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قیمت: 30000 تومان

»رستـــوران«، دومین کتاب از مجموعه 
کتب طراحی داخلی است که در آن نمونه های 
متنوعی از انواع رستوران  و کافی شاپ در فاصله 
زمانی ســال های 2006 تا 2013 میالدی در 
فرهنگ ها و نقــاط مختلف جغرافیایی معرفی 
شــده اند. این کتاب که دارای اصول و مبانی 
اولیه طراحی داخلی رســتوران ها می باشــد، 
می تواند راهنمای مناســبی برای  طراحان و 

دانشجویان معماری و طراحی داخلی باشد.

 »مجموعه کتب طراحـی داخـلی« مجموعه ای است که در آن صرفًا 
به طراحی داخلی پرداخته شده و سعی گردیده تا با تفکیک و معرفی آثار 
موفق گامی متفاوت در عرصه کتب تخصصی طراحی داخلی برداشتهشود. 
کنار هم قرارگرفتن نمونه های شاخص از یک کاربری ـ نظیر فروشگاه، 
خانه یا دفاتر کارـ در قالب یک کتاب، این امکان را ایجادخواهد کرد تا 
خوانندگان عالوه بر آشنایی و مقایسه آثار مشابه، بتوانند سیر تحوالت 

سبک ها و گرایش های طراحی داخلی در آن کاربری را پیگیری کنند.
»دفتر کار ـ اداری«، ســومین کتــاب از مجموعه کتب طراحی 
داخلی است که در آن نمونه های متنوعی از انواع محیط های اداری کالن 
گرفته تا دفاتر کار شــخصی کوچک در فاصله زمانی سال های 2000 تا 
2015 میالدی معرفی شده اند. تغییر و دگردیسی فضاهای کار در دهه ی 
گذشته ما را بر این داشــت تا در این کتاب نمونه هایی انتخاب شوند که 
گویای ویژگی هــای فضاهای کاری معاصر و دیدگاه های نو در خصوص 
محیط های اداری باشند. همچون دیگر آثار این مجموعه کتب، پروژه های 
این کتاب نیز از کشــورهای گوناگون و در بازهای طوالنی از میان تمامی 
منابع معتبر نظیر کتب، مجالت و سایتهای اینترنتی گردآوری شده است.
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»فـروشگاه«، نخســتین کتاب از مجموعه 
کتب طراحی داخلی است که در آن نمونه های 
متنوعی از انواع فروشــگاههای خرد و کالن 
در فاصله زمانی ســال هــای 1998 تا 2012 
میالدی معرفی شــده اند. در این کتاب ضمن 
توضیح اصول و مبانی اولیه طراحی فضاهای 
تجــاری، بیــش از پنجــاه نمونه فروشــگاه 
معرفی شــده که می تواند راهنمای طراحان 

و دانشجویان معماری و طراحی داخلی باشد.

9 786006 509020
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»ف�روش�گاه«، نخس��تین کت��اب از مجموع��ه کتب 
طراحی داخلی اس��ت که در آن نمونه های متنوعی از انواع 
فروشگاههای خرد و کالن در فاصله زمانی سال های 1998 
تا 2012 میالدی معرفی شده اند. در این کتاب ضمن توضیح 
اصول و مبانی اولیه طراحی فضاهای تجاری، بیش از پنجاه 
نمونه فروشگاه معرفی شده که می تواند راهنمای طراحان و 

دانشجویان معماری و طراحی داخلی باشد.

Pirooz Ashoori  - Kasra Talebian

 »مجموعه کتب طراح�ی داخ�لی«، مجموعه ای است که در آن صرفًا 
به طراحی داخلی پرداخته شده و سعی گردیده تا با تفکیک و معرفی آثار موفق 
گامی متفاوت در عرصه کتب تخصصی طراحی داخلی برداشتهش��ود. کنار هم 
قرارگرفتن نمونه های ش��اخص از یک کاربری � نظیر فروشگاه، خانه یا دفاتر 
کار� در قالب یک کتاب، این امکان را ایجادخواهد کرد تا خوانندگان عالوه بر 
آشنایی و مقایسه آثار مشابه، بتوانند سیر تحوالت سبک ها و گرایش های طراحی 
داخلیِ ویژه آن کاربری را پیگیری کنند. در بخش نخست از کتب این مجموعه 
نی��ز به اصول و مبانی طراحی داخلی موضوع هر کتاب پرداخته ش��ده اس��ت.

»رستوران«، دومین کتاب از مجموعه کتب طراحی داخلی است که 
در آن نمونه های متنوعی از انواع رستوران ها در فاصله زمانی سال های 2006 
ت��ا 2013 میالدی معرفی ش��ده اند. پروژه های این کت��اب در بازهای طوالنی 
و از می��ان تمام��ی منابع معتبر نظیر کت��ب، مجالت و س��ایتهای اینترنتی 
گردآوریش��ده و بدین ترتیب س��عی شده اس��ت تا ضمن پرداختن به اصول و 
مبانی کلی طراحی داخلی رستوران ها و بررسی انواع این کاربری در فرهنگها 
و نقاط مختلف جغرافیایی، شاخص ترین نمونه های طراحی داخلی رستوران که 

در سالهای اخیر نظر صاحب نظران را به خود جلب کرده اند معرفی شوند.

»رستـوران«، دومیــن کتاب از مجموعه کتب طراحی 
داخلی است که در آن نمونه های متنوعی از انواع رستوران  
و کافی شــاپ در فاصله زمانی ســال های 2006 تا 2013 
میالدی در فرهنگ ها و نقــاط مختلف جغرافیایی معرفی 
شــده اند. این کتاب که دارای اصول و مبانی اولیه طراحی 
داخلی رستوران ها می باشد، می تواند راهنمای مناسبی برای  

طراحان و دانشجویان معماری و طراحی داخلی باشد.
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آنچه بیش از هرچیز می تواند برای دانشــجویان و فعاالن در عرصه طراحی داخلی سودمند باشد، مطالعه 
و ورقزدن مجالت و کتبی اســت که آنان را در جریان ســبک ها و گرایش های روز، رنگ ها، مصالح جدید و 
خالقیتهای نوآوران در دیگر نقاط جهان بگذارد. جدا از افزایش چشــمگیر دانشجویان رشته طراحی داخلی، 
بسیاری از فعاالن در این عرصه عالقه مندانی هستند که سابقه آموزش آکادمیک در این گرایش ندارند. منابعی 
به روز و جامع می توانند برای هر دو گروه آموزنده و ایده بخش باشند. متاسفانه با وجود انتشار کتب و مجالت 
گوناگون در این زمینه به دلیل عدم انسجام و نظم الزم با کمبود منابعی مواجه هستیم که از لحاظ کیفیت محتوایی 

و انتخاب آثار و همچنین از لحاظ کیفیت چاپ در سطحی مورد قبول ارائه شوند.
»انتشارات كتابكده كسری«، پس از استقبال مخاطبین از »مجموعه کتب عملکردهای معماری«، که تاکنون 
تعداد نه جلد از آن منتشــر و بارها تجدید چاپ شــده است، مصمم به انتشــار مجموعه ای مشابه و با همان 

استانداردهای کیفی در زمینه طراحی داخلی است که کتاب حاضر نخستین کتاب از این مجموعه می باشد.
»مجموعه كتب طراحـــی داخـلی« مجموعه ای است که در آن صرفاً به طراحی داخلی پرداخته شده و 
سعی گردیده تا با تفکیک و معرفی آثار موفق گامی متفاوت در عرصه کتب تخصصی طراحی داخلی برداشتهشود. 
کنار هم قرارگرفتن نمونه های شاخص از یک کاربریـ  نظیر فروشگاه، خانه یا دفاتر کارـ در قالب یک کتاب، 
این امکان را ایجادخواهد کرد تا خوانندگان عالوه بر آشنایی و مقایسه آثار مشابه، بتوانند سیر تحوالت سبک ها 

و گرایش های طراحی داخلی در آن کاربری را پیگیری کنند. 
هر کتاب از این مجموعه شامل دو بخش میباشد؛ در بخش اول ضمن معرفی نیازها و ویژگیهای کاربری 
انتخاب شده، توضیحاتی کلی در خصوص »اصول و مبانی طراحی فضای داخلی« مطرح شده است. در بخش 
دوم از هر کتاب نزدیک به پنجاه نمونه موفق از سرتاسر جهان انتخاب و تا جای امکان به طورکامل معرفی شده 
اند. هر پروژه عالوه بر مشخصات اولیه و معرفی طراحان، شامل تصاویر و توضیحاتی است که در آن به ویژگی 
های طراحی داخلی پروژه پرداخته شده. همچنین در صورت لزوم مدارک فنی نظیر جزئیات، اسکیس ها و پالن ها 
نیز در این بخش گنجانده شده است. ترتیب معرفی آثار بر اساس زمان طراحی است که این چیدمان امکان مقایسه 
گرایشات طراحی داخلی و تغییرات آن در طول زمان را ممکنمی سازد. مالک انتخاب پروژه ها، معرفی راهکارها 
و ایدههای نو در هر عملکرد بوده و در این بخش سعی گردیده تا از تصاویر و مدارک با کیفیت باال استفاده شود. 
»دفتر كارـ  اداری«، سومین کتاب از مجموعه کتب طراحی داخلی است که در آن نمونه های متنوعی از انواع 
دفاتر کار کوچک و محیط های اداری بزرگ در فاصله زمانی سال های 2000 تا 2015 میالدی معرفی شده اند. در 
این کتاب می توان با گوناگونی ایده ها در طراحی فضاهای اداری و شیوه های ایجاد محصوریت، آرامش، تمرکز 
و کاهش اســترس های کاری آشنا شد. دیدگاه های مختلفی در خصوص طراحی محیط های اداری وجود دارد 
و گردآوری این نمونه ها از کشورها و فرهنگ های مختلف می تواند در درک تنوع این دیدگاه ها سودمند باشد. 
پروژه های این کتاب نیز در بازهای طوالنی و از میان تمامی منابع معتبر نظیر کتب، مجالت و سایتهای اینترنتی 
گردآوری شده و سعی شده است تا شاخص ترین نمونههای طراحی داخلی محیط های کار و اداری معرفی شوند. 
امید است دومین کتاب از این مجموعه نیز مورد استقبال مخاطبین قرار گرفته و راهنمایی مناسب جهت 
استفاده متخصصین، دانشجویان وخصوصاً فعاالن حرفه ای در عرصه طراحی داخلی باشد و ایشان نیز با ارسال 
نظرات و انتقادات خود ما را در بهبود کمی و کیفی کتبی که از این مجموعه در دست انتشاراست یاری رسانند.
انتشارات کتابکده کسری
بهار 1395
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فهــرست:
مــقدمـه 

         بخش اول: اصول و مبانی در طراحی داخلی فضاهای اداری
          

   بخش دوم: معرفی نمونه های طراحی داخلی رستوران
1ـ شركت ولیواكت كپیتال/ گـلد ایوانس 
2015/ValueAct Capital / Gould Evans 

2ـ دفتـر بـی.ام.و/ فیـلینـگ دیـزایـن 
2015/BWM Office/Feeling Design 

3ـ دفتر سرمايه گذاری اينترنتی جینگوان/ معماران سـی پالس 
2015/ Jingyuan No.22 Transformation / C+ Architects

4ـ شركت اسكای تک/ ویدا آتکوکی تایپ 
2015/ Skytech Office /Vaida Atkocaityte 

ــا/ دفتـر معمـاری نـفـا  5ـ شركت رسـانـه ای اُپتــی مـدي
2015/ Optimedia Media Agency Office /Nefa Architects

6ـ دفتـر مـركزی اسكـوينت / اُپرا / دفتـر مـعماری سیبلینگ 
2015/ Squint / Opera Headquarters / Sibling Architects

7ـ دهكـده ی آلپـن روت/ مینســو لـی و استودیــو آن مـت 
2015 / AlpenRoute Village / Minsoo Le & Studio Unmet 

8ـ استوديو آی كريو/ آی کریو 
 2013 / ICrave Studio / ICrave 

/ گــروه معمــاری زابــور  9ـ شركت اينترنتــی يانــدكس
2012 / Yandex Saint Petersburg / Za Bor Brchitects

10ـ بـادوـ  سايـت دوست يابـی/ گـروه معمــاران زابــور 
2012 / Badoo Development Office / Za Bor Architects 

11ـ كـوكن/ طراحان کـمنزیند اولـوشن 
2011 / Cocoon / Camenzind Evolution

12ـ واحـد 106ـ  آژانس تبلیغاتـی/ جت بلک ترایبـال اینـک 
2011/ SHP106 ـ  Advertising Agency / Jet Black Tribal Ink

13ـ  ای سی بی سی/ کارلوس و جرارد پاسکال 
2010 / Acbc Office / Pascal Arquitectos

14ـ ژنراتـور/ استودیـو طراحی سورن روز 
2010 / Generator / Soren Rose Studio

هفـت اصل طراحـی داخلی / سیرکوالسـیون و سلسـله مراتب / 
بازه زمانــی و شخصــی ســازی)Personalization( / تقسیم بندی و 
فضاهای چند عملکردی / کار در فــضای مــجازی یـا کار در خانه/ 

نــورپردازی در فـضاهای اداری / اِرگونومی 



15ـ شبكه تلوزيونـی فونیكس/ گروه طراحـی و معماری هد 
 2009 / Phoenix TV / Head Architecture & Design Limited

ـ  دفتر انتشارات اوكتاويال/ الدینگ اسکارسون  16
2009 / Oktavilla / Elding Oscarson

17ـ آژانس تبلیغاتی گامـو/ آی توئنی ناین 
2009  /  Gummo  /  i29 Architects

18ـ آژانـس تبلیغاتـی لئـو برنـت/ مینیستری آف دیـزاین 
2009 / Leo Burnett Office / Ministry Of Design 

ـ فیـس تو فیـس/ مینیستری آف دیزاین  19
2009 / Face To Face / Ministry Of Design

20ـ دفتر گروه طراحی نندو/ گروه طراحی نندو 
2009 / Nendo Office / Nendo Design

21ـ شنـزن هـرايـزن /  هـــان سـانــگ 
2008 / Shenzen Horizon / Han Song

ــورد  آلبــرت فرانــس النـ 22ـ پايـونـن )كـوه سفیـد( / 
2008 / Pionen ـ  White Mountain / Albert France ـ  Lanord

23ـ هیقنگقاخـت 433 / آی توئنـی نایـن 
2008 / Herengracht 433 / i29 Architects

24ـ )ام ان ای(/ دفتر معماری مایکل نیومان 
 2008 / Mna / Michael Neumann Architecture

ـ تويوتا تسوشو/ شرکت سیناتو  25
 2008 / Toyota Tsusho / Sinato

26ـ آژانـس تبلیغاتـی آكـاساكـا / گـروه طـراحـی ننـدو 
2008 / Akasaka Advertisement Agency / Nendo Design

27ـ شركـت گوگــل ـ  زوريــخ/ کمنزینــد اولــوشن 
2008 / Google Zurich Office / Camenzind Evolution Ltd

28ـ شركت گـوگل ـ لنــدن/ پنســون 
2007 / Google London Office / Penson

29ـ لئـوپولیـس/ استودیـو طراحـی ام2 
2007 / Leopolis / M2 Design Studio

30ـ آژانـس بازرگانـی سايزيگـی/ گـروه معمـاری آینــز 
 2006 / Syzygy Marketing Agency / Eins Architekten

31ـ آب معدنی دنون/ گروه معماری ترافو
2006 / Danone Waters / Torafu Architects

32ـ دفتـر شانگهـای شركت يو دی اس/ گروه معماری ترافو 
2005/UDS Shanghai Office/ Torafu Architects

32ـ دفتركار و نمايشگاه اسنوكرش/ دفتر معماری تام اند ویدگارد 
2001/Snowcrash Office & Showroom/ Tham & Videgard Arkitekter

33ـ دفترمركزی كمپانی پیكسار/ بوهلین، سایوینسکی، جکسون 
2000 / Pixar Head Quarter / Bohlin Cywinski Jackson
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امروزه واژه های "معماری داخلی"، "طراحی داخلی"، "دکوراســیون" و "مبلمان" در گفتگوهای شفاهی 
زیاد و گاهی بدون تفکیک معنایی خاصی اســتفاده می شوند. بدیهی است که این چهار مرحله از خلق فضا 
چنان در هم تنیده و بر هم تاثیرگذارند که تفکیک آن ها غیرممکن است. حتی اگر بتوان آن ها را روی کاغذ 
از یکدیگر جدا نمود، در مراحل طراحی و اجرایی به هیچ عنوان نمی توان آن ها را مجرد دید و طراحان در 
ـ یا مقیاسـ  را مدنظر داشته باشند. با این وجود  تهیه نقشه های اولیه نیز می بایست تمامی این چهار مرحله 

تفکیک نسبی آن ها می تواند در گفتگوهای شفاهی و خوانش متن های مرتبط سودمند باشد. 
"مـعماری داخلـی"، به معنای آنچه که در داخل ساختمان به خلق کالبد فضا می انجامد بوده و کیفیات 
فضایی آن می بایست در مقیاس باالدست و تهیه نقشه های معماری مد نظر باشد. عناصر و ابزارهای معماری 
داخلی، چنان که از معنای واژگان آن نیز برمی آید، معمارانه، یعنی عناصر ســخت نظیر دیوارهای جداکننده 
داخلی، بازشــوها، سقف کاذب ها، پله و ... می باشند. معماری داخلی به عنوان چهارچوب اصلی، بیشترین 
تاثیر را بر ســایر عناوینی که در پی می آید داشــته و در نتیجه عمیق ترین تاثیر را بر مخاطب و کاربر فضا 
دارد، هرچندکه این تاثیر در الیه های زیرین نهان بماند. از سوی دیگر "طـراحی داخلـی" را می توان طراحی 
روح در درون کالبد فضاهای خلق شــده دانست، عناصر و ابزارهای آن طراحانه، یعنی عناصر نرم و خرده 
مقیاس تر نظیر کف پوش، کاغذ دیواری، عناصر روشنایی و به طور کلی هرآن چه به طراحی و انتخاب مصالح 
و متریال های پوششــی جداره ها مرتبط باشد، می باشند. "دكـوراسیون"، معموال به مجموعه عناصری اطالق 
می شود که به صورت مستقل طراحی و در داخل فضا نصب می شوند. طبیعتا جنس عناصر در مقیاس دکور 
نرم تر و از سوی دیگر تزیینی تر و به همین دلیل شخصی و سلیقه ای تر می باشند. عناصری نظیر تابلوها، پرده، 
آباژور، گلدان و از این دســت را می توان ابزارهای دکوراتیو دانست. و در آخر، "مبلمـــان"، کاربردی ترین 
عناصر فضاهای داخلی هســتند که آسایش کاربر در گرو آن هاست. مبل ها، صندلی ها، انواع میزها نظیر میز 
ناهارخوری، میز کار، میز تلوزیون و میز پذیرایی اصلی ترین عناصر مبلمان فضا می باشند. شاید در طراحی 
فضاهای کوچک نظیر خانه یا فروشگاه مرزبندی میان این چهار مقیاس دشوار باشد، اما در طراحی فضاهای 

اداری و محیط  کار می بایست به دقت به تفاوت های میان آن ها پرداخت.
ترکیب حالت های متضادی نظیر صمیمیت و رسمیت، راحتی و انظباط، آرامش و هیجان، چالش اصلی 
در طراحی فضاهای اداری است. از این روست که همه چیز، از کلیات "معماری داخلی" گرفته تا جزییات 
"طراحی داخلی"، "دکوراسیون" و "مبلمان" می بایست در جهت حل این تضادهای حسی طراحی و انتخاب 
شــوند. در این سال ها طراحی داخلی فضاهای اداری به ســمت نرم و صمیمی تر کردن فضاها رفته است، 
برخالف نظم و انظباط خشک، رسمیت بیش از حد و کنترل رفتار کارمندان، امروزه شخصی سازی، آرامش 
فکری و آســایش فیزیکی کارمندان به عنوان زیربنای بهره وری بیشتر و راندمان باالتر مجموعه های اداری 
محسوب می شوند. طرح روی جلد این کتاب، تصویر مناسبی است که می تواند چکیده تمامی مطالب فوق 
باشد. هرچند این نمونه قابل تعمیم به تمامی فضاهای اداری ـ   که طیف آن بسیار گسترده است ـ نمی باشد، 
اما می تواند در خالقیت، "به روز اندیشی" و "متفاوت اندیشی" در طراحی محیط های اداری سودمند باشد. 

در این کتاب انواع مختلفی از فضاهای اداری، از ساختمان های اداری کالن که بیشتر روحیه اداری دارند 
گرفته تا دفاتر شخصی طراحان، معماران و حتی محیط های کاری بسیار کوچک گردآوری و معرفی شده اند. 
رویکرد اصلی این کتاب توجه به تغییر و دگردیسی طراحی داخلی فضاهای اداری در دوران معاصر است. 
دورانی که در آن مفهوم کار و اشــتغال، به طبع آن شــیوه های انجام کار و در نهایت طراحی فضاهای کار 

دستخوش تغییرات بنیادین و محسوسی شده اند.

مـقدمـــه:
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قیمت: 30000 تومان

»رستـــوران«، دومین کتاب از مجموعه 
کتب طراحی داخلی است که در آن نمونه های 
متنوعی از انواع رستوران  و کافی شاپ در فاصله 
زمانی ســال های 2006 تا 2013 میالدی در 
فرهنگ ها و نقــاط مختلف جغرافیایی معرفی 
شــده اند. این کتاب که دارای اصول و مبانی 
اولیه طراحی داخلی رســتوران ها می باشــد، 
می تواند راهنمای مناســبی برای  طراحان و 

دانشجویان معماری و طراحی داخلی باشد.

 »مجموعه کتب طراحـی داخـلی« مجموعه ای است که در آن صرفًا 
به طراحی داخلی پرداخته شده و سعی گردیده تا با تفکیک و معرفی آثار 
موفق گامی متفاوت در عرصه کتب تخصصی طراحی داخلی برداشتهشود. 
کنار هم قرارگرفتن نمونه های شاخص از یک کاربری ـ نظیر فروشگاه، 
خانه یا دفاتر کارـ در قالب یک کتاب، این امکان را ایجادخواهد کرد تا 
خوانندگان عالوه بر آشنایی و مقایسه آثار مشابه، بتوانند سیر تحوالت 

سبک ها و گرایش های طراحی داخلی در آن کاربری را پیگیری کنند.
»دفتر کار ـ اداری«، ســومین کتــاب از مجموعه کتب طراحی 
داخلی است که در آن نمونه های متنوعی از انواع محیط های اداری کالن 
گرفته تا دفاتر کار شــخصی کوچک در فاصله زمانی سال های 2000 تا 
2015 میالدی معرفی شده اند. تغییر و دگردیسی فضاهای کار در دهه ی 
گذشته ما را بر این داشــت تا در این کتاب نمونه هایی انتخاب شوند که 
گویای ویژگی هــای فضاهای کاری معاصر و دیدگاه های نو در خصوص 
محیط های اداری باشند. همچون دیگر آثار این مجموعه کتب، پروژه های 
این کتاب نیز از کشــورهای گوناگون و در بازهای طوالنی از میان تمامی 
منابع معتبر نظیر کتب، مجالت و سایتهای اینترنتی گردآوری شده است.

Kasra Talebian 
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»فـروشگاه«، نخســتین کتاب از مجموعه 
کتب طراحی داخلی است که در آن نمونه های 
متنوعی از انواع فروشــگاههای خرد و کالن 
در فاصله زمانی ســال هــای 1998 تا 2012 
میالدی معرفی شــده اند. در این کتاب ضمن 
توضیح اصول و مبانی اولیه طراحی فضاهای 
تجــاری، بیــش از پنجــاه نمونه فروشــگاه 
معرفی شــده که می تواند راهنمای طراحان 

و دانشجویان معماری و طراحی داخلی باشد.

9 786006 509020
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»ف�روش�گاه«، نخس��تین کت��اب از مجموع��ه کتب 
طراحی داخلی اس��ت که در آن نمونه های متنوعی از انواع 
فروشگاههای خرد و کالن در فاصله زمانی سال های 1998 
تا 2012 میالدی معرفی شده اند. در این کتاب ضمن توضیح 
اصول و مبانی اولیه طراحی فضاهای تجاری، بیش از پنجاه 
نمونه فروشگاه معرفی شده که می تواند راهنمای طراحان و 

دانشجویان معماری و طراحی داخلی باشد.

Pirooz Ashoori  - Kasra Talebian

 »مجموعه کتب طراح�ی داخ�لی«، مجموعه ای است که در آن صرفًا 
به طراحی داخلی پرداخته شده و سعی گردیده تا با تفکیک و معرفی آثار موفق 
گامی متفاوت در عرصه کتب تخصصی طراحی داخلی برداشتهش��ود. کنار هم 
قرارگرفتن نمونه های ش��اخص از یک کاربری � نظیر فروشگاه، خانه یا دفاتر 
کار� در قالب یک کتاب، این امکان را ایجادخواهد کرد تا خوانندگان عالوه بر 
آشنایی و مقایسه آثار مشابه، بتوانند سیر تحوالت سبک ها و گرایش های طراحی 
داخلیِ ویژه آن کاربری را پیگیری کنند. در بخش نخست از کتب این مجموعه 
نی��ز به اصول و مبانی طراحی داخلی موضوع هر کتاب پرداخته ش��ده اس��ت.

»رستوران«، دومین کتاب از مجموعه کتب طراحی داخلی است که 
در آن نمونه های متنوعی از انواع رستوران ها در فاصله زمانی سال های 2006 
ت��ا 2013 میالدی معرفی ش��ده اند. پروژه های این کت��اب در بازهای طوالنی 
و از می��ان تمام��ی منابع معتبر نظیر کت��ب، مجالت و س��ایتهای اینترنتی 
گردآوریش��ده و بدین ترتیب س��عی شده اس��ت تا ضمن پرداختن به اصول و 
مبانی کلی طراحی داخلی رستوران ها و بررسی انواع این کاربری در فرهنگها 
و نقاط مختلف جغرافیایی، شاخص ترین نمونه های طراحی داخلی رستوران که 

در سالهای اخیر نظر صاحب نظران را به خود جلب کرده اند معرفی شوند.

»رستـوران«، دومیــن کتاب از مجموعه کتب طراحی 
داخلی است که در آن نمونه های متنوعی از انواع رستوران  
و کافی شــاپ در فاصله زمانی ســال های 2006 تا 2013 
میالدی در فرهنگ ها و نقــاط مختلف جغرافیایی معرفی 
شــده اند. این کتاب که دارای اصول و مبانی اولیه طراحی 
داخلی رستوران ها می باشد، می تواند راهنمای مناسبی برای  

طراحان و دانشجویان معماری و طراحی داخلی باشد.


