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 چكيده

 در رشت با رویكرد افزایش تعامالت اجتماعی یطراحی پردیس سينمای

 سیوتامال کاو

های سينمایی به عنوان یكی از مهمترین وسایل ارتباط جمعی در زندگی روزمره افراد، داد امروزه پردیس

باطات درون گروهی و برون گروهی ها، چگونگی برقراری ارتوستدهای اجتماعی، ساختار زندگی انسان

ها و در یک مسير کلی، فلسفه زندگی ها، عقاید، نگرشاندیشهگفت توان به طوری که می .شودشناخته می

موازات این امر باتوجه به ذات به  .شودکند، اصالح یا تخریب میها تحت تاثير این روند تغيير میانسان

در تحقق ساخت  رااجتماعی  ،رویكرد معماری های نوین و جذاب وها به ایدهمدرن سينما و تمایل فرهنگ

  .گزینيمهای سينمایی برمیبرترین پردیس

ها برای شناساندن ویژگيهای فرهنگی و برقراری ارتباط با فضاهای فرهنگی به عنوان یكی از زیر ساخت

ها و فضا، با درنظر گرفتن نياز انسان به برقراری تعامل و ارتباط با انسان .روندها به شمار میسایر فرهنگ

های جامعه ترین خواستگاهمهم مكانی الزم است که این نيازها را برطرف سازد و فضاهای شهری ازهمواره 

باشد که با تبدیل شدن این کاربردی به می یكی از این فضاهای شهری سينما .است اجتماعی برای تعامالت

و از آنجا که  شودمی دیگر به آن فراتر از یک تماشاخانه نگاه ،سينمایی و چند عملكردی بودن آن پردیس

توجه به  باشد رقراری ارتباط و تعامالت اجتماعیتواند محلی برای بهای سينمایی خود میمجموعه

برداری از این مرکز، امری بسيار مهم احداث و بهره طراحی، ریزی،معيارهای کمی و کيفی در فرآیند برنامه

 .مراجعه کنندگان استساختن فضای مناسب جهت ارائه خدمات به  در فراهم

 های آنیمطالعه فضای شهری و ویژگو حاضردر وهله اول با امكان سنجی پروژه و مكان یابی  پژوهشدر 

فضایی پردیس سينمایی با توجه به و  و شناسایی عوامل موثر برارتقا کيفی ویژگيهای کالبدی، عملكردی

ویژگی فضای شهری مطلوب و در نظر گرفتن ضوابط و استاندارهای طراحی و شناخت راهكارهای تجربه 

ارتقا تعامالت شده الگویی مناسب و کار آمد در زمينه برنامه ریزی طراحی پردیس سينمایی با رویكرد 

 . رائه شوداجتماعی ا
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