
موسسه آموزش عالی آزاد دانش 
پژوهان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



درباره ی ما

اتتنها موسسه رسمی وزارت علوم تحقیق

فناوری در استان اصفهان 

موسسه ی دانش پژوهان شامل دپارتمان های تخصصی در زمینه های 

اموزشی مختلف شغلی و تحصیلی ویژه بازار کار با تکنیک های نوین

.  که به عنوان برند برتر اموزش شناخته شده است .است
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معماری دکوراسیون 
1داخلی 

شامل یک دوره 

ماهه است 7تخصصی 

سرفصل تخصصی10با 

آموزش صفر تا صد 

عملی تضمینی

ترم اول 
Section 1 Subtitle

oترسیم فني و حجم شناسی

o مباني دکوراسیون داخلی

oAutoCAD 2D , 3D

ترم دوم
Section 2 Subtitle

oمواد و متلایر

oسبک شناسی  و رنگ شناسی در

(مجازی و حضوری)معماری داخلی

oRevit

ترم سوم
Section 3 Subtitle

o چیدمان ) طراحی فضاهای داخلی

(مسکونی 

oروانشناسی محیط

o پرزانتهو فتوشاپ
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مبانی دکوراسیون داخلی 

می خانم مهندس تائبي، آقای مهندس کری:اساتید 

خانم مهندس بکائی . ، خانم مهندس نصیری 

oت برای بهتر دیدن نیازمند چیزی فراتر از مهار

در یادگیری زبان داریم و با احاطه به مباحث 

مبانی هنرهای تجسمی محیط را به وسیله حس 

.بصری د گرگون می کنیم
o1. نای عناصر رنگ و فضا و عملکرد آن در داخی بنا و پیدا کردن مببررسی

علمی و هنری هر یک از عناصر تشکیل دهنده

o2. با مفاهیم نقطه، خط، سطح، حجم، بافت، ریتم وآشنایی...

o3. (تناسب، تعادل، تقارن، تبدیل و )بندی و اصول آن ترکیب...

o4. اولیه با نظریات گشتالت آشنایی
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اسیترسیم فنی و حجم شن

o نمایش اشیاء و محیط اطراف در قالب ترسیمات دو بعدی

یژه استاندارد از ابتدایی ترین نیازهای فعالیت های هنری و بو

.معماری است

o1.چگونگي استفاده از ابزار و وسایل ترسیم

o2 .ديروشهاي ترسیم و ارائه یك بنابه صورت تصاویر دو بع

o3 .ترسیم اشكال سه بعدي از روي تصاویر دو بعدي
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AUTOCAD 2d&3d

جناب آقای مهندس کریمی، جناب آقای مهندس : اساتید

مهندس شهابی. مهندس کفعمی . مهندس کاویانی نوروزی، 

oعدی نرم افزار اتوكد یک نرم افزار گرافیکی سه ب

یا شبیه  MODELINGمیباشد که در فاز مقدماتی 

د سازی آموزش داده میشود که فرد میتواند طرح خو

را شبیه سازی کند در محدوده معماری داخلی 

.آموزش داده میشود 
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ی  سبک شناسی و رنگ شناس

More Expensive

در زمینه نحوه اطالعاتی 
چیدمان مبلمان ، و طراحی 

فضاهای مسکونی و هر فضای
.عمومی یا شخصی می باشد
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آقای مهندس کریمی ، خانم مهندس : اساتید •
نصیریتائبی ، خانم مهندس 



شناخت مواد و متلایر

می جناب آقای مهندس تائبی ، جناب آقای مهندس کری: اساتید

مهندس سعید خانیان . مهندس نباتی .دکتر ربانی .

9

هدف از فراگیري درس مصالح •
د، ساختماني آشنایي با روش تولی

خواص ،اجراو كاربردهاي انواع 
گوناگون مصالح كسب توانایي

جهت انتخاب مناسب آنها با توجه
.به مقتضیات هر پروژه مي باشد



REVIT

ی ، آقای مهندس کاویان: اساتید 

مهندس  کریمی آقای 

کفعمیمهندس آقای 

مهندس فتحی پور

مهندس زمانی

فازکاملیک نرم افزارگرافیکی سه بعدی میباشد که در 

MODELING اند یا شبیه سازی آموزش داده میشود که فرد میتو

طرح خود را شبیه سازی کند در محدوده معماری داخلی و ودر 

.مرحله بعدی متلایر دهی و رندر گیری آموزش داده می شود
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چیدمان 

ائی خانم بک.دکتر کریمی . نصیریخانم مهندس تائبی ، خانم مهندس : اساتید 

o اطالعاتی در زمینه نحوه چیدمان مبلمان ، و طراحی فضاهای مسکونی و هر فضای

.عمومی یا شخصی می باشد

o نوع حال و هوای معماری به صورت تخصصی می باشد 7در واقع اموزس
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فتوشاپ

مهندس کاویانی ، مهندس مهدویان ، : اساتید 

، مهندس  کفعمی مهندس کریمی 

o(به انگلیسی :Photoshop، به معنی فروشگاه

ت یک پردازشگر گرافیکی است که بدس( عکس

كیب، شرکت ادوبی گسترش یافته و برای ایجاد، تر

ه ها ویرایش، بازسازی و یا دگرگونی عکس ها و نگار

.  بکار می رود
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برگزاری همایش های تخصصی 
بین المللی
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THANK YOU!

خانم سایه صادقی
Phone:

09195971064

instgeram:
Dpinteriordesing

Website:
www.daneshpajouhan.ac.ir



اساتید برجسته 

دکتر عبدارضا 
محسنی 

ور استاد عباسعلی پ
صفا نی دکتر حسین یقی
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