14 در تمامی فعالیت های حرفه ای خود جویا و پذیرای نقد و اظهار نظر صادقانه همکاران باشم، 
از  و  باشم  قائل  ارزش  دیگران  نقش  و  گروهی  همکاری  برای  و  کنم  اصالح  را  خود  خطاهای 
لطمه زدن به حیثیت، شهرت، دارایی یا اشتغال دیگران پرهیز و از اقدامات بدخواهانه برای آنان 

خودداری کنم.
15 از کوشش های فرهنگی و فعالیت های اجتماعی که به منظور توسعه رفاه عمومی انجام شود 

استقبال و در آنها شرکت کنم.
16 مشوق همکارانم به رعایت اصول اخالق حرفه ای و وجدان حرفه ای باشم.

17 کمر همت می بندم تا مؤثرترین خدمت بی ریا را با عشق ورزی بی چشم داشت و پرهیزکاری 
کامل به نیازمندترین افراد ارائه دهم و به واسطه آن به باالترین درجه شادی دست یابم.

                                                               
                                                                                    امضا       تاریخ

ویژگی های دانش آموزان ورودی به رشته معماری داخلی

 عالقه به تحصیل در رشته معماری داخلی؛
 توانایی های شناختی )درک فضا،  توصیف فضا، بیان ترسیمی و طراحی(؛

 توانایی ادراکی )تعیین موقعیت خود و کاربر در محیط و فضای طراحی، درک مقیاس فضا و 
وسایل(؛

 توانایی روان حرکتی )هماهنگی ذهن و اعضای حرکتی برقراری هماهنگی بین توان فیزیکی 
و شناختی(؛

 توانایی فیزیکی )قوت جسمانی، تعادل جسمی(؛
 توانایی حسی )توانایی دیدن اشیا در نزدیک و دور، توانایی تشخیص دقیق رنگ ها(؛

 مهارت های پایه )صحبت کردن، ترسیم، نوشتن، گوش دادن فعال، درک مطلب(.

شایستگی های غیر فنی در رشته معماری داخلی

1 کار با داده ها و اطالعات
2 به کارگیری فناوری مناسب

3 ارتباط مؤثر
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4 کار تیمی
5 اخالق حرفه ای

6 مستند سازی
7 مدیریت منابع

8 مدیریت کار و کیفیت
9 مسؤلیت پذیری و تعهد کاری

10 جمع آوری اطالعات
11 یادگیری مادام العمر

12 مذاکره
13 درستکاری

14 احترام گذاشتن به ارزش های دیگران

صالحیت های حرفه ای هنرآموزان رشته معماری داخلی

 
 هنرآموز باید حداقل دارای مدرک کارشناسی مرتبط با رشته معماری داخلی باشد.

مدارک حرفه ای
 گذراندن دوره های تخصصی معماری داخلی.

 گذراندن دوره های ضمن خدمت روش های تدریس و مهارت های حرفه آموزی
تجربه کاری.

 داشتن حداقل 2 سال سابقه کار حرفه ای مرتبط یا فارغ التحصیل رشته های تربیت دبیر فنی.

 دیپلم معماری داخلی
 فوق دیپلم معماری داخلی
 کارشناسی معماری داخلی

 کارشناسی ارشد معماری داخلی

گواهی نامه های شغلی 
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مسیرهای هدایت تحصیلی در رشته و گرایش در دوره کاردانی

معماري داخلي   

 
  

 

دوره اول

 

متوسطه

هم
زد
دوا

ال 
س

هم
زد
ل يا

سا
هم

ل د
سا

دوره دوم 
متوسطه

شاخه فني و مهارتي 

تكنيسين طراحي فضاي 
سبز

تكنيسين معماري داخلي 
)  داخلي( 

داخلي معماري

داخلي معماري

تزیینات  دوره کاردانی

دورة دوم
متوسطه

شاخۀ فنی و مهارتی

دورة اول
متوسطه
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مسیر توسعه حرفه ای رشته معماری داخلی 
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هدایت تحصیلیـ  حرفه ای

هدایت تحصیلی ـ حرفه ای در رشته معماری داخلی شامل: هدایت از طریق در اختیار قرار دادن 
اطالعات شغلی و حرفه ای از طریق بازدید و کارآموزی محقق می شود.

مشاوره حرفه ای که در طول سال تحصیلی توسط مشاوران و با کمک آزمون های استاندارد انجام 
خواهد شد.

هدایت آموزشی که توسط مشاوران و با ابزارهای سنجش خاص به منظور هدایت فراگیران در 
مسیرهای تحصیلی افقی و عمودی در متوسطه و بعد از آن انجام می شود.

در رشتۀ معماری داخلی، دانش آموختگان دورۀ اول متوسطه عالوه بر گذراندن دروس عمومی و 
پایه در سال های 10، 11 و 12 دورۀ دوم متوسطه، طبق نمودار زیر به گذراندن دروس تخصصی 

رشته می پردازند.

رشتۀ
 معماری
 داخلی

پایۀ 12

پایۀ 11

پایۀ 10

معمای داخلی فضاهای 
تجاری

معماری داخلی فضاهای 
مسکونی

تزیینات سلولزی، رنگ، 
موکت و فضاهای داخلی

دورۀ اول متوسطه

تزیینات سنگی، 
سرامیکی و پلیمری در 

فضاهای داخلی
دانش فنی پایه

تزیینات چوبی
 و پارچه ای

تزیینات گچی و مبلمان 
پارچه ای و پلیمری

دانش فنی تخصصی
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برخی از مشاغل قابل احراز در رشتۀ معماری داخلی

  حرفۀ معماری داخلی سطح یک        معماری داخلی سطح دو ) کمک تکنسین( 
کد حرفه: 2ـ 34320193               کد حرفه: 1ـ 34320193 

نام گروه کاری / شغلردیفنام گروه کاری / شغلردیف

دکوراتور تزیینات پارچه ای1مجری دیوارپوش سلولزی1

مبلمان ساز چوبی2نصاب کاغذدیواری و موکت2

دکوراتور جداکننده چوبی3نقاش ساختمان3

دکوراتور دیوارپوش چوبی4نقشه کش فاز 1 معماری داخلی4

دکوراتور کف چوبی5برداشت گر فضاهای داخلی5

6
نقشه کش اجرایی فضاهای داخلی 

مبلمان ساز پلیمری6مسکونی

7
نقشه کش فاز 1 معماری داخلی با 

مبلمان ساز پارچه ای7کامپیوتر

8
مشاور انتخاب مصالح طرح داخلی 

دکوراتور سقف کاذب گچی8مسکونی

گچ بر سقف و دیوار9طراح فضاهای داخلی مسکونی9

گچ بر ستون و پارتیشن10برنامه ریزی طرح داخلی مسکونی10

ماکت ساز11دکوراتور پارتیشن و ستون پلیمری11

12دکوراتور تزیینات پلیمری کف و دیوار12
مشاور انتخاب مصالح طرح داخلی 

فضاهای تجاری

13
دکوراتور کف تزیینی سنگی، 

نقشه کش اجرایی فضاهای داخلی تجاری13سرامیکی و آجری

14
دکوراتور پارتیشن سنگی و 

کمک طراح فضاهای داخلی تجاری14دیوارپوش های سنگی

15نصاب لوازم بهداشتی15
برنامه ریزی طرح داخلی فضاهای 

تجاری
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مسیر یادگیری درس تزیینات سلولزی،رنگ،موکت و 
فضاهای داخلی

اجرای دیوار پوش 
سلولزی

اجرای کف پوش 
موکت و کاغذ 

دیواری

ترسیم فنی و 
نقشه کشی معماری 

داخلی

تهیۀ کروکی و 
ترسیمات دست آزاد در 

معماری داخلی

اجرای نقاشی سقف و دیوار

ات
یین

تز
ات

یین
تز
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 مسیر یادگیري درس تزیینات چوبي و پارچه اي

مشاور انتخاب 
مصالح طرح داخلی 

مسکونی

تهیۀ طرح های 
اجرایی فضاهای 
داخلی مسکونی

 طراح فضاهای 
داخلی مسکونی        

برنامه ریز طرح 
داخلی مسکونی

نقشه کش فاز 1 معماری 
داخلی با رایانه

اجرای جداکنندۀ 
چوبی

اجرای دیوارپوش 
چوبی

اجرای کف چوبی

اجرای تزیینات پارچه ایاجرای مبلمان چوبی

مسیر یادگیري درس معماري داخلي فضاهاي مسكوني

در  سنگی،سرامیكی  تزیینات  درس  یادگیری  مسیر 
فضاهای داخلی

اجرای تزیینات 
پلیمری کف و دیوار

اجرای پارتیشن 
سنگی،دیوارپوش 

سنگی، سرامیکی و 
آجری

نصب لوازم
 بهداشتی

اجرای کف سنگی، 
سرامیکی و آجری

اجرای پارتیشن و ستون پلیمری
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مسیر یادگیری درس معماری داخلی فضاهای تجاری

مسیر یادگیری درس تزیینات گچی و مبلمان پارچه ای 
و پلیمری

انتخاب نمونه مصالح 
طرح فضاهای داخلی 

فروشگاه

اجرای مبلمان 
پارچه ای

نقشه کشی اجرایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاه

اجرای سقف کادب 
گچی

طراحی فضاهای 
داخلی فروشگاه

اجرای گچ کاری 
دیوار و سقف

برنامه ریزی طرح 
داخلی فروشگاه

اجرای دیوار جداکننده 
گچی و تزیینات گچی 

ستون و سرستون

ماکت سازی

اجرای مبلمان پلیمری
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فصل 1

اصول، قواعد،مقررات و آیین نامه ها
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ابعاد استاندارد صندلی چرخ دار تاشو 

ت 
دس

ی 
 برا

انع
ی م

د ب
آزا

ی 
ضا

ل ف
داق

ح

)اندازه ها به سانتی متر است.(
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ابعاد استاندارد عرض سرویس بهداشتی با ابعاد صندلی چرخ دار 

الف: حداقل عرض توالت ـ طبق روش جابه جایی از جلو 
ب: عرض متوسط توالت ـ طبق روش جابه جایی مورب 
ج: عرض ایده آل توالت ـ طبق روش جابه جایی از پهلو

حداکثر فاصلۀ دسترس از باالی مانع ٨٤ 
سانتی متری 

حداکثر فاصلۀ دسترس از جلو 

برای  ارتفاع  حداکثر 
به  جلو  از  دسترسی 
منظور به کار انداختن 

وسایل 
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ابعاد استاندارد برای حرکت صندلی چرخ دار حول چرخ ها 

الف: حرکت حول محور یک چرخ 
ب: حرکت حول محور مرکزی چرخ ها

)اندازه ها به سانتی متر است.(
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ابعاد استاندارد برای حرکت با صندلی چرخ دار 

الف: حداقل فضای آزاد بی مانع برای ٣٦0 درجه چرخش 
ب: حداقل فاصله تا چفت در برای بازکردن آن بدون الزام به حرکت دادن چرخ

)اندازه ها به سانتی متر است.(

30/5
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ابعاد استاندارد برای حرکت با صندلی چرخ دار 

الف: حداقل فضای آزاد بی مانع برای چرخش ٩0 درجه 
ب: حداقل فضا برای عبور دو چرخ از کنار هم
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استاندارد ورودی قابل دسترس معلوالن 

از به کار بردن پله در سکوی 
کنید.  اجتناب  ورودی 

سکوی  سطح  حداقل 
ورودی در سمتی که در 
 1٥2×1٥2 می شود  باز 

باشد.  سانتی متر 

برای  شیب  حداکثر 
دفع آب در هر دوطرف 

1  :٥0

حداقل ٣0/٥ سانتی متر 
و در صورت امکان ٤1 تا 
٦1 سانتی متر فضای آزاد 
بی مانع در هر دوطرف در 
داخل و خارج ساختمان 

الزم است. 

سانتی متر  حداقل 1٥2× 122 
محوطۀ مسطح، در سمتی که 
نمی شود،  باز  آن طرف  به  در 

است.  الزم 

عرض  امکان،  صورت  در  ـ 
درهای ورود و خروج باید ٩1 

باشد.  سانتی متر 

ـ حداقل یک ورودی همسطح با زمین درنظر بگیرید. از رامپ در قسمت ورودی استفاده نکنید. 
)بعضی از مقررات استفاده از رامپ خارجی را منع کرده است(. 

ـ درهای قابل دسترسی معلوالن بایستی به نحوی در مسیر درهای خروج اضطراری ساختمان 
قرار گیرد. 

خاص  محوطه های  و  تلفن  باجه های  آسانسورها،  انتظار،  سالن های  از  هریک  به  ورود  برای  ـ 
بگیرید.  درنظر  هم  معلوالن  دسترس  قابل  ورودی  فروشنده،  ماشین های 

30/5

30/0
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بخش هاي بازار در معماري ایران
جای داد و ستد و خرید و فروش کاال یا محل اجتماع خریداران و فروشندگان است.

تیمچه:
تیمچه فضاهای گسترده و سرپوشیده ای عمدتاً با طرح هشت ضلعی است که در دو و گاه سه طبقه 
ساخته شده و گرداگرد صحن مرکزی آن حجره ها و دکان هایی قرار گرفته است. فضای مرکزی و 
وسیع تیمچه با طاق و گنبدهای مسقف شده و با کاربندی و مقرنس های زیبا مزین می شده است. 
تیمچه بزرگ قم و تیمچه امینی کاشان به صورت یک شاهکار نغز و هنرمندانه خودنمایی کرده اند.

 بازار قشمبازار سنندج

سرا یا خان فضای سربازی است که به عنوان تجارت خانه و گردهم جمع کردن اصناف استفاده 
می شده است. نمونه جنس از آنجا تحویل گرفته شده و در جاهای مختلف پخش می شده است. 
از سراهای بزرگ و مشهور می توان به سرای گنجعلی خان کرمان و سرای وزیر قزوین اشاره کرد. 

 تیمچۀ حاجب الدوله در بازار تهرانتیمچۀ امین الدوله در کاشان

سرای وزیر در کاروانسرای سعدالسلطنه در قزوینسرای مشیر در شیراز



23

راستۀ اصلی: بازارها غالباً به شکل خطی و در امتداد مهم ترین راه و معبر شهری شکل می گرفته 
است. به همین سبب مهم ترین بخش و عنصر اصلی یک بازار، راستۀ اصلی آن است. یک راستۀ 
بازارها  از  واقع در دو سوی آن شکل می گرفت. بسیاری  با دکان های  بازار در ساده ترین شکل 
به تدریج ساخته می شدند و توسعه می یافتند و به همین دلیل امتداد راسته  این بازارها به پیروی 
اصناف  اصلی  راسته  یک  امتداد  در  است.  بوده  به شکل طبیعی  و  غیرمستقیم  معابر  از صورت 
گوناگونی مستقر می شدند. به این ترتیب که هر صنف در بخشی از راسته اصلی جای می گرفت. 

در بعضی از شهرهای بزرگ دو یا چند راستۀ اصلی به صورت موازی یا متقاطع پدید می آمد.

نمای کلی از سرای مشیر در شیراز

بازار تهران

بازار نوشهر 

بازار سنتی نوشهر 

بازار تهران

بازار تهران

راستۀ فرعی )رسته(: بازارهای شهرهای بسیار کوچک تنها از یک راسته اصلی تشکیل می شد. 
اما در شهرهای متوسط و بزرگ افزون بر راستۀ اصلی، تعدادی راستۀ فرعی به صورت موازی یا 
عمود بر راسته اصلی پدید می آمد که حاصل توسعه بازار در معابر فرعی بوده است. در اغلب موارد 
راسته های فرعی هر کدام به یکی از اصناف یا پیشه وران اختصاص می یافت و کاالی خاصی در 

آن عرضه می شد. 
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بازار رشت

جابه جایی بار به حجره های بازار

قیصریه اصفهان

بازار گنجعلی خان کرمان

بازار تبریز 

 قیصریه شیراز

راسته ای  یا  به صورت کوچه  غالباً  و  است  ارتباطی  بزرگ یک فضای  بازارهای  در  داالن  داالن: 
کوچک و فرعی است که از یک سو به راسته ای دیگر و از سوی دیگر به یک کاروانسرا مربوط 

است. به طور معمول در دو سوی داالن تعدادی حجره و دکان وجود دارد.

خانبار یا کالنبار: محل انبار و کار روی جنس بوده است. جنسی که به وسیله چهار پایان حمل 
می شده، نمی بایست وارد بازار شود. لذا اجناس از راهی موازی به نام پس کوچه در خانبارها خالی 
می شده است. خانبارها محوطه های بزرگی در پشت سراها بوده و در آنجا چند کارگاه کوچک و 

انبار قرار داشته است. 

قیصریه: قیصریه به فضایی گفته می شده که از لحاظ خصوصیات معماری به یک راستۀ فرعی، داالن 
یا تیمچه و در مواردی به یک سرا شبیه بوده است و غالباً به عرضۀ کاالهای گران بها و منسوجات عالی 
اختصاص داشته است. قیصریه ها دارای در بوده و محیط خلوت آن اجازه می داده است که کارهای 
هنری در آن انجام گیرد. صنعت گران و پیشه وران ظریف کار مانند زرگران، گوهریان، سوزن دوزان 
و بزازان در آنجا به کار می پرداختند. قیصریۀ قزوین، قیصریۀ ابراهیم خان در کرمان، بازارچۀ بلند در 

اصفهان، قیصریۀ اصفهان و قیصریۀ وکیل شیراز از زیباترین قیصریه های کشورمان هستند.
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چهارسو: محل تقاطع دو راستۀ اصلی و مهم بازار را چهارسو می نامند. در بعضی از موارد در 
محل برخورد دو راسته بازار غالباً فضایی طراحی شده به صورت چهارسو می ساختند که به سبب 
چهارسوی  و  اصفهان  بازار  بزرگ  چهارسوی  می آمد.  شمار  به  ارزشمند  آن،  ارتباطی  موقعیت 
بازارهای الر، تهران، کرمان و بخارا از نمونه های خوب باقی مانده به شمار می آیند. در برخی از 
دوره های تاریخی به پیروی از واژۀ عربی سوق به معنی بازار، به جای چهارسو از واژه چهارسوق 

می کردند.  استفاده 

چهارسو در بازار اراک

اجتماع مردم و تعامالت آنها در میدان نقش جهان 
اصفهان

چهارسو به عنوان مفصل و محل تالقی راسته ها

حجره های اطراف میدان نقش جهان اصفهان

میدان: در کنار یا امتداد بعضی از بازارهای مهم در شهرهای بزرگ یک میدان شهری یا ناحیه ای 
وجود داشت، زیرا بازار مهم ترین راه و معبر شهر بود و در بیشتر موارد با یک میدان شهری مرتبط 
بود. بازار بزرگ اصفهان با دو میدان یکی سبزه میدان )میدان کهنه( و دیگری میدان نقش جهان 
مرتبط است. در کنار قسمتی از بازار کرمان، میدان گنجعلی خان قرار دارد. سبزه میدان در کنار 
بخشی از بازار تهران بود و هنوز قسمتی از فضای آن باقی است. میدان خان یزد نیز از این نوع 

میدان ها به شمار می آید. 

جلوخان: فضای ارتباطی به شکل یک میدانچه که از چهار یا سه طرف محصور و دارای فضای 
تجمع  محل  و  ورودی  فضای  یک  به عنوان  جلوخان  می گویند.  جلوخان  را  است  شده  ساخته 
بازار  در  مسجد النبی  جلوخان های  تهران،  بازار  در  امام  مسجد  جلوخان  است.  می شده  استفاده 
قزوین و جلوخان سر در قیصریه در بازار اصفهان از نمونه های باقیماندۀ جلوخان های بازار به شمار 

می آیند.
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جلوخان بازار امام رضا)ع( در مشهد

حجرۀ محل عرضه و فروش

فضاهای خدماتی  قرارگیری  و  زواره  بازار  نقشه 
مجاورت  در   )... و  )کاروانسرا، مسجد، حسینیه 

آن 

بازار اصفهان

حجرۀ محلی برای تولید

حجره: دکان یا حجره مهم ترین و در عین حال ساده ترین و کوچک ترین عنصر و فضای بازار است. 
تعدادی حجره به صورت خطی در دو سوی معبر تشکیل یک راسته بازار را می دهند. حجره ها در 
طبقه همکف نقش مغازه و عرضه کاال را داشته و حجره های واقع در طبقه فوقانی در بازارهای 
دو طبقه، محل دفتر کار و فضای اداری و در برخی مواقع به  عنوان کارگاه استفاده می شده است. 
برخی  در  می کردند.  ایفا  را  کاال  عرضه  عین حال  در  و  کارگاه  نقش  تنهایی  به  برخی حجره ها 

حجره ها فضایی به نام صندوقخانه در انتهای حجره از فضای اصلی جدا می شده است.

و  دائمی  بازار  هر  در  فضاهایخدماتی: 
اصلی، شماری فضای خدماتی مانند آب انبار، 
است.  داشته  وجود  آن  مانند  و  انبار  اصطبل، 
تعداد این فضاها، موقعیت آنها در امتداد بازار 

است. داشته  بستگی  بازار  به خصوصیات 
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فضاهای عمومی: فضاهای عمومی شهر بیشتر در کنار راستۀ اصلی بازار ساخته می شد، زیرا 
حمام،  مسجد،  می شوند.  محسوب  شهر  عمومی  و  ارتباطی  راه  مهم ترین  شهر  اصلی  بازارهای 

این جمله هستند.  از  و...  زورخانه، چایخانه 

ابعاد و اندازه هاي تجهیزات فروشگاهي

امداد رسانی به آتش سوزی بازار رضا)ع( در مشهدایستگاه های وسایل نقلیه عمومی )مترو(

برای چیدمان فضاهای فروشگاهی الزم است که پس از جانمایی اصولی تجهیزات مطابق با قواعد 
طراحی، از نمونه های موجود در بازار انتخاب و در نقشۀ خود به کار ببرید. الزم است کتابچۀ راهنمای 

شرکت هایی که در حوزۀ طراحی و تجهیز فضاهای فروشگاهی فعالیت می نمایند، استفاده کنید. 
با کمی جست وجو در اینترنت، با مجموعه ای از این تولیدات آشنا خواهید شد. در این بخش از 
کتاب نمونه هایی از این اقالم قرار داده شده تا با انتخاب هر یک از آن، ضمن آگاهی از ابعاد و 

اندازه های هر یک، بتوانید نقشه های خود را مبلمان نمایید.
پالنوگرام1: پالنوگرام، شکل یا نموداري بصري است که نشان مي دهد هر یک از کاالها در کدام 
نقطه از فروشگاه باید قرار بگیرد. این طرح واره ها نه تنها فلوچارتي 2را براي هر گروه از محصوالت 
در بخش هاي مختلف فروشگاه ارائه مي کنند، بلکه به طور دقیق مشخص مي کند که هر کاال در 

کدام ردیف و در کدام قفسه قرار گرفته است. 

Planogram ـ1
2ـ نمودار، روند نما

انواع نقشۀ پالنوگرام به صورت گرافیکی
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به  افراد  خروج  و  ورود  کنترل  »حفاظ ها«  سپر3(:  حفاظ2،  )ورودی1،  حفاظتی  تجهیزات 
محدوده های غیرمجاز، هدایت و تعیین مسیرهای حرکت و نقش جدا کننده را بر عهده دارند. 

»ورودی یا گیت«، به عنوان کنترل تردد گذرگاهی است که افراد یا خودروها یا اشیا از آن عبور 
می کنند و عمدتاً از یک کابین فلزی و موانعی که توسط تجهیزات الکترونیکی، مکانیکی و نرم افزاری 
که در داخل کابین تعبیه شده، تشکیل می شود. عملکرد و نظارت سیستم کنترل تردد می تواند 

به صورت آنالین و یا آفالین باشد. همچنین این سیستم وظیفۀ اعالم خطر را نیز بر عهده دارد. 

انواع ورودی ها در مکان های تجاری

 Gate ـ1
Fence، Barrier ـ2
Bumper ـ٣

نرده های حفاظ

استند نمایشگاهی و تبلیغاتی
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»سپرها« یا ضربه گیرها، محافظ های زمینی اند 
که در پیرامون یخچال ها، پیشخوان و... نصب 
از وارد آمدن ضربه های  می گردد. سپرها مانع 
احتمالی به بخش پایین یخچال ها، قفسه ها و 
یا  و  زمین  شست وشوی  هنگام  در  پیشخوان 
توسط مشتریان می شود.  بار  چرخ های حمل 

استند1: نوعی سازه با انواع »تبلیغاتی«، »نمایشگاهی و فروشگاهی« است. استندهای نمایشگاهی 
برای معرفی کاالها و محصوالت در نمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند. قابلیت نصب آسان با 
مدت زمان کوتاه، وزن پایین، استفادۀ بهینه از فضا و ایستایی مناسب در غرفه ها از جمله ویژگی های 
این نوع استندها است. استندها با مواد اولیه ای همچون فلز، پلکسی گالس، کارتن پالست و... ساخته 

می شوند.
استندهای تبلیغاتی نیز همچون نوع نمایشگاهی، از مواد اولیه مختلف و در اشکال و طرح های متنوعی 
وجود دارد. این نوع استندها این امکان را برای شرکت ها و تولیدکنندگان فراهم می آورند تا بتوانند 

به معرفی کاالها و خدمات خود بپردازند. 

سپر یا بامپرسپر یا بامپر

Stand ـ1

استند های سبزی و مواد غذایی در فضای فروشگاهیاستند نمایشگاهی و تبلیغاتی
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انواع استند های فروشگاهی
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انواع قفسه های کاال،پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی یک طرفه،دو طرفه و گردان
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انواع یخچال های ایستاده و نیمه ایستاده
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انواع یخچال های خوابیده با شیشۀ خم و تخت



34

انواع فریزر های ایستاده، خوابیده و فریز رهای ترکیبی
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انواع قفسه های نان
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انواع قفسه های سبزی و میوه
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انواع حفاظ و ورودی فروشگاه ها
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انواع حفاظ و ورودی ها و سپر ها)بامپر(
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ابعاد و اندازه هاي بخش صندوق فروشگاه

صندوق تکي

دو صندوق در مجاورت یکدیگر

 صندوق دو تایي

قفسه هاي فروشگاهي  صندوق دو تایي

مصالح در معماري داخلي فضاهاي فروشگاهي

بتن اکسپوز1: یا بتن نما به بتن هایی گفته می شود که به صورت بلند مدت یا میان مدت به 
عنوان نما بوده و سطح بتن، سطح نهایی کار است و بر روی آن پوشش و یا مصالح دیگری اجرا 
نمی گردد. از جمله موارد استفادۀ  این نوع بتن ها می توان به ساختمان های با نمای بتن و یا پل ها 
اشاره کرد. اجرای بتن های اکسپوز بدین منظور نیازمند توجه و تسهیالت ویژه می باشد که سطح 

نهایی باید صاف، پرداخته شده و زیبا باشد. 

Expose Concrete ـ1
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نمای کرکره ای1 چوبی: نمای چوبی گونه ای از نماست که با چوب ترمو اجرا می شود. ترموودها2 
الوار چوبی مناسب برای کاربردهای مختلف هستند؛ قطعاتی که در حالت عادی قابلیت کاربرد در 

محیط های بیرونی را ندارند. 
چوب ترمو یا همان ترموود از طریق حرارت دادن به چوب در دمای زیر 1٨0 درجه سانتی گراد 
تحت شرایط خاص و با زمانی حدود ٥0 تا 100 ساعت بسته به نوع چوب اولیه ایجاد می شود. در 

فرایند حرارت دادن اکسیژن از محیط حذف می شود تا امکان سوختن چوب از بین برود.
این اصالح حرارتی با استفاده از گرما و بخار، تغییراتی اساسی در خواص چوب ایجاد می کند و 
آن را به یک ماده آب گریز و نفوذناپذیر تبدیل می کند؛ بنابراین ابعاد چوب تغییر نخواهد کرد و 

در اثر رطوبت تاب برنمی دارد.
فرآیند ترموکردن چوب نما شیوه های گوناگونی دارد که در آنها از روغن، بخار آب و غیره استفاده 
می شود که در تمامی این فرایندها سه مرحله خشک کردن، حرارت دهی و خنک سازی انجام می گیرد.
ترموود بسته به نوع و کیفیت در مقابل شرایط جوی نظیر رطوبت و اشعۀ فرابنفش خورشید از 
خود مقاومت نشان می دهد و طول عمری چندین برابر چوب معمولی دارد و عناصر شیمیایی که 

باعث فساد و نابودی چوب شناخته می شوند طی مراحل حرارت دهی از بین می روند. 
بیشترین استفاده از این چوب ها در انواع نماها و فضاهای خارجی و همچنین در فضاهای مرطوب 

نظیرحمام، سرویس بهداشتی، سونا، کف دور استخر و... صورت می گیرد. 

                                        استفاده از چوب در نما و فضای داخل فروشگاه

Louver ـ1
Thermal modified wood ـ2

کاربرد بتن اکسپوز در نماهای داخلی و خارجی
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)نمای پرده ای2( گفته می شود  ایستا  نماهای جدید شیشه ای خود  از  نوعی  به  نمای اسپایدر1: 
که در آن شیشه به وسیله اتصاالت نقطه ای به سازه متصل می گردد. کاربرد اصلی نمای اسپایدر 
در ساختمان های تجاری و اداری بوده و در صفحۀ شیشه هیچ گونه سازۀ عمودی و افقی مشاهده 
نمی شود. به طور کلی نمای اسپایدر دارای سیستم متنوع ساختار سازه ای از سیستم سازه های فلزی، 
کابلی و شیشه ای است که با توجه به کاربری ساختمان، بارگذاری و هزینه از آنها استفاده می شود. 

برای  مناسب  جایگزین  گرانیتی3:  اپوکسی  کف پوش 
است.  سرامیک  و  گرانیت  سنگ،  پارکت،   ،PVC کف پوش 
کف پوش اپوکسی گرانیتی، مایع و یکپارچه و از جنس رزین 
اپوکسی است که برروی سطوح مختلفی چون سیمان، بتن، 
سنگ، سرامیک، کاشی، پارکت و... قابل  اجراست. از کف پوش 
مسکونی،  منازل  دکوراتیو  کف سازی  برای  اپوکسی  گرانیت 
و هتل ها، رستوران،  توریستی  اماکن  و خرید،  تجاری  مراکز 
مکان های  بسیاری  و  سینما  آمفی تئاتر،  پذیرایی،  سالن های 

از  گرانیت  اپوکسی  کف پوش  می شود.  استفاده  دیگر 
چندالیه تشکیل شده، یک الیۀ پرایمر٤ و سپس یک الیه 

رنگ دلخواه به همراه الیۀ پلیمری و پس از هم تراز کردن سطح و خشک شدن کف پوش، یک الیه 
رزین شفاف و ضد سایش اعمال می شود تا سطحی زیبا ایجاد شود. 

Spider System ـ1
دیوار پرده ای ـ Curtain Wall ـ2
Epoxy Granite ـ٣
٤ـ Primer، آغازگر، مایع شفاف دو جزئی با درصد مواد جامد زیاد و ویسکوزیته کم که به واسطۀ قدرت نفوذ 
در مقاطع زیرکار و چسبندگی بسیار زیاد، بهترین آماده کنندۀ زیرسازی برای اجرای انواع پوشش ها می باشد.

نمای شیشه ای با سیستم اسپایدر)سیستم عنکبوتی(

      کف پوش اپوکسی گرانیتی طرح دار
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پانل هاي پیش ساختۀ بتن اکسپوز)نمایان(
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پانل هاي پیش ساختۀ بتن اکسپوز)نمایان(
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 انواع لوورهای چوبی )دیوار کرکره ای( افقی و عمودی و نحوه اتصال آن به زیرسازی
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نورپردازي و تجهیزات آن در فروشگاه

نمونه هایی از انواع نورپردازی در فروشگاه
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جدول عالئم و مشخصات المپ ها
نوع المپ
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خالصۀ مراحل ترسیم نقشه هاي اجرایي 
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پالت رنگ در معماري داخلي فروشگاه

پالت1 رنگ: پالت رنگ مجموعۀ چند رنگ انتخابی از دایره رنگ است که بر اساس قانون خاصی 
درکنار هم مورد استفاده قرار می گیرند. باید گفت، بهترین ابزار برای تولید پالت رنگ الهام گرفتن 
از طبیعت است. قبل از هر چیز الزم است برای انتخاب یک پالت رنگ مناسب تعیین کنید هر 
فضا، می خواهد چه نوع احساسی را القا کند. بر اساس کاربري، شکل، ساختار و انداز ۀ فضایي که 
براي فروشگاه در نظر گرفته اید، رنگ مناسب، مفهومي متفاوت پیدا مي کند. به عالوه اینکه باید 
تعیین شود که چه کاالهایي قرار است در این فضا در معرض فروش قرار داده شوند. مشتریان این 
فروشگاه چه کساني و با چه شرایط سني، اجتماعي خواهند بود. فضاي بیرونِي اطراف فروشگاه 

چه وضعیتي دارد و... .
به طور کلی برای داشتن فضایی متعادل الزم است از هر دو تونالیتۀ، سرد و گرم رنگ ها استفاده 
با القای حس آرامش در یک فضا، رنگ خاموش و یا  شود. به عنوان مثال برای ایجاد یک جو 
رنگ های خنک انتخاب می شود و برای القای احساس پرانرژی  بودن، از رنگ های بیشتر اشباع 

شده و یا تونالیتۀ گرم استفاده می گردد.
با استفاده از دایرۀ رنگ و روانشناسی رنگ می توان رنگ های مناسب را برای هر فضا انتخاب نمود. 
بنابراین می توان گفت آشنایی با دایرۀ رنگ و استفادۀ صحیح از آن یک ابزار ضروری برای طراحی 
دکوراسیون است. در تصاویر زیر چند نمونه استفاده از پالت رنگ در فضای فروشگاهی را مشاهده 

می نمایید. 

Color Pallet ـ1

پالت رنگ با الهام از طبیعت



52

کاربرد پالت رنگ در انتخاب رنگ و مصالح داخل فضا


