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ترجمه ” لوازم جانبی” ای انگلیسی است که در معنی فارسی واژه   )accessory(  اکسسوری

شود. به عبارت شود در واقع به متعلقات یا همه تجهیزات اصلی و فرعی یک فضا نیز اطالق میمی

 هستند زیبایی و هنری لوازم و هستند،اشیا داخلی دکوراسیون بهتر اکسسوری ها عناصر مکمل در

جزء ضروریات منزل نیستند اما در جلب توجه و چشم گیری محیط نقش فراوانی دارند و به دلیل  که

کم هزینه بودن امروزه شیوه ای پرطرفدار برای تغییر حس و حال دکوراسیون منزل به شمار می 

 .روند

 
 

https://edu.uast.ac.ir/Education/TermLessons/TermLessonInformation?termId=&lessonId=&lessonGroup=439
https://edu.uast.ac.ir/Education/TermLessons/TermLessonInformation?termId=&lessonId=&lessonGroup=439
https://edu.uast.ac.ir/Education/TermLessons/TermLessonInformation?termId=&lessonId=&lessonGroup=439
https://edu.uast.ac.ir/Education/TermLessons/TermLessonInformation?termId=&lessonId=&lessonGroup=439


                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 
 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 

اکسسوری ها سبب گرم تر شدن فضا و پر کردن قسمت های خیلی خالی در دکوراسیون می شوند 

 البته بایستی به این نکته توجه شود که در استفاده از آن ها زیاده روی نشود. اکسسوری ها در قسمت

های مختلف دکوراسیون منزل کاربرد دارند و در بعضی قسمت ها مانند نشیمن منزل به دلیل حوزه 

  فعالیت و زندگی روزانه و همینطور پویایی این فضا تاثیر بسیار زیادی دارند

 
 

به جای مرتب چیدن کتاب ها در یک گوشه، کتاب ها را با فاصله و مرتب روی میز بچینید و بقیه 

ید. با این کار، پایه اصلی چیدمان میزتان بر اساس وسایل مثل گلدان یا شمع را روی آن ها قرار ده

 .کتاب خواهد بود. و ظاهری شیک به فضا می بخشد
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های شمع همیشه ایده ای زیبا و رمانتیک است. گذاشتن شمع، یک کاسه پر از قوطی کبریت 

زیباست و هم غیر منتظره. به عالوه، وجود کبریت های رنگارنگ روی میز، کاربردی نیز  تزئینی هم

 .هست

 سخت نگهداریشان که هایی گل از اما دارید دکوراسیون در اگر تمایل به استفاده از عناصر طبیعی 

ها  آن جاییجابه که است این خوب خبر. کنید استفاده گوشتی گیاهان از آید،نمی خوشتان است

هیچ تاثیر منفی روی آن ها نخواهد داشت. در مورد نیاز آن ها به نور هم نگران نباشید. این گیاهان 

 .کنند، در برابر شرایط سخت هم مقاوم هستند زیبا عالوه بر اینکه میز شما را زیباتر می
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