
  

  

 : فهرست مطالب

  1                                                                                                                      مقدمه     

  3               ي معماري سینمانظر یفصل اول: مبان
                        

                                                                                                                                                                                            3         يدر معمار فضا 

  5                             در حرکت يو معمار نمایس

  5                     رانیدر ا نمایس

  6                           در دهه چهل و پنجاه رانیا ينمایس

  8                   نمایمعماري با س پیوند

  10                        و وجوه مشترك معماري و سینما خصوصیات

  12                يو معمار نمایشکل گیري س روند

     13                                                                                                                       منابع و مآخذ

                                                                                                                   

14                                                                         دوم: استانداردها و ضوابط طراحی فصل
                       

  14                    ه پای تعاریف

  14                  نمایش نرمال سیستم

  14                          نمایش اسکوپ ( انامورفیک ) سیستم

  14                    سرانه سطح

  14                    سرانه حجم

  15                            تشکیل دهنده سینما فضاهاي

  15                    دید فواصل

  15                    دید زوایاي

    19                        ژکتور نسبت به پرده تابش و فاصله پرو زوایاي



  19                              تماشاگران صندلی

  25              صندلی هاي چرخدار براي معلولین شرایط

  27                       سالن نمایش  راهروي

  32                             ها و خروجی هاي سالن نمایش ورودي

                                                                                               37  لمیف شینما پرده

                                                                           40  مالحظات در سالن نمایش سایر

  42                 انتظار ( ابعاد و اندازه ها و سرانه ها ) سالن

                                                                                                46  سینما ورودي

             4 9                                                                                                                    بلیط فروشی یشهگ

  50                                 بهداشتی سرویسهاي

  52                     و اتاق تاسیسات انبار

  53                       ارتباطی فضاهاي

                                                                                                58  همجواري ها

                                                                 58  جواري هاي مخاطره آمیز یا نامطلوب هم

                                                                 58  جواري با مجموعه هاي فرهنگی و هنري هم

  59                               سینما در یک مجتمع احداث

  59                             توصیه هاي طراحی حجم نماي سینما

  60                       ایمنی نکات

                                                                                                 61  پروژکتور اتاقک

                                                                                               62صندلی آرایش

         62                                                                                                     و روشنایی سالنبرق  سیساتتآ

  64                       آبی تاسیسات

  66                         پژواك

                                                                                                                  66نوفه

                                                                                      67  مجموعه سینمائی دیاگرام

                  68                          منابع و مآخذ                                                                                                



  

  

        69                                                                            سوم: بررسی نمونه هاي مشابه فصل

  69                               پارك ملت یینمایس سیپرد  

  78                     لندن کسیفون نمایس

   81                               همپتون ساوتهاربور  نمایس

  82                     استراتفورد لندن نمایس

  84                     لندن مکسیآ نمایس

  85                               (سیلور سیتی)فرهنگ سینما

  87                 ایران(مجموع فرهنگی هنري تهران) سینما

  88                                 صحرا(ریولی) سینما

  88                               18ینمائی منطقه س مجموعه

  93                 ساله سینماي ایران 100یادگارهاي  همه

  93                     ، چراغ راه آینده گذشته

  94                             از فعالیت هاي موزه سینما گزارشی

  UFA (                       95( سینما

UFA 95                               اثر کوپ هیمل بالو  

   98                         گیري نتیجه

                                                                                             100منابع و مآخذ        

                 101                                                                          چهارم: شناخت بستر طرح فصل
  101                      مقدمه

  101                جغرافیائی شهر تهران ویژگیهاي

  101                            طبیعی شهر تهران موقعیت

  102                            شهر تهراناقلیمی هايویژگی

  102                    و رطوبت دما



  103                      بارندگی

  103                      باد وزش

  106                زاد حرارتی در فضاهاي آ شرایط

  107                          حرارتی در فضاهاي داخلی  شرایط

  109                                توپوگرافی

  109                    سطحی آبهاي

  110                    زیرزمینی آبهاي

  111                  زمین شناسی مطالعات

  112                زمین لرزة گسترده تهران خطر

  113                          مگیري ساختمان در رابطه بااقلی جهت

  114                ساختمان در رابطه با اقلیم فرم

  114                    در سایبان جهت

   115                            ها  یمعابر و دسترس شبکه

  116               منابع و مآخذ                                                                                                        

  156                                                                                     یپنجم: روند طراح فصل
   117                              فیزیکی طرح برنامه

  فصل ششم :نقشه ها و سایر مدارك طراحی

    فهرست تصاویر :
       17                                                                                            سینما فونیکس لندن پالن -1 ریتصو
  18                                                                                            برش سینما فونیکس لندن -1 ریتصو

  21                                                                                  پالن سینما هاربور ساوت همپتون  -2 ریتصو

  22                                                                             همپتون برش هاي سینما هاربور ساوت -3 ریتصو

   25                                                                                               سالن نمایش يالزامات اساسی برا -4 ریتصو

     28                                                                                    پالن هاي سینما استراتفورد لندن -5 ریتصو

                   29                                                                                ن برش طولی سینما استراتفورد لند  -7تصویر 



                             39                                                                                                   سینما آیمکس لندن   - 8تصویر

                                                                                        75                                                                           پردیس سینمایی ملت پالن طبقه همکف -6 ریتصو

    76                                                                                                         -1پالن طبقه   -7 ریتصو

 77                                                                                                          - 2پالن طبقه  -8 ریتصو

  78                                                                                           پالن سینما فونیکس لندن -9 ریتصو

     79                                                                                          برش سینما فونیکس لندن - 10 ریتصو

                                                                  80                                                                                پالن سینما هاربور ساوت همپتون  - 11 ریتصو

                81                                                                         برش هاي سینما هاربور ساوت همپتون  - 15تصویر  

            82                                                                                  پالن هاي سینما استراتفورد لندن - 12 ریتصو

 83                                                                                برش طولی سینما استراتفورد لندن - 13 ریتصو

 84                                                                                                سینما آیمکس لندن - 14 ریتصو

اقلیم و  ،مرتضی کسمائی( اختمان و خیابانها با توجه به جهت وزش بادبررسی جهت قرار گیري س - 19تصویر  

                      105                                                                                   )1363 ،تهران ،شرکت خانه سازي ،معماري

شرکت خانه  ،اقلیم و معماري ،مرتضی کسمائی(ختلف نمودارهاي جهت و سرعت وزش باد در فصول م  - 20تصویر 

                                                                                105                                                                                                             )1363 ،تهران ،سازي

 ،تهران ،جدول بیوکلیماتیک ساختمانی تهران (مرتضی کسمائی , اقلیم و معماري , شرکت خانه سازي - 21 تصویر    

1363(                                                                                                                                108  

                                                                      110                                                             آبهاي زیر زمینی دشت تهران (مرکز آمار ایران)-  22تصویر     

  113                                                               نطبقه بندي مقاومت خاك اراضی شهر تهرا - 23تصویر      

                                                                        

  فهرست جداول :
                                                                              15                                                                                           حداقل و حداکثر فاصله دید  - 1جدول   

       1 6                                                                                 1زوایاي دید نسبت به پرده نمایش -2جدول    

                                                      19                                                                   تابش و فاصله پروژکتور نسبت به پردهزوایاي   - 3دول ج   

  19                                                                               مشخصات صندلی هاي سالن نمایش  - 4جدول   

  24                                                                               تعداد صندلی ها در ردیف هاي سالن  - 5 جدول



       26                                                                         شرایط صندلی هاي چرخدار براي معلولین  -  6جدول 

  27                                                                           راهروي سالن نمایش  مشخصات عمومی  - 7جدول 

         32                                                        ورودي ها و خروجی ها سالن نمایش  مشخصات عمومی -  8جدول

         37                                                                                                       مشخصات فیلم    - 9جدول 

          41                                                                                           مالحظات در سالن نمایش  -  10جدول

    42                                                                                      سالن انتظار مشخصات عمومی  -  11جدول

            46                                                                                                          ورودي سینما  - 12جدول 

      50                                                                             سرویس بهداشتی مشخصات عمومی  - 13جدول 

 53                                                                                                       فضاهاي ارتباطی      مشخصات عمومی  -14جدول 

                                       

  فھرست نقشھ ھا:

  سایت پالن - ١

  پالن اندازه گذاری طبقھ ھمکف -٢

  پالن اندازه گذاری طبقھ اول -٣

  پالن مبلمان طبقھ ھمکف -٤

  پالن مبلمان طبقھ اول -٥

  نما -٦

  برش -٧

  داخلیپرسپکتیو  -٨

  خارجیپرسپکتیو -٩

    خذآو م منابع

  چکیده به انگلیسی



 Cinema is still very young and it is likely to turn into a most important art. Jean 

Kasso, in his book entitled A gate opened to the twentieth century writes: Despite 

the existing technical limitations and the early but very useful and constructive 

poverty, cinema made all walks of life, the people who were either looking for an 

opportunity to laugh or wishing to satisfy their sense of aesthetics, laugh and take 

he innovation of joy by means of voiceless movements and rhythm quality. T

art and the capacities thereof were quite clear from the  th7cinema or the 

beginning days. We should be agreed upon the fact that cinematography is 

regarded as a great event and cinema is the most clear and obvious way of art in 

century.  st21nd a th20the  

Regarding the present cultural problems and the lack of cultural and recreational 

facilities and amenities reported according to the censuses and the population of 

Tehran, it is deemed necessary to establish cinemas in the areas with a less 

population density.   
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