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 طراحی استادیًم َای يرزشی

خبصی ثزخٛردار اعت ٚ ِشْٚ  أزٚسٜ ثب پیؾزفت تىِٙٛٛصی ٚ ٔبؽیٙی ؽذٖ أٛر تٛجٝ ثٝ ٚرسػ ٘یش اس إٞیت

 ٔجٕٛػٝ ٔؼٕبرا٘ٝ عزاحی در تٛجٝ ایٗ ٌزفتٝ اعت،  تحزن ٚ فؼبِیت ثذ٘ی ثیؼ اس پیؼ ٔٛرد تٛجٝ لزار

 پیذا وزد ٚ ثبػث ؽذ ثبؽٍبٜ ٞبی ٚرسؽی أزٚسٜ، ثٝ ػٙٛاٖ ٔىب٘ی ا٘زصیه ؽٙبختٝ ٕ٘ٛد خٛثی ثٝ ٚرسؽی ٞبی

تٕزیٙبت ٚ حتی ٔغبثمبت ثبؽذ ٚ ٞٓ  اس اػٓ ٞب ٘یبس تٕبٔی پبعخٍٛ ػّٕىزدی ِحبػ اس ثبیذ وٝ ٔىب٘ی ؽٛ٘ذ، 

٘ؾبٖ دٞذ. حبَ ثب ؽٙبخت اعتب٘ذاردٞب ٔغیز ٕٞٛار تزی را ثزای  یی ٚ تحزن را ثٝ ٚضٛحاس ِحبػ ثصزی پٛیب

 .اعتبدیْٛ ٞب عی خٛاٞیذ وزد ٔؼٕبری  عزاحی

 

 



                                                                                                   

 

 استاوداردَای فیسیکی طراحی استادیًم

ٞبی ٔحیظ سیغتی ٚ  عزاحی اعتبدیْٛ ٕٔىٗ اعت در ّٚٞٝ اَٚ تٕبط ثب ٕ٘بیٙذٌبٖ جبٔؼٝ ٔحّی، ٌزٜٚ در

 ٘ظز در ثبیذ ِٚی اعتبدیْٛ جذیذ ثغیبر ٟٔٓ ثبؽذ،  غیزٜ ٚ ٔحّی ا٘ذاس چؾٓ ایجبد ثزای  اعیٖٛ ،ٔمبٔبت فذر

 ٔغبسٜ اس ٔٙذ ثٟزٜ وٝ ٔٙغمٝ ٔزدْ ٕٞچٙیٗ ٔؼٙی ؽغُ ثزای ٔزدْ ٔحّی اعت.  ثٝ اعتبدیْٛ یه وٝ داؽت

سایی وٙٙذ ظبٞز غیز  درآٔذ خٛد ثزای ٘یش عزیك ایٗ اس ثتٛا٘ٙذ  ٞغتٙذ غیزٜ ٚ  ٔحّی، رعتٛراٖ ٞب ٞبی

ثغیبری اس ٔزدْ عبوٗ آٖ ٔٙغمٝ ثبؽذ ؛ در حبِی  ٔٙتظزٜ یه اعتبدیْٛ ٘غجتب ٌغتزدٜ ، ٔی تٛا٘ذ حّٕٝ ثٝ

 ٔٙبظز ٚ دیذ ثٝ ایٙىٝ ٔٙظٛر ثٝ حذالُ وٕه ثٝ جّت رضبیت آٟ٘ب ثبؽذ،  وٝ ٔی تٛا٘ذ ٔحّی دِٙؾیٗ ثزای

عبِٗ ٚرسؽی ، اتبق  ٗ اعت در اعتبدیْٛ أىب٘بتی چٖٛعجیؼی خّّی ٚارد ٘ىٙذ. ػالٜٚ ثز ایٗ ، ٕٔى ٚ جٍّٙی

دیٍز ٔزاوش فزٍٞٙی ٚ اجتٕبػی ٔختّف ٚ غیزٜ  تٙبعت ا٘ذاْ ، اعتخز ؽٙب، عٛئیت، اتبق ٔاللبت، ٔغبسٜ ٞب،

آٟ٘ب ٕٔىٗ اعت ثتٛا٘ذ ثبػث ارتمبء ویفیت س٘ذٌی افزاد عبوٗ در ٔٙغمٝ  فزاٞٓ آٚردٜ ؽذٜ ثبؽذ وٝ ٕٞٝ

 :ثبیذ لبدر ثٝ فزاٞٓ آٚردٖ أىب٘بت سیز ثبؽذ اعتبدیْٛ ٔذرٖ .ؽٛد

 صٙذِی ٞبی ٔٙبعت جبیٍبٜ تبٔیٗ آعبیؼ تٕبؽبٌزاٖ در اعتبدیْٛ

 أىب٘بت ٔٙبعت ثزای رفغ خغتٍی ػٕٛٔی  أىب٘بت ٔٙبعت ثٟذاؽتی

 VIP أىب٘بت ٔٙبعت ثزای ثخؼ

 



                                                                                                   

 

 : استادیًم خارجی  سیرکًالسیًن

خصٛصی پیؼ  ٘مُ وبرآٔذ تٛعظ ؽجىٝ ای اس راٜ ٞبی ثٝ ٚرسؽٍبٜ ثبیذ در جٟت تغٟیُ حُٕ ٚ دعتزعی

 .در ٔجبٚرت ٚرسؽٍبٜ فزاٞٓ آیذ ثیٙی ؽٛد ٚ در صٛرت أىبٖ، ِیٙه ٞبی ٔٙبعجی ثزای حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی

 : پارکیىگ

 : پبرویًٙ ػٕٛٔی

 پبرویًٙ ٞبی عٛاری -1

 اػضبی اتٛثٛط -2

       پبرویًٙ ٔٛتٛرعیىّت ٚ دٚچزخٝ -3

 پبرویًٙ ٔؼِّٛیٗ -4

 : پبرویًٙ اختصبصی

 پبرویًٙ ثبسیىٙبٖ-1 

   پبرویًٙ ٔغئِٛیٗ -2

   پبرویًٙ خجزٍ٘براٖ -3

 VIP پبرویًٙ -4

اتٛثٛط ثزای ٞز پبرویًٙ  ٘فز یه 120 ٞز ثزای لٛا٘یٗ عجك ٚ ٘فز یه پبرویًٙ عٛاری  15تب  10ٞز  ثزای

ِیٗ اعت ٚ تزجیحب ثبیذ در ٞب ٔتؼّك ثٝ ٔؼّٛ ٔتز ٔزثغ فضب السْ اعت .یه درصذ پبرویًٙ 25عٛاری 

ٔتز ػزض اعت. ٕٞچٙیٗ ؽٕب ٔی   3.6ػزض اعتب٘ذارد پبرویًٙ ٔؼَّٛ . ٘شدیه تزیٗ ٔحُ ثٝ ٚرٚدی ثبؽذ

ٔؾتزن داؽتٝ  ٔتز 1.2ٔتز ثٝ ػالٜٚ راٞزٚ دعتزعی ثٝ ػزض  2.4دٞب٘ٝ اعتب٘ذارد در ثٝ ػزض تٛا٘یذ دٚ

 .ثبؽیذ

 

 



                                                                                                   

 

 : يريد ي خريج

 ٚ  ٚرٚد ٚ خزٚج خٛد وٝ ثبؽذ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ  ثبیذ ٚج ٘مبط ٔختّف ٚرسؽٍبٜ، خز ٚ ٚرٚد اعتبدیْٛ،  درعزاحی

افزاد ٚ ٚعبیُ ٘مّیٝ را تغٟیُ ثخؾذ. در  حزوت جزیبٖ  اعزاف، ٚ داخُ در ٚرسؽٍبٜ اعزاف در اجتٕبع ٔحُ

 : ثٝ ؽزح سیز اعت یه اعتبدیْٛ ٚرٚدی ٞب ٚ خزٚجی ٞب

 ٚرٚدی ٚ خزٚجی تٕبؽبٌزاٖ

 (vip    ) ٖ ٚیضٜٚرٚدی ٚ خزٚجی ٟٕٔب٘ب

 ٚرٚدی ٚ خزٚجی ثبسیىٙبٖ ٚ داٚراٖ ٚ ٔزثیبٖ

 ٚرٚدی ٚ خزٚجی ٔبؽیٗ رٚ ثزای خذٔبت اضغزاری

 خزٚجی اضغزاری

 

 

 



                                                                                                   

 

 : زمان

پّىبٖ ٞب را ثبیذ ثز  تٕبؽبچیبٖ تمزیجب ثٝ آٞغتٍی صٛرت ٔی ٌیزد. ثٙبثز ایٗ ػزض درة ٞبی ٚرٚدی ٚ ٚرٚد

ٔحبعجٝ وزد ٚ ایٗ در سٔب٘ی اتفبق ٔی افتذ وٝ عزػت  وٙٙذ ٔی  عجك ٔٛج تٕبؽبچیب٘ی وٝ اعتبدیْٛ را تزن

 .ٔیشاٖ خٛد ثبؽذ خزٚج تٕبؽبچیبٖ در حذاوثز

 :ثٙبثز ایٗ ٞز تٕبؽبچی یه ٔتز اس پّىبٖ را در ٔذت سٔبٖ ٔحبعجٝ ؽذٜ ی سیز عی ٔی وٙذ

 (420×9.5/ ) 5000  ثب٘یٝ ; 0.8

( 420× 9.5)  تٕبؽبچی ; 1.25 یب عی پّىب٘ی ثٝ ػزض یه ٔتز در یه ثب٘یٝ تٛعظ تٕبؽبچی ػجبرت اعت اس

 ( /5000) 

فزِٔٛی وٝ ٘ؾبٖ دٞٙذٜ ی ػزض السْ پّىبٖ ثزای ػجٛر تؼذاد ٔؼیٙی تٕبؽبچی در ٔذت سٔبٖ ٔؼیٗ ٚ تزن 

 : اعتبدیْٛ اعت ثذیٗ ؽزح ٔی ثبؽذ

 (تؼذاد دفؼبت تخّیٝ ی اعتبدیْٛ×  1.25زض پّٝ )ْ( ; تؼذاد تٕبؽبچیبٖ / ) ػ

 

 



                                                                                                   

 

  : سیرکًالسیًن داخلی استادیًم

 

 

 



                                                                                                   

 

 : فاصلٍ دید

 90ی ثٝ ؽؼبع ٔتز اعت .ثٟتزیٗ دیذ داخُ دایزٜ ا 190تب  150ثیٗ  فبصّٝ ثیٙٙذٜ اس دٚرتزیٗ ٌٛؽٝ سٔیٗ 

 . ٔزوش ٚعظ سٔیٗ ٔی ثبؽذ .دیذ در دٚ عزف خظ عِٛی سٔیٗ ثٟتز ٔی ثبؽذ ٔتز ٚ ثٝ

 

 



                                                                                                   

 

 : سکًَا

 : اعت سیز ٞبی ثخؼ ؽبُٔ ردیف ٞز ثز اعبط تزتیت اعتمزار ٚرٚدی ٞب ٚ خزٚجی ٞب، 

ٕٞچٙیٗ ٘ؾبٖ  .ٖ اس پؾت عىٛٞب ثٝ ردیف ٞبی ٘ؾغتٗ را ٘ؾبٖ ٔی دٞذتصٛیز ٔحُ ٚرٚد تٕبؽبٌزا ایٗ

 . ٞب اعتفبدٜ ٕ٘ٛد دعتزعی ٔٙظٛر ثٝ ٞب عىٛ سیز فضبی اس تٛأٖی چٍٛ٘ٝ  دٞذ وٝٔی

 پٟٙبی حذالُ ثب( صبف عغح  ؽیجذار، پّٝ صٙذِی ٔٛجٛد ثبیذ یه راٜ فزار اضغزاری )راٜ پّٝ،  750ثزای ٞز 

 .ٔتز فزاٞٓ ؽٛد 1

 

 : محل َای وشسته تماشاگران

 :فضبی ٔٛرد ٘یبس ثزای ٘ؾغتٗ ثٝ تزتیت سیز اعت

 ٔتز 0.5                       ػزض صٙذِی

 ٔتز 0.8                          ارتفبع وّی

                                 ٔتز 0.35                      ارتفبع صٙذِی



                                                                                                   

 

 ٔتز 0.35                       ٔحُ چزخؼ

   

 

 



                                                                                                   

 

  : صىدلی

 وبفی ا٘ذاسٜ  ٌبٞی ثب صٙذِی فزدی ثبیذ چغجیذٜ ثٝ سٔیٗ ، ثب تىیٝ ٕٞٝ تٕبؽبچیبٖ ٘ؾغتٝ ثبؽٙذ. ثبیذ

عب٘تی ٔتز(   30وٙذ )تٛصیٝ : حذالُ ارتفبع فزاٞٓ تٕبؽبچیبٖ ثزای را تزاوتٛر صٙذِی عجه ثٝ راحتی

 . ٕ٘بیٙذٌی اس تىیٝ ٌبٜ اعت صٙذِی وٛچه ثب ِجٝ وٛتبٜ ثٝ

 

 : سقف جایگاٌ 

اعت اس یه  حبَ حبضز تِٛیذ ٚ عبخت عبختٕبٖ ٞبی ثشري ٚرسؽی ثب عمف ٞبی ٔتحزن، وٝ ٕٔىٗ در

ثشري در ایٗ ٘ٛع اس پٛؽؼ عمف ثب  عزف یب اس دٚ عزف ثبس ٚ ثغتٝ ؽٛ٘ذ، آغبس ؽذٜ اعت. اِجتٝ ٔؾىُ

دِیُ  تبعیغبت ثغیبر دؽٛاراعت. ٚرسؽٍبٜ ٞبی عزپٛؽیذٜ ثٝ  ٔؾتمبت جشئی ایٗ اعت وٝ در آٖ ٍٟ٘ذاری

ثٝ ایٗ  آفتبثٍیز ٚ ٔتحزوؾبٖ، اس دیٍز ٚرسؽٍبٜ ٞبی ٔؼِٕٛی لبثُ ؽٙبعبیی ٞغتٙذ. آٟ٘ب داؽتٗ ٌٙجذٞبی

 . عزاحی ؽذٜ ا٘ذ ؽٛ٘ذ وٝ ا٘حصبراً ثزای وبرثزد ٞبی ٚرسؽیدِیُ اعتبدیْٛ خٛا٘ذٜ ٔی



                                                                                                   

 

 

 

 وًرپردازی 

بثمبت سٔب٘ی وٝ ٘ٛر خٛرؽیذ ٚجٛد دارد، ٘ٛر عجیؼی وبفی اعت ؛ ٔٙبعك سیز ثبیذ ثب ٘ٛر ٔصٙٛػی ثزای ٔغ

 : رٚؽٗ ؽٛ٘ذ

٘مُ ػٕٛٔی  ٚ حُٕ ٔغیزٞبی ٚ پبرویًٙ ٔٙبعك ٕٞچٙیٗ ٚ  ٞب ٚ خزٚجی ٞب، ٔحیظ ٞبی داخّی ، ٚرٚدی

تٛلف، عىٛی تٕبؽبٌزاٖ ٚ ٔىبٖ ٞبی  ثٝ اعتبدیْٛ ، وٛریذٚرٞبی ثیزٚ٘ی )ٚ در صٛرت تذاخُ ، داخّی( ٚ

 .ٞبیی اس آٖ ٔی ایغتٙذٚرسؽٍبٜ ٚ ثخؼ رعب٘ٝ ٞبی صٕؼی ٚ ثصزی، وٝ در داخُ



                                                                                                   

 

 . در صٛرت لغغ ثزق، ثبیذ رٚؽٙبیی اضغزاری ارائٝ ؽذٜ تٛعظ ٔٙجغ تغذیٝ تب پؾت درٞب ٚجٛد داؽتٝ ثبؽذ

 

 : تجُیسات 

ثزای  m2  15  اضبفی ثٝ ٔغبحت ٔتز یب ثیؾتز ثبیذ یه اتبق 30000در سٔیٗ ٞبی ٚرسؽی ثب ظزفیت 

 .خذٔبت اضغزاری فزاٞٓ ؽٛد

 رختؾٛیی ٚ خؾىؾٛیی

 ا٘جبر

 ثخؼ اداری

 :تجٟیشات ٔذیزیت

 ٔتز ٔزثغ 12ٔتز ٔزثغ ، فزٚؽٍبٜ  12ٔتز ٔزثغ ، ثمیٝ وبروٙبٖ  12ٔتز ٔزثغ ، دثیزخب٘ٝ  20دفبتز ) ٔذیزیت 

( 



                                                                                                   

 

 )ٔتز ٔزثغ ، ٔؾزف ثٝ سٔیٗ ثبسی 20تب  15اتبق وٙتزَ ) 

 اتبق وبٔپیٛتز

 . ٔتز ٔزثغ اعت ٚ ٘یبسی ثٝ أىبٖ تٕبؽبی ثبسی ٘ذارد 100تب  60ٔغبحت اتبق ٘بظزیٗ ثیٗ 

 

 : تجُیسات پلیس ي ویريَای امىیتی

احبعٝ ی وبُٔ  آتؼ ٘ؾب٘ی ٚاتبق ٞبی تٟیٝ ی ٌشارػ ثبیذ در ٔحُ اصّی ثٛدٜ ٚ ثٝ سٔیٗ ثبسی پّیظ،

اتبله ٔغجٛػبتی ، یه اتبق  5پؾت ٞز  ٓ ٔتز ٔزثغ ثبؽذ. درداؽتٝ ثبؽذ ٚ ٔغبحت ٞز یه حذالُ یه ٚ ٘ی

 .ثبؽذ ٔتز ٔزثغ ٘یبس ٔی 4وٙتزَ ثٝ ٔغبحت 

 : سريیس َای بُداشتی

 .ؽٛدٔتز پیؾٟٙبد ٔی 0.9*  1.83ٔتز ٔزثغ فضب در ٘ظز ٌزفتٝ ٔی ؽٛد وٝ اثؼبد ٞز اتبله  1٘فز  3ثزای ٞز 

   

 


