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طراحی د اخلی که به عنوان یک حرفه، یک هنر و یک صنعت د  ر د نیا شناخته شد  ه، بهینه  سازی فضاهای د اخلی ساختمان ها به منظور انجام فعالیت های روزمره، یعنی 
زند گی، تفریح و کار است. بخش اعظم عمر ما د  ر فضاهای د اخلی بناها سپری می شود . این فضاها محیطی را ایجاد  می کنند  که پاسخ گوی نیازهای اساسی ما نظیر نیاز 
به سرپناه باشد . همچنین آنچه به یک بنا روح می  بخشد ، فضای د اخلی آن است. بنابراین می توان گفت کیفیت فضای د اخلی، از یک طرف تاثیر مستقیمی بر نحوه انجام 
فعالیت های ما د  ر آن د ارد  و از طرف د یگر نگرش، احوال و شخصیت ما را تحت تاثیر قرار می د  هد . بر این اساس، هد ف طراحی د اخلی، بهبود  عملکرد  فیزیکی و روانی فضا 
برای راحت  سازی زند گی د  ر آن است. فضای معماری بد ون طراحی د اخل آن، یا به طور کلی قابل استفاد  ه نیست و یا د  ر صورت قابل استفاد  ه بود ن، کارآیی الزم و بهینه 
را نخواهد  د اشت. د  ر واقع می توان از طراحی به روند ی عملکرد ی، زیبایی شناختی و هد ایت گر، برای رسید ن به  اهد اف مورد  نظر از جمله پویایی، افزایش بازد ه  کاری و یا 

بهتر کرد ن روش زند گی، یاد  کرد . 
اگر قصد  د اشته باشیم امکان زند گی راحت را د  ر فضاهای مختلف فراهم کنیم، طراحی د اخلی یک ضرورت گریزناپذیر خواهد  بود . به طور کلی طراحی د اخلی، تاثیری 

عمیق بر کیفیت فضاهای زیستی جامعه ما خواهد  د اشت. 
از آنجا که طراحی د اخلی د  ر ارتباط مستقیم با ویژگی های روحی و روانی انسان قرار د ارد ، باید  برای نیل به یک طرح مطلوب، ویژگی های رفتارهای انسانی د  ر فضاهای 
د اخلی زیستی اعم از عمومی و خصوصی، د  ر طراحی به د قت مورد  توجه قرار  گیرد . از این رو طراح، به هنگام طراحی فضای د اخلی با د و مقوله سروکار د ارد : کاربرد  آن فضا 

و احساس و تاثیری که می  خواهد  آن فضا بر استفاد  ه  کنند  ه د اشته باشد . 
طراحی د اخلی طیف گوناگونی از عناصر و مولفه ها از قبیل فرم، نور، رنگ، بافت، کف، سقف، د یوار، عناصر کارکرد  ی و تزیینی و مبلمان را د  ر برمی گیرد . این عناصر، 
ابزارهای کار طراح هستند  که همگی باید  بطور هماهنگ و متناسب د  ر یک طرح مرتبط و خوشایند  قرار گیرند . نحوه چید  مان و تقسیم بند  ی فضا، جنس و رنگ پوشش 
سطوح )کف، سقف و د یوارها(، نورپرد  ازی، مبلـمان و مجموعه عوامل موثر د یگر تعیین کنند ه زیبایي و کار آمد ی فضاهای د اخلي هستند . امروزه تاثیر معماری د اخلی بر 

آرامش مجموعه هنجارهای عصبی، راند مان )د  ر فضاهای اد اری(، اثر بخشی )د  ر فضاهای تجاری( بسیار بد یهی و الزم به نظر مي رسد . 
طراحی د اخلی که د  ر حد  واســط میان معماری و طراحی قرار می گیرد ، به همان میزان که شــامل جنبه های کاربرد ی، ساختاری و فنی می شود ، طراحی تجسمی و 
جنبه های بصری و زیبایی  شناسانه را نیز د  ر بر د ارد . در این کتاب از مجموعه کتب اسکیس و ارائه، سعی شده است مفاهیم پایه طراجی داخلی، عناصر و مولفه های آن را 

با استفاده از مطالعه پروژه های متعدد مرور کرده و از این طریق قدرت بیان تصویری ایده ها و طرح های ذهنی را ارتقاء دهیم.
در گردآوری این کتاب از آثار متعددی استفاده شده است و افردا گوناگونی به غنی شدن این مجموعه کمک نموده اند. در اینجا الزم می دانیم از 

ـ مهدی صدیق )مدرس دانشگاه علم و صنعت ایرانـ  مدرس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری داخلی دانشگاه سوره( و امین جعفری )مدرس دانشگاه فردوسی 
مشهد( برای طراحی فضاهای داخلی در اسکیس ها،

ـ مهدی احدی برای کروکی های زیبا،
ـ علی ویسی )مدرس کروکی آتلیه صدیق(، مصطفی صادقی فر )مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان و بهشهر(، میالد صادقی  )مدرس کروکی استان اصفهان(، محمد 
کاکا حاجی )مدرس کروکی استان خوزستان(، مهدی طالبی، امیرحسین صدیق )مدرس کروکی همدان(، محمد سجاد قلی پور، مرضیه وطنی برایتهیه نسخه دیجیتال از 

اسکیس ها،
ـ دکتر امیر بی باک که آثارشان الهام بخش برخی از اسکیس های این کتاب بوده است،

ـ امید پیکانی برای عکاسی از بناهای معماری ارزشمند ایرانی،
ـ مهدی مجرد

و کلیه عزیزانی که ما را در این مجموعه یاری کردند، تشکر و قدردانی نماییم.
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