
 

 
 

ترین رشته های مهندسی در ایران محسوب می شود. به همین دلیل اکثر افراد عالقه رشته دکوراسیون داخلی یکی از محبوب

مند به این رشته که نمیتوانند در کنکور قبول شوند ترجیح میدهند در دانشگاه هایی همچون دانشگاه آزاد اسالمی به تحصیل 

پردازند. این نکته را در نظر داشته باشید بازار کار دکوراسیون داخلی فوق العاده در رشته دکوراسیون داخلی بدون کنکور ب

کنند تا در دفتر کار، خانه، شرکت یا می باشد. این روزها اکثر افراد برای دکوراسیون داخلی فضا مورد نظر خود هزینه می

این مسئله را بیان کرد که دکوراسیون داخلی  هر فضای دیگری با لذت تمام روز های خود را بگذرانند. در مجموع می توان

این روزها بازار بسیار خوبی را به خود اختصاص داده است در نتیجه اگر یک شخص به تحصیل در رشته دکوراسیون 

داخلی دانشگاه آزاد بپردازد مطمئنا بعد از یادگیری کامل تمام مباحث دکوراسیون داخلی و نرم افزار های مورد نیاز جذب 

 .ار کار شودباز

این نکته را در نظر داشته باشید به غیر از دانشگاه آزاد، دانشگاه های دیگری هم وجود دارند که در رشته طراحی داخلی 

بدون آزمون دانشجو می پذیرند در نتیجه قدرت انتخاب شما برای انتخاب دانشگاه زیاد است اما باید این نکته را در نظر 

یفیت خدمات، استاد و بسیاری از موارد در آینده شغلی شما تاثیر مستقیم میگذارد. به همین دلیل گرفت سطح علمی دانشگاه، ک

 .بسیاری از افراد برای تحصیل در رشته دکوراسیون داخلی دانشگاه آزاد را نسبت به دانشگاه های دیگر ترجیح می دهند

رشته دکوراسیون داخلی بدون کنکور در اختیار کاربران  ها، شهریه و بازار کاردر ادامه اطالعات کاملی نسبت به دانشگاه

قرار داده میشود. هر کاربر میتواند بعد از مطالعه این مقاله با یک تصمیم عاقالنه یک آینده روشن را برای خود بسازد در 

 .یل همراه باشیدتحصسایت ایراننهایت برای کسب اطالعات کامل نسبت به موارد ذکر شده پیشنهاد می کنیم با ما در وب

  

 اطالعیه

برای ورود به بازارکار در رشته دکوراسیون داخلی، طراح باید نرم افزار های همچون تری دی مکس، پالگین وی ری، 

 نرم افزار اتوکد و غیره را به صورت حرفه ای آموزش دیده باشد

  

 دانشگاه های دارای رشته طراحی دکوراسیون داخلی

در این بخش از مقاله رشته دکوراسیون داخلی بدون کنکور تصمیم داریم لیست دانشگاه هایی که دارای رشته طراحی 

دکوراسیون داخلی هستند را در اختیار شما قرار دهیم. در این صورت شما می توانید با انواع دانشگاه هایی که این رشته را 

با دانشگاه های مختلف، نحوه پذیرش و پارامتر های دیگر باعث می شود تا شما ارائه می دهند آشنا شوید. در نتیجه آشنایی 

تحصیل بپردازند. توجه داشته باشید برای تحصیل در رشته طراحی   با دید باز و آگاهی کامل در رشته دکوراسیون داخلی

رار دارند غیر انتفاعی هستند و بر داخلی بدون آزمون دانشگاه آزاد پیشنهاد می شود اما دانشگاه هایی که در لیست زیر ق

 .اساس سوابق تحصیلی یا آزمون دانشجو می پذیرند

 لیست دانشگاه های پذیرنده رشته معماری داخلی



 

 
 

 نام دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره
استان 

 دانشگاه
 نام رشته

جنسیت 

 پذیرش
 ظرفیت

 تهران تهران -دانشگاه هنر  با آزمون روزانه
معماری 

 داخلی
 13 مرد -زن 

 تهران تهران -دانشگاه هنر  با آزمون نوبت دوم
معماری 

 داخلی
 7 مرد -زن 

 فارس شیراز -دانشگاه هنر  با آزمون روزانه
معماری 

 داخلی
 17 مرد -زن 

 روزانه
مناطق  -با آزمون 

 محروم
تهران )محل تحصیل پردیس  -دانشگاه هنر 

 کرج(
 البرز

معماری 

 داخلی
 4 مرد -زن 

 روزانه
مناطق  -با آزمون 

 محروم
تهران )محل تحصیل پردیس  -دانشگاه هنر 

 کرج(
 البرز

معماری 

 داخلی
 4 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 سمنان موسسه غیرانتفاعی ایوانکی

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 تهران تهران -دانشگاه غیرانتفاعی سوره 

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 مازندران آمل -دانشگاه غیرانتفاعی شمال 

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 تهران تهران -دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ  با آزمون غیرانتفاعی
معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
یزد )محل  –دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر 

 تحصیل واحد یزد(
 یزد

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 مازندران موسسه غیرانتفاعی آمل

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 مشهد -موسسه غیرانتفاعی اقبال الهوری 

خراسان 

 رضوی
عماری م

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 یزد یزد -موسسه غیرانتفاعی امام جواد)ع( 

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 



 

 
 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 اصفهان فوالد شهر اصفهان -موسسه غیرانتفاعی امین 

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 مشهد -موسسه غیرانتفاعی بینالود 

خراسان 

 رضوی
معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 مشهد -موسسه غیرانتفاعی تابران 

خراسان 

 رضوی
معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 خوزستان خوزستان -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی 

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 کرمانشاه کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی 

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 فارس شیراز -موسسه غیرانتفاعی حافظ  با آزمون غیرانتفاعی
معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 مشهد -موسسه غیرانتفاعی خاوران 

خراسان 

 رضوی
معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 -موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو 

 اصفهان
 اصفهان

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 اصفهان اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی 

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 با آزمون غیرانتفاعی
کرج )ویژه  -موسسه غیرانتفاعی رسام 

 خواهران(
 البرز

معماری 

 داخلی
 60 زن

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 مازندران ساری -موسسه غیرانتفاعی روزبهان 

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 اصفهان اصفهان -موسسه غیرانتفاعی سپهر 

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج 

آذربایجان 

 شرقی
معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 اصفهان اصفهان -موسسه غیرانتفاعی صفاهان 

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 



 

 
 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 مازندران بابل -موسسه غیرانتفاعی طبری 

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 سمنان گرمسار -موسسه غیرانتفاعی عالالدوله سمنانی 

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 -موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا 

 گرمسار
 سمنان

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 -موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان 

 اصفهان
 اصفهان

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 مازندران نوشهر -موسسه غیرانتفاعی کمااللملک 

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 مازندران نوشهر -موسسه غیرانتفاعی مارلیک 

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 غیرانتفاعی
صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 مازندران رویان نور -موسسه غیرانتفاعی مازیار 

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 

 با آزمون غیرانتفاعی
 -موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس 

 تهران
 تهران

معماری 

 داخلی
 60 مرد -زن 



 

 
 

  

 ه آزادشهریه رشته دکوراسیون داخلی دانشگا

رسد مطمئنا می دانید که باید بابت تحصیل در دانشگاهی که زمانی که نام رشته دکوراسیون داخلی بدون کنکور به گوش می

دانشجو را بدون کنکور جذب میکند در هر ترم شهریه ثابت و شهریه متغیر پرداخت کنید. این نکته را در نظر داشته باشید 

تحصیلی، دانشگاه و بسیاری از موارد دیگر وابسته است. در مجموع بهتر است بدانید که  مبحث شهریه به تعداد واحد، رشته

واحد اخذ کند باید هزینه  ۱۸باشد. اگر یک دانشجو لایر می 19,320,000شهریه ثابت رشته دکوراسیون داخلی دانشگاه آزاد 

ر مجموع میتوان به این استنباط رسید که میزان به عنوان شهریه متغیر پرداخت نماید. د  لایر 13,800,000ای بالغ بر ی

لایر است. این نکته را در نظر داشته باشید مبالغی که  33,120,000  شهریه رشته دکوراسیون داخلی دانشگاه آزاد حدود به

ئه شده درصدی به شما ارا ۱۵اعالم کردیم مربوط به سال گذشته در مقطع کارشناسی پیوسته می باشد که به اضافه افزایش 

 .است

  

 شهریه ثابت و متغیر )لایر( شهریه متغیر )لایر( شهریه ثابت )لایر( تعداد واحد رشته تحصیلی



 

 
 

 33,120,000 13,800,000 19,320,000 واحد 18  دکوراسیون داخلی

  

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید چارت انتخاب واحد رشته معماری جهت کسب اطالعات نسبت به

  

  بازار کار رشته دکوراسیون داخلی بررسی

طراحی داخلی دارای بازار کار فوق العاده ای است. این روز ها مردم به دنبال این هستند تا فضای مورد نظر خود را به 

زیباترین شکل ممکن طراحی کنن. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که همین افراد سعی میکنند از یک مهندس طراح 

کنند تا دکوراسیون داخلی فضای مورد نظرشان در حین زیبایی که دارد طبق اصول طراحی و اجرا شود. در ادامه  استفاده

بهتر است به سراغ میزان درآمد یک دکوراتور برویم زیرا مطمئنا این مسئله می تواند یکی از سواالت تمام کاربرانی باشد 

 .بدون کنکور بپردازند که قصد دارند به تحصیل در رشته دکوراسیون داخلی

توجه داشته باشید میزان درآمد در این حوزه با سطح علمی، سابقه کار، محل دفتر و بسیاری از موارد دیگر رابطه مستقیم 

دارد. این نکته را در نظر داشته باشید که بازار کار رشته طراحی داخلی در کشور هایی نظیر آمریکا، استرالیا، انگلستان 

ورهای پیشرفته دیگر رونق خوبی دارد. شما اگر یک دکوراتور حرفه ای باشید می توانید به کشورهای دیگر بسیاری از کش

 .هم مهاجرت کرده و از تخصص خود کسب درآمد کنید

شاید برای شما سوال پیش بیاد که میزان درآمد یک دکوراتور در ایران به چقدر است؟ در پاسخ به این سوال باید ذکر کنیم 

زان درآمد یک دکوراتور بر اساس پارامترهای مختلف همچون سابقه کار، سطح تخصص و بسیاری از موارد دیگر که می

 .باشد میلیون تومان متفاوت می ۸۰از ماهی دو میلیون تومان الی 

https://irantahsil.org/%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/


 

 
 

  

 نرم افزار های تخصصی دکوراسیون داخلی

واقع شما باید زمانی که یک شخص قصد دارد به عنوان دکوراتور فعالیت کند باید برخی از نرم افزارها را آموزش ببیند. در 

با استفاده از نرم افزار های دو بعدی و سه بعدی ایده خود را در قالب تصاویر باکیفیت و نقشه های خطی به کارفرما نشان 

دهید. توجه داشته باشید نرم افزار تری دی مکس برای مدل سازی مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع اگر شما نرم افزار 

 .حرفه ای آموزش ببینید می توانید تمام اجسام اطراف خود را مدل سازی کنیدتری دی مکس به صورت 

در ادامه باید به فکر رندر گیری باشیم. شاید برای شما سوال پیش بیاید رندر گیری چیست؟ الزم به ذکر است بدانید ساخت 

برای این که بتوانید یک خروجی خوب تصویر در نرم افزار تری دی مکس با استفاده از پالگین امکان پذیر است در نتیجه 

از نرم افزار تری دی مکس بگیرید باید از پالگین وی ری استفاده کنید. البته پالگین های زیادی در بازار وجود دارند که این 

امکان را در اختیار کاربر قرار می دهند، اما پالگین وی ری به علت ساده بودن محیط در حال حاضر جزو پرطرفدارترین 

توانید با استفاده از این پالگین یک تصویر واقع گرایانه قبل پالگین های رندر گیری موجود در جهان است. در نتیجه شما می

 .اجرا شدن فضا به کارفرما نشان دهید تا وی متوجه شود دقیقا شما قصد دارید فضای مورد نظر را چگونه تغییر دهید



 

 
 

ن، آنریل انجین هم وجود دارند که برای ترسیمات دو بعدی و انیمیشن سازی مورد البته نرم افزارهای همچون اتوکد، لومیو

استفاده قرار می گیرند. اما در مجموع نرم افزار تری دی مکس و پالگین وی ری بخش اعظمی از دکوراتور ها را به خود 

 .اختصاص داده است

  

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید نمونه سواالت آزمون نظام مهندسی معماری برای کسب اطالعات نسبت به

  

 اخبار مربوط به رشته دکوراسیون داخلی بدون کنکور

 .فارق التحصیالن رشته های نظری میتوانند در رشته دکوراسیون داخلی بدون کنکور تحصیل کنند

آزمون به  میتوانند رشته طراحی داخلی بدون  بر اساس گزارش خبرگزاری مهر افرادی که دارای مدرک دیپلم هستند

 .تحصیل بپردازند

 در دانشگاه آزاد نرم افزار تری دی مکس آموزش داده می شود

در سال های گذشته تنها نرم افزاری که در رشته معماری و طراحی داخلی در دانشگاه ازاد آموزش داده می شد نرم افزار 

انشگاه آزاد به صورت رایگان در قالب درس اتوکد بود. اما در حال حاظر نرم افزار تری دی مکس و پالگین وی ری در د

 .واحدی به دانشجو آموزش داده می شود 2

 خالصه مطلب

مطمئنا تا قبل از مطالعه مقاله رشته طراحی داخلی بدون آزمون اطالعات کامل نسبت به این رشته در اختیار نداشته اید اما 

ون به تحصیل بپردازید می توانید آینده خود را تضمین در حال حاضر می دانید که اگر در رشته طراحی داخلی بدون آزم

العاده ای است. از سوی دیگر برای تحصیل در این رشته نیاز نیست آزمون کنید. زیرا این رشته دارای بازار کار فوق

و اطالعاتی بدهید. در ادامه بهتر است ذکر کنیم که لیست دانشگاه ها، میزان شهریه رشته دکوراسیون داخلی دانشگاه آزاد 

در مورد بازار کار این رشته در اختیار شما قرار داده ایم. در نهایت امیدواریم که محتویات موجود در این مقاله بتواند به 

 .شما کمک کند تا آینده شغلی خود را با تحصیل در رشته دکوراسیون داخلی بدون کنکور بسازید

https://irantahsil.org/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/

