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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

سركار  - جناب آقاي داود پرچمي -سركار خانم روناك نخستين" تأليف داريد دست كتابي كه در
شايسته است  وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  درما همكاران تالش  است كه با "خانم ديانا پرچمي

  از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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تقدیم به مهربان فرشتگانی که لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، 
 عظمت رسیدن و تمام تجربه هاي یکتا و زیباي زندگیمان، مدیون حضور سبز آنهاست.

  

 تقدیم به خانواده عزیزمان

 تقدیم به پدر و مادرمان

 که از نگاهشان صالبت

 از رفتارشان محبت

 و از صبرشان ایستادگی را آموختیم

  و

  هاي در پیمودن راه اهمواره مشوق م هایش و محبتکه صفاي وجود  انکیاناي عزیزم

  خواهد بود. ناهموار بوده و سخت و
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 پیشگفتار
در گذر زمان که با ایجاد تغییر در فرهنگ زیستی خود و  مردم جهان یافتن سبک زندگیبا تغییر

نمودن  و تجربهدادن فضا دلیل تبادل فرهنگی ایجاد شده و عالقمندي آنان به تغییر همچنین به
تطبیق با شرایط  و همچنین تالش در جهت مختلف هاي دورهمختلف طراحی داخلی در  هاي سبک

هاي  فناوري از نیز استفادهپیشرفت و توسعه در ساخت لوازم و مصالح و  شدن توأمو نیز  آمده پیشید جد
یافتن  گرایی و تحقق هاي زیاد و ترویج فرهنگ مصرف نوین در پی انقالب صنعتی و احداث کارخانه

کند که افراد فضاي داخل را به سبک و سلیقه و بر اسلوب فرهنگ  د میپایدار این انگیزه را ایجاتوسعۀ 
  .و اقلیم منطقه خود طراحی و اجرا نمایند

کنند و در انبوهی از  % از زندگی روزانه خود را در فضاهاي بسته سپري می90ها بیش از  انسان معموالً
 مطلوب با حداکثر کارایی و ایجاد فضایی بنابراین لزوم توجه به طراحی محیطی ؛لوازم محاصره هستند

  نموده است. دوچنداننیاز به وجود طراحان داخلی را در جهت نیل به این اهداف 

افراد  شدن تبدیلجهت  و جامعساده و روان  خودآموزي صورت بهلذا ما بر آن شدیم تا کتاب حاضر را  
نماییم که براي تمامی  تألیف را شد میاحساس  شدت به نآ کمبودکه اي  حرفهبه طراح داخلی 

 شناسی و سبکبر مفاهیم اصولی پایه  و عالوه قابل استفاده باشد اي و غیرحرفه اي حرفهخوانندگان 
  .باشده برداشتامکانات اجرایی را هم در

کلیۀ به  باشد میمتعدد  هاي پروژهاجراي  و و تدریستحقیق  ها سالاین کتاب که حاصل مطالعۀ لذا 
زمینۀ است که توانسته باشیم گامی هرچند ناچیز در اعتالي علمی در  امید .گردد میعالقمندان توصیه 

  معماري داخلی برداشته باشیم. رشته

 
 

 

 

 

 




