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مطـاب  بـا قـانون حقـوق     کلیه حقوق چاپ و نشـر ايـن کتـاب    
بـرای ناشـر موفـو  و     ۹۵3۱مؤلفان و مصنفان مصـوب سـال   
باشد. لذا هـر گونـه اسـتفاده از     منوصراً متعل  به نشر نوآور می

کل يا قسمتی از اين کتاب )از قبیل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپی،     
برداری، نشر الكترونیكی، هر نوع انتشار به صـورت   اسكن، عكس
دی، فیلم فايل صـوتی يـا تصـويری و     وی دی، دی اينترنتی، سی

غیره( بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شرعاً حـرام  
 .گیرند است و متخلفین توت پیگرد قانونی قرار می

 

 لطفاً جهت دریافت الحاقات و اصالحات احتمالی این کتاب به سایت انتشارات نوآور مراجعه فرمایید.
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رسـاند   های اين انتشارات، به استوضارتان مـی  نهادن به اعتماد شما به کتاب نشر نوآور ضمن قدردانی و ارج
سازی و نشر کتاب، تمامی  های مختلف آماده اين انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه که همكاران

اند  اند و تالش کرده کار بسته سعی و همّت خود را برای ارائة کتابی درخور و شايستة شما فرهیختة گرامی به
از نظر موتـوايی و غنـای علمـی و    های استاندارد يک کتاب خوب، هم  که اثری را ارائه نمايند که از حداقّل

 فرهنگی و هم از نظر کیفیّت شكلی و ساختاری آن، برخوردار باشد.

های اين انتشارات برای ارائة اثری با کمترين اشكال، باز هم احتمال بـروز   رغم تمامی تالش وجود، علی بااين
ديگـر،   نقص و اِشكال دانست. ازسـوی  از  توان الزاماً مبرّا ايراد و اشكال در کار وجود دارد و هیچ اثری را نمی

ای و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقـاد راسـب بـه حقـوق مسـلّم خواننـدگان        اين انتشارت بنابه تعهّدات حرفه
ويژه از طري  فراخوان بـه خواننـدگان گرامـی، ازهرگونـه اشـكال       گرامی، سعی دارد از هر طري  ممكن، به

 ها رفع نمايد. های بعدی آن ها و ويرايش ها را در چاپ شده و آن های منتشرة خود آگاه احتمالی کتاب

که حین مطالعة کتاب با اشكاالت، نواقص و  راستا، از شما فرهیختة گرامی تقاضا داريم درصورتی لذا در اين 
س ايد پ يا ايرادهای شكلی يا موتوايی در آن برخورد نموديد، اگر اصالحات را بر روی خود کتاب انجام داده

شدة خود را با هزينة انتشارات نوآور، پس از هماهنگی بـا انتشـارات، ارسـال     از اتمام مطالعه، کتاب ويرايش
ايد، لطـف کـرده عكـس يـا      ای يادداشت نموده نمايید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روی برگة جداگانه

نتشارات نـوآور ارسـال نمايیـد، تـا ايـن      اسكن برگة مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ايمیل ا
های بعدی کتاب اِعمـال و اصـالگ گـردد و باعـت ارتقـا و هرچـه        ها و ويرايش موارد بررسی شده و در چاپ

 پربارترشدن موتوايی کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شكلی و ساختاری آن گردد.

منظـور تقـدير    خوانندة فرهیخته و گرانقدر، به نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از اين عمل متعهّدانه و مسئوالنة شما
که اصالحات درست و بجا باشند، متناسب با میزان  و تشكر از اين همدلی و همكاری علمی و فرهنگی، درصورتی

شدة آن و نیز از ساير  رسم ادب و تشكّر و قدرشناسی، نسخة ديگری از همان کتاب و يا چاپ اصالگ اصالحات، به
کـه اصـالحات    نمايـد، و درصـورتی   عنوان هديه، به انتخاب خودتان، برايتـان ارسـال مـی    ا بهکتب منتشرة خود ر

 شود. تأثیرگذار باشند در مقدّمة چاپ بعدی کتاب نیزاز زحمات شما تقدير می

کارهـای شـما عزيـزان در     آورندگان کتاب، از پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه   همچنین نشر نوآور و پديد
گونه بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه اسـتقبال      راستای هر

 نمايند. می
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هـای   در قرن حاضر افزايش جمیعت و تقاضای مسكن باعت گرديد تا اثر اين تقاضـا در معمـاری مـدرن و در سـبک    
مختلف آن بروز نمايد. پیشرفت صنعت و افزايش کیفیت ساخت و سازها، توجه به درون بنا و تزئینـات آن را کـه از   

ای از  و اين بـه ايجـاد شـاخه   افزايش داده  را باشد میهای ابتدايی هر شخص جهت مول زندگی و کار خود  خواسته
شـود   علم معماری به نام معماری داخلی که در ذيل خود افرادی با نام دکوراتور، نقاش، گرافیست و ... را شـامل مـی  

باعت گرديد. امروزه با توجه به قراردادهای مختلف که مابین کارفرمايان و معمـاران داخلـی جهـت سـاخت و سـاز،      
گیرد نیاز به کارشناسان حقوقی و وکاليی که در مواقع اخـتال    ی و طراحی فضاهای داخلی انجام میتوسعه، بازساز

هـا و عملیـات طراحـی     کننده کمک نمايند احساس گرديده است. بسـیاری از طـرگ   بتوانند به طرفین و قاضی حكم
رفین انجـام پـذيرد و در صـورت    های ط بايست براساس قرارداد فی مابین و منطب  با خواسته ها می داخل ساختمان

تواند شامل کیفیت مصالح، ساخت و مواردمالی پروژه باشد، طر  زيان ديده از طريـ    عدم رعايت مفادقراداد که می
گیری شكايت درمواکم قضايی پیگیری نمايد. چون ساخت و سازهای معماری و حتی طراحی داخلی براساس  شكل

باشند الزم است که کارشناس مربوطه که به صدور رای داورکمـک   تمان میهای خاص و مقررات ملی ساخ استاندارد
نمايد، به علوم و فنون مربوطه مسلط و گاهی سطح تسلط کارشناس حتی بیش از همكاران هـم رده خـود بايـد     می

بـل در  باشد تا بتوانند ح  را به خواهان اصلی آن برساند. اين کتاب عالوه بر پاسب تشريوی بـه سـواالت سـالهای ق   
 .باشد میپاسب خود توضیوات بیشتر و درسنامه را نیز در برگرفته و هد  آن آشنايی با مطالب تخصصی و آزمون 

باتوجه به ويرايش اول اين کتاب از شما بزرگواران خواهشمنديم نظرات سازنده و انتقادی خـود را جهـت تكمیـل و    
 اصالگ موارد خاص ارائه نمايید.

 
 Noavar33@yahoo.com 

 
 
 



 
 

 ۹۵3۱کلیه حقوق چاپ و نشر اين کتاب مطاب  با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصوّب سال 

، برای ناشر موفو  و منوصراً متعل  به نشـر نـوآور اسـت. لـذا هـر گونـه       ۹۵۳0نامة اجرايی آن مصوّب  و آيین

اوير ايـن کتـاب، در ديگـر کتـب، مجـالت،      استفاده از کل يا قسمتی از مطالب، اشكال، نمودارها، جداول و تصـ 

برداری از مطالب اين کتاب توت هر عنوانی از قبیـل چـاپ،    ها و موارد ديگر، و نیز هر گونه بهره نشريات، سايت

صـورت   برداری از کتاب، و همچنین هر نوع انتشار به  فتوکپی، اسكن، تايپ از آن، تهیه فايل پی دی ا  و عكس

وی دی، فیلم، فايل صوتی يا تصويری و غیره بــدون اجـازه کتبـی از نشـر       سی دی، دی اينترنتی، الكترونیكی،

 گیرند. حرام است، و متخلّفین توت پیگرد قانونی و قضايی قرار می شرعاً نیز نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و

چنین، توسّط اين  وارد اينصورت فايل ورد يا پی دی ا  و م با توجّه به اينكه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به 

که هر سايتی اقدام به تايپ، اسكن و يا موارد  انتشارات در هیچ سايت اينترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی

مشابه نمايد و کل يا قسمتی از متن کتب نشر نوآور را در سايت خود قرار داده و يا اقدام به فروش آن نمايد، 

اين انتشارات، که مسئولیّت ادارة سايت را به عهده دارند و به طور روزانه به  توسّط کارشناسان امور اينترنتی

شدن هرگونه تخلّف، ضمن اينكه اين کار از  پردازند، بررسی و در صورت مشخّص ها می بررسی موتوای سايت

رهنگ و باشد، وکیل قانونی انتشارات از طري  وزارت ف نظر قانونی غیر مجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

ای و اينترنتی( و نیز ساير مراجع قانونی، اقدام  ارشاد اسالمی، پلیس فتا )پلیس رسیدگی به جرايم رايانه

عمل آورده، و طیّ انجام مراحل قانونی و اقدامات قضايی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضايی   مقتضی به

 لّف از متخلّفان اخذ خواهد شد.قرار داده و کلّیّة خسارات وارده به اين انتشارات و مؤ

ها، اقدام به تهیّة کپی، جزوه، چاپ ديجیتال، چاپ ريسو، اُفست  که هر يک از کتابفروشی همچنین در صورتی 

رسانی تخلّفات کتابفروشی مزبور به  از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمايند، ضمن اطاّلع

م، از طري  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اتّوادّية ناشران، و انجمن ناشران ساير همكاران و مُوَزّعین موتر

 نمايد. دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضايی اقدام به استیفای حقوق خود از متخلّف می

 خرید، فروش، تهیّه، استفاده و مطالعه از روی نسخة غیراصلِ کتاب،

 ست.از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام ا

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلّف از قبیل موارد فـوق، 

و يا از طري   0۱۹۵۵07673۱و  0۵۹ 663۱3۹۱۹ -۵های  های انتشارات نوآور به شماره مراتب را يا از طـري  تلفـن

از طري  منوی تماس با ما در سايت و يا  info@noavarpub.com ايمیل انتشارات به آدرس

www.noavarpub.com  به اين انتشارات ابالغ نمايند، تا از تضییع حقوق ناشر، پديدآورنده و نیز خود

 عنوان تشكّر و قدردانی، از کتب  عمل آيد، و در راستای انجام اين امر مهم، به   خوانندگان موترم جلوگیری به

 ريافت نمايند.انتشارات نوآور نیز هديه د    



 ی ــی رسمـاسـارشنــهای کـونـآزم

 8470سال  و تزئینات رشته معماری داخلی

 برای طراحی عملی تاالرها از نظر صوتی باید کدامیک از دسته عوامل زیر در نظر گرفته شود؟ .0
 ( سطح، رنگ، نور۵  ( حجم، سطح، طنین۹
 ( هیچكدام3  ( حجم، فرم، طنین۵
 کونی در فضاهای مختلف آن حدود چه مقدار لوکس نور کافی است؟نزل مسمبرای یک  .2
نهـارخوری، پـذيرايی،    هـای  اطـاق لـوکس، ج:   ۳0خـواب و حمـام    هـای  اطاقلوکس، ب:  ۵0کوچک فرعی  های اطاق( الف: کريدورها، ۹

 لوکس ۱0تا ۳0استوديو بین 
نهـارخوری، پـذيرايی،    هـای  اطـاق لـوکس، ج:   ۹00حمـام   خواب و های اطاقلوکس، ب:  ۱0کوچک فرعی  های اطاق( الف: کريدورها، ۵

 لوکس ۵00تا  ۹۳0استوديو بین 
 هـای  اطـاق لوکس، ج:  ۹۳0تا  ۹00خواب و حمام بین  های اطاقلوکس، ب:  ۹00تا  ۳0کوچک فرعی بین  های اطاق( الف: کريدورها، ۵

 لوکس ۵00تا  ۹۳0پذيرائی، نهارخوری، استوديو بین 
 ( هیچكدام3
 های زیر است؟ بین سطح پنجره و سطح اطاق در طبقه همکف حدوداً کدام یک از نسبترابطه  .3
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 ؟باشد میرهای دنیا . این نوع مبلمان مربوط به سبک )استایل( کدام یک از کشو6

 
 ( هیچكدام3 ( آلمان۵ ( انگلستان۵ ( فرانسه۹
 . عرض راهرو که دو صندلی چرخدار )ویلچیر اشخاص معلول( از کنار هم عبور کنند حدوداً حداقل باید چه مقدار باشد؟5
 ( هیچكدام3 سانتیمتر ۹۱0( ۵ سانتیمتر ۹۵۳( ۵ سانتیمتر ۵۳0( ۹
 اص معلول )با صندلی چرخدار( چه مقدار باید باشد؟ارتفاع رخت آویز برای اشخ -8
 سانتیمتر ۹30( 3 سانتیمتر ۱0( ۵ سانتیمتر ۹۳0( ۵ سانتیمتر ۹۹0( ۹
 بندی بنائی در سطوح عمومی الزم است؟ . برای کدام از موارد اجرائی زیر کرم7
 ( نصب قرنیز3 ( سفیدکاری۵ ( چوب کاری روی سطح۵ ( نصب سنگ بادبر۹
 ؟باشد میهای زیر  آذرشهر از کدام گروه سنگ. سنگ قرمز 6
 ( هیچكدام3 ها ( تراورتن۵ ها ( گرانیت۵ ها ( مرمريت۹
 ؟باشد میشود تا چسب کارائی الزم را پیدا کند کدام یک از موارد زیر  ای که به چسب سنگ اضافه می . ماده2
 ( هیچكدام3 ( سريش۵ ( مل۵ ( پودر سنگ۹
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ببندیم، کدام یک از کارهای زیر بهتر است و به مقاومـت  « نر»را مقاوم کنیم تا بتوانیم پیچ لوال را به آن نئوپانی « نر». برای اینکه 01
 کند؟ آن کمک می

 ( هیچكدام3 آن« نر»( زوار کردن ۵ آن« نر»( روکش کردن ۵ آن« نر»( رنگ کردن ۹
 چه نقشی دارد؟ روغن الیف شود میای که برای اولین بار نقاشی  . بر روی سطح گچکاری شده00
 ( برای پرداخت رنگ بكار میرود۵ رود ( برای حل کردن رنگ بكار می۹
 ( هیچ نقشی ندارد3 رود بكار می« زيرسازی»( برای آماده شدن سطح ۵

 . اتصاال زیر همگی از یک گروه بوده چه نام دارند و دارای چه عملکردی میباشند؟02

 
 شی( نیم و نیم ـ کش۵  چلچله ـ فشاری ( دم۹
 ( کام و زبانه ـ فشاری3  چلچله ـ کششی ( دم۵

 اتصاالت تصویر زیر در مقابل کدامیک از نیروهای ذکر شده مقاوم است؟. 03

 
 ( مورّب3 ( گوشه۵ ( افقی۵ ( عمودی۹

 آمیزی یک فضا برابر است با: ور تقریب و عرف معمول، سطح رنگط. ب06
 رنگ شده ( جمع کل ديوارهای۵  ها ( سطح زير بنا و سقف۹
 ( چهار برابر زيربنای رنگ شده3  ( سه برابر زير بنای رنگ شده۵

 . مناسبترین شیب برای کف پله کدام است؟05
 ( هیچكدام3 % ۹0( ۵ ۵%( ۵ ۳%( ۹

های غیر پوششی( کدامیک از موارد زیـر بکـار    آمیزی شود )رنگ خواهد رنگ . برای زیر سازی مبلمان چوبی که برای اولین بار می08
 شود؟ برده می

 ترس( بولی3 ( سیلر۵ ( کیلر۵ ( روغن الیف۹
متـر بـا    2×21/0متر و پنجـره بـه ابعـاد     0×01/2متر و دری به ابعاد  71/2متر و به ارتفاع  8×6آمیزی شده یک اطاق  . متراژ رنگ07

 ؟باشد میمشخصات زیر چه مقدار 
 الف: دیوار و سقف یکسان از نظر قیمت

 گردد( ز نظر قیمت )الزم به ذکر است که در و پنجره دور و محاسبه میب: در و پنجره یکسان ا
 متر مربع ۳0/3مترمربع ب:  ۳/۱7( الف: ۵ متر مربع ۱متر مربع ب:  ۳/7۵( الف: ۹
 ( هیچكدام3 متر مربع ۳مترمربع ب:  ۵0/۳3( الف: ۵

 . برای نصب کاغذ دیواری روش درست کدام است؟06
 ( فقط تمامی سطح کاغذ ديواری چسب اندود شود۵ ار چسب اندود شود( فقط بر روی تمامی سطح ديو۹
 ( تمامی سطح پشت کاغذ و تمامی سطح ديوار چسب اندود شود3 های لبه کاغذچسب اندود شود ( قسمت۵

 . برای نصب کاشی در حمام بطریقه چسبی کدامیک از موارد زیر قبالً باید انجام شود؟02
 ( روی آجر چسبانیده شود۵ ای شود اله( سطح بايد سیمانكاری تخته م۹



  پاسخنامه آزمونهای کارشناسی رسمی

 8470رشته معماری داخلی و تزئینات سال 

 صویح است. ۹. گزينه ۹

 زهرا قیابکو -صدا -مبانی فیزیك ساختمان
 .باشد میحجم سالن به دلیل نووه انتشار صوت و حرکت موج صوت مهم  -۹
 .باشد میطح ديوارهای و کف هوا به دلیل کاهش زمان واخنش و انعكاس صوت مهم س -۵
 يابد. طنین يا انعكاس صوت هر چقدر کمتر باشد، کیفیت صدا افزايش می -۵

 
 صویح است. ۵گزينه . ۵

 871صفحه  0-2پیوست  -80ویرایش  -84مبحث 
 بر حسب لوکس شدت روشنایی اماکن 5-2جدول پ 

 پیشنهادی حداقل محل ردیف

   های مسكونی مول ۹-۳-۵پ 

 ۵00 70 اتاق نشیمن و پذيرايی ۹-۹-۳-۵پ 

 ۳00 ۹۳0 اتاق مطالعه )نوشتن و خواندن کتاب و مجله و روزنامه ۵-۹-۳-۵پ 

 ۵00 ۹00 آشپزخانه )ظرفشويی، اجاق و میزکار( ۵-۹-۳-۵پ 

 3-۹-۳-۵پ 

 اتاق خواب

 مومیـ روشنايی ع

 ـ روشنايی میز توالت

۳0 

۵00 

۹00 

۳00 

 ۳-۹-۳-۵پ 

 حمام:

 ـ روشنايی عمومی

 ها )برای اصالگ صورت( ـ آينه

۳0 

۵00 

۹00 

۳00 

 ۹۳0 ۹00 پلكان 6-۹-۳-۵پ 

 ۹۳0 ۳0 راهرو، سرسرا و آسانسور 7-۹-۳-۵پ 

 
 صویح است. ۵گزينه . ۵

 04صفحه  2-4-2-0-3ند ـ ب 86ـ ویرایش  3مبحث 

 
 صویح است. ۹گزينه . 3

که ابتدا برای طبقات اشرا  و سطح باالی فرانسه تولید  باشد میهای مبلمان  ترين مدل يكی از لوکس همبلمان سلطنتی يا استايل فرانس
 گرديد.

 
 صویح است. ۵گزينه . ۳
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 458صفحه  ترشیزیعات معماری نویفرت ـ ترجمه حسن مظفری اطال

 
 

 صویح است. ۹گزينه . 6

 458صفحه  ترشیزیری نویفرت ـ ترجمه حسن مظفری اطالعات معما

 
 

 صویح است. ۵گزينه . 7

 گردد. کاری می ها مالت رم بندی انجام شده و سپس بین کرمآنها ابتدا ک یکار سیمانجهت سفیدکاری ديوارهای داخلی و يا 

 
 صویح است. ۵گزينه . ۱

گردد. معدن آذرشهر در استان آذربايجـان   موج فرآوری و تولید می تن بوده و در دو نوع موجدار و بیرسنگ قرمز آذرشهر از خانواده تراو
 .باشد میغربی 

 
 صویح است. 3گزينه . ۱

کننده نـام دارد و بـه مقـدار يـک درصـد بايـد بـا چسـب مخلـوی گـردد. ايـن             گردد سخت ماده جزء دوم که به چسب سنگ اضافه می
 شود. کننده با نام هاردنريا بنزوئیل پراکسید شناخته می سخت

 
 صویح است. ۵گزينه  .۹0

رود. اين کار توسط دستگاه يا بصورت دستی بـا   عات چوبی بكار میونوار پی وی سی موصولی است که برای پوشاندن لبه نئوپان و مصن
 گیرد. حرارت انجام می
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 صویح است. ۵گزينه  .۹۹

 688صفحه  8-4-4-25ـ بند  25فصل  -00نشریه 
 الستیک(آمیزی روی سطوح اندود گچی )رنگ روغنی و پ رنگ

آمیـزی   آمیزی کامالً خشک باشند، چنانچه رنـگ  الف توضیح داده شد، سطوگ گچی بايد در وقع رنگ-۹-۵-۵-۵0همان طور که در بند 
آيـد. خلـل و فـرج زيـاد روی سـطوگ       شدن سطح اندود پیش می روی سطوگ مرطوب انجام گردد، پديده روزدن رطوبت و در نتیجه نرم

کاری، يک قشر بطانه روی  شود، به اين ترتیب الزم است قبل از رنگ رنگ شده و مانع چسبندگی می گچی، موجب جذب آب موجود در
آمیزی با رنگ روغنـی روی سـطوگ گچـی انجـام گـردد،       اندودهای گچی اجرا شود. در اينجا به ذکر کارهای مدقماتی که بايد برای رنگ

 نمايد. مبادرت می
 کارد ـ کند قطعات گچ چسبیده روی ديوار با ۹
 ـ سائیدن تمامی سطوگ با سمباده نرم۵
 ـ پوشانیدن تمامی سطح نبا فیلم نازکی از روغن الیف۵
 ـ پوشانیدن سطح با قشر يكنواختی از بطانه روغنی3

 
 صویح است. ۵. گزينه ۹۵

 ای ـ گروه صنایع چوب  تکنولوژی کارگاه صنایع چوب ـ فنی و حرفه

 
 ل نیم و نیم سر به سراتصا

 

 
 اتصال نیم و نیم وسط دم چلچله

 

  
 اتصال کام و زبانه ساده ای فاق و زبانه ساده اتصال گوشه 


