
 

  عنوان

 : كليات اول فصل

  ۱    ------------------------------------------------------------------------------------ مقدمه -۱

 ۲    ------------------------------------------------------------------------------- تعریف طرح -۲

 ۲    -------------------------------------------------------------------------دالیل انتخاب طرح -۳

 ۲    ----------------------------------------------------------------------------- هدف طرح -۳-۱

 ۲    ----------------------------------------------------------------- اهمیت و ضرورت موضوع -۳-۲

 ۳    ---------------------------------------------------------- معرفی زمین پروژه و محدوده طرح -۴

 ۴    ---------------------------------------------------------------------------------------- منابع

 فصل دوم: شناخت

 5    ----------------------------------------------------------- آوری قوانین ونمونه هابخش اول: گرد

 5    ----------------------------------------------------------------- سیر تحول تاریخی سینما ۲-۱

 5    ------------------------------------------------------------------------- پیدایش سینما۲-۱-۱

 7    ----------------------------------------------------------------- از شهر بازی تا قصر رویا۲-۱-۲

 ۱1   --------------------------------------- ساختمان های شگفتی آور و بنا های احساس برانگیز۲-۱-۳

 ۱۳   ------------------------------------ آرت دکو، از قصر های رویایی تا قصرهای ساده و پر بازده۲-۱-۴

 ۱7   ----------------------------------------------------------------------- مدرنیزم و سینما۲-۱-5

 ۱1   ----------------------------------------------------------- اکسپرسیونیزم، فیلم و معماری۶-۱-۲

 ۲۲   ----------------------------------------------- معماری کردن منزه و مفید، سینمای مدرن ۲-۱-7

 ۲۴   --------------------------------------------------- مجتمع های سینمایی اواخر قرن بیستم۲-۱-۸

 ۲7   ---------------------------- (موزهها،آیمکسافالکنما )پلنتریا / پالنتاریوم–سینما در قالب نهاد ۲-۱-1

 ۲۸   ----------------------------------------------------------------------- سینما در آینده۲-۱-۱1

 ۳۱   --------------------------------------------------------------- ایران تاریخچه سینما در۲-۱-۱۱

 ۳۲   ------------------------------------------------------------------------- تفریح اشرافی۲-۱-۱۲

 ۳۲   ---------------------------------------------------------------- سینما عمومی می شود۲-۱-۱۳

 ۳۳   --------------------------------------------------------------------- رونق سینما داری۲-۱-۱۴

 ۳۴   -------------------------------------------------- فیلم ناطق و افزایش سالن های نمایش۲-۱-۱5

 ۳۶   ----------------------------------------------------------------- سینما در شهرستان ها۲-۱-۱۶

 ۳۶   -------------------------------------------------------- بررسی استانداردها وضوابط طراحی -۲-۲

 ۳۶   ---------------------------------------------------- بخش اول: مجتمع های نوین سینمایی۲-۲-۱

 ۳7   -------------------------------------------------------------------- سالن های سینما۲-۲-۱-۱

 ۳7   -------------------------------------------------------------------- واحد های تجاری۲-۲-۱-۲

 ۳۸   -------------------------------------------------------- عملکردهای خدماتی / تفریحی۲-۲-۱-۳

 ۳۸   ------------------------------------------------- عملکردهای مناسب کودکان و نوجوانان۲-۲-۱-۴



  

 
 

 

 ۳۸   ----------------------------------------------------------------- عملکرد های ورزشی۲-۲-۱-5

 ۳۸   ------------------------------------------------------ عملکردهای فرهنگی/ نمایشگاهی۲-۲-۱-۶

 ۳۸   ------------------------------------------------------------------- عملکرد های اداری۲-۲-۱-7

 ۳1   ---------------------------------------------------------------------- فضای سبز و باز۲-۲-۱-۸

 ۳1   -------------------------------------------------------- پارکینگ و تسهیالت تأسیساتی۲-۲-۱-1

 ۳1   --------------------------------------------------------- بخش دوم: ضوابط طراحی سینما۲-۲-۲

 ۳1   ------------------------------------------------------------------------------ مقدمه۲-۲-۲-۱

 ۴1   ------------------------------------------------------------------------ مکان استقرار۲-۲-۲-۲

 ۴1   ----------------------------------------------------------------------------دسترسی۲-۲-۲-۳

 ۴1   --------------------------------------------------------------------- آسایش تماشاگر۲-۲-۲-۴

 ۴۱   ------------------------------------------------------------------- معابر اطراف سینما۲-۲-۲-5

 ۴۲   --------------------------------------------------------------- نمای مجتمع سینمایی۲-۲-۲-۶

 ۴۲   --------------------------------------------------------- سینمابخش سوم: استاندارد های ۲-۲-۳

 ۴۲   ------------------------------------------------------------------------ سالن نمایش۲-۲-۳-۱

 ۴۲   ----------------------------------------------------------------------- فواصل دید۲-۲-۳-۱-۱

 ۴۳   ----------------------------------------------------------------- صندلی تماشاگران۲-۲-۳-۱-۲

 ۴۳   --------------------------------------------------------------------- ابعاد و فواصل۲-۲-۳-۱-۳

 ۴۴   --------------------------------------------------------------------سایر مشخصات۲-۲-۳-۱-۴

   ۴۶ ------------------------------------------- قوس جدیدی برای نشستن در سالن سینما۲-۲-۳-۱-5

 ۴1   -------------------------------------------------------------- راهرو های سالن نمایش۲-۲-۳-۲

 ۴1   ---------------------------------------------------------------- : مشخصات عمومی۲-۲-۳-۲-۱

 51   --------------------------------------------------------------------سایر مشخصات۲-۲-۳-۲-۲

 5۲   ------------------------------------------------- ورودی ها و خروجی های سالن نمایش۲-۲-۳-۳

 5۲   ----------------------------------------------------------------- مشخصات عمومی۲-۲-۳-۳-۱

 5۲   --------------------------------------------------------------------سایر مشخصات۲-۲-۳-۳-۲

 55   -------------------------------------------------------------------- پرده نمایش فیلم۲-۲-۳-۴

 55   ----------------------------------------------------------------- مشخصات عمومی۲-۲-۳-۴-۱

 5۶   ----------------------------------------------------------------- : سا یر مشخصات۲-۲-۳-۴-۲

 57   -------------------------------------------------------- سایر مالحظات در سالن نمایش۲-۲-۳-5

 51   ------------------------------------------------------------ سرانه سالن نمایشحجم و ۲-۲-۳-۶

 51   ------------------------------------------------------------------------- سالن انتظار۲-۲-۳-7

 51   ----------------------------------------------------------------- مشخصات عمومی۲-۲-۳-7-۱



  

 
 

 

 ۶۱   ------------------------------------------------------------------------ اتاق پروژکتور۲-۲-۳-۸

 ۶۱   ----------------------------------------------------------------- مشخصات عمومی۲-۲-۳-۸-۱

 ۶۲   --------------------------------------------------------------------سایر مشخصات۲-۲-۳-۸-۲

 ۶۴   ------------------------------------------------------------------------ ورودی سینما۲-۲-۳-1

 ۶۴   ----------------------------------------------------------------- گیشه بلیت فروشی۲-۲-۳-۱1

 ۶۶   -------------------------------------------------------------- سرویس های بهداشتی۲-۲-۳-۱۱

 ۶۶   ---------------------------------------------------------------- میمشخصات عمو۲-۲-۳-۱۱-۱

 ۶۶   ------------------------------------------------------------------ سایر مشخصات۲-۲-۳-۱۱-۲

 ۶7   ----------------------------------------------------------------------- فضای اداری۲-۲-۳-۱۲

 ۶7   ---------------------------------------------------------------- انبار و اتاق تأسیسات۲-۲-۳-۱۳

 ۶1   ------------------------------------------------------------------- فضاهای ارتباطی۲-۲-۳-۱۴

 ۶1   ---------------------------------------------------------------- مشخصات عمومی۲-۲-۳-۱۴-۱

  71   ------------------------------------------------------------- سایر مشخصات۲-۳-۱۴-۲

   7۴   -------------------------------------------------------- پارکینگ های سینما۲-۲-۳-۱5

   7۴   -------------------------------------------------------- مشخصات عمومی۲-۲-۳-۱5-۱

   7۴   ---------------------------------------------------------- صات مشخسایر ۲-۲-۳-۱5-۲

   75   ------------------------------------------------------------- بوفه ورستوران۲-۲-۳-۱۶

   7۶   --------------------------------------- بخش چهارم: نکات ایمنی و تجهیزات اضطراری۲-۲-۴

   7۶   ----------------------------------------------------------------- نکات ایمنی۲-۲-۴-۱

   7۸   --------------------------------------------------------- سیستم برق اضطراری۲-۲-۴-۲

   7۸   -------------------------------------------------- بخش پنجم: امواج صوتی و موانع۲-۲-5

   71   --------------------------------------------------------------------- طنین۲-۲-5-۱

   ۸1   --------------------------------------------------------------------- پژواک۲-۲-5-۲

   ۸۲   ---------------------------------------------- آکوستیکیبخش ششم: اهداف طراحی ۲-۲-۶

   ۸۲   ------------------------------------------------------------------وضوح صدا۲-۲-۶-۱

   ۸۲   ------------------------------------------------------------ افزایش انرژی صدا۲-۲-۶-۲

   ۸۳   ----------------------------------------------------- عوامل موثر در زمان طنین۲-۲-۶-۳

   ۸۳   -------------------------------------------------------------- جذب کننده ها۲-۲-۶-۴

   ۸5   -------------------------------------------------------- کنواختی امواج صوتیی۲-۲-۶-5

   ۸۶   ---------------------------------------------------- بخش هفتم: تکنولوژی نمایش۲-۲-7

   ۸۶   ------------------------------------------------------ سیستم های نمایش فیلم۲-۲-7-۱

   ۸7   -------------------------------------------------------- نمایش فیلمروش های ۲-۲-7-۲



  

 
 

 

   ۸۸   ---------------------------------------------------- گذری بر تحول صدای فیلم۲-۲-7-۳

   IMAX ------------------------------------------------------------   11 سینمای۲-۲-7-۴

   1۱   ----------------------------------------------------------- سینمای دیجیتال 5-7-۲-۲

   1۲   -------------------------------------------------------- بررسی نیازهای سینمایی۲-۲-۸

   1۲   ----- تجربیات موجود برآورد سرانه سینما در ایران بر اساس تطبیق استانداردهای جمعیتی با۲-۲-۸-۱

   15   ------------------------------------------------------------- ییپردیس سینما۲-۲-۸-۲

   1۶   ------------------------------------------- مطالعه و بررسی نمونه های خارجی و داخلی۲-۳

   1۶   ---------- (COOP HIMMELBLAU) ، معمار: کوپ هیملبو UFA مجموعه سینمایی۲-۳-۱

  ۱1۱  - (KOEN VAN VELSEN) ، معمار: کوئن ون ولسن(PATE CINEMA) پاته سینما ۲-۳-۲

  ۱1۳  ------------------------------------------ پروژه سینما آزادی ، طراحی: بابک شکوفی ۲-۳-۳

  ۱11  ----------------------------------------- پردیس سینمایی ملت ، معمار: رضا دانشمیر۲-۳-۴

  ۱۱۶  ------------------------------------------------------------------------------ منابع

  ۱۱7  ----------------------------------------------- فصل سوم: اقليم

  ۱۱7  ------------------------------------------------------ مشخصات اقلیمی استان تهران ۳-۱

  ۱۱7  -------------------------------------------- گیری منطقه ششتاریخچه و نحوه شکل۳-۱-۱

  ۱۱1  -----------------------------------------------------------های منطقه ششمحله۳-۱-۲

  ۱۲۱  ---------------------------- موقعیت سایت در مقیاس شهری )محله نصرت آباد یا جاللیه(۳-۱-۳

  ۱۲۱  ---------------------------------------------------- مساحت و جمعیت کل منطقه۳-۱-۴

  ۱۲۲  -------------------------------------------------- مساحت و موقعیت نواحی منطقه۳-۱-5

  ۱۲۲  ---------------------------------------- ای )پارک الله(موقیعت سایت در مقیاس محله۳-۱-۶

  ۱۲۶  -------------------------------------------------- ای موقیت سایت در مقیاس محله۳-۱-7

  ۱۲7  -------------------------------------------------------------- دسترسی به سایت۳-۱-۸

  ۱۲۸  ------------------------------------------------ ی حمل و نقل و ترافیکاهویژگی۳-۱-۸-۱

  ۱۲۸  ------------------------------------------------------------- دسنرسی شهری۳-۱-۸-۲

  ۱۲1  --------------------------------------------------- دسترسی به مراکز اصلی شهر۳-۱-۸-۳

  ۱۲1  --------------------------------------------------------------دسترسی محلی۳-۱-۸-۴

  ۱۳1  ------------------------------------------------------ نقاط شاخص پیرامون سایت۳-۱-1

  ۱۳۱  ------------------------------------------------------------ شکل و ابعاد سایت۳-۱-۱1

  ۱۳۲  -------------------------------------------------------- عوارض طبیعی و مصنوع۳-۱-۱۱

  ۱۳۳  ------------------------------------------------------------ های اطرافکاربری۳-۱-۱۲

  ۱۳۳  ------------------------------------------------------- ی محیط زیستاهویژگی۳-۱-۱۳



  

 
 

 

  ۱۳۴  --------------------------------------------------- بندی اقلیمیتقسیمات و طبقه۳-۱-۱۴

  ۱۳۴  ----------------------------------------------------------------- دمای هوا۳-۱-۱۴-۱

  ۱۳5  ------------------------------------------------------------------ بارندگی۳-۱-۱۴-۲

  ۱۳5  ------------------------------------------------------------------- رطوبت۳-۱-۱۴-۳

  ۱۳۶  ---------------------------------------------------------------- باد و تهویه۳-۱-۱۴-۴

  ۱۳۸  -------------------------------------------------------------------- آفتاب۳-۱-۱۴-5

  ۱۳1  ------------------------------------------------------------------ یخ بندان۳-۱-۱۴-۶

  ۱۳1  ------------------------------------------------------ شرایط آسایش در تهران۳-۱-۱۴-7

  ۱۴۱  ----------------------------------------------- شکل و نحوه قرارگیری ساختمان۳-۱-۱۴-۸

  ۱۴۱  ---------------------------------------------------------- های شهریزیرساخت۳-۱-۱5

   ۱۴۲  ----------------------------------------------------------------- تمناظر سای۳-۱-۱۶

   ۱۴۴  -------------------------------------------------------------------- تحلیل سایت ۳-۲

  ۱۴۴  ------------------------------------------------------------ دالیل انتخاب سایت۳-۲-۱

  ۱۴5  ------------------------------------------------------------------------ شیب۳-۲-۲

  ۱۴5  -------------------------------------------------------------------- همجواریها۳-۲-۳

  ۱۴۶  ------------------------------------------------------------------- هادسترسی۳-۲-۴

  ۱۴۶  -------------------------------------------------------------- دسترسی پیاده۳-۲-۴-۱

    ۱۴۶  -------------------------------------------------------------- دسترسی سواره۳-۲-۴-۲

  ۱۴7  ------------------------------------------------------- شناخت و بررسی عرصه طرح ۳-۳

  ۱۴7  ----------------------------------------------------------------- سایت شناسی۳-۳-۱

   ۱5۴  ------------------------------------------------------------------------------ منابع

  ۱55  --------------------------------------------------------طراحی : فرآیندچهارمفصل 

  ۱55  --------------------------------------------------------------------- مبانی نظری۴-۱

کام حاصل از قوانین شهری، اقلیم، اح ارائه ایده بنیادین طرح با توجه به کلیت و شناخت موضوع۴-۱-۱

  ۱55  ---------------------------------------------------------------------- …همجواری ها و

  ۱5۶  -------------------------------------------------------------- ارائه مصادیق طرح۴-۱-۲

  ۱5۶  ---------------------------------------------------- نحوه تاثیر مبانی نظری بر طرح۴-۱-۳

     ۱5۶  ----------------------------------------------------- مجتمع سینمایی برنامه فیزیکی۴-۲

   ۱5۸  ------------------------------------------------------------------------------ بعمنا



  

 
 

 

 

 فهرست جداول  

 صفحه ----------------------------------------------------------------------------- عنوان

 ۳5     ------------------ به تفکیک سال ۱۳5۶تا  ۱۳۱5های تأسیس شده از سال ، تعداد سینما۱  جدول

   ۳۶     ----------------- به تفکیک سال  ۱۳5۶تا  ۱۳1۸تأسیس شده از سال  های ، تعداد سینما ۲ول جد

  ۴۳     --------------------------------------------------------- ، فواصل دید در سینما ۳جدول 

 ۴۴     ------------------------------------------------------ ، ابعاد و فواصل صندلی ها ۴جدول 

 ۴5     ---------------------------------------- ، تعداد صندلی ها در هر ردیف سالن سینما 5جدول 

 ۴۶     ------------------- ، تعداد الزم محل برای صندلی چرخدار به نسبت ظرفیت سالن سینما۶ جدول 

 ۴1     ------------------------------------------------------- ، راهروهای سالن نمایش 7جدول 

 5۲     ------------------------------------------- ، ورودی ها و خروجی های سالن نمایش ۸جدول 

 5۶     ------------------------------------- ایشی مختلف، تناسبات پرده در سیستم های نم 1جدول 

 5۸-57  ---------------------------------- ، تناسبات پرده در سیستم های نمایشی مختلف ۱1جدول 

 51     --------------------------------------------------- ، حجم و سرانه سالن نمایش ۱۱جدول 

 51     ------------------------------------------------ ، مشخصات عمومی سالن انتظار ۱۲جدول 

 ۶۱     ----------------------------------------------- ، مشخصات عمومی اتاق پروژکتور۱۳ جدول 

 ۶۴     ----------------------------------------------- ، مشخصات عمومی ورودی سینما ۱۴جدول 

 ۶۶     --------------------------------------- ات عمومی سرویس های بهداشتی، مشخص ۱5جدول 

 ۶1     -------------------------------------------- ، مشخصات عمومی فضاهای ارتباطی ۱۶جدول 

 7۳     ----------------------------------------- ا، مشخصات عمومی پارکینگ های سینم ۱7جدول 

   ۱۲۲   ----------------------------------------- ششمساحت و موقعیت نواحی منطقه ،  ۱۸ جدول

 ۱5۶   -------------------------------------------------------------- فضای اداری،  ۱1 جدول

 ۱5۶   --------------------------------------------- فضاهای اصلی )سالن های سینما(،  ۲1 جدول

 ۱57   -------------------------------------------------- مشخصات پرده نمایش فیلم،  ۲۱ جدول

 ۱57   -------------------------------------------------- فضاهای فرهنگی و آموزشی،  ۲۲ جدول

 ۱57   ---------------------------------------------------- یفضاهای خدماتی تفریح،  ۲۳ جدول

 ۱57   ----------------------------------------------------------- فضای پشتیبانی،  ۲۴ جدول
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 نمودارفهرست 

 صفحه ----------------------------------------------------------------------------- عنوان

 

 ۱۳5   ------------------------------------------------------------------- ی، بارندگ ۱ نمودار

 ۱۳5   -------------------------------------------------------------------- رطوبت،  ۲ نمودار

 ۱۳۶   ----------------------------------------------------------------- ، باد و تهویه ۳ نمودار

 ۱۳۸-۱۳7   ----------------------------------------------- جهت و سرعت باد در تهران،  ۴ مودارن

 ۱۳1   --------------------------------------------------------------------- آفتاب،  5 نمودار

 ۱۴1   ------------------------------------------------------ ، شرایط آسایش در تهران ۶ نمودار

 ۱۴۱   ----------------------------------------------- ، شکل و نحوۀ قرار گیری ساختمان 7 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 فهرست تصاویر

 صفحه ----------------------------------------------------------------------------- عنوان

 

 1       --------------------------------------------------- ۱1۲7: تاالر راکسی، نیویورک، ۱ تصویر

 ۱1     ------------------------------------------------------: پالزا، خیابان رجنت لندن ۲ تصویر

 ۱۲     ------------------------------------------ ۱1۲۲: تاالر مصری گرومن، لس آنجلس،  ۳ تصویر

 ۱۳     --------------------------------------------------------------- ۱1۳7: وولویچ، ۴ تصویر

 ۱۴     ----------------------------------------------------- ۱1۲7 : ادئون، کنزینگتون، 5 تصویر

 ۱۸     ---------------------------------------------- ۱1۲۶ -۱1۲۸: لوبوتو، استراسبورگ، ۶ تصویر

 ۲1     ------------------------------------------------- ، نمای بیرون۱1۳1یکتوریا، : نیوو7 تصویر

 ۲۱     ------------------------------------------------------- ، تاالر۱1۳1: نیوویکتوریا، ۸ تصویر

 ۲۱     ------------------------------------------ ۱1۲۸: یونیورسام، برلین، اریک مندلسون، 1 تصویر

 ۲۶     -------------------------------------------------- ۱1۶۶: سینما کورزون، لندن، ۱1 تصویر

 ۳۱     ----------------------------------------- : سالن های نمایش آیمکس، دنیس المین۱۱ تصویر

 ۳۱     ----------------------------------------- : مرکز آموزش های علوم فضایی، ادمونتون۱۲ تصویر

 ۳۳     --------------------------------------------------- ۱۲1۱: سینمای اردشیرخان، ۱۳ تصویر

 ۳۴     ---------------------------------------------------------- پاالس -: سینما قصر۱۴ تصویر

 UFA  ---------------------------------------------------  1۶-17مجموعه سینمایی : ۱5 تصویر

 UFA  -----------------------------------------     1۸مجموعه سینمایی فضای داخلی : ۱۶ تصویر

 ۱1۱-۱1۲ ----------------------------------------- (PATE CINEMAپاته سینما ):  ۱7تصویر

 ۱1۳   ---------------------------------------------------------- پروژه سینما آزادی  :۱۸تصویر

 ۱11   --------------------------------------- پردیس سینمایی ملت ، معمار: رضا دانشمیر: ۱1تصویر

 ۱۱۳   ------------------------------------------------- نماییسی پردیسنمای خارجی : ۲1تصویر

 ۱۱۳   ---------------------------------------------------------- ملت پردیسگالری : ۲۱تصویر 

 ۱۱۳   ------------------------------------------------------ شاپ پردیس ملت کافی: ۲۲ ویرتص

 ۱۱۴   ----------------------------------------------------- ملت پردیس رمپ خارجی :۲۳ویرتص

 ۱۱۴   ------------------------------------------------------ تپردیس مل رمپ داخلی :۲۴ویرتص

 ۱۱5   ------------------------------------------------------ پردیس ملت سالن سینما :۲5ویرتص

 ۱۱۸-۱۱7 ------------------------------------------------------------ منطقه شش: ۲۶تصویر 

 ۱۲1   ------------------------------------------------------- های منطقه شش محله: ۲7تصویر

 ۱۲۱   ------------------------ ( نصرت آباد یا جاللیهموقعیت سایت در مقیاس شهری ) محله : ۲۸تصویر



  

 
 

 

 ۱۲۱   --------------------------------------------- : میدان سید جمال الدین اسد آبادی۲1تصویر 

 ۱۲۴-۱۲۳ --------------------------------- الله( در مقیاس محله ای )پارک موقعیت سایت: ۳1تصویر

 ۱۲5   ----------------------------------------------------- تندیس خیام در پارک الله: ۳۱تصویر

 ۱۲۶   --------------------------------------------- موقعیت سایت در مقیاس محله ای : ۳۲تصویر

   ۱۲7   ---------------------------------------------------------- ترسی به سایت دس: ۳۳تصویر

 ۱۲۸   ------------------------------------------------------------ دسترسی شهری : ۳۴تصویر

 ۱۲1   -------------------------------------------------------------دسترسی محلی : ۳5تصویر

 ۱۳۱   -------------------------------------------------- نقاط  شاخص پیرامون سایت : ۳۶تصویر

 ۱۳۲   ------------------------------------------------------ عوارض طبیعی و مصنوع: ۳7تصویر

 ۱۳۳   ---------------------------------------------------------- کاربری های اطراف : ۳۸تصویر

 ۱۴۲   --------------------------------------------------------------- مناظر سایت : ۳1تصویر

 ۱۴۳   ----------------------------------------------------------------- دید داخلی: ۴1تصویر

 ۱۴۴   ---------------------------------------------------------------- اطراف سایت: ۴۱تصویر

 ۱۴7   ----------------------------------------------- پروژه شهرک غرب سایت شناسی: ۴۲تصویر

  ۱۴۸   ------------------------------------------- پروژه شهرک غرب پالن محدوده سایت: ۴۳تصویر

 ۱۴1-۱51 -------------------------- هرک غربانه گذاری تصاویر پروژه شمحدوده سایت و نش: ۴۴تصویر

  ۱5۱  ---------------------------------------- بتصاویر داخلی از سایت پروژه شهرک غر: ۴5تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 هافهرست نقشه

 صفحه ----------------------------------------------------------------------------- عنوان

 

 UFA -------------------------------------------    1۸پالن طبقه همکف، اول و دوم مجموعه سینمایی 

 UFA ---------------------------------------------------   ۱11مقطع عرضی مجموعه سینمایی 

 ۱17-۱15 --------------------------------------------------- های مجموعه سینمایی آزادی پالن

 ۱1۸   --------------------------------------------------------- قطع مجموعه سینمایی آزادیم

 ۱۱۲-۱۱۱ -------------------------------------------------- ردیسپهای مجموعه سینمایی  پالن

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 چکیده 

ایران از جوانترین کشورهاست. قشرعظیم جوان نیازمند توجه و برنامه ریزی برای رشد و تعالی 

است .اوقات فراغت جوانان سرمایه ای برای کشور محسوب می شود . جهت دهی به این نیروی عظیم 

 ینه ها و فضاها و مکانهای کافی و مناسب است .در مسیر صحیح مستلزم ایجاد زم

در بین زمیته های فرهنگی و اجتماعی ، سینما موضوعیست که از یک سو مخاطبین اصلی آن را 

جوانان تشکیل می دهند و از سوی دیگر خود نیز با مدرن ترین تکنولوژی های روز به پیش می رود. 

ء سطح فرهنگی جامعه و بخصوص نسل جوان داشته بدین سبب سینما می تواند نقش موثری در ارتقا

باشد. ولی متأسفانه در سالهای اخیر سینما جایگاه خود را در الگوی گذران اوقات فراغت از دست 

دارد .ایجاد  …داده است. این مسئله دالیل متعددی در زمینه های فرهنگی و اقتصا دی و فنی و 

لم و بهبود سیع و موثر در ارتقاء سطح کیفی تولید فیعادت دوباره رفتن به سینما مستلزم حرکتی و

 ست .وضعیت سالن های سینما

ت که مار جهانی با کمبود شدید سالن های سینما روبروست. لذا ضروریسکشور ما در مقایسه با آ

و کیفی تولیدات سینمایی، سالن ها و مجموعه های سینمایی جدید در کنار باال بردن سطح کمی 

 ان یک مکان فرهنگی دلپسند و امن جلوه کنند .احداث و بعنو

که با توجه به داشتن  –لذا در این پروژه ، طراحی یک مجموعه سینمایی و فرهنگی در شهر نور 

با نام مجتمع سینمایی نور مد نظر گرفته  –ظرفیت هیچ مجتمع سینمایی در آن احداث نشده است 

توران ، گالری، تریا ، فروشگاه ، کالس های نقد است. این مجموعه متشکل از سه سالن سینما ، رس

 است.  …فیلم ، کالس های آموزش بازیگری و 

نمایی از سینمای آینده در روند مطالعات این پروژه، ابتدا تاریخچه سینما در جهان و ایران و دور 

وستیک سپس ضوابط و استانداردهای مربوط به هر فضای سینما معرفی شده و در زمینه آکبیان شده 

توضیحاتی داده شده است. در ادامه بعد از بررسی نمونه های خارجی و داخلی، به انتخاب سایت و 

معرفی اقلیم منطقه پرداخته شده و در نهایت بعد از مشخص کردن برنامه فیزیکی، مبانی طرح بیان 

 شده و نقشه های مربوط ارائه گردیده است.

 

 



  

 
 

 

 

Abstract 

A movie theater or movie theatre (also called a cinema, movie house, film house, film theater or 

picture house) is a venue, usually a building, for viewing movies (films). 

Most but not all movie theaters are commercial operations catering to the general public, who attend 

by purchasing a ticket. The movie is projected with a movie projector onto a large projection screen 

at the front of the auditorium. Most movie theaters are now equipped for digital cinema projection, 

removing the need to create and transport a physical film print. 

Traditionally a movie theater, like a stage theater, consists of a single auditorium with rows of 

comfortable seats, as well as a foyer area containing a box office for buying tickets, a counter 

and/or self-service facilities for buying snacks and drinks, and washrooms. Stage theaters are 

sometimes converted into movie theaters by placing a screen in front of the stage and adding a 

projector; this conversion may be permanent, or temporary for purposes such as showing arthouse 

fare to an audience accustomed to plays. The familiar characteristics of relatively low admission 

and open seating can be traced to Samuel Roxy Rothafel, an early movie theater impresario. Many 

of these early theaters contain a balcony, an elevated level across the auditorium above the theater's 

rearmost seats. The rearward main floor "loge" seats were sometimes larger, softer, and more 

widely spaced and sold for a higher price. 

In conventional low pitch viewing floors the preferred seating arrangement is to use staggered rows. 

While a less efficient use of floor space this allows a somewhat improved sight line between the 

patrons seated in the next row toward the screen, provided they do not lean toward one another. 

"Stadium seating", popular in modern multiplexes, actually dates back to the 0291s. The 0299 

Princess Theatre in Honolulu, Hawaii featured "stadium seating," sharply raked rows of seats 

extending from in front of the screen back towards the ceiling. It gives patrons a clear sight line 

over the heads of those seated in front of them. Modern "stadium seating" was utilized in IMAX 

theaters, which have very tall screens, beginning in the early 0291s. 

Rows of seats are divided by one or more aisles so that there are seldom more than 91 seats in a 

row. This allows easier access to seating, as the space between rows is very narrow. Depending on 

the angle of rake of the seats, the aisles have steps. In older theaters, aisle lights were often built 

into the end seats of each row to help patrons find their way in the dark. Since the advent of stadium 

theaters with stepped aisles, each step in the aisles may be outlined with small lights to prevent 

patrons from tripping in the darkened theater. 

Theaters often have booster seats for children and other short people to put on the seat, to sit higher, 

for a better view
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