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به نام خدا
سخن ناشر
بی تردید تعالی علمی و فرهنگی کشور ،بازتاب میزان تفکری است که فرهیختگان در مقام عمل به منصه ظهور می رسانند .در این بین ،مهم تر و
حساس تر از همه رسالت عالمان و علم جویان است .این رسالت همان گونه که در جهت پرورش استعداد های فردی ،با قرائت و مطالعه انجام می گیرد،
برای پیشبرد اهداف اجتماعی و تعالی فرهنگی ،با کتابت و مباحثه نیز محقق می شود.
از این رو یکی از مسئولیت های مهم مراکز فرهنگی در کنار تعلیم و تربیت ،نشر آثار علمی است .معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران جنوب ،برای ارتقاء سطح علمی دانشجویان و تنویر افکار دانش پژوهان ،به چاپ کتاب طراحی رستوران اقدام کرده است؛ با این امید که با
استمرار فعالیت های انتشاراتی ،بتواند گامی در راه رشد و بالندگی فرهنگی بردارد.
مطالب این کتاب به طراحان حرفه ای و دانشجویان معماری کمک می کند تا بتوانند به صورت علمی و با شناخت مفاهیم مهم در تغذیه و
فضاهای غذاخوری به طراحی اینگونه فضاها بپردازند .در این کتاب به موارد مهمی از جمله شناخت انواع رستوران و فضاهای مورد نیاز و روابط فضایی
و تجهیزات و دکوراسیون داخلی پرداخته شده است که این اطالعات در کنار ذوق طراحی هر معمار می تواند راهگشا راهنمای صحیح بر طراحی بهینه
فضاهای رستوران باشد.
پیش از هر چیز ،شایسته است از عنایات ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد تهران جنوب ،استادان ارجمند و نیز از دست اندر کاران
ویرایش ،حروف چینی و چاپ کتاب ،قدر دانی و تشکر به عمل آید.
از صاحبنظران گرامی خواهشمند است با ارائه پیشنهاد های خود ،در جهت اصالح نواقص احتمالی این کتاب و تهیه مطالب مناسب متون درسی
دانشگاهی ،انتشارات این واحد را یاری کنند.
امید است این اثر علمی مورد استفاده استادان و دانش پژوهان قرار گیرد.

و من اهلل التّ وفیق و علیه التّ کالن
دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد تهران جنوب

تقدیم به « دخترم آریانا »
که رستوران را بهترین مکان برای با هم بودنمان برگزیده است.

پیشگفتار
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پیشگفتار
در دنیایی که گسترش فرهنگها و آداب و رسوم ملل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است ،غذا و غذاخوری از آن دسته موضوعاتی است
که نقش مهمی در این خصوص ایفا میکند.
امروزه غذاها سفیر فرهنگها ،قومها و کشورهای مختلف در سرتاسر دنیا میباشند .همین امر میتواند مؤید این نکته باشد که ما نیز میتوانیم
به رستورانهای خود نگاهی فراتر از پیش داشته باشیم و برای آنها هویتی مستقلتر و در ابعادی کالنتر در نظر بگیریم .امروز با گسترش
روزافزون زندگی شهری در ایران ،شاهد توسعه فضاهای غذاخوری و رستورانها هستیم .در این میان بسیاری از این فضاها ـ که در خیلی از
موارد اثری از ردپای هیچ معماریای یافت نمیشود ـ فاقد پیشبینیهای اولیه و ضروریات طراحی هستند؛ بدین شکل مشکالت بسیاری از
جمله تداخل عملکردها و کمبود فضاهای مورد نیاز ،منتج به فقر کمی و کیفی فضاهای معماری و کاهش کیفیت غذایی و سالمت در رستوران
میگردد .شاید این غفلت در تدوین دانش طراحی رستوران ،جای خالی رستورانهای کم نقص و درخور توجه را در کشور ما پر رنگ کرده است.
در این راستا و در جهت ارتقا اینگونه فضاها ،بر آن شدم که به جمعآوری و تدوین مطالبی در باب فضاهای رستورانی بپردازم .بدون شک یکی
از عوامل اصلی این تفکر ،طراحی حرفهای چند رستوران در کارهای شخصیام میباشد .درگیری ذهنی و هماهنگی روابط فضایی در طراحی
این رستورانها و توجه به تحلیل کیفی و رفع نیازهای واقعی ،تجاربی مفید در اختیارم گذاشت و توجه خاص من را به این مهم جلب کرد.
در همان زمان ،در کالسهای طراحی دانشگاه نیز بر آن شدم که در جهت افزایش اطالعات دانشجویانم و همچنین در جهت تثبیت و گسترش
اطالعاتی که در امر طراحی رستورانها بهدست آورده بودم ،به آموزش آن بپردازم .همین عوامل باعث شد علیرغم کمبود مراجع کافی و بهروز
نبودن بسیاری از کتب مراجع قدیمی ،تجربیاتم را در قالب یک کتاب در اختیار دانشجویان ،طراحان و صاحبان حرفه قرار دهم.
در سالهای  84و  ،85موضوع طراحی یک مجتمع رستورانی با یک برنامهریزی فیزیکی مشخص در دو ترم به دانشجویان معماری طرح 4
دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ارائه گردید .مطالعات ارائهشده توسط دانشجویان ،جمعآوری و خالصهنگاری
گردید و سپس با اضافه نمودن و تکمیل آنچه از نظر بنده میبایست ارائه میشد ،نسخه نهایی به شکلی که هم اکنون در اختیار داریم ،ارائه
گردید.
بجاست از کلیه دانشجویان طرح  4در سالهای  84و  85دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،که انگیزه اولیه
نگارش این کتاب را در من فراهم نمودند ،قدردانی کنم.
همچنین از خانم ها «آیدا دائمی میالنی»« ،سولماز مجیدی حسنکلو»« ،محدثه عباسی» و «ریحانه الم» که یاریرسان بنده در جمعآوری
مطالعات اولیه و ارائه مطالب بودهاند ،قدردانی و تشکر نمایم.
همچنین از سرکار خانم مهندس«عارفه ترکمن» که در تدوین و طراحی این کتاب اهتمام ویژهای ورزیدهاند قدردانی مینمایم.
در همین امر الزم میدانم از کلیه همکارانم در«شرکت گسترش فنآوران ساخت» که در جهت طراحی و اجرای چند رستوران یاریرسان من
بودهاند و نیز از مالکان رستوران البرز جناب آقای برماس و رستوران مرکزی هانی سرکار خانم طریقت ،که فرصت طراحی رستورانهایشان را
در اختیار این جانب قرار داده و با اعتمادشان در این مهم کمک شایانی در کسب تجربیاتم در این زمینه داشتهاند ،تشکر و قدردانی نمایم.
در پایان از خانواده عزیزم که با بخشیدن اوقات مشترکمان راه اصلی را در تدوین این کتاب برایم فراهم نموده اند،قدردانی مینمایم.

مقدمه
امروزه در مناطق مختلف دنیا رستورانهای دیده میشود که نشاندهنده توسعه فرهنگهای متفاوت هستند .تنوع خوراک
و فرهنگهای غذا خوردن ،نحوه پخت ،آمادهسازی و حتی مواد اولیهی مورد استفاده برای تهیهی خوراک در سراسر جهان،
بازتابی از سنتهای بیشمار تغذیهای ،ذائقهای ،اقتصادی ،فرهنگی و حتی مذهبی به شمار میآید.
تفاوت غذاهای سنتی در کشورهای گوناگون از لحاظ طعم ،بو ،رنگ و شکل ،میتواند مؤید این نکته باشد که خوراک به
عنوان یک معـرف و نماد فرهنگی عمل میکند و بر پایه عوامل فرهنگی و ذائقهای شکل میگیرد .ایدههای مورد استفاده برای
طراحی و ایجاد فضای یک رستوران نیز متأثر از خصوصیات فرهنگی ،اقلیمی و منطقهای است .موقعیت جغرافیایی و مکانی بر
انتخاب مواد اولیه و طعم غذای ساکنان هر منطقه تأثیر قابل توجهی میگذارد .میتوان برای بیان خصوصیات مشترک غذایی
میان افراد ،طبقهبندی متفاوتی از جنبههای فرهنگی ،عادات غذایی ،مواد اولیه قابل دسترس و بسیاری عوامل دیگر ارائه داد.
گفت وگوی تمدنها ،از بین رفتن مرزهای اجتماعی ،مهاجرتها و درنوردیدن مرزهای سنتی ،باعث ارتباط بیشتر اقوام شرق
و غرب ،سفیدپوست و سیاهپوست شده و جهان امروز بیش از همیشه شاهد این همزیستی اجتماعی است .با شناخت و
مشاهده این شرایط میتوان به اهمیت فضاهای غذاخوری و تأثیر آنها بر نزدیک کردن فرهنگها و آشنا ساختن افراد با ملل
مختلف پی برد.
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فصل اول

فرهنگ تغذیه

تاریخچه
روند شهرنشینی و توسعه گروههای اجتماعی نیز باعث ایجاد تحوالت زیادی در طرز تغذیه بشر شده
است .شهرنشینهای اولیه ،کشاورزی و دامپروری را به خوبی میدانستند و برای تغذیهی خود از
محصوالت متنوعی استفاده میکردند .گذر زمان ،عبور از سنتها و در نهایت رسیدن به تمدن و دنیای
امروزی به تدریج نیازهای غریزی انسان را دچار تغییر ساخته است .پیشرفت تکنولوژی و بهرهوری از
امکانات ،بر طبخ غذا نیز همانند هر عامل دیگری تأثیر زیادی گذاشته و توقع و سطح نیاز انسان را باال
برده است .همزمان بهبود طعم غذاهای مختلف سبب تغییر عادتهای غذایی افراد شده و هدف سیر
شدن صرف نیست.
رقابت برای تهیهی غذاهای خوش طعمتر و متنوعتر در فرهنگهای مختلف ،به مرور به نوعی علم
بدل گشته و به تألیف کتابهای گوناگون ،برگزاری مسابقات و آموزشهای مختلف انجامیده است.
در دورههای مدرن به تدریج شاهد جدا شدن محیط کار و زندگی از یکدیگر هستیم و کار به خارج
از خانه منتقل میشود .در مقابل بعضی چیزهایی که در بیرون از خانه بودند ،در ساختار مدرن وارد

خانه شدند .مثل حمام که قب ً
ال در خارج خانه به صورت عمومی بوده و هم اکنون در خانه وجود
دارد .غذا خوردن در خانه یکی از همان موارد است .مسیر رشد و تکامل «تهیهی غذا» در همسویی با
شهرنشینی و پیشرفتهای ناشی از آن تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته است .به صورتی که در ابتدا
دادوستدهای شکلگرفته میان افراد ،تنها برای تهیهی مواد غذایی بود؛ ولی بهتدریج با تکامل این سیر،
تولید غذا نیز به امری تجاری تبدیل گردید .این تغییرات بهمرور منجر به تغییر کاربرد فضای خانه نیز
شده و بدین ترتیب زمانی که افراد در خانه به سر میبرند کاهش یافته است .در نهایت بخشی از خدماتی
که خانه به افراد ارائه میدهد و نقشی که در زندگی آنها دارد ،به بیرون از خانه راه یافته است .این امر
موجب شکلگیری ساختمان هایی با اهداف خدماتی گوناگون از جمله رستوران شده است.
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شناخت غذا
نیاز انسان به غذا از جمله احتیاجات ذاتی و فیزیولوژیک ۱و همچنین از عوامل
بقای زندگی و طول عمر است .خوردن غذا نیازی دائمی است و این امر مؤید آن
است که انسان برای به دست آوردن غذا و رفع گرسنگی همواره کوشش میکند.
احتیاج انسان به غذا در مراحل مختلف رشد متفاوت است؛ بهطوریکه از نیاز
یک شخص بالغ تا نیاز در سنین مختلف مانند دوران رشد ،هنگام بیماری ،زمان
بارداری و شیردهی در نوسان است .این تفاوت ناشی از ضرورت تامین انرژی،
رشد و سالمت اعضای بدن برای فعالیتهای مختلف میباشد؛ چرا که بهطورکلی
میزان نیاز به انرژی برحسب سن ،جنسیت ،کار عضالنی و آب و هوا متغیر است.

ترکیب شیمیایی غذایی مناسب برای انسان شامل موارد زیر است:
ویتامین

پروتئین

کربوهیدرات

Vitamins

Proteins

Carbohydrates

چربی

مواد معدنی

آب

Fat

Minerals

Water

دیاگرام شماره  ۱ـ ترکیب شیمیایی غذایی مناسب برای انسان

 :Physiologic .۱فیزیولــوژی (فیزیولوژیــک) دانــش بررســی نحــوه کارکــرد اندامهــای مختلــف
بــدن میباشــد .فیزیولــوژی از شــاخههای زیستشناســی کــه خــود بــه زیرشــاخههای فیزیولــوژی
جانــوری ،فیزیولــوژی گیاهــی ،فیزیولــوژی ســلولی و فیزیولــوژی پزشــکی (انســانی) ،نوروفیزیولــوژی،
فیزیولــوژی ورزشــی و  ...تقســیم میشــود .فیزیولــوژی همچنیــن یکــی از دانشهــای پایــهای در
پزشــکی اســت کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا دانــش کالبدشناســی (آناتومــی) دارد.
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وعدههای غذایی
غذاهای مکمل متفاوتی که همراه با یکدیگر مصرف میشوند ،یک وعدهی غذایی را
تشکیل میدهند .تعداد وعدههای غذایی در هر روز ،مقدار آن ،مواد تشکیلدهنده
و اینکه در چه مدت زمانی و چگونه تهیه میشوند در نقاط مختلف دنیا متفاوت
است .این امر عالوه بر تأثیر آب و هوای محل به اقتصاد آن منطقه ،فرهنگ،
سنت ،مذاهب و میزان صنعتی شدن آن محل بستگی دارد.
به طور کلی میتوان وعدههای غذایی را در طول شبانهروز به چهار دستهی زیر
تقسیم کرد:
1ـ صبحانه
2ـ نهار
3ـ شام
4ـ میانوعده
و در نگاهی جزئیتر ،طبقهبندی مشترکی برای یک وعدهی غذایی در اغلب ملل
بهصورت زیر ارائه داد:
1ـ پیش غذا (تحریککنندهی اشتها)
2ـ غذای اصلی
3ـ دورچینها و غذاهای جانبی
4ـ دسر (پایاندهندهی غذا)
آشپزی محدودهی وسیعی از روشهای تولید غذا و استفاده از ابزار و نیز ترکیب
اجزا برای بهبود طعم و یا قابلیت هضم غذا را در بر میگیرد .مواد اولیه و کیفیت
آنها ،شرایط محیطی ،ابزارهای مورد نیاز و مهارتهای آشپز ،از جمله عواملی
هستند که بر نتیجهی آشپزی و ترکیب نهایی غذا تأثیر میگذارند.
آشپزی غالب ًا همراه با اعمال حرارت برای تغییر شیمیایی ،تغییر طعم ،رنگ،
بافت ،ظاهر و خواص مواد غذایی است و مفهومی فراتر از دستور پخت چند غذا
دارد؛ در واقع فرایند ترکیب و پخت مواد اولیه بصورت علمی و هنری است.
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روند شکلگیری رستوران
امروزه عواملی همچون افزایش درآمد ،رشد طبقه متوسط ،رشد تکنولوژی و
تحوالت اقتصادی و اجتماعی ،اوقات فراغت و پرداختن به آن را مهم و پررنگ
میکند و به دنبال آن بسیاری از فعالیتهای فردی و اجتماعی تحت تاثیر این
اوقات فراغت قرار میگیرند؛ رفتن به رستوران هم یکی از آنهاست.

کبابی قدیمی ،تهران قدیم

سالن غذاخوری مقدم ،اهواز1327 ،

تحویل سفارشات به منازل ،اهواز قدیم

غذای بیرونبر ،تهران قدیم

چنین تحوالتی زمینهساز تبدیل رستوران بهمثابه محلی برای گذران اوقات فراغت
شده است و غذا خوردن در خارج از منزل به امری عادی و عمــومی تبدیل
شده است.
این مساله که فرد غذایش را با چه کسی ،در چه زمانی و چه مکانی ،چه وقت و
چگونه میخورد ،بسیار مهمتر از پیش است .بر این اساس اگر به رستوران رفتن
و برگزاری بسیاری از مراسم سنتی در این مکان به یک چارچوب فرهنگی نگاه
کنیم ،میتوان گفت افراد بیش از آنکه صرف ًا برای غذا خوردن به رستوران بروند،
برای تفریح و لذت بردن به آنجا میروند و به همین دلیل است که حاضرند هزینه
زیادی نیز برای آن صرف کنند .اضافه هزینه غذایی که در رستوران صرف میشود،
در واقع پولی است که صرف درک و دریافت معنا میشود.
عالوه بر مواردی که ذکر شد ،آنچه رفتن به رستوران و غذاخوردن در بیرون از
منزل را به یکی از مهمترین شکلهای گذران اوقات فراغت تبدیل کرده است،به
میزان قابل توجهی نشات گرفته از سبک زندگی و فرهنگ خانوادههای ایرانی
است .ویژگیهای منحصربهفرد در حوزه فرهنگ ،شامل مسائلی چون حریم،
نوع نظام اخالقی حاکم بر آن ،امنیت فضا ،وجود فضای کنترل شده ،آرامش و
مجموعه رفتارهایی که در یک مکان شکل گرفته است ،همگی از جمله دالیلی
است که قابلیت استفاده جمعی از فضای عمومی را در میان خانوادههای ایرانی
بسیار افزایش داده است.
به دلیل همین ویژگیها این امکان برای رستورانها و فستفودها فراهم شده
است که توسعه فزایندهای نسبت به دیگر انواع اوقات فراغت و تفریح همچون
سینما ،پارک ،تئاتر و بسیاری از نهادهای مدنی مدرن داشته باشند .در نهایت در

سالن  VIPرستوران البرز
رستوران البرز واقع در خیابان سهروردی  /طراحی و مدیریت اجرا توسط شرکت مهندسان مشاورگسترش
فنآوران ساخت
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کنار این ویژگیهای فرهنگی شاهد تنوع باالیی در انواع غذا ،قیمت آنها ،گستره مکانی و فراوانی آن هستیم که این امکان را به افراد و خانوادهها میدهند تا با
ارزشهای فرهنگی و اقتصادی متفاوت و درآمدها و سلیقههای مختلف قادر به انتخاب گونهای از رستورانها مطابق با سلیقه خود باشند .در این میان آنچه اهمیت
مییابد تأثیر قابل توجه رستوران و غذاخوریها بر فرهنگ غذاخوردن است.
با تغییر الگوی غذا خوردن از خانه به رستوران ،محیطهای خصوصی و خانوادگی صرف غذا به مکانهایی عمومی و در معرض دید تبدیل شده است .این امر منجر به
پیدایش رفتار و عاداتی نو گردیده است؛ بنابراین رستورانها و غذاخوریها در شکلگیری فرهنگ و نمود ظاهری غذا خوردن نیز در میان افراد مؤثر بودهاند .امروزه
تعداد رستورانها در فضاهای تفریحی بیشتر از سایر فضاها است و این امر نشانگر این واقعیت است که غذا خوردن نه تنها به عنوان یک نیاز در کنار سایر تفریحات
انسان جای گرفته و خود نیز به نوعی تفریح بدل شده ،بلکه این امر موجب توسعه رستورانها در کنار دیگر فضاهای تفریحی مانند پارکها و سینماها نیز گشته است.
در ابتدا رستورانها با هدف میل نمودن غذا احداث شدند؛ ولی امروزه کاربرد این فضا تا حدودی تغییر کرده و آن را به فرصتی جهت ارتقای معاشرتهای اجتماعی و
اقتصادی تبدیل کرده است .به طوری که افراد ترجیح میدهند برخی از قرارهای کاری و اجتماعی خود را نیز به یک رستوران خوب منتقل کنند .در این شرایط برای
ایجاد بهترین فضا و صرف خوشمزهترین غذا رقابت شکل میگیرد .افراد میهمانان خود را برای پذیرایی به رستوران دعوت میکنند و به نوعی وظیفهی میزبانی خود را
بر عهدهی رستوران میگذارند .این امر سبب میگردد که رستوران به عنوان یک مکان پذیرایی تحت عنوان یک سالن و یا یک تاالر و در مواقعی به عنوان یک میزبان
مورد استفاده قرار گیرد .این میزبانی زمانی کامل و موفقیتآمیز است که بتواند خاطرهای خوب و به یاد ماندنی برای افراد بر جای بگذارد.
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منبع تصاویرwww.hanitarighat.net :
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عوامل گوناگونی بر چگونگی طراحی ،نوع عملکرد و نوع غذای تولید شده در یک رستوران تأثیر میگذارند .مهمترین این عوامل عبارتند از:
 .1ذائقه
وجود ذائقههای متفاوت در فرهنگها و اقوام مختلف ،باعث شکلگیری انواع متعدد و متنوعی از رستورانهای مختلف اعم از شرقی ،غربی ،مدیترانهای ،ملل و غیره گردیده
است .امروزه به واسطهی آمد و شد فرهنگها و ملل مختلف در جای جای کرهی زمین و میل به آشنایی بیشتر این فرهنگها با یکدیگر ،رستورانها برای آغاز و شکلگیری
این نوع شناختها مکان مناسبی تلقی میشوند .یقینا نوع ذائقه بر شکل ،طعم ،نحوه پخت و ارائه تاثیر میگذارد و بدین ترتیب اشکال مختلفی از رستوران با تنوع فضایی و
عملکردی متاثر از این تفاوت بوجود آمدهاند.

 .2عقاید و باورها
مکتبهای فکری و مذهبهای مختلف ،دستهبندی و محدودیتهای خاصی برای خوردن و آشامیدن تعیین کردهاند؛ به عنوان مثال خوردن گوشت خوک و حیوانات وحشی
در اسالم حرام و در بسیاری از ادیان دیگر بالمانع است ،یا گیاهخواران و خامخواران با هدف تغذیهی سالم و گیاهی ،گروهی تشکیل دادهاند که اعضای آن همواره از این رویه
پیروی میکنند .گروههای دیگری نیز تحت عنوان حمایت از حیوانات اهلی ،خوردن گوشت را منع کردهاند .بنابراین عالوه بر ذائقه و موقعیت جغرافیایی ،توجه به باورهای
گروههای مختلف اجتماعی نیز میتواند عامل مهمی برای شکلگیری انواع رستوران باشد.

 .3تکنولوژی
در سدههای اخیر تحوالت علمی موجب تغییرات شگرفی در روند زندگی افراد و نیازهای آنان شده است .تغییر نیازهای افراد منجر به تغییر فضاهای مورد نیاز ایشان شده و به
این صورت تکنولوژی الگویی جدید برای نیازهای فضایی به وجود آورده است .به عنوان مثال ،تا مدتها مردم برای پختوپز از شومینههای بزرگ و اجاقهای دستی با سوخت
هیزم و غیره استفاده میکردند؛ ولی با تولید اجاقهای برقی و گازی تحولی بزرگ در این سیستم سنتی اتفاق افتاد .۱پس از به وجود آمدن ساختمانهای خدماتی گوناگون
در شهرها ،از جمله رستورانها ،تأثیر تکنولوژی بر فضاهای به وجود آمده نیز مشهود بود.

 .4سرعت تغییرات
سرعت تغییرات از دیگر عواملی است که منجر به شکلگیری رستورانهای مختلف شده است .امروزه تکنولوژی باعث شده است تا فعالیتهای مختلف را با کمترین زمان
 .۱مبانی طراحی آشپزخانه ،کتابهای فراگیر پیام نور ،نشر فراگیر
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و بدون نیاز به مراجعه افراد به فضاهای مختلف انجام دهد .در این شرایط صرف زمان طوالنی برای تهیهی غذا جای خود را به تمایل استفاده از غذای آماده یا نیمهآماده
داده است .این تغییرات و نیازهای جدید باعث تولید غذاهای سریع 1و ماشینی گردیده است و در بسیاری از کشورها امروزه این نوع غذاها مبین نماد زندگی مدرن هستند.

 .5موقعیت جغرافیایی
موقعیت جغرافیایی و اقلیم از جمله عواملی هستند که بر گوناگونی انواع غذا و رستوران تاثیر میگذارند .استفاده از شرایط طبیعی و اقلیمی موجود برای ساکنان یک
منطقه به عنوان یک اصل در شکلگیری ذائقه و تنوع غذایی هر منطقه میباشد؛ بطوری که اهالی مناطق مختلف جغرافیایی در این خصوص روشهای خاص خود را دارا
هستند .برای مثال ،کشورهای شکل گرفته در حاشیهی آبها ،انتخابهای گستردهای برای استفاده از غذاها و خوراکهای دریایی دارند .همچنین در مناطقی با شرایط
آب و هوایی مطلوب و بارش کافی ،امکان استفاده از محصوالت زراعی و ارگانیک را که تحت شرایط طبیعی عمل میآیند ،افزایش میدهد.

 .6بافت منطقهای
رستورانها اغلب با توجه به نیازهای بافت منطقهای که در آن قرار گرفتهاند ،شکل میگیرند .با دقت نمودن در تقسیمبندی عملکردهای گوناگون شهری ،تحت عنوان سکونت،
رفت و آمد ،فراغت ،ضروریات و کار مشاهده میشود که سرویسدهی و شکل ارائهی خدمات رستوران در هر یک از عملکردهای مذکور متفاوت است؛ به این صورت که در
بافتهای اداری ،رستورانهای تهیهی غذا ،آشپزخانه و فستفود بیشتر دیده میشود .در یک بافت تفریحی و تجاری رستورانهای معمولی ،فستفود و فودکورتها به وفور
یافت میشوند و در یک بافت مسکونی معمو ًال رستورانهای خانوادگی ،سنتی و سالنهای دنج و خلوتتر نسبت به انواع دیگر بیشتر به چشم میخورد.
بافتی که رستوران در آن واقع شده ،همچنین تأثیر مستقیمی بر تعداد دفعات پر و خالی شدن سالن و میانگین زمانیای که افراد در آن سپری میکنند دارد و عامل اثرگذاری
بر ظاهر ،دکوراسیون و حتی قیمت سرویسهای ارائه شده توسط رستوران است .بنابراین توجه به بافت اجتماعی منطقه در هنگام طراحی موجب میشود که اهداف طراحی
رستوران در ابتدای راه مشخص شده و این امر در نهایت منجر به شکلگیری نوع خاصی از رستوران میگردد و عوامل دیگر را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد .شناخت مکان
قرارگیری ،نوع استفاده و اهداف بهرهبردار ،قدمهای نخست در طراحی یک رستوران محسوب میشوند.

 :fast food .1فستفود غذایی است که سریع آماده میشود .اما فستفود به شکل امروزی دقیق ًا در هفتم جوالی  1912و در آمریکا متولد شد .در این روز ،رستورانی با نام اتومات ( )Automatدر نیویورک افتتاح شد
که در واقع نوعی کافهتریا بود .اتومات شعبههای مختلفی دایر کرد و  20سال بیرقیب ماند .بعد از اتومات نوبت به شرکت آمریکایی قلعهی سفید ( )White castleرسید و در نهایت سال  1940رستوران مک دونالد
( )McDonaldافتتاح شد که امروزه نامش مترادف با صنعت فستفود است.
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فصل دوم ـ رستوران

رستوران در جاده
رستوران در سطح شهر
رستوران در محله
رستوران وابسته یا مستقل
انواع رستوران از نظر مکان قرارگیری
رستوران آبی ،کندوان

رستوران هانی ،مطهری  /این رستوران که در یک منطقه تجاری ،اداری و مسکونی واقع گردیده است
با سیستم سلف سرویس پذیرای مشتریان میباشد .توقف مشتریان در این رستوران معموال کوتاه و به
اندازه میل نمودن غذا میباشد.
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طراحی رستوران

رستوران از منظر یک فضای عمومی
یک رستوران چه در یک منطقه شهری یا جاده ،در یک هتل یا خوابگاه
دانشجویی و یا در یک مرکز تفریحی ـ تجاری باشد ،میتواند از منظر
فضایی ـ عملکردی تامینکننده نیازهای متعدد طیف وسیعی از انسانها باشد.

نیاز فضاهایی از جمله:

برگزاری مراسم
گذران اوقات فراغت

سلف سرویس کالج کمبریج ،لندن

مالقاتهای رسمی
تجمع دوستانه
صرف یک وعده غذا
شناخت فرهنگ ملل
ایجاد خاطره
انواع کاربری رستوران
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رستوران مرکز تجاری سان جسینتو ،تگزاس ،آمریکا

فصل دوم ـ رستوران

انواع رستوران
تفاوت بین فرهنگها ،ذائقهها ،امکانات ،شرایط و درجهبندیهای گوناگون جهت پذیرایی و ارائهی خدمات غذا و نوشیدنی به مهمانان و همچنین در نظر گرفتن
این نکته که رستوران به صورت مستقل اداره میشود یا به عنوان یکی از بخشهای هتل ،باعث به وجود آمدن انواع مختلف رستوران شده است .البته نوع رویکرد
و شرایط موردنظر بهرهبردار نیز عاملی است که میتواند بر تنوع رستورانها به لحاظ فضا ،مشتری ،نوع خدمات ارائهشده و نحوهی پذیرایی تأثیرگذار باشد .بنابراین
عالوه بر طبقهبندیهای معمول و متداول رستورانها که در ذیل ذکر میگردند ،مواردی هم وجود دارد که در قالب تعاریف ارائه شده قرار نمیگیرد و از مدل خاصی
پیروی نمیکند .هر کدام از انواع رستورانهای مذکور از لحاظ فضای پذیرایی با یکدیگر متفاوتند .تصمیمگیری در مورد نحوهی چیدمان و دکوراسیون نیز میتواند
منجر به تفاوتهایی در سالن پذیرایی شود .یکی از عواملی که بر چیدمان و سالن انواع رستوران تأثیر میگذارد ،نحوهی ارائهی خدمات و سرویسدهی یک مجموعه
به مشتریانش است .این امر سبکهای مختلف و متنوعی را در بر دارد که در اینجا به تعدادی از این سبکهای پذیرایی و ویژگیهای آنها اشاره خواهد شد.
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طراحی رستوران

رستوران بیگ بنگ ،میدان کودک ،تهران
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فصل دوم ـ رستوران

رستوران داینینگ روم

رستوران بال روم

۲ـ رستورانهای داینینگ روم

1ـ رستورانهای بال روم

دارای چند سالن پذیرایی در رستورانها و هتلهای بزرگ

پیشبینی فضایی جهت انجام تشریفات ورود و بدرقهی مهمانان هنگام خروج

مکانی جهت برگزاری مهمانیهای مجلل

عملکرد به صورت مجزا یا توسط آشپزخانه مرکزی

فضای بزرگ و دارای ارتفاع زیاد ،حتی المقدور بدون ستون

اتاق های خصوصی جهت مهمانان

طراحی چند منظوره دارای سن ثابت یا متحرک

دارای چند سالن پذیرایی در رستورانها و هتلها

دارای اتاقی جهت استقرار خبرنگاران

خاص ()PRIVATE DINING ROOM

بخش موسیقی زنده به صورت تکنوازی
فضایی جهت انتظار و تحویل وسایل مهمانان در ابتدای ورودی سالن

اهمیت تنظیم نور و صدا

Ball Room

Dining Room
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طراحی رستوران

رستوران باربیکیو

رستوران گریل

 _4رستورانهای باربیکیو

3ـ رستورانهای گریل روم (سالن گریل)

طبخ کلیه غذاها به روش گریل (طبخ روی چدن)

استفاده از مبلمان و تجهیزات سبک قابل حمل

اجرای عملیات پخت خوراک در حضور مشتری

استفاده از منقل جهت طبخ غذاها

استفاده از مبلمان چوبی و بامبو (عمدتا)

استقرار رستوران در کنار استخر ،باغ و تراس

مکندههای قوی هوا جهت هر صفحه پخت
اجرای گازرسانی و لولههای تأسیساتی هر میز به صورت جداگانه

Grill Room
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Barbecue

فصل دوم ـ رستوران

رستوران سنتی جارچیباشی (اصفهان)

رستوران اصلی

6ـ رستورانهای سنتی یا بومی (قومی یا نژادی)

5ـ رستورانهای اصلی

به صورت زیر مجموعهای از هتلها یا به صورت مستقل

توجه به نوع غذا ،عادت و فرهنگ یک قوم یا کشور

ارائه سرویس در دو شیفت ناهار و شام

به صورت زیر مجموعهای از هتلها و یا به صورت مستقل

تغییر طراحی با توجه به مکان قرارگیری و اهداف بهرهبردار

روش پذیرایی برگرفته از فرهنگ فولکلور منطقه

منویی تقریب ًا مشابه در سطح کشور

عدم استاندارد خاص و ثابت

Main

Traditional
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طراحی رستوران

رستوران سلف سرویس (رستوران هانی ،مطهری ،تهران) ـ طراح :شرکت مهندسان مشاور گسترش

رستوران بوفـه آزاد (رستوران البــرز ،سهروردی ،تهران) ـ طراح :شرکت مهندسان مشـاور گسترش

فنآوران ساخت

فنآوران ساخت

8ـ رستورانهای بوفه آزاد

7ـ رستورانهای سلف سرویس

ارائه انواع غذا و نوشیدنی درون کانترهای نگهدارنده غذا (بن ماری)

طراحی مسیر تجهیز میز و پذیرایی سرویس

ایدهای جهت ارائه پذیرایی پر سرعت و سریع

استفاده افراد بدون هیچ گونه محدودیت

پرداخت صورتحساب در انتهای خط

نوع مجلل و مدرن سلف سرویس

چیدمان کانترها به صورت خطی

ارائه انواع غذا و نوشیدنی روی یک میز

Self Service
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 Buffetـ Tea Lounge

فصل دوم ـ رستوران

تی النج ،فرودگاه دبی بخش VIP

کافه تریا مدرسه  ،J Lyndal Hughesایاالت متحده آمریکا

۱۰ـ تی النج

9ـ کافه تریا

زیرمجموعهای از هتلها

ارائه سرویس در زمانهای بین پروازها یا انتظار پذیرش هتلها

انواع مختلف در کارخانهها ،مدارس ،استادیوم و فروشگاهها

زیرمجموعهای از فضاهای عمومی مانند هتل و فرودگاه

طراحی مسیرهای خطی جهت رفت و آمد مشتریان

عدم وجود ماهیت مستقل

ارائه سرویس  24ساعت

محل سرو انواع چای و کیک

Caféteria

Tea Lounge
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طراحی رستوران

کافیشاپ رستوران البرز ،سهروردی ،تهران ـ طراح :شرکت مهندسان مشاور گسترش فن آوران ساخت

11ـ کافی شاپ

رستوران ویژه رانندگان

ن ویژه رانندگان
۱۲ـ رستورا 

پیشبینی فضایی جهت ارائهی غذا به رانندگانی که تمایل به پیاده

مکانی جهت دیدارهای دوستانه و غیر رسمی

شدن از اتومبیل خود ندارند.

تفاوت تجهیزات در آشپزخانه

عدم وجود مبلمان و فضای نشستن

عدم وجود دکور رسمی

سرویسدهی سریع به مشتریان
مکانی جهت صرف میان وعدهها

دارای منوی ساده و محدود برای ارائهی سریعتر غذا
استقرار در کیوسکهای کوچک بین راهی

Coffee Shop
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Auto Thru

فصل دوم ـ رستوران

فود کورت مرکز خرید دترویت ،نیویورک ،آمریکا

فستفود بیگبنگ ،میدان کودک

۱۴ـ فود کورت

۱۳ـ رستورانهای فستفود

دارای حجم زیادی سفارش بیرونبر

ارائه انواع غذا و دسر در هر غرفه

دارای شیوه تبلیغاتی منحصر به فرد

استقرار در مجموعههای تجاری

سرعت در ارائه سفارش غذا

دارای سالن مشترک

دارای منوی مشخص

Fast Food

Food Court
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طراحی رستوران

خدمات و انواع آن
تکنولوژی و زندگی ملل مختلف جهان در کنار هم و آشنا شدن با فرهنگهای

انگلیسی ،سرویس روسی ،سرویس آمریکایی ،سرویس کامل ،سرویس بشقابی

گوناگون و همچنین رقابت در هتلداری و کترینگ باعث شده تا هر روز شاهد

یا دیسی ،سرویس میز صبحانه ،سرویس ایرانی و سرویس بوفه در رستورانهای

خالقیت ،نوآوری و فرهنگآفرینی توسط ملل مختلف برای عمل سرویسدهی

مختلف به اشکال گوناگون تعریف شدهاند.

باشیم که در آن هریک سعی و تالش میکنند تا هرچه بیشتر عمل سرویسدهی را

در تعریف هر یک از این سرویسها به نکات شاخصی برمیخوریم که از ویژگیهای

با سالیق و رضایت مشتری بهبود بخشند .جهت سرویسدهی یا بهتر است بگوییم

همان نوع سرویس است.

یکنواختی را بدین منظور بکار برد .مهم خواست و رضایت مشتری ،تزئین غذا ،نوع

چهار نوع از انواع مهم سرویسدهی در این بخش توضیح داده شده است.

ظروف ،رقابت ،بهداشت ،رفتار کارکنان ،کیفیت ،کمیت ،نوع انتخاب و قیمت

این تنوع سرویسدهی بیشک بر طراحی سالن و آشپزخانه رستوران تاثیر

غذا است که در هنر سرویسدهی بهکار میآید.

میگذارد .نحوه رفتار و تجهیزات مورد نیاز در هر یک از انواع سرویسدهی باعث

با این وجود از دیرباز انواع سرویسدهی از جمله سرویس فرانسوی ،سرویس

تغییرات در شکلگیری فضایی در انواع رستورانها میگردد.

هنر سرویسدهی ،وسایل و تشکیالت ِسرو کردن دگرگون شده و نمیتوان قوانین
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فصل دوم ـ رستوران

سرویس بشقابی

سرویس فرانسوی

سرویس بشقابی

سرویس فرانسوی

بهترین ،کاملترین و زیباترین سرویس جهت مهمانیهای مجلل

از رایجترین ،متداولترین و در عین حال سادهترین روشهای پذیرایی

چیدن ظروف قبل از ورود مهمان به رستوران

غذا در آشپزخانه سرو و توسط گارسون انتقال پیدا میکند.

تمام ظروف پذیرایی مورد نیاز جهت سرو بر روی میز چیده میشوند.

سیستم پذیرایی مرسوم در رستورانهای سطح شهر و چلوکبابیها

سرو نوشیدنیها ،پیش غذاها و غذاهای اصلی بر سر میز

عدم استفاده در مهمانیهای بزرگ
عدم افزایش حجم غذا توسط مشتری
غذای پرسی از قبل تعیین شده توسط مدیریت

Freanch Service

Plate Service
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سرویس سنتی

سیلور سرویس

سرویس سنتی و بومی

سیلور سرویس

سرو و تزیین غذا داخل ظروف مجلل به تفکیک

بازگشتی به فرهنگ فولکلوریک و میراث گذشتگان هر منطقه

تشریفات بیشتر جهت ارایه سرویس بهتر به مهمان

به دلیل گوناگونی زیاد در جهان قابل قیاس کلی با یکدیگر نیستند.

انتقال غذا جهت سرو در سالن توسط میز ساید برد

نحوه پذیرایی برگرفته از فرهنگ و سنت هر منطقه

روشی انگلیسی ،فرانسوی
روشی بسیار وقتگیر
رعایت تشریفات مربوطه توسط تیم پذیرایی

Silver Service
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Traditional Service

فصل سوم

طراحی

مبانی طراحی رستوران
طراحی رستوران

صرف نظر از اینکه در طراحی معماری نکات و موارد متعدد طراحی مدنظر یک

معمار است ،ولی در مورد طراحی یک رستوران با توجه به ماموریت هر رستوران ـ
که توسط بهرهبردار آن تعیین میگردد ـ نوع عملکرد ،فضا و جزییات مربوطه هر
رستوران متغیر است؛ ولی مؤلفههای متعددی در طراحی رستوران مدنظر قرار
میگیرند که به چند مورد مهم از آن اشاره میگردد:

حوزهبندی فضایی

اگرچه در طراحی رستوران توجه به تامین حداقل فضای مورد نیاز و نیز توجه
به اصول و مولفههای طراحی مهم است ،ولی ماموریت یک رستوران یا اهداف
بهرهبرداران با حفظ اصول طراحی در تخصیص سطح مورد نیاز به هر یک از
بخشهای رستوران بیشترین تاثیر را دارا میباشد .به همین دلیل است که گاه با
کمبود فضایی در بخشهای مختلف یک رستوران مواجه میشویم و عدم تناسب
کافی و ناکارآمد بین فضاها مشاهده میشود.
در یک تقسیمبندی کلی میتوان فضاهای یک رستوران را به سه حوزهی
تفکیکشده شامل آشپزخانه ،سالن و خدمات تقسیم کرد:

آشپزخانه

اختصاص فضاهای مورد نیاز متناسب با نوع عملکرد

ارتباطات فضایی متناسب با عملکردها و رفتوآمدها

سالن

طراحی مناسب و توجه به انتخاب جزئیات ،تجهیزات و تاسیسات مربوطه
توجه به استانداردها و ضوابط

خدمات

توجه به معماری داخلی متناسب با مأموریت رستوران
مؤلفههای مهم در طراحی رستوران

تقسیمبندی کلی فضاهای رستوران

طراحی رستوران

تناسبات فضاهای سهگانهی (سالن ،خدمات و آشپزخانه) موجود در یک رستوران

حجم غذای تولید شده در رستوران با توجه به کاربریها و شرایط موجود در

به عوامل گوناگونی بستگی دارد .تناسب بین سطح سالن ،آشپزخانه و خدمات

منطقه ،در شکل دادن فضاهای سهگانه رستوران نقش تعیینکنندهای دارد .در

به ظرفیت تولید غذا ،نوع غذای تولیدشده ،نوع رستوران ،نوع سرویسدهی

یک بررسی انجام شده ،تناسبات فضایی در رستوران به شکل دیاگرامهای زیر

رستوران ،بافت منطقهای که رستوران در آن واقع شده و تصمیمات بهرهبردار

بدست آمده است:

بستگی دارد .توجه به هریک از عوامل فوق میتواند وجود تناسباتی خاصی در
طراحی به دنبال داشته باشد.

غذای تولیدشده در آشپزخانهی رستوران باتوجه به اهداف بهرهبردار به  2صورت
سفارشات سالن و سفارشات بیرونبر به مشتریان ارائه میشود .در بیشتر
رستورانها حجم غذای تولیدی به گونهای در نظر گرفته میشود که پاسخگوی
نیازهای سالن و بیرونبر باشد .تصمیمگیری دربارهی اختصاص درصد غذای
تولیدشده در آشپزخانه به سالن و سفارشات خارج از سالن ،به اهداف بهرهبردار
بستگی دارد.

بافت منطقهای رستوران
سفارشهای بیرونبر

نوع غذای رستوران
نوع سرویسدهی سالن

سفارشهای سالن

تصمیمات بهرهبردار
ظرفیت تولید غذای رستوران

انواع سفارش تولید غذا در رستوران
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عوامل مؤثر بر تعیین تناسبات فضایی در یک رستوران

فصل سوم ـ طراحی

آشپزخانه
 %۳۴ـ %۲۵

سالن
 %۶۵ـ %۳۶

خدمات
 %۳۰ـ %۱۰

تناسبات فضایی رستوران بدون سرویس بیرونبر

سالن
%۳۶

آشپزخانه
%۳۴

خدمات
%۳۰

تناسبات فضایی رستوران با سرویس بیرونبر
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معرفی فضاهای موردنیاز رستوران
از آن جا که رستورانها دارای تنوع گوناگونی هستند ،فضاهای مورد نیاز در آنها
نیز متفاوت است .در یک تقسیمبندی کلی میتوان فضاهای اصلی و ریز فضاهای
مربوط به آن در یک رستوران را این گونه معرفی نمود:
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آشپزخانه

سالن

آمادهسازی مواد اولیه

پیشخوان (پذیرش)

آمادهسازی غذای سالن قبل از سرو

محل نگهداری لباسها

آمادهسازی غذای بیرون و بستهبندی

البی

ناحیه پخت و پز

نمازخانه

ناحیه شست و شو

سرویسهای بهداشتی

انبار ذخیره

سالن سرو غذا

سردخانه

سرویسدهی در فضای باز

فضای زباله

بار

فصل سوم ـ طراحی

خدمات
اپراتورهای دریافت سفارش
حسابداری
انتظار مشتریان حضوری
انتظار پیک و راننده
مدیریت
پارکینگ
بارانداز و وزنکشی
انباردار
اتاق نگهبان
خشکشویی و اتوشویی
پست برق
پست گاز
تاسیسات و موتورخانه
اتاق کمکهای اولیه
رختکن و تعویض لباس
سرویس بهداشتی مخصوص کارکنان
دوش مخصوص کارکنان
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آشپزخانه
با توجه به میزان و انواع پخت و پز در این بخش از رستوران ،طراحی درست و متناسب فضا ،تأسیسات و تجهیزات مربوطه ،امری ضروری تلقی میشود .به همین علت
همکاری حوزههای طراحی معماری ،تأسیسات و شرکتهای تولیدکنندهی تجهیزات آشپزخانه جهت دستیابی به طرحی بهینه بسیار مهم است .آشپزخانه سرویسدهندهی
اصلی رستوران است و روزانه دو یا سه بار (با توجه به حجم غذای تولیدی) وظیفهی خدماترسانی به سالن و سفارشات بیرونبر را بر عهده دارد .بنابراین میبایست به
محل استقرار درست آن به طور ویژه توجه شود .دسترسیهای اصلی به آشپزخانهی رستوران و دسترسی آشپزخانه به سایر فضاهای رستوران بدون ایجاد مزاحمت ،عدم
وجود تداخل و طی کردن کمترین مسیر ،از مهمترین مواردی هستند که در هنگام طراحی مورد توجه قرار میگیرند .در عین حال نباید از وجود مزاحمتهای ناشی از
کارکرد آشپزخانه مانند ایجاد بو ،دود و سروصدای تاثیرگذار بر کارکرد سایر بخشها چشم پوشید .همهی این عوامل میتوانند طراح را به رعایت سلسله مراتبی مشخص
ملزم کنند .همانطور که گفته شد ،آشپزخانهها میتوانند بر حسب نوع رستوران ،نحوهی سرویسدهی و همچنین اهداف بهرهبردار به صورتهای مختلفی خدمات ارائه
دهند و ریزفضاهای گوناگونی داشته باشند .تصمیمگیری برای در نظر گرفتن فضایی خاص ،منطبق با نیازهای رستوران و حوزهی خدماتی آن به نظر بهرهبردار و طراح
بستگی دارد؛ بنابراین نوع رستوران و خدمات ارائهشده میتوانند بر طراحی آشپزخانه تأثیر بگذارند .۱یکی دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار بر طراحی فضای آشپزخانهها،
تجهیزات مورد استفاده در هر آشپزخانه میباشد .ممکن است استفاده از هر نوع تجهیزات به طراحیهای خاص معماری نیاز داشته باشد و این امر آشپزخانههای متفاوتی
ایجاد کند.۲
همچنین سلسله مراتب ارتباط سالن با فضای آشپزخانه نیز بر طراحی رستوران و آشپزخانه اثر میگذارد .طراح آشپزخانه میتواند این دو فضا را به طور کلی تفکیک کرده و
یا به فصل مشترکی بین سالن و آشپزخانه بیندیشد .در برخی رستورانها ،آشپزخانه در نقطهای کلیدی واقع شده و با دیوارها و جداکنندههایی با مصالح خاص ،به خوبی

از سالن قابل دید است و آشپزها و کارکنان رستوران در مقابل نگاه مشتریان به ارائهی خدمات میپردازند .در مقابل این شکل از طراحی ،میتوان آشپزخانه را کام ً
ال جدا
از سالن طراحی کرد و تنها راه ارتباطی این دو فضا توسط پیشخدمت برقرار گردد.

 .۱به بخش «انواع رستوران» رجوع شود.
 .۲این موضوع در بخش «تجهیزات آشپزخانه» شرح داده خواهد شد.
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دیاگرام فضایی
طراحی آشپزخانه با توجه به دیاگرامهای عملکردی رستوران امکانپذیر میباشد .آشپزخانهها دارای حریمهای مختلفی میباشند که میتواند به محدوده خشک و تر،
محدوده آمادهسازی ،محدوده آلوده ،محدوده تولید و طبخ غذا و  ...تقسیم شوند .رعایت حریمها و عدم تداخل در عملکرد بخشهای مختلف آشپزخانه از مواردی است
که در طراحی اهمیت مییابد.

پذیرش کاال

توزین

تفکیک

ذخیرهسازی

محصوالت
یخچالی

محصوالت
خشک

محصوالت
فریزری

تجهیزات

ملزومات

آمادهسازی
مواد اولیه

برنج و
حبوبات

نان و غالت

گوشت و مرغ
و ماهی

سبزیجات

صیفیجات

میوهجات

تدارکات قبل
از پخت

شستشو

خرد کردن

طعمدار کردن

پاک کردن

ترکیب کردن

تزیین کردن

تولید و طبخ

پیشغذا

غذای اصلی

غذای سبک

ساالدها

شیرینیها
و دسرها

نوشیدنیها

تحویل و سرو

روی میز

سلف سرویس

پیک
بیرونبر

مشتری
بیرونبر

نظافت و
جمعآوری

شستشوی
ظروف

شستشوی
پارچه

نظافت
روزانه

چیدن و
مرتب کردن

جمعآوری
ظروف

شیرینی
و دسر

جمعآوری
زباله

فعالیتهای آشپزخانه
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روابط فضایی

آنالیز فضایی

ارتباطات فضایی آشپزخانه به دو صورت مورد بررسی قرار میگیرد:

با توجه به مراحل و سلسله مراتب تهیهی غذا ،آشپزخانهی رستوران به طور کلی
 4ناحیه دارد:

ارتباط کلی آشپزخانه با دو ناحیه سالن و خدمات
ارتباط بین بخشهای فضای داخل آشپزخانه با یکدیگر

ناحیه انبار
مواد غذایی

این ناحیه ،به بخشهای نگهداری مواد خشک
و سردخانههای مختلف تقسیم میشود که هر
کدام تقسیمبندیهای کوچکتری را نیز شامل
میشوند.

روابط فضایی آشپزخانه

این ناحیه ،جهت آمادهسازی اولیهی غذا
رفت و برگشت از فضای سرویسدهنده (آشپزخانه) به فضاهای سرویس گیرنده
(سالن) ،عاملی است که در تعیین توالی و ترتیب جانمایی فضایی در طراحی،

ناحیه
آمادهسازی

لحاظ میشود .رعایت توالی فضاها مانع از تداخل فعالیتها و کاهش سرعت

مورد استفاده قرار میگیرد .بعد از این مرحله
در صورت نیاز ،مواد غذایی وارد مراحل پخت
میشوند که شامل بخشهای مختلف میباشد.

سرویسدهی میشود .همان طور که در دیاگرام مشاهده میشود ،سرویسدهی از
انتهای فرایند تولید غذا و ارسال به سالن آغاز میشود و در مسیر برگشت ظروف
کثیف به ابتدای چرخهی تولید (قسمت شست و شو) ادامه مییابد.

پختوپز

سرو غذا
مسیر ارائهی
خدمات در سالن
(ناحیهی سرویسگیرنده)

قرار میگیرد و موادغذایی آماده طبخ میشوند.

مسیر تولید
غذا در آشپزخانه

(ناحیهی سرویسدهنده)
برگشت ظروف

روابط بخشهای تهیهی غذا و سالن و سرویسدهی (رفت و برگشت)

52

ناحیه

این ناحیه ،جهت پخت موادغذایی مورد استفاده

ناحیه
شست و شو

ناحیهبندی آشپزخانه

این ناحیه جهت جمعآوری و شست وشو،
ک کردن و طبقهبندی ظروف مورد استفاده
خش 
قرار میگیرد.

فصل سوم ـ طراحی

تفکیک مراحل و سلسلهمراتب تولید غذا در آشپزخانه
ناحیهی انبار موادغذایی

ناحیهی آمادهسازی

مواد غذایی توسط ماشینهای حمل بار وارد محوطهی بارانداز میشوند و پس از تحویل

مواد غذایی اولیه که در انبارهای مربوطه قرار دارند ،با توجه به نوع غذای

و وزنکشی ،در طبقهبندیهای مختلف به انبار مربوط به خود هدایت میگردند.

رستوران وارد مرحلهی آمادهسازی میشوند و در فرایند تولید غذا قرار میگیرند.

انبار

آمادهسازی

انبار تجهیزات

طعمدار کردن

انبار
موادغذایی خشک

خرد کردن

سردخانه باالی صفر

پاک کردن

سردخانه زیر صفر

شست وشو

فضاهای انبار

عملکرد بخش آمادهسازی
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ناحیهی پخت و پز

ناحیهی شست و شو

برخی از انواع موادغذایی بعد از طی مراحل آمادهسازی به ناحیهی پخت و پز منتقل

کلیه ظروف سرو و پذیرایی و پخت غذا در این ناحیه شستشو میگردند و بطور کلی

شده و مسیر فرآیند تهیهی غذا را طی میکنند .پس از انجام مراحل پخت ،غذای

برای ظروف سبک از ماشین ظرفشویی استفاده میگردد و جهت شستشوی ظروف

تهیه شده آماده سرو میشود و توسط سرویسهای خدماتی و پذیرایی رستوران نزد

سنگین مانند دیگها یک فضای مشخص طراحی میگردد .همچنین در این قسمت

مشتری ارائه میگردد یا وارد خط سلف سرویس میشود.

امکاناتی برای خشک کردن و چیدن در قفسه پیشبینی میگردد.

شستوشو

پخت و پز

آبپز کردن

دم کردن

ظروف سنگین
ظروف
ظروف سبک

کباب کردن

سرخ کردن

بخارپز کردن

برشته کردن
انواع پخت غذا
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آمادهسازی

مواد غذایی
پخت و پز

انواع شست و شو
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تناسبات فضای آشپزخانه
تناسبات فضایی در طراحی آشپزخانه به نوع رستوران  ،چگونگی تأمین مواد اولیه
(به طور هفتگی ،ماهیانه و یا روزانه) و عوامل متعدد دیگر بستگی دارد .بنابراین
آشپزخانه ها می توانند شامل فضاهای متنوع و خدمات گوناگون و متغیری باشند.

آماده سازی و پخت و پز
%55

انبار
%۲۸

شست و شو
%۱۷

با توجه به مطالعات میدانی و نمونه های جمع آوری شده از چند نوع رستوران
در سطح شهر و تحلیل مطالعات ،1تناسبات فضایی مطلوب و کارآمد بین فضاهای

تناسبات فضایی در آشپزخانه

آشپزخانه به شکل مقابل تعیین می گردد:

پالن شماتیک مجاورت بخش های مختلف آشپزخانه در رستوران

 .1این مطالعات ،تحت عنوان «اصول و مبانی طراحی رستوران» ،توسط دانشجویان دانشکدهی معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،در واحد درسی «طرح  ،»4که به طراحی مجموعه رستورانی اختصاص
داشت طی دو نیمسال تحصیلی اول و دوم سال تحصیلی ۹۰ـ ۱۳۸۹انجام شد و در دو جلد ،در کتابخانهی دانشکده هنر و معماری موجود است.
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عوامل مؤثر در طراحی آشپزخانه
قبل از شکلگیری هرگونه رستوران باید به توالی سازمانی آن توجه کرد؛ تعیین نوع کیفیت و کمیت انواع غذاهای که سرو میشود ضروری است؛ همچنین دانستن تعداد
و نوع مشتریان از اهمیت باالیی برخوردار است .طراحی آشپزخانه با توجه به عملکرد آن به وسیلهی جانمایی و توجه به دیاگرامهای عملکردی رستوران امکانپذیر است.
به طور کلی عملکرد یک آشپزخانه به صورت دیاگرام 1زیر تعریف میشود:

جمعآوری زباله

پذیرش اجناس

ظروف ،پارچه ،وسایل نظافت

شستشوی ظروف

انبار نوشیدنی

نوشیدنی

انبار اجناس خشک

دسر و شیرینی

انبار گوشت

غذای سرد

انبار سبزیجات

غذای گرم

انبار عمده
شست و شو

سازماندهی آشپزخانهی رستوران
 .1اطالعات معماری نویفرت
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آمادهسازی سبزی
آمادهسازی گوشت

تحویل بار،
البی و انتظار
مشتریان

بازگرداندن
ظروف کثیف

فصل سوم ـ طراحی

جمعآوری و تحویل
زباله

از عوامل موثر در طراحی آشپزخانهها میتوان به رعایت حریم ،تجهیزات و انواع
آن اشاره نمود.

ظرفشویی

آمادهسازی

انبار

دریافت

آشپزخانه
رعایت حریم پاکیزگی

آشپزخانهها حریمهای مختلفی دارند که به محدودههای تر و خشک ،محدودهی

سالن

آمادهسازی ،طبخ و محدودهی آلوده و پاک تقسیم میشوند .همچنین عواملی
چون نیاز به تجهیزات تخلیه ،تهویه ،انبار زباله ،کنترل بو و گرما ،از عواملی

حیطهبندی بر اساس محدوده آلوده (تولید زباله)

هستند که موجب تفکیک فضاهای آشپزخانه رستوران میشوند .بنابراین رعایت
حریم و عدم تداخل عملکرد بخشهای گوناگون آشپزخانه از مواردی است که در
طراحی اهمیت بسیاری مییابد .فضاهایی که نیازمند تخلیه یا تهویهاند ،برای
استفاده از داکت و رایزرهای عمودی در پالن در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
فضاهایی که تولید زباله در آنها انجام میشود ،به یک خروجی زباله منتهی

تجهیزات تهیه و نگهداری مواد اولیه

میشوند .اهمیت دادن و پیشبینی کردن این عوامل در طراحی ،موجب کاهش
هزینههای تأسیساتی میگردد .در این قسمت دیاگرامهایی جهت تفکیک و تعیین

تجهیزات آمادهسازی مواد اولیه

حدود و حریمهای گوناگون ارائه میشود:

تجهیزات پخت
تجهیزات سلف سرویس

تجهیزات

تجهیزات آشپزخانهی رستوران دارای انواع گوناگونی است .نوع این تجهیزات و
نحوه استفاده از آنها تاثیر مستقیم بر شکلگیری فضاهای مختلف میگذارد؛

تجهیزات شستشوی ظروف

در یک دستهبندی کلی میتوان به انواع تجهیزات مورد نیاز به شرح زیر اشاره
نمود.

تجهیزات آشپزخانه
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تجهیزات تهیه و نگهداری مواد اولیه
مواد اولیهی مورد نیاز آشپزخانهی رستوران به دو گروه تقسیم میشود:

ابتدا فضای ورود مواد اولیه و خروج زباله ،سپس فضایی جهت تحویلگیری و

گروه اول ،مواد فاسد شدنی نظیر انواع گوشت ،لبنیات ،سبزیجات،

توزین و به دنبال آن سردخانهها و انبارها مستقر شوند تا به این ترتیب چرخه

صیفیجات و میوهها هستند که معمو ًال به صورت روزانه تهیه و در سردخانه

ورود مواد اولیه و خروج زباله ،تداخلی با گردش کار سایر بخشهای آشپزخانه

نگهداری میشوند.

نداشته باشد.

گـروه دوم ،شامل مواد خشـک نظیر حبوبات ،چاشنیهــا ،ادویهجـات،
سیبزمینی و پیاز است که به صورت هفتگی یا ماهانه خریداری و در انبار یا
سردخانهها نگهداری میشوند.
سردخانهها براساس نوع کاربری ،دماهای متفاوتی دارند و باید به جداره عایق
حرارتی مناسب (از نوع پلی یورتان) ،دیوار داخلی و خارجی از جنس فوالد ضد
زنگ ،فن گردش هوا ،اپراتور ،کندانسور ،و همچنین به قفسههای آلومینیمی
با طبقات مشبک و ریل و قالبهای آویز گوشت از جنس فوالد ضد زنگ مجهز
باشند .انبارها نیز باید تهویهی مناسب داشته و به قفسهبندی از جنس فوالد
گالوانیزه جهت نگهداری کارتن شیشه و قوطی و همچنین به پالتهای چوبی
(میزهای پایه کوتاه) جهت نگهداری بستههای برنج و حبوبات مجهز گردند.

ورود مواد اولیه

همچنین به منظور نگهداری سیبزمینی و پیاز در انبار ،از طبقات مشبک
گالوانیزه با ضخامت کم و سطح وسیع استفاده میشود تا امکان عبور هوا از
البهالی مواد امکانپذیر بوده و مانع از سبز شدن آنها گردند .انبار باید دارای

تحویل و توزین

میز کار با رویهی گالوانیزه و ترازو جهت تحویل و توزین مواد اولیه باشد.
حداقل دو متر در قسمتی از آشپزخانه که به ورود مواد اختصاص داده شده،
در نظر گرفته شود .این مسیر باید تا حد امکان در جهتی مخالف ورودی

خروج زباله

جهت ورود مواد اولیه و همچنین تخلیهی زباله ،باید یک در دو لنگه با عرض

سردخانه و انبار

اصلی رستوران تعبیه گردد تا مشتریان در هنگام تردد به داخل رستوران
شاهد تخلیه و بارگیری مواد اولیه و زباله از محل اصلی رستوران نباشند .به
منظور تخلیه و بارگیری توسط ترولیهای حمل ،پیشبینی رمپ با شیب مالیم
در قسمت ورودی مواد اولیه ضروری است .در مجاورت این ورودی ،فضایی

آشپزخانه

جهت استقرار پرسنل تحویلگیرندهی مواد و امکانات حمل ،شامل ترولیها
(چرخهای متحرک) ،ترازوی باسکولی و میزی برای نگهداری موقت آنها
تا زمان حمل منظور میگردد .یک آشپزخانه به گونهای طراحی میشود که
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بنا بر کاربری مورد نظر و نوع موادغذایی که در رستوران سرو میشود ،سردخانهها با دما و شرایط متفاوتی مورد نیاز هستند .انواع سردخانههای مورد استفاده
در آشپزخانه رستوران عبارتند از:

سردخانهی عمومی
سردخانهی گوشت تازه
سردخانهی گوشت منجمد

این نوع سردخانه با درجه حرارت  4/4درجهی سانتیگراد جهت نگهداری لبنیات ،صیفیجات و میوهها ،تخممرغ و انواع نوشیدنی مورد
استفاده قرار میگیرد.
این نوع سردخانه با دمای  1/1درجهی سانتیگراد جهت نگهداری گوشت ،مرغ ،ماهی و میگوی تازه مورد استفاده قرار میگیرد.

این نوع سردخانه با دمای 7/17ـ درجهی سانتیگراد جهت نگهداری گوشت ،مرغ ماهی و میگوی منجمد مورد استفاده قرار میگیرد.

سردخانهی روزانه

این نوع سردخانه با دمای  4/4درجهی سانتیگراد جهت نگهداری مایحتاج روزانه مورد استفاده قرار میگیرد و نزدیک فضای مرکزی
آشپزخانه میباشد.

سردخانهی زباله

این نوع سردخانه با دمای  6/6درجهی سانتیگراد جهت نگهداری موقت زبالهها پسماندهای غذایی و مواد زائد قسمتهای آمادهسازی،
مورد استفاده قرار میگیرد و باید برای حداقل  24ساعت ذخیرهسازی زباله طراحی شوند.

انواع سردخانه

در بسیاری از رستورانها سردخانه گوشت ماهی و میگو از گوشت مرغ و گوشت قرمز مجزا میباشد.

یخچال روزانه  /رستوران هانی ،مطهری

یخچال شیرینی و دسر  /رستوران هانی ،مطهری

سردخانه عمومی  /فروشگاهی
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تجهیزات آمادهسازی مواد اولیه
مواد اولیهی ورودی به آشپزخانه ،باید قبل از ورود به فرایند پخت از محل انبارها و سردخانهها به محل آمادهسازی منتقل شوند تا عملیاتی نظیر شست وشو،
ضدعفونی ،پوستکنی ،پاک کردن ،خرد ،خالل ،چرخ و ورقه کردن و سیخ زنی روی مواد انجام شود .محل استقرار فضاهای آمادهسازی باید در مجاورت انبارهای
ذخیرهی مواد باشد تا انتقال مواد اولیه بین این دو محل ،تداخلی با فرایند پخت ایجاد نکند .همچنین در هر یک از بخشهای آمادهسازی میبایست چیدمان
تجهیزات ،میزهای کار ،میزهای جداسازی و سینکهای شست و شو به گونهای طراحی شود که مواد اولیه از مرحلهی ورود تا خروج ،یک مسیر یک طرفه و
بدون برگشت را طی کند.
فضاهای آمادهسازی از نظر نوع کاربری به چهار گروه اصلی تقسیم میشوند که عبارتند از:
 )1آمادهسازی برنج و حبوبات

 )2آمادهسازی سبزیجات و ساالد

تجهیزات مورد نیاز در بخش آمادهسازی برنج و
حبوبات

تجهیزات مورد نیاز در بخش آمادهسازی سبزیجات
و ساالد

تجهیزات مورد نیاز در بخش آمادهسازی گوشت،
مرغ و ماهی

تجهیزات مورد نیاز در بخش آمادهسازی نوشیدنی
و شیرینی و دسر
تجهیزات آمادهسازی مواد اولیه در هر بخش از مراحل آمادهسازی
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 )3آمادهسازی گوشت و مرغ و ماهی 

 )4آمادهسازی نوشیدنی ،شیرینی و دسر

میزهای کار با رویهی فوالدی ضد زنگ ـ لگنهای شست و شو ـ تانک متحرک جهت حمل و
خیساندن برنج ـ میز پاک کردن برنج و حبوبات ـ قفسههای دیواری

ماشین پوستکن ـ ماشین مخلوطکن ـ ماشین سبزی خردکن ـ تانک متحرک حمل و شست و
شوی ـ سبدهای متحرک حمل سبزی ـ لگنهای شست و شو ـ میزهای کار با رویهی فوالدی
ضدزنگ ـ میزهای کار با رویهی چوبی

تخته ساطور ـ یخچال ایستاده ـ یخچال سیخهای کباب ـ ماشین کباب سیخ کن ـ چرخ گوشت ـ
ترازوی رومیزی ـ تانک متحرک برای حمل و شست و شو ـ لگنهای شست و شو ـ قفسههای
دیواری ـ میزهای کار با رویهی فوالدی ـ میزهای کار با رویهی چوبی

مخلوطکن ـ قهوهساز ـ چایساز ـ انواع ظروف مربوطه ـ یخچال ـ همزن ـ بستنیساز ـ اسپرسو ـ
یخساز ـ میز مخصوص تزیین شیرینی و کیک

فصل سوم ـ طراحی

تجهیزات پخت
مواد اولیه پس از شست وشو و عبور از این مرحله ،در صورت نیاز وارد مرحلهی پخت می شوند .برای جلوگیری از رفت وآمدهای غیرضروری و سهولت انجام کار،
تجهیزات پخت معمو ًال همجوار تجهیزات آمادهسازی قرار میگیرند.

تجهیزات پخت از نظر نوع کاربری به چهار گروه اصلی تقسیم میشوند :1
 )1منطقه آبکشی ،دمکنی و پخت برنج
 )2منطقه پخت خورش ،سوپ و آش و بخارپز
 )3منطقه سرخکنها
 )4منطقه پخت کباب

بخش پخت برنج  /رستوران هانی ،مطهری

بخش خدمات سرو  /رستوران هانی ،مطهری
بخش پخت کباب  /رستوران هانی ،مطهری

 .1در برخی رستورانها نان نیز پخت میگردد که در این صورت نیازمند مکان و تجهیزاتی خاص نظیر تنور ،همزن و آمادهسازی میباشد.
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تجهیزات سلف سرویس
در رستورانهای دارای خط سلف سرویس ،فضایی جهت توزیع خوراک
آماده در آشپزخانه وجود دارد .این فضا به تجهیزات الزم جهت نگهداری،
طبقهبندی و انتقال غذای گرم و سرد به سلف سرویس رستوران نیازمند است.
حمل خوراک گرم در ترولیهای مجهز به گرمکن برقی و حمل خوراک سرد
از طریق ترولیهای سربسته صورت میگیرد .تجهیزات مورد نیاز برای فضای
توزیع عبارتند از:

در رستورانهایی مانند رستورانهای اداری که پذیرایی به شکل سلف سرویس در
آنها انجام میشود ،یک یا دو خط سلف سرویس جهت دریافت غذا الزم است .باید
توجه داشت که زمان انتظار مناسب برای دریافت غذا از سلف سرویس بین  ۳۰ثانیه
الی  1دقیقه است و این زمان برای انتخاب تعداد خطوط سلف سرویس موردنیاز
در یک رستوران مالک قرار میگیرد .تجهیزات مورد نیاز یک خط سلف سرویس
را ،با توجه به اهمیت ترتیب قرارگیری ،به صورت زیر میتوان دستهبندی کرد:

نردهی هدایت مشتری

کانترهای سرد و گرم خوابیده

ریل هدایت سینی
رف سلف سرویس

ماشین یخساز

کانتر قاشق چنگال کارد و سینی
یخچالهای ویترینی و خوابیده

کانتر ساده جهت عرضهی نان ،ماست و سبزی
کانتر سرد جهت عرضهی انواع ساالد و نوشابه

قفسههای دیواری و زمینی

کانتر گرم جهت نگهداری و عرضهی انواع خورش یا انواع خوراک
کانتر گرم بن ماری برای گرم نگه داشتن انواع خوراک

ترولی متحرک گرم و سرد
تجهیزات مورد نیاز سلف سرویس
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کانتر صندوق جهت دریافت وجه غذا
تجهیزات مورد نیاز خط سلف سرویس
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خط سلف سرویس  /رستوران هانی ،مطهری
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میز اردور  /رستوران البرز ،عباس آباد
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تجهیزات شستشوی ظروف
پس از جمع آوری ظروف کثیف از سالن ،ظرفها توسط ترولیهای دستی،
قفسههای نگهداری ،سینی یا تسمهی نقاله به فضای شست وشو منتقل میشوند.

این فضا باید تجهیزاتی داشته باشد:

ماشین ظرفشویی مجهز به هود تخلیه
سینک و لگن شست وشوی دستی
میز ظروف کثیف
میز ظروف تمیز
کابینت زمینی و دیواری جهت نگهداری ظروف
خط سلف سرویس  /رستوران هانی ،مطهری

تجهیزات مورد نیاز انتقال ظروف کثیف

معمو ًال برای بخش شست وشوی ظروف ،فضایی مستقل در نظر گرفته میشود

که توسط یک دیوار از فضای اصلی آشپزخانه تفکیک میشود .عالوه بر آن ،در
بخشی از آشپزخانه میبایست فضایی برای شست وشوی دیگ ،پاتیل ،قابلمه و

ترولی متحرک در نظر گرفته شود؛ این فضا باید مستقل از فضای آمادهسازی و

پخت باشد .همچنین کانال جمعآوری فاضالب میبایست مجهز به شبکهی فلزی
از جنس فوالد ضدزنگ و کف شوی چدنی باشد.

قفسه های نگهداری دیگ پاتیل و قابلمه
دیگ شوی
سینک و لگن شست وشوی دستی
آشپزخانه رستوران  / Grand Kitchenکشور کره جنوبی

تجهیزات مورد نیاز شست و شوی ظروف
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سالن
دومین بخش از یک مجموعهی رستورانی ،نواحی اختصاص داده شده به سالنهای سرو غذا است .بدون شک در نگاه اول ،سرو غذای با کیفیت در فضایی ایدهآل میتواند
تصویر مثبتی از یک رستوران در ذهن مشتریانش بر جای بگذارد و در ارزیابی آن رستوران نیز مؤثر باشد .تفاوت در چگونگی ارائهی خدمات پذیرایی میان سالنهای

سلفسرویس و رستورانهای خدمات دهنده توسط پیشخدمت یا رستورانهای سنتی و رستورانهای بینالمللی به وضوح قابل مشاهده است.۱

عامل دیگری که بر نوع سالن رستوران تأثیر میگذارد ،حجم غذای تولیدی و پیشبینی تعداد دفعات پر و خالی شدن رستوران است .گاهی در برخی از انواع رستوران

بخشی از روند پخت غذا در سالن غذاخوری صورت میگیرد .عامل دیگری که بر طراحی یک سالن تأثیر میگذارد ،نحوهی ارتباط آن سالن با آشپزخانه و سلسله مراتبی

است که در این فاصله ایجاد میشود.۲

به طور کلی عواملی که منجر به طراحی سالنهای گوناگون شوند ،عبارتند از:

نحوهی ارتباط

بافت شهری منطقهی

سالن و آشپزخانه

قرارگیری رستوران

حجم غذای تولیدی و
تعداد دفعات پر و خالی
شدن رستوران

چگونگی ارائه خدمات
پذیرایی در رستوران

عوامل مؤثر بر طراحی سالنهای رستوران

رستوران البرز واقع در خیابان سهروردی  /طراحی و مدیریت اجرا توسط شرکت مهندسان مشاور گسترش

فن آوران ساخت

 .۱در سالن رستورانهای سنتی و رستورانهای بینالمللی ،میتوان تأثیر عمیقی از سنتهای حاکم بر کشورهای مختلف را مشاهده کرد .به عنوان مثال در رستورانهای عربی توجه به محرمیت (محرمیت بصری و
محرمیت صوتی) به وضوح در سالنهای پذیرایی مشاهده میشود .این امر از طریق جداسازی فضاهای غذاخوری به بخشهای گوناگون و اختصاص هر بخش به یک خانواده صورت میگیرد .اتاقهای غذاخوری میتوانند

بخشی از سالن پذیرایی باشند یا جانمایی خصوصیتری داشته باشند .در رستورانهایی که در فضای باز خدمات ارائه میدهند ،در فضای باز آالچیق یا اتاقهای جداگانهای برای هر گروه یا خانواده مشاهده میشود .این
نمونه از اتاقهای غذاخوری در رستورانهای جنوب شرق آسیا نیز به چشم میخورد.

 .۲در این حالت ،یا برای پخت کلی یک میز در سالن قرار میگیرد یا هر میز به طور جداگانه مجهز به صفحه گریل میشود .در این نوع از رستورانها ،غذای آماده یا نیمهآماده توسط آشپز بر روی صفحات چدنی موجود

در سالن ،در مقابل مشتری طبخ میشود .در این رستورانها ،مسائل تأسیساتی از قبیل انشعابات گاز یا برق مربوط به صفحات گریل ،در طراحی سالن مورد توجه قرار میگیرند.
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معرفی فضاهای سالن
فضای سالن هر رستوران میتواند ترکیبی از فضاهای متفاوت اما در ارتباط با یکدیگر باشد.

سالن (فضای سرویس گیرنده) شامل دیاگرام زیر باشد .فضاها در این دیاگرام ،میتواند بر حسب عوامل مؤثر در طراحی سالنهای رستوران متغیر باشد.

البی و انتظار

این قسمت در نزدیکی فضای ورودی رستوران جانمایی میشود و میتواند فضایی با هدف تکمیل سلسله مراتب ورود و
خروج رستوران باشد.

پذیرش

این ناحیه از سالن در معرض دید مهمانها جهت هدایت آنها به سمت میز خود میباشد تا پس از ورود به رستوران دچار
سردرگمی نشوند.

پیشخوان

این قسمت محلی جهت سفارش غذای مشتریان میباشد .در فست فودها نیز مهمانها جهت تحویل غذا ،شخصا به
پیشخوان مراجعه میکنند.

بار

این قسمت ،فضایی جهت سرو انواع نوشیدنی است .این بخش میتواند به اشکال مختلف از سالن اصلی سرو غذا جدا شود
یا در ارتباط با آن قرار بگیرد.

نواحی سلف سرویس
(خودپذیرایی)

سالنهای سرو غذا

سالن تشریفات

ف سرویس و میز
این قسمت مربوط به انواع خاص خوراکیها در رستورانهایی با سرویس پذیرایی پیشخدمت و خطوط سل 
اردور میباشد.

این قسمت جهت پذیرایی و سرو غذای مشتریان بر روی میز توسط پیشخدمت میباشد.

این قسمت در برخی رستورانها ،به سالنهای خاص و چند منظور ه هایی تحت عنوان تاالرهای پذیرایی اختصاص دارد.

فضاهای موجود در سالن رستوران
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البی و انتظار

پذیرش

فضای البی و انتظار در قسمت ورودی رستوران جانمایی میشود .مهمانها در

ناحیهی پذیرش را میتوان در امتداد سلسله مراتب ورودی سالن جانمایی کرد.

هنگام مراجعه به رستوران میتوانند تا رسیدن همراهانشان در این فضا منتظر

مهمانها در هنگام ورود به رستوران به این بخش دسترسی خواهند داشت و

بمانند ،سپس به سالن اصلی سرو غذا مراجعه کنند .این فضا میتواند شامل قسمت

این فضا می تواند در قسمت سالن انتظار یا بخشی از آن قرار گیرد .هماهنگی و

ورودی ،محل انتظار مهمانها ،رختکن مخصوص مهمانها و سرویسهای بهداشتی

سفارشات بیرونبر در این قسمت انجام میشود .سفارشات بیرونبر به دو بخش

باشد .همچنین میتوان پیشخوانی جهت ارائهی سرویس پذیرایی به مهمانها در

«سفارشات تلفنی» و «مراجعهی حضوری» تقسیم میشوند .ایجاد ارتباط منطقی

نظر گرفت .در مجموعههای رستورانی ،فضای البی و انتظار فرصتی است برای

بین آشپزخانه و پذیرش ،عامل مهمی در پرهیز از رفت و آمدهای اضافی است.

این که رستورانها به وسیلهی آن به مهمانها معرفی شوند و افراد بعد از عبور از

هماهنگیهای مربوط به رزرو سالن رستوران و سالن تشریفات نیز از وظایف

سالن انتظار بتوانند تصمیم بگیرند که در کدام رستوران غذای خود را صرف کنند.

پذیرش رستوران است.

ورودی

رختکن مشتریان
مراجعهی حضوری

محل انتظار مشتریان

سالن انتظار
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سرویسهای بهداشتی

سفارشات بیرونبر

سفارشات تلفنی (پیک)

فصل سوم ـ طراحی

البی رستوران بیگ بنگ ،میدان کودک ،تهران
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بار

1

به طور کلی بارها پیشخوانی دارند که در پشت آن فرد یا افرادی به ارائهی خدمات

پذیرایی میپردازند .2در قسمت جلویی بار ،صندلیهای مخصوص قرار میگیرند و
ش مشتریان بر روی همان پیشخوان یا میزهای مربوطه سرو میشود .فضای
سفار 

بار یک اتاق پشتیبانی نیز دارد .این اتاق به عنوان انبار نوشیدنیها ،بخشی از
تجهیزات مورد نیاز و همچنین انبار ظروف استفاده میشود .فضای شست وشو
میتواند خارج از محدودهی دید مهمانان ،در یک اتاق مجزا یا در پشت پیشخوان

و میز بار جانمایی شود .در هنگام طراحی ،ورودی اجناس و مسیر انتقال آنها به

انبار و همچنین ورودی مهمان باید به صورت مجزا طراحی شوند.

بارها میتوانند در سه حالت گوناگون ،بخشی از سالن پذیرایی یک رستوران،

فضایی مجزا در ارتباط با سالن رستوران (رستوران بار) یا تنها به عنوان بار
طراحی شوند .در تصویر زیر دو حالت غالب دیده میشود .عرض میز بار دست کم

 ۹۰سانتیمتر است .فضای پشت بار باید برای ارائهی خدمات سرو و رفت و آمد

بار رستوران  / Grand Kitchenکشور کره جنوبی

مناسب باشد .عرض این فضا مانند پشت خط سلف سرویس ۲۱۰ ،سانتیمتر در

نظر گرفته میشود .صندلیهای بار با عرض حداقل  ۳۰سانتیمتر و فاصلهی ۷۵

سانتیمتر از یکدیگر قرار میگیرند .در طراحی فضا و گنجایش یک بار ،فاکتورهای

انسانی و اقتصادی بر ابعاد فضا تأثیرگذار است .به طور کلی ،فواصل مذکور حداقل

فواصل هستند و در صورت نیاز میتوان آنها را افزایش داد.3

ابعاد بار

چیدمان بار

 .3اطالعات نویفرت

1. Bar
2. Bar tender
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سالن سرو

1

در رستورانهای خدماتدهنده توسط پیشخدمت ،بخشی از خدمات پذیرایی از
مهمان در سالن و به صورت سلف سرویس در ناحیهای تحت عنوان ساالد بار یا میز
اردور ارائه میشود و غذای اصلی ،سر میز توسط پیشخدمت سرو میگردد .به عنوان
مثال بارهای ساالد ،کوکتل ،دسر و پیش غذا در سالن قرار میگیرند و مهمانها این
اقالم را در این ناحیه سرو میکنند .به طور کلی این نواحی بر اساس حدود و حریم
سالن جانمایی میشوند .این امر به منظور آسایش مهمانها حین صرف غذا انجام
میگردد .بارهای سلف سرویس در سالن به گونهای جانمایی میشوند که به راحتی
قابل دسترس باشند و دید مناسبی داشته باشند .این ناحیه به روشهای گوناگونی
مورد توجه مهمانها قرار میگیرد؛ به این منظور در بیشتر رستورانها تابلوها ،آب
نماها ،المانها یا دکوراسیون خاصی برای این بخش در نظر گرفته میشود .عالوه بر

قرار گرفتن در معرض دید ،معمو ًال در طراحی و جانمایی ساالد بار یا میز اردور ارتباط
مناسب با آشپزخانه جهت پشتیبانی ،مورد توجه است .در طراحی این فضا حرکت و

میز اردور رستوران البرز واقع در خیابان سهروردی  /طراحی و مدیریت اجرا توسط شرکت مهندسان

مشاور گسترش فن آوران ساخت

توقف مهمانها ،حرکت پرسنل آشپزخانه جهت پشتیبانی و نور کافی نیز میبایست
مورد توجه طراح قرار گیرد .از جمله حالتهای گوناگون نحوهی قرارگیری ساالد
بار در یک سالن ،میتوان به حالت خطی ،مرکزی U ،شکل و دورانی اشاره کرد.

سالن تشریفات

سالن رستوران آفتاب  /برج میالد ،تهران ،ایران

در برخی رستورانها عالوه بر سالنهای غذاخوری عمومی ،سالنهای مجزایی مربوط
به تشریفات ،مجالس و گردهماییها وجود دارد .سالنهای خاصی در رستورانها با
اهداف گوناگون طراحی میشوند .برخی از این نوع سالنها ظرفیت پذیرش مهمان
جهت ضیافتهای ویژه دارند و برخی جهت پذیرایی خصوصی از خانوادهها و افراد
طراحی میشوند .سالن ضیافت به طور معمول از یک میز اصلی و میزهای جانبی

تشکیل میشود؛ که میز اصلی عموم ًا بر روی یک سکو قرار میگیرد .در این گونه
سالنها ،یکی از عوامل مهم هنگام طراحی ،توجه به ازدحام مهمانها موقع پر و
خالی شدن یک باره سالن است .بر این اساس مسیرهای ارتباطی ،ورودی وخروجی،
آسانسور و راه پلهها باید به گونهای طراحی شوند که در حالت ازدحام و اوج حضور
جمعیت به راحتی مورد استفاده قرار گیرند .معموال برای برگزاری گردهماییها،
اینگونه سالنها مجهز به سیستمهای صوتی و تصویری مناسب میباشند.
1. serve saloon
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سلسلهمراتب فضایی سالن رستوران
با توجه به موضوعاتی که مطرح شده ،فضاهای گوناگون موجود در سالنهای رستوران میتوانند به ترتیب زیر در کنار هم قرار گیرند:

ورودی رستوران

محل تعویض
لباس

البی و
انتظار

سرویس
بهداشتی

پذیرش

بار

سالن سرو

سالن
تشریفات
سلسلهمراتب فضاهای موجود در سالن رستوران
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ساالد بار و
میز اردور
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روابط فضایی
رابطه ی بین بخشهای گوناگون سرویس گیرنده در رستوران ،با توجه به عوامل مختلف متفاوت است .ارتباط بین سالنهای عمومی و تاالرهای پذیرایی نیز میتواند تابع روند
طراحی و نیازهای طرح و نظر طراح باشد .مهمانان باید در هنگام ورود بتوانند مسیر حرکتی خود را تا رسیدن به سالن پذیرایی مورد نظر به راحتی و ترجیح ًا با طی مسافتی
کوتاه پیدا کنند .بنابراین در سالنهای پذیرایی ،فضای دسترسی ،سیرکوالسیون و روند حرکت مهمانان در هنگام ورود و خروج ،و پیشخدمتان در ارائهی خدمات از آشپزخانه
و بازگشت به سالن و کارکنان آشپزخانه در بخشهای مختص خود امری مهم محسوب میشود .سالنهای سلف سرویس به فضاهای دسترسی بیشتری نسبت به سالنهای
خدمات دهنده توسط پیشخدمت نیاز دارند.
در این نوع رستورانها رفت وآمد بیشتری در سالن اتفاق میافتد .بنابراین جهت آسایش مهمانان در حین صرف غذا ،عرض فضاها و راهروهای شکل گرفته بین میز و
صندلیهای رستوران میبایست افزایش یابد .در رستورانهای معمولی ،عرض مسیرهای عبوری به نحوهی ارائهی خدمات توسط پیشخدمتها در سالن وابسته است .در
رستورانهایی که پذیرایی به وسیله چرخدستیهای حمل غذا (ترولی) صورت میگیرد ،عرض بیشتری برای مسیرهای عبوری در نظر گرفته میشود .به طور کلی ،عرض
مسیرهای دسترسی در سالنهای معمولی دست کم  ۹۰سانتیمتر 1و در سالنهای سلف سرویس  ۲۱۰سانتیمتر است .این ابعاد ،در شرایط مطلوب تا  ۱۵۰یا  ۱۷۰سانتیمتر
نیز قابل افزایش است.
در طراحی مسیرهای حرکتی بخشهای خدماتی و پشتیبانی سالن سعی بر آن است تا کمترین میزان تداخل عملکردی و بصری برای افراد حاضر در سالن ایجاد شود .این
امر در عین این که باعث بهبود فضای سرویس گیرنده میشود ،سرویسدهی سریعتری را به دنبال خواهد داشت .برای دستیابی به چنین عملکردی ،در سالنهای گوناگون
راه حلهای متفاوتی وابسته به نظر طراح وجود دارد.2
نحوه استقرار و تعیین محور خدماتی سالن متاثر از هندسه و پالن سالن و ارتباط با آشپزخانه و سایر فضاهای مرتبط است.

 .1عرض بین  90تا  120سانتی متر ،امکان عبور صندلیهای چرخدار را میسر میسازد.
 .2غالم گردش ،راهرو یا پاگردی است که پیرامون گنبد ،تاالر یا حیاط میگردد .در لغت نامهی دهخدا این چنین تعریف شده است :غالم گردش دیوار حایلی میان حرم سرا و دیوان خانه است که معمو ًال در کاروانسراها،

در مقابل اتاقها و حجرهها تعبیه میشد .راهرو ،کریدور .اتاقی که میان دو اتاق واقع شود و به هر دوی آنها راه داشته باشد .ایوان دور عمارت ،راهروی اطراف بنایی بزرگ .هدف از ایجاد این فضا دسترسی به سالن

بدون تداخل عبوری و مزاحمت برای مهمانان میباشد.
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انواع سالن
با توجه به عوامل مؤثر بر طراحی سالن رستوران میتوان رستورانها را بر حسب نوع سالن پذیرایی به «رستورانهای خدماتدهنده توسط پیشخدمت» و «رستورانهای سلف
سرویس» تقسیم کرد.

ف سرویس
رستوران سل 

رستوران با ارائهی سرویس پذیرایی به

(خود پذیرایی)

وسیلهی پیشخدمت

انواع سالنهای رستوران

سرویس پذیرایی سالن رستوران البرز واقع در خیابان سهروردی  /طراحی و مدیریت اجرا توسط شرکت مهندسان مشاور گسترش فن آوران ساخت
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.1سالنهای پذیرایی
خدماتدهنده توسط پیشخدمت
در این گونه سالنها تمامی خدمات پذیرایی از مهمانها در رستوران توسط پیشخدمت و بر سر میز انجام میشود .در این حالت سالنهای پذیرایی میتوانند براساس نحوهی
چیدمان و فضاسازی مورد نظر شکل بگیرند .تناسبات فضای سالنها با توجه به ماموریت آنها متفاوت است.
در طراحی رستورانهای متفاوت در بدنهی شهری مناطق شلوغ و پر رفت و آمد ،این نکته در نظر گرفته میشود که افراد تنها برای صرف وعدهی غذایی خود به رستوران
مراجعه میکنند و بالفاصله پس از صرف غذا از رستوران خارج میشوند .در این گونه رستورانها متناسب با هدف افراد مراجعهکننده ،میزها ،صندلیها و نیمکتها به
گونهای طراحی و جانمایی میشوند که تنها برای سپری کردن زمان کوتاهی مناسب باشند و فضای خصوصی و راحتی در مقایسه با رستورانهای خانوادگی ارائه نمیدهند.
در این گونه چیدمان ،فضای اختصاص یافته برای هر شخص نیز کاهش پیدا میکند؛ تا جایی که در بافتهای شلوغ شهر ردیف صندلیهای رستوران به میز و نیمکتهای
مشترک بین افراد تبدیل میشوند.
در مقابل این نوع رستورانها ،سالنهایی در مناطق خلوت و بافت مسکونی دیده میشود که به عنوان رستورانهای خانوادگی به ارائهی خدمات میپردازند .در این رستورانها
میانگین زمان سپری شده در رستوران نسبت به حالت قبل به میزان قابل مالحظهای افزایش پیدا می کند؛ زمان سپری شده در این رستوران ها صرف معاشرتهای اجتماعی،
خانوادگی و شغلی میشود .این شرایط نیازمند چیدمانی راحت و در نظر گرفتن حریمهای شخصی و الگوی فضایی آرامش بخش برای افراد است .در چنین رستورانهایی
افراد فضای خصوصی تری دارند و زمان بین سفارش غذا تا تحویل آن بیشتر است.
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سلف سرویس سالن رستوران هانی واقع در خیابان مطهری /
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 .2سالنهای پذیرایی
سلف سرویس (خود پذیرایی)
در این گونه سالنهای پذیرایی ،انواع خوراک و نوشیدنیها در کانترهای گرم

خط سلف سرویس باید یخچال ،گرم کن ،خنککننده ،بنماری و کابینتهای

(بنماری) 1یا سرد ،در معرض دید مشتریان و در سالن پذیرایی قرار میگیرند.

نگهداری ظروف داشته باشد .دسترسی به تأسیساتی مانند تهویه ،آب ،برق و

مشتریان در ابتدای خط سلف سرویس ظروف مورد نیاز خود را برمیدارند و با

فاضالب ،عامل مهمی در جانمایی خط سلف سرویس در سالن است .4دید و

حرکت در طول خط پذیرایی ،انواع خوراک و نوشیدنیهای مورد نیاز خود را انتخاب

دسترسی مناسب به خط سلف سرویس در سالن نیز عامل تأثیرگذاری به شمار

میکنند و در انتهای خط ،وجه خدمات رستوران را به صندوق پرداخت میکنند

میآید .همچنین ،یکی از هدفها و سیاستهای اقتصادی طراحی رستوران ،در

و برای صرف غذا به سمت میزها میروند .2در این گونه سالنهای پذیرایی توجه به

نظر گرفتن نورپردازی مناسب در طول خط است؛ این کار کیفیت خوراک ارائه

توالی مراحل و خوراکی که در خط سلف سرویس قرار میگیرد ،3عامل بسیار مهمی

شده را بهتر نشان میدهد.

در طراحی خطی است.
در یک جمع بندی کلی ،عواملی که بر طراحی خط سلف سرویس تأثیرگذار هستند
عبارتند از:

عامل دیگری که در طراحی سالنهای سلف سرویس حائز اهمیت است ،عرض
فضاهای حرکتی در امتداد خط سلف سرویس در مکانهایی با فضای محدود
است .عرض فضای پشت خط نیز باید طوری در نظر گرفته شود که ارائهی خدمات

توالی مراحل و خوراک
تنوع خوراک و منوی رستوران
تقسیمبندی ناحیههای دمایی گوناگون

توسط آشپز پشت خط را به راحتی امکانپذیر سازد و در عین حال امکان حرکت
و پشتیبانی خط سلف سرویس را نیز فراهم آورد .معمو ًال در فضای پشت خط،
کابینتها و قفسههایی به منظور نگهداری ظروف سالن ،ظروف یک بار مصرف
و همچنین دستمالها و پاکتها ،تعبیه میشود .در طراحی این فضا عرض
کابینتها ،فضای ارائهی خدمات به مهمان (سرو غذا توسط آشپزها) و فضای
عبور و مرور به منظور پشتیبانی پشت خط حائز اهمیت است .کابینتهای پشت
خط با درهای کشویی طراحی میشوند تا کمترین فضا را اشغال کنند .پشتیبانی

حجم غذای تولیدی و ظرفیت سالن
عوامل مؤثر بر طراحی خط سلف سرویس در سالن

خط سلف سرویس به وسیلهی کمک آشپزها و پیشخدمتهای مربوطه انجام
میشود.

 .1طریقهی پخت و پز به روش بنماری (حمام آب) برای تهیهی غذاهایی است که نباید مستقیم روی آتش قرار گیرند .این روش برای گرم نگه داشتن انواع خوراک نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
 .2در نوع دیگری از رستورانها با نام بوفه آزاد ،ارائه غذا و نوشیدنی به صورت نامحدود میباشد ،به این صورت که در ابتدای ورود مبلغی کلی از مشتری دریافت میگردد و پس از آن استفاده از تمامی غذاها و
خوراکهای موجود در سالن آزاد میباشد.
 .3در ابتدای خط سلف سرویس مهمانها میتوانند ظروف مورد نیاز خود را تحویل بگیرند .در ادامه و در طول حرکت در خط به ترتیب بوفهی سرد ،ساالد ،دسر و نوشیدنی قرار دارند .سپس بخش خوراک گرم ،سوپ
و آش و در نهایت کبابها قرار دارند .ترتیب این مراحل به گونهای است که خوراک گرم در انتهای خط ارائه میشود تا مهمانها قبل از سرد شدن آن از صندوق عبور کرده و جهت صرف غذا به میز خود مراجعه کنند.
 .4به دلیل آلودگیهای ناشی از گرم کردن خوراک و حرکت آنها ،فضای پشت خط باید مجهز به کفشوی باشد ،بنابراین فضای پشت خط میبایست شیب مناسبی جهت شست و شو داشته باشد .با تعبیه جانمایی
کف شویهای متعدد میتوان از ایجاد شیبهای تند در کف سالن جلوگیری کرد.
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این دسته از کارکنان رستوران به محض کم شدن خوراک در خط نسبت به

محسوب میشود .چیدمان سالن ِسرو در رستورانهای سلفسرویس باید

جایگزینی آن اقدام میکنند .چگونگی پشتیبانی و روش جایگزین کردن خوراک در

به گونهای باشد که ازدحام خط در ساعات شلوغ رستوران باعث عدم آسایش

خطوط سلف سرویس میتواند عامل مهمی در جانمایی خط سلف سرویس به سالن

مهمانها و شکست حریم میزها نشود .این امر میتواند به وسیلهی ایجاد فاصلهی

و آشپزخانه باشد .آشپزخانهی رستوران در تماس مستقیم با خط سلف سرویس،

مناسب بین میز و صندلیای پذیرایی و خط سلف سرویس تأمین شود .خط

می تواند متصل به خط ،خدمات ارائه دهد .این ارتباط به شکل غیرمستقیم نیز

سلف سرویس میتواند در امتداد مسیر ورودی قرار بگیرد .در جانمایی خط سلف

قابل اجرا است .ارتباط غیرمستقیم بین خط سلف سرویس و آشپزخانه زمانی

سرویس تالش میشود به منظور آسایش مهمانها هنگام صرف غذا ،به سالن

صورت میگیرد که بین این دو فضا اختالف تراز وجود داشته باشد .در این

غذاخوری اشرافی وجود نداشته باشد .جانمایی صحیح خط سلف سرویس نسبت

حالت در ابتدا یا انتهای خط ،اتاقی مجزا مجهز به باالبرهای حمل خوراک و

به ورودی رستوران ،از رفت وآمدهای اضافی جلوگیری میکند و آسایش بیشتر

ظروف ،که به آشپزخانهی رستوران دسترسی دارد ،ساخته میشود و نیازهای خط

مهمانها را به دنبال دارد.

سلفسرویس از این طریق پشتیبانی میشود .به طور کلی توجه به جزئیات خط
سلف سرویس عامل مهمی در طراحی سالن رستوران محسوب میشود.

در یک نگاه کلی ،عواملی که بر جانمایی خط سلف سرویس یک سالن تاثیر

توجه به جزئیات خط سلف سرویس عامل مهمی در طراحی سالن رستوران

میگذارند عبارتند از:

دسترسی مناسب به ورودی
دسترسی مناسب به آشپزخانه
دسترسی مناسب به فضاهای حرکتی
دسترسی به تاسیسات مورد نیاز خط
شکل و هندسه و ارتباط ورودی ،آشپزخانه و سالن
سلف سرویس رستوران  / Grand Kitchenکشور کره جنوبی

عوامل مؤثر بر جانمایی خط سلف سرویس در سالن
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رستوران  ،Barbouniآتن ،یونان
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چیدمان و فضاسازی سالنهای سرو غذا
سالن هر رستوران به وسیلهی ترکیبهای گوناگونی از چیدمان ،دکوراسیون ،میز و صندلی شکل مییابد .تنوع سالنهای سرو غذا میتواند محصول عواملی همچون
فضاسازی ،نوع دکوراسیون و میز و صندلیهای موجود در سالن و همچنین نحوهی چیدمان آنها باشد .آنچه در چیدمان یک سالن اهمیت دارد ،نحوهی دسترسی و
آمد و شدها است .به همین سبب باید به عرض فضاهای تردد از میان میز و صندلیها و راهروهای شکل گرفته توسط آنها توجه کرد .مبلمان فضای سالن رستوران
میتواند به صورت نیمکتهای ثابت یا صندلیهای قابل جابه جایی تعیین شود .در طراحی رستورانهایی با نیمکتهای ثابت ،توجه به مسیرهای دسترسی اهمیتی دو
چندان مییابد .در طراحی این گونه رستورانها ،سعی میشود فضا به صورت ترکیبی از نیمکتهای ثابت و صندلیهای قابل جابه جایی طراحی شود .امکان جابه جایی
صندلیها در جهت تسهیل عبور و مرور معلولین نیز کاربرد دارد.
در طراحی و چیدمان سالن ،تعیین حریم و فضایی که مهمان به راحتی بتواند غذا بخورد ،مورد نیاز است .بطور کلی میزی به عرض  ۶۰سانتی متر و عمق  ۴۰سانتیمتر
میتواند برای هر شخص مناسب باشد .سرویسهای میز و صندلی بیشتر از  2نفر ،به فضای بیشتری برای قرارگیری ظروف و دسترسیها احتیاج دارند .در رستورانهایی
که با سرعت پر و خالی میشوند ،تا حد امکان از صندلیهای کوچک و چیدمان ساده استفاده میشود .این امر به این دلیل است که افراد زمان کمی را در این رستورانها
سپری میکنند .رستورانهایی که زمان بیشتری را به خدماتدهی میپردازند و بر جذابیت و کیفیت زمان سپریشدهی مهمانان تأکید دارند ،از میز و صندلیهای
بزرگتر ،راحتتر و با فاصلهی بیشتر در چیدمان سالن خود استفاده میکنند .آنچه که به عنوان سرانهی فضایی 1مطرح میشود ،متوسط حداقل فضای مورد نیاز است.

 .1سرانهی فضایی برابر است با سهم هر نفر از جمعیت از مساحت زیر بنای ساختمان که با واحد «متر مربع» بیان میشود.
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نیمکتهای ثابت و صندلیهای متحرک ـ رستوران بیگ بنگ ،میدان کودک ،تهران
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نیمکتهای ثابت و صندلیهای متحرک ـ رستوران بیگ بنگ ،میدان کودک ،تهران
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خدمات
نقش این فضا در تکمیل فعالیتهای سالن و آشپزخانه بسیار پر اهمیت است.
ارتباطات و نحوهی دسترسیهای فضاهای خدماتی با سالنها و آشپزخانه ،با توجه
به اهمیت نیازها ،کاربری و محرمیت آنها شکل میگیرد.

ضرورتهای اولیه طراحی فضاهای خدماتی:

فضاهای الزم جهت استقرار پرسنل و عوامل کنترل کیفیت

فضاهای بخش خدمات اداری

فضاهای الزم جهت استحمام و تعویض لباس پرسنل آشپزخانه

فضای مناسب برای سفارشهای بیرون بر و فضای الزم برای مشتریان منتظر

فضاها و تجهیزات غذاخوری و سرویس پرسنل

فضای الزم جهت استقرار نگهبان و تحویل گیرندهی بار

فضاها و تجهیزات آسانسور ،باالبرهای مخصوص و پلهها

سرویسهای بهداشتی مورد نیاز سالن

فضاهای پارکینگ و تجهیزات تحویل بار ،وزنکشی و انتقال به انبار

عوامل مؤثر در طراحی فضاهای خدماتی
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آنالیز فضاهای خدماتی
فضاهای خدماتی یک رستوران به نواحی زیر تقسیم می شوند:1

خدمات مهمان

خدمات پرسنل

خدمات اداری

فضاهای ارتباطی

تخلی ه بار

پارکینگ

این ناحیه جهت تأمین رفاه مراجعان ،شامل سرویسهای بهداشتی مهمان ،فضای بازی برای بچهها ،اتاق مخصوص کمکهای اولیه
و نمازخانه است.

این ناحیه ،فضاهای مورد نیاز کارکنان سالن و آشپزخانه ،مانند فضاهای استراحت و غذاخوری ،رختکنها و سرویسهای مخصوص
کارکنان را شامل میشود.

این ناحیه شامل اتاقهای مدیریت و بخشهای خرید ،کارشناسی و حسابداری است .فضای مخصوص سفارشات بیرونبر و نیازهای
آن نیز در این ناحیه جانمایی میگردد.

در این ناحیه ،نواحی گردش افقی در طبقات مانند ورودیها ،راهروها و فضاهای مکث و تقسیم در نظر گرفته میشود .همچنین نواحی گردش
عمودی بین طبقات از جمله آسانسورها ،باالبرها ،پلههای ارتباطی طبقات ،پلههای فرار ،پاگردها و رمپها در این نواحی تعبیه میگردد.

این ناحیه شامل فضاهای تحویل ،وزنکشی و انتقال بار است .در این ناحیه ممکن است باالبرهای حمل کاال به انبار یا پلههای
جداگانهای جهت ارتباط با سایر نواحی وجود داشته باشد.

این ناحیه شامل یک ورودی مشخص برای اتومبیلهای شخصی و یک ورودی مجزا جهت ارتباط ماشینهای تحویل بار به ناحیه

بارانداز است که ترجیح ًا از ورودی اصلی فاصله دارد و در دید عموم واقع نشده است.

فضاهای خدماتی
 .1بخشهای ذکر شده در این قسمت به صورت کلی و جامع تعریف شده است و ممکن است بنابر نیاز یک رستوران بخش یا بخشهایی از فضاهای ذکر شده حذف یا اضافه شوند.
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تفکیک فضاهای خدماتی در رستوران
ناحیهی خدماتی مهمان
این ناحیه شامل سرویسهای بهداشتی ،اتاق کمکهای اولیه و رختکن مهمان و نمازخانه است.

ایجاد سلسله مراتبی خاص جهت برخورداری از محرمیتهای صوتی و بصری و همچنین جداسازی ناحیه خشک و تر در طراحی

سرویسهای بهداشتی

اتاق کمکهای اولیه

رختکن مهمان

نمازخانه

ناحیهی خدمات مهمان
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سرویسهای بهداشتی الزامی است .معمو ًال در فضای یک سرویس بهداشتی ،وجود سرویس برای معلوالن ،فضایی جهت تعویض پوشک

نوزادان و تیشور در نظرگرفته میشود.

در این ناحیه از رستوران ،به مراجعهکنندگان خدمات درمانی فوری و سرپایی ارائه میشود تا مشکالت احتمالی پیشآمده بهبود یابد.
رعایت سلسلهمراتبی جهت ایجاد محرمیت در این ناحیه نیز الزامی است.

این بخش در مسیر فضای ورودی و قبل از محل ورود به سالن قرار دارد( .در صورت وجود البی این فضا در همان بخش تعبیه
میشود ).مشتریان و مهمانان پس از ورود میتوانند در صورت نیاز ،وسایل خود را به رختکن تحویل دهند.

در این ناحیه فضاهایی نظیر وضوخانه و جاکفشی ایجاد میشود .نکته قابل توجه در طراحی نمازخانه ورودی آن است که باید از جهت
مقابل قبله طراحی شود .تعبیه نمازخانه برای بانوان و آقایان به شکل مجزا الزامی است.
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ناحیهی خدماتی پرسنل
این ناحیه ،فضاهای مورد نیاز کارکنان سالن و آشپزخانه ،مانند فضاهای استراحت و غذاخوری ،رختکنها و دوشها و سرویسهای مخصوص کارکنان را شامل میشود.
در طراحی فضاهای خدماتی پرسنل ،ایجاد مسیرهای حرکتی مناسب و ارتباطات درست فضایی با آشپزخانهی رستوران امری ضروری است .به طور مثال اتاق استراحت،
سالن غذاخوری و همچنین رختکن کارکنان در ارتباط با آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی شکل میگیرد .بنابراین ،به منظور جلوگیری از رفت و آمدهای اضافی و ایجاد
مسیرهای غیرضروری و همچنین جهت عدم تداخل عملکردها میتوان به ایجاد مفصل ارتباطی مناسب بین این دو بخش فکر کرد .ناحیهی خدمات پرسنل را میتوان
به چهار گروه کلی تقسیمبندی نمود:

اتاق استراحت،
رختکن ،فضای
غذاخوری ،دوشها و
سرویسهای بهداشتی

رختشویخانه

آبدارخانه

فضای استقرار
نگهبانان

ت در رستوران تأمین
این ناحیه به کارکنان سالن و آشپزخانه مربوط است .در این ناحیه ،تمامی نیازهای کارکنان در زمان حضور و فعالی 
میشود .هر یک از کارکنان در ابتدا جهت تعویض لباس وارد فضای رختکن میشوند و پس از آمادهشدن ،به حوزههای جداگانه فعالیت
خود (آشپزخانه ،سالن و سایر فضاها) میروند .تمامی این فضاها براساس تعداد کارکنان مورد نیاز در یک رستوران طراحی میگردند.

این ناحیه ،فضاهایی را شامل میشود که مربوط به شستوشو ،اتوکشی ،بستهبندی لباس پرسنل و رومیزیها و  ...هستند؛ این
وسایل ،روزانه نیاز به شستوشو دارند.

آبدارخانه در راستای ارائهی سرویس و خدمات به کارکنان آشپزخانه و فضاهای اداری طراحی میشود .در هنگام طراحی آبدارخانه،
سرویسدهی سریع و دسترسی آسان به این دو بخش مدنظر قرار میگیرد.

در برخی از رستورانها تحویل بار در ساعاتی از شب صورت میگیرد ،بنابراین محلی برای اسکان نگهبان و مسئول تحویل بار الزم
است .این محل میتواند بهصورت فضایی مجزا در بخشهای خدماتی قرار گیرد و طراح آن میبایست ارتباط با محل ورود و خروج بار
و نظارت بر آمد و شد را مد نظر قرار دهد.

ناحیهی خدمات پرسنل
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ناحیهی خدمات اداری
این ناحیه شامل اتاقهای مدیریت و بخشهای خرید ،کارشناسی و حسابداری است .کارهای اصلی اداری در این ناحیه انجام میشود و فضای مخصوص سفارشات بیرونبر
و نیازهای آن نیز در این ناحیه جانمایی میگردد.
فضاهای خدماتی اداری به پنج ناحیهی جداگانه تقسیم میشوند:

مدیریت

حسابداری

خرید

اپراتور و سفارشات
بیرونبر

انتظار رانندگان

ناحیهی خدمات اداری

90

ت وآمد عموم و دسترسی مستقیم دور است؛ بهطوری که در طراحی چنین فضایی ،سلسلهمراتب ویژهای جهت ورود
این بخش ،از رف 
در نظر گرفته میشود .این فضا میتواند در حاشی ه فضاهای اداری یا در مرکز آن واقع شود.

تعداد قابل توجهی از نیروی دفتری در این بخش مشغول به کار هستند و معمو ًال ارتباط مستقیمی با بخش خرید دارند.

وظیف ه این بخش ،تأمین نیازهای آشپزخانه است .سفارشهای خرید از طریق سرآشپز به بخش خرید یا مدیریت ارائه میشود.

وظیف ه این بخش ،پاسخگویی به سفارشات بیرونبر است .عالوه بر فضای اداری مورد نیاز اپراتور ،در این بخش میتوان فضایی جهت
انتظار مشتریان حضوری به رستوران پیشبینی کرد.

این بخش میتواند در ارتباط با بخش اپراتور یا ب ه صورت مستقل جانمایی شود .سفارشات بیرون بر تلفنی توسط اپراتور به آشپزخانه
اعالم میشود و پس از آماده شدن ،در اختیار رانندگان جهت ارسال به مشتری قرار میگیرد.

فصل سوم ـ طراحی

فضاهای ارتباطی
در این ناحیه نواحی گردش افقی در طبقات مانند ورودیها ،راهروها و فضاهای مکث و تقسیم در نظر گرفته میشود .همچنین نواحی گردش عمودی بین طبقات از
جمله آسانسورها ،باالبرها ،پلههای ارتباطی طبقات ،پلههای فرار ،پاگردها و رمپ ها در این نواحی تعبیه میگردد.

ارتباطات افقی
راهروهای خدماتی میتوانند بین یک فضای سرویسدهنده و سرویس گیرنده ارتباط برقرار نمایند .این امر زمانی اهمیت پیدا میکند که فضای سالن در مسیر این دو
بخش قرار گیرد .حداقل عرض راهروهای خدماتی  ۲۱۰سانتی متر در نظر گرفته میشود.1

ارتباطات عمودی
پلهها:
امنیت و راحتی کاربران هنگام استفاده از پلههای داخل و خارج ساختمان از جمله مواردی است که میبایست هنگام طراحی آنها در نظر گرفته شود.2
آسانسور:
در طراحی یک رستوران برای جابهجایی افراد و حمل بارها میتوان از انوع آسانسور که شامل دو نوع «آسانسور کششی» و «آسانسور هیدرولیک» است،استفاده کرد.
3

4

به طور کلی ،نوع آسانسور براساس اهداف و تعداد کاربران آن تعیین میشود و این موارد در حین طراحی نیز مد نظر قرار میگیرد.

خدمات تخلیهی بار
این فضاها شامل بخشهای زیر میباشد:
1ـ پارکینگ وسایل نقلیه مخصوص حمل و تخلیه بار
2ـ بارانداز
3ـ انبار تجهیزات کمکی
4ـ بخش توزین و تحویل

نیمکتهای ثابت و صندلیهای متحرک
 .1ضوابط طراحی ساختمانهای اداری ،سازمان برنامه و بودجه ،وزارت مسکن و شهرسازی ،نشریه شماره .۱۷۸
 .2ارتفاع پلههای داخل ساختمان بین  ۱۵تا  ۱۷سانتیمتر باشد تا تردد افراد به آسانی صورت گیرد .ارتفاع پلههای خارجی هم نباید بیش تر از  ۱۳تا  ۱۵سانتیمتر باشد.
 .3آسانسور کششی :نیروی محرکه در این نوع آسانسورها از یک موتورالکتریکی که معمو ًال در باالی چاه آسانسور و در محلی به نام موتورخانه نصب گردیده ،تامین میشود .اساس کار این نوع آسانسورها بر اساس نیروی
اصطکاک بین سیم بکسلها و فلکه موتور است.
 .4آسانسور هیدرولیکی :در این آسانسورها کادر وزنه وجود ندارد و سیستم جک هیدرولیکی باید تمامی کابین و مسافران را جابهجا کند؛ بنابراین نیاز به موتورهای قویتری هست .در استفاده از این نوع آسانسورها
میتوان به محدودیت در ارتفاع و کندی نسبی سرعت آنها و تنها قرارگیری در چاهک را اشاره کرد.
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تجهیزات آشپزخانه
.1نگهداری و انبارکردن مواد
سردخانهها :سردخانهها در مدلهای گوناگون و برای کاربردهای گوناگون ساخته میشوند .دو نمونه رایج آنها در طراحی آشپزخانههای صنعتی ،سردخانههای زیر صفر
و باالی صفر میباشند .دمای سردخانه زیر صفر معموال بین  0تا  18-درجه سانتیگراد و دمای سردخانه باالی صفر بین  0تا  15+درجه سانتیگراد است .در سردخانهها
برای دسترسی آسان به مواد داخل سردخانه و همچنین استفاده بهینه از فضای سردخانه ،از قفسه سردخانه استفاده میکنند .این قفسهها با جنس استیل و در ابعاد
مختلف ساخته میشوند .در ساخت یخچالها و فریزرها برحسب سفارش از ورقهای استیل یا ورق رنگی و داخل آنها نیز از ورق استیل ،ورق رنگی و یا ورق گالوانیزه
استفاده میشود .یخچالها و فریزرها در انواع ایستاده و خوابیده و در مدلهای ویترینی و صنعتی ساخته میشوند.
بطری سرد کن :برای خنک نگهداشتن انواع بطری از این وسیله استفاده میشود که دمای پایینتری نسبت به یخچال دارد.
قفسه نگهداری ظروف :در آشپزخانهها پس از شستوشوی ظروف بزرگ باید آنها را در محلی قرار داد تا خشک شوند .برای این منظور از قفسه نگهداری ظروف استفاده
میشود؛ این قفسهها معموال در ابعاد  70*150*100و از جنس استیل ساخته میشوند.
چیلیک حبوبات :ظرفهای استوانهای دربدار هستند که جهت نگهداری از حبوبات استفاده میشوند و در دو نوع ثابت و چرخدار تهیه میگردند .جنس آن ها از استیل
یا گالوانیزه است .سایز چیلیک حبوبات معموال  85*47*47سانتیمتر میباشد.
کابینت زمینی و دیواری :در واحدهای مختلف آشپزخانههای صنعتی ،برای نگهداری ملزومات و لوازم آشپزی و همچنین رعایت بهداشت از کابینتهای زمینی یا دیواری
استفاده میشود .این کابینتها در ابعاد مختلف و به صورت نما استیل و تمام استیل ساخته میشوند .درب آنها بهصورت کشویی و یا لوالیی باز و بسته میشوند.
ترولی حمل مواد :برای جابهجایی بار و مواد غذایی داخل آشپزخانه از ترولی حمل مواد استفاده میشود .ابعاد آن معموال  20*80*60است.

 .2آمادهسازی و ماشینآالت مربوط

میز کار :با استیل و یا پلیاتیلن در ابعاد مختلف ساخته میشود و ارتفاع آنها معموال  85سانتیمتر است.

میز برنج پاککنی :از نظر ظاهری شبیه به میز کار استیل است؛ با این تفاوت که بدون
کفی بوده و حفرهای  7سانتیمتری برای انتقال برنج به ظروف دیگر دارد.
سینک و وان :سینکها در ابعاد گوناگون وجود دارند و عبارتند از :سینک تکلگن،
سینک دو لگن و سینک سه لگن
سیخهای کباب :سیخهای کباب از جنس استیل نگیر ،قطر  0.2و طول  65سانتی
متر میباشند .سیخهای استیل ،دو نوع کوبیده و برگ را شامل میشوند .سیخهای
استیل کوبیده در ماشین سیخگیر کباب نیز استفاده میشوند.
چرخ گوشت :در آشپزخانههای صنعتی برای چرخ کردن گوشت و پیاز استفاده میشود
و قدرتهای مختلفی دارد .در انواع رومیزی و ایستاده (تسمه ای) وجود دارد.
خاللکن :در آشپزخانههای صنعتی برای خرد کردن سیبزمینی،کلم و دیگر سبزیجات
از این ماشین استفاده میشود که دارای صفحههای مختلف برای خالل ،رنده ،چیپس

سمت راست ماشین سبزی خرد کن  -سمت چپ ماشین ظرفشویی
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و حبه میباشد.
پوستکن :در آشپزخانههای صنعتی برای پوست کندن سیب زمینی و هویج
استفاده میشود.
سبزی خرد کن :انواع مختلفی دارند که عبارتند از :سطلی ،بشقابی و موشکی
ماشین ظرفشویی :برای شستوشوی ظروف در تعداد باال از آن استفاده میشود
که شامل انواع مختلفی هستند.

 .3اجاق پختوپز

اجاق پلوپز :انواع پلوپز عبارتند از ساده و کوره دار؛ برای پخت برنج از اجاق پلوپز

اجاق پلوپز

 3یا  4ردیفه استفاده میشود که با توجه به طراحی آشپزخانه میتوان ترکیبی از
هر دو را استفاده کرد.
برای پخت برنج روی اجاق پلوپز  3ردیفه از انواع دیگ تا ظرفیت  10من استفاده
میشود که برای  170تا  200نفر مناسب است .برای پخت برنج روی اجاق پلوپز
 4ردیفه از انواع دیگ تا ظرفیت  15من استفاده میشود که برای  270تا  300نفر
مناسب است.
اجاق  4شعله :بهصورت ساده و فردار قابل ساخت میباشد؛ ابعاد آن بهطور
معمول  90*90*90است.درآشپزخانهها برای کارهایی از قبیل درست کردن چای و

اجاق  4شعله

سس و ...ازاجاق  4شعله استفاده میشود؛ همچنین برای درست کردن تهچین،
کوکو و  ...نیز از این نوع اجاق استفاده میشود.
اجاق گریل (گریدل) :ابعاد این اجاق معموال  90*90*85است که در همین ابعاد
بهصورت اجاق نیمگریل که دارای  2شعله میباشد نیز قابل ساخت است .در
آشپزخانهها برای سرخکردن انواع غذا نظیر :کتلت ،استیک ،همبرگر و ...از این
اجاق استفاده میشود.
دمکن برنج :انواع دمکن برنج عبارتند از :دمکن تکخانه به ابعاد ،95*95*120
دو خانه افقی  195*95*120و دو خانه ایستاده به ابعاد  95*95*192که برای دم
کردن برنج و درست کردن تهچین به کار میرود .انواع دمکن برنج با ابعاد مختلف
بهصورت سفارشی قابل ساخت میباشد.
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سیبزمینی سرخ کن :انواع سیبزمینی سرخ کن بهصورت رومیزی و مبله میباشند که انواع ایرانی و خارجی آن موجود است .برای سرخ کردن سیبزمینی -هاتداگ

 -ماهی و  ...از سیبزمینی سرخ کن استفاده میشود.

کبابپز :کبابپز استیل در ابعاد مختلف بهصورت سفارشی قابل ساخت میباشد؛ همچنین برای پخت همبرگر ،انواع چدنی در ابعاد استاندارد موجود است .برای درست

کردن جوجهکباب ،کباب کوبیده،گوجه و  ...از کبابپز استفاده میشود.انواع مختلف آن عبارتند از :کبابپز معمولی استیل و کبابپز نواری بدون دود.
هود :انواع هود عبارتند از هود دیواری و هود مرکزی که با اتصاالت مخصوص از سقف آویزان میشود و روی تجهیزات پخت نصب میگردد .انواع هود باتوجه به سفارش
مشتری از جنس استیل  -آلومینیوم یا گالوانیزه ساخته میشوند که دارای فیلتر و چراغ تونلی میباشند .در ساخت هودهای بزرگ برای استحکام بیشتر آنها از شاسی

پروفیل استفاده میکنند.

ماهیتابه گردان :این وسیله طوری طراحی شده که مواد داخل آن با چرخاندن دسته بهراحتی تخلیه میگردد و بههمین دلیل نظافت آن بسیار آسان است .برای سرخ
کردن سیبزمینی ،بادمجان و  ...از ماهیتابه گردان استفاده میشود.

 .4سرو غذا

کانتر گرم :در ابعاد مختلف و بهصورت سفارشی قابل ساخت است .برای سرو غذای آماده و پختهشده از کانتر گرم استفاده میشود که دارای ریل و فر است.

کانتر سرد :در ابعاد مختلف و بهصورت سفارشی قابل ساخت است .برای نگهداری و سرو اقالمی که نیاز به سرما دارند استفاده میشود؛ بهاینصورت که اقالمی مانند
نوشابه ،ساالد ،ماست و ...را در قسمت پایین قرار داده تا خنک شود؛ سپس در زمان سرو ،آنها را به قسمت باال انتقال میدهیم.
کانتر ساده :در ابعاد مختلف و بهصورت سفارشی قابل ساخت است .کانتر ساده در خط سلف سرویس برای نگهداری اقالمی مانند نان و ...استفاده میشود که نیاز به
سرما و گرما ندارد .بهصورت کابینتی ساخته میشود واز روی آن در هنگام سرو غذا میتوان بهعنوان میز کار استفاده کرد.
کانتر قاشق و چنگال :معموال در ابعاد  80*80*140ساخته میشود؛ ولی در ابعاد مختلف بهصورت سفارشی هم قابل ساخت است .برای نگه داشتن قاشق و چنگال در
زمان سرو غذا بهکار میرود که در ابتدای خط سلف سرویس قرار میگیرد.

هود و کباب پز

ماهیتابه گردان و کانتر قاشق و چنگال
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کانتر صندوق :در ابعاد  120*80*85ساخته میشود .جهت صدور فیش غذا و دریافت وجه از این کانتر استفاده میگردد.
کانتر زیر سماوری  :بهطور معمول در ابعاد  190*80*85ساخته میشود .از این کانتر جهت سرو چای استفاده میشود و سماور برقی یا ترموس را روی آن و بهطرف
مشتری قرار میدهند.
ریل هدایت :انواع ریل به صورت ثابت یا متحرک میباشد که پایههای آن بهصورت زنجیر یا نوار به یکدیگر متصل شده و برای هدایت مهمانان به سمت خط سلف سرویس
بهکار میرود.
سماور ترموس :سماورها در دو نوع گازی و برقی و در ظرفیت های  30-20-10و...لیتری موجود هستند .انواع سماور گازی در دو نوع ساده و تنورهدار ساخته میشوند.

برای درست کردن چای از سماور و برای گرم و یا سرد نگه داشتن آب در مدت محدود از ترموس استفاده میشود.

ترولی جمعآوری ظروف :ترولیها در انواع  2یا  3طبقه و در ابعاد  90*50*90و از جنس استیل و پالستیک هستند .برای جمعآوری ظروف کثیف از روی میزها از ترولی
جمعآوری ظروف استفاده میشود.
ماشین یخساز :در انواع خارجی و ایرانی در ابعاد و ظرفیتهای مختلف از  50تا  550کیلویی ساخته میشوند و برای تهیه و در دسترس بودن همیشگی یخ در مکانهای
مختلف کاربرد دارند.
آب سردکن :دارای انواع مختلفی از جمله آب سردکنهای ساده ،دومنظوره و گرمکن ایستاده و رومیزی میباشد و برای تهیه و در دسترس بودن همیشگی آب آشامیدنی
خنک استفاده می شود .آب سردکن در ابعاد مختلف و ظرفیتهای متفاوت موجود است.

کانتر زیرسماوری

ترولی جمعآوری ظروف
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ریل هدایت کننده

ماشین یخساز

فصل چهارم ـ تجهیزات و تأسیسات آشپزخانه

تجهیزات آشپزخانه بههمراه ابعاد آنها
تجهیزات برودتی
نام دستگاه

ابعاد (سانتیمتر)
ارتفاع*عمق*عرض

یخچال /فریزر ایستاده (دو درب متام

148*80*208

یخچال /فریزر ایستاده (متام استیل)

72*80*208

یخچال /فریزر ایستاده (دو دربشیشه ای)

148*80*208

استیل)

یخچال /فریزر ایستاده (درب شیشه ای)

یخچال رویه میز کار
فریزر رویه میز کار

یخچال رویه میز کار
فریزر رویه میز کار

تصویر

72*80*208

150*80*85
190*80*85
220*80*85

( 150*80*70چهارکشو) ( 190*80*70شش
کشو)
( 150*80*85چهار کشو)
( 190*80*85شش کشو)
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طراحی رستوران

نام دستگاه

فریزر صندوقی ( 4 ،2و  6درب)
سردخانه بیمارستانی
سردخانه باالی صفر و زیر صفر

72*80*208
230*90*190
ابعاد متغیر

یخچال ایستاده نوفراست

( 70*70*200یک درب)
( 160*80*240چهار درب)
200/70/150*75*230

یخساز قالبی

ابعاد متغیر

یخچال ایستاده قصابی

آب سردکن صنعتی
توزیع آب سرد و گرم ایستاده
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ابعاد (سانتیمتر)
ارتفاع*عمق*عرض

ابعاد متغیر

تصویر

فصل چهارم ـ تجهیزات و تأسیسات آشپزخانه

تجهیزات پخت
نام دستگاه

ابعاد (سانتیمتر)
ارتفاع*عمق*عرض

اجاق گاز چهارشعله فردار
اجاق گاز چهارشعله کابین دار
اجاق گاز دو شعله کابین دار

80*90*85
80*90*85
40*90*85

گریل سنگی چدنی
گریدل گازی کابین دار
میز کار کابیندار داخل خط پخت

80*90*85

سرخ کن دو سبد ایستاده
شوت سیبزمینی کابیندار

40*90*85

اجاق گاز دو و چهار شعله رومیزی
گریل الو استون رومیزی
گریل نیم تخت و نیم شیار رومیزی

90*70*30
60*70*30

تصویر
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طراحی رستوران

نام دستگاه

ابعاد (سانتیمتر)
ارتفاع*عمق*عرض

دیگ چلوپز
دیگ خورش پز

130*115*90

تابه گردان

120*90*85

فر بخارپز ایستاده تحت فشار
کباب پز اتوماتیک ایستاده
فر کانوکشن

88*100*198
1850*895

پلوپز صنعتی (مشعل دار -ساده)
کباب پز گازی
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ابعاد متغیر

100*100*55
75*75*55
50*50*55
40/45/50/60

تصویر

فصل چهارم ـ تجهیزات و تأسیسات آشپزخانه

نام دستگاه

ابعاد (سانتیمتر)
ارتفاع*عمق*عرض

دم کن برنج
اجاق شش شعله پایه دار

( 195*90*120دو خانه)
( 90*96*120تک خانه)
130*90*85

هود دیواری
هود مرکزی

ابعاد متغیر

سانتریفیوژ صنعتی

ابعاد متغیر

تصویر
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تجهیزات سرو غذا
نام دستگاه

ابعاد (سانتیمتر)
ارتفاع*عمق*عرض

کانتر سرد

150*80*85

کانتر گرم

190*90*85

کانتر ساده

120*80*85

رف و ریل سلف سرویس

ابعاد متغیر

هدایت کننده

ابعاد متغیر

ترولی  2طبقه و  3طبقه استیل
ترولی  2طبقه گود استیل
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95*50*90

تصویر

فصل چهارم ـ تجهیزات و تأسیسات آشپزخانه

نام دستگاه

ابعاد (سانتیمتر)
ارتفاع*عمق*عرض

ترولی حمل ترموس استیل

95*50*90

ترولی بن ماری گرم سیار

110*65*90

بن ماری رومیزی

110*65*30

شفینگ دیش مستطیل استیل

62*35*43

شفینگ دیش بیضی استیل

65*55*46

شفینگ دیش سوپ و خورشت استیل

65*55*46

شفینگ دیش مستطیل استیل

64*36*37

شفینگ دیش گرد استیل

40*40

تصویر
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نام دستگاه

انواع بن ماری ساده و آبکشی

106

ابعاد (سانتیمتر)
ارتفاع*عمق*عرض

تصویر

فصل چهارم ـ تجهیزات و تأسیسات آشپزخانه

نام دستگاه

گرمخانه غذا

گرمخانه گازی
گرمخانه برقی

ابعاد (سانتیمتر)

تصویر

90*60*110
50*60*110

75*75*185
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تجهیزات فست فود
نام دستگاه

ابعاد (سانتیمتر)

فر پیتزا گازی

1425*1175*990

پایه فر پیتزا

1225*1175*850

فر پیتزا ریلی

ابعاد متغیر

شوت سیب زمینی
شوت همبرگر و پیتزا

ابعاد متغیر

150*80*85
تاپینگ پیتزا

190*80*85

تاپینگ پیتزا رومیزی

150*33*43
190*33*43

150*80*85

تاپینگ پیتزا با اختالف سطح
دستگاه پودر زن
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190*80*85
ابعاد متغیر

تصویر

فصل چهارم ـ تجهیزات و تأسیسات آشپزخانه

نام دستگاه

دستگاه سس زن مرغ سوخاری
دستگاه پخت مرغ سوخاری

گرمخانه رومیزی مرغ سوخاری
گرمخانه مرغ سوخاری دیجیتال

دستگاه مرغ بریان
هات داگ پز گازی

ساالماندر
سرخ کن دو سبده

ابعاد (سانتیمتر)

تصویر

ابعاد متغیر

ابعاد متغیر

ابعاد متغیر

ابعاد متغیر
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طراحی رستوران

نام دستگاه

ابعاد (سانتیمتر)

دستگاه کباب ترکی گازی

ابعاد متغیر

همبرگر زن دستی و اتوماتیک

ابعاد متغیر

خمیربازکن پیتزا
ساندویچ میکر

توستر نان همبرگری
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ابعاد متغیر

ابعاد متغیر

تصویر

فصل چهارم ـ تجهیزات و تأسیسات آشپزخانه

نام دستگاه

هات داگ بخارپز
هات داگ پز لوله ای

گرمخانه رومیزی

آسیاب قهوه
اسپرسو

بلندر صنعتی یک و دو خانه

ابعاد (سانتیمتر)

تصویر

ابعاد متغیر

ابعاد متغیر

ابعاد متغیر

ابعاد متغیر
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طراحی رستوران

نام دستگاه

میلک شیک تک و سه خانه
آمبیوه گیر صنعتی

مساور برقی و گازی
شیرگرم کن

بستنی ساز
یخ در بهشت (فالوده) ساز

آب پرتقال گیر
دستگاه نوشابه ساز
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ابعاد (سانتیمتر)

ابعاد متغیر

ابعاد متغیر

ابعاد متغیر

ابعاد متغیر

تصویر

فصل چهارم ـ تجهیزات و تأسیسات آشپزخانه

ماشینآالت آشپزخانه
نام دستگاه

پوست کن
همزن دستی

خالل کن و رنده

سبزی خردکن بشقابی
سبزی خرد کن

چرخ گوشت

ابعاد (سانتیمتر)

تصویر

34/5*80
44*98/5
ابعاد متغیر

56*26*46

ابعاد متغیر

80*100*70
56*22*59
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نام دستگاه

ابعاد (سانتیمتر)

کالباس بر

ابعاد متغیر

اره استخوان بر

ابعاد متغیر

خمیرگیر پیتزا
میکسر

سلفون کش
چرخ گوشت تسمه ای
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ابعاد متغیر

ابعاد متغیر

تصویر

فصل چهارم ـ تجهیزات و تأسیسات آشپزخانه

تجهیزات آمادهسازی
نام دستگاه

ابعاد (سانتیمتر)

سینک دو لگنه کابینت دار

190*65*85

سینک شست و شوی دو لگنه با پایه

150*65*85

وان چلو صاف کنی
آبچکان سیار

تانک شست و شو
وان سیار استیل

میز کار با صفحه استیل
میز کار با صفحه چوب

تصویر

150*65*55
190*65*55
105*55*160

150*65*85
190*65*85
70*60*85

150*65*85
150*65*85
190*65*85
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نام دستگاه

کنده زیر ساطور چوبی
کنده زیر ساطور پلی اتیلن

116

ابعاد (سانتیمتر)

50*50*85

تصویر

فصل چهارم ـ تجهیزات و تأسیسات آشپزخانه

تجهیزات پختوپز
نام دستگاه

دم کن برنج

کباب پز تونلی
کباب پز نواری

کباب پز گازی
تابه گردان

ابعاد (سانتیمتر)

تصویر

195*90*120
90*96*120

ابعاد متغیر

ابعاد متغیر
120*90*85

100*100*55
پلوپز صنعتی

50*50*55
75*75*55
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نام دستگاه
طبقه بندی سیخ کباب چرخدار
جای سیخ کباب چرخدار
سیخ شور

دستگاه مولد آب جوش
(تامین کننده آب جوش برای پخت برجن و)...

60*60*120
ابعاد متغیر
110*70*80

ابعاد متغیر

اجاق گاز چهارشعله فردار

80*92*85

اجاق گاز شش شعله پایه دار

120*90*85

اجاق نیم گریل فردار
اجاق گریل فردار
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ابعاد (سانتیمتر)

80*92*85

تصویر

فصل چهارم ـ تجهیزات و تأسیسات آشپزخانه

نام دستگاه

دیگ دو جداره  150و  250لیتری
تابه گردان  120/100/80لیتری

ابعاد (سانتیمتر)
80*90*85
100*90*90
120/100/80*90*58

گرم خانه مرطوب

ابعاد متغیر

سرخ کن دوسبده مبله

60*90*85

دیگ دو جداره پخت خورش

ظرفیت های  100لیتری و  250لیتری

دیگ دوجداره پخت برجن

ظرفیت های  170و  300لیتری

پاتیل برجن خیس کنی

تصویر

ابعاد متغیر
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نام دستگاه

ابعاد (سانتیمتر)

قفسه ظروف بزرگ

90*80*105

سکوی نگهداری برجن

600*70*20

گاری حمل دیگ

60*50*40

چلیک زباله

50*80

ترازوی دیجیتال

ابعاد متغیر

باسکول دیجیتال

کابینت دیواری
کابینت زمینی
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90*30*60
150*30*60
190*30*60

تصویر

فصل چهارم ـ تجهیزات و تأسیسات آشپزخانه

نام دستگاه

ابعاد (سانتیمتر)

کابینت ایستاده

130*50*180

چلیک نگهداری حبوبات

60*60*70

تابه خورشی چکشی

ابعاد متغیر

تصویر

تابه مرغی چکشی
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طراحی رستوران

تجهیزات ظرفشویی
نام دستگاه

ابعاد (سانتیمتر)

شیرآب مخصوص ظرفشویی

ابعاد متغیر

ظرفشویی زیرکانتر

ظرفشویی  1200بشقاب در ساعت

ظرفشویی ریلی اتوماتیک

122

ابعاد متغیر

1547*746*755

تصویر

فصل چهارم ـ تجهیزات و تأسیسات آشپزخانه

تأسیسات فنی
رستوران به عنوان یک فضای عمومی نیازمند تاسیسات مشابه با سایر فضاها
است .ولی به طور خاص مهمترین بخش تاسیسات رستوران شامل موارد زیر
میباشد.

انتخاب سیستمهای تهویه مطبوع
سیستمهای تاسیساتی در رستوران به طور معمول با فرسایش بسیار زیاد مواجهاند.
چرا که به دلیل گرما ،رطوبت و شرایط سخت کاری و محیط پر از برخورد آشپزخانه
معموال سیستمهای تاسیساتی درون رستوران از استهالک بیشتری نسبت به
فضاهای دیگری برخوردارند؛ لذا مهمترین هدف طراحی تاسیسات فضای رستوران
پس از عملکرد صحیح ،دوام آن است .بدین منظور تجهیزات مکانیکی و الکتریکی
مخصوص برای استفاده در فضای رستوران طراحی شده است که میبایست در
انتخاب مناسبترین آنها برای فضای رستوران دقت کافی داشت.

سیستمهای حرارتی و برودتی

تاسیسات رستوران

سیستمهای تهویه و تامین هوای تازه

موقعیت ساختمان

سیستمهای فاضالب و چربیگیر

بارهای حرارتی و برودتی ساختمان

سیستمهای اعالم و اطفای حریق

تصویر طراح از محیط دلخواه او

سیستمهای آبرسانی

مقدار سرمایهی موجود

عوامل مؤثر در انتخاب سیستم تهویهی مطبوع
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وسایل گرمایشی و سرمایشی
در تامین سرمایش و گرمایش رستوران معموال از سیستمهای گرمایشی و سرمایشی هواساز استفاده میشود و بدین شکل هم گرما و سرما و هم هوای تازه تامین میگردد.
کولرهای آبی به دلیل تولید رطوبت در رستوران و آشپزخانه توصیه نمیشوند .همچنین اسپیلیت یونیتها نیز به دلیل عدم تامین هوای تازه پیشنهاد نمیشوند ولی در
صورت تامین هوای تازه از طریق کانالهای هوا رسان استفاده از اسپیلیت یونیتها امکانپذیر است.

سیستمهای آبرسانی و گازرسانی
یک شبکهی آبرسانی ،مجموعهای وسیع از لولههایی با اتصاالتی نظیر سهراهی ،زانویی ،تبدیل و شیرفلکهها است .استفاده از متریالی که دیرتر پوسیده شود و طراحی
صحیح لولهکشی به طوری که کلیه مصرفکنندهها از فشار و سرعت کافی آب بهرهمند باشند ،امری ضروریست.

تأمین آب سرد و گرم بهداشتی
یکی از نیازهای اصلی آشپزخانههای صنعتی ،تأمین آب سرد و گرم بهداشتی است که در آمادهسازی و شست و شوی مواد اولیه ،پخت غذا و شست و شوی ظروف و نیز
دوشها و سرویسهای بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد .آب سرد و گرم ،میبایست در طول جریان آمادهسازی غذا همهی استانداردهای آب شرب را داشته باشد.
میزان مصرف آب هر یک از بخشها ،همچون سینکهای شست و شو و ظرفشویی از جداول معتبر مانند مبحث  ۱۶مقررات ملی ساختمان ایران استخراج میشود و
همین مقادیر در محاسبهی اندازهی لولهها و تعیین حجم مورد نیاز مخازن ذخیره و منابع کویلدار تولید آب گرم مصرفی مالک عمل قرار میگیرد.

سیستمهای تهویه
در آشپزخانههای صنعتی برای خروج و تخلیهی هوای گرم و مرطوب آغشته به چربی ،هودهایی بر روی سکوهای پخت تعبیه میگردد .هودها به صافیهای چربیگیر،
چراغهای تونلی و افشانک آتشنشانی مجهز هستند .پهنای هود در هر سکوی پخت ،تابعی از مساحت آن سکو است و عموم ًا در ارتفاع  ۱۸۰سانتیمتری نسبت به کف

تمام شدهی آشپزخانه ،در باالی سکوهای پخت نصب میشوند .طراحی این هودها باید به گونهای باشد که بتواند در فضای آشپزخانه ،حداقل  ۲۰بار عمل تعویض هوا را
در هر ساعت انجام دهد .فیلترهای چربیگیر موجود برای استفاده در هودها دارای ابعاد  ۵۰×۵۰×۵۰سانتیمتر هستند و در ریلهای مخصوصی نصب میشوند که قابلیت
جابه جایی جهت شست وشو یا تعویض دارند .هودها به دو شکل مرکزی (چهار طرفه) و دیواری (سه طرفه) تولید میشوند .به دلیل وجود حجم زیاد آشپزی ،در این نوع
آشپزخانهها به هودهای صنعتی نیاز است؛ این هودها باید دارای فاکتورهای زیر باشند:
1ـ استفاده از ورق استنسل استیل در بدنهی هودها
2ـ استفاده از فیلترهای چربی گیر
3ـ استفاده از کانال تخلیهی هوا
4ـ استفاده از اتصاالت هوابندی کانال تخلیهی هوا
5ـ استفاده از دستگاه سانتریفیوژ در اندازه و ابعاد مختلف و براساس نیاز و حجم محل آشپزی
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سیستم تهویهی مطبوع پیشنهادی
گرمایش آشپزخانههای بزرگ کار چندان مشکلی نیست؛ زیرا گرمای حاصل از تجهیزات پخت غذا نظیر گازها ،فرها و منقلها فضای آشپزخانه را گرم نگه میدارند .اما
خنک کردن آنها بسیار پرهزینه است .در این نوع آشپزخانهها ،کاهش رطوبت از طریق تخلیهی هوا مهمترین مسأله است .بنابراین بهتر است هوای کلی آشپزخانه به جز
از راه فنهایی که در خروجی کانالهای هود و کباب پز نصب میشوند ،به شکل طبیعی نیز از طریق مسیرهایی که به بام هدایت میشوند ،تخلیه گردد.
آشپزخانههای صنعتی به غیر از فضای اصلی پخت و پز ،بخشهای متعددی همچون ورودی مواد خام ،انبار ،بخش آمادهسازی ،شست و شو ،سرویسهای بهداشتی
و سردخانه نیز دارند .برای تأمین هر چه بهتر گرمایش و سرمایش و همچنین کاهش هزینهی سرمایش فضاهای جنبی بهتر است تا حد امکان فضاهای جنبی شرایط
مناسبتری داشته باشند .به عنوان مثال بهتر است خرد کردن گوشت ،سبزی یا سیبزمینی در فضای جداگانهای ،در مجاورت آشپزخانه انجام شود یا ماشین ظرفشویی
و لگنهای شست و شوی ظروف در اتاق مستقلی قرار گیرند .با وجود این که جداکردن فضای پخت و پز از فضاهای جنبی به کاهش هزینه و مشکالت تهویهی گرمایش
و سرمایش آشپزخانهها کمک میکند ،اما ممکن است در ارتباط کاری بین قسمتهای مختلف آن خلل وارد نماید.

اگزاست فن
فنها در محدوده ســــالن و
آشپزخانه یک رستوران ،بیشترین
کاربرد را دارند .اگـــزاست فنها
هوای نامطبــوع را خارج و هوای
تازه را جایــــگزین آن میکنند.

هوای تخلیه شده از سـالن ،عموم ًا
به فضای آشپزخانه منتقل میشود
تا با هوای گرم ،دودآلود و نه چندان
سالم آن ترکیب و در نهایت از آن
محل خارج شود .این دستگاه جهت
سیرکوالسیــون و تهویهی هوای
مکانهای صنعتی ،سالنهای بزرگ
و کوچک به کار میرود.
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خصوصیات اساسی سیستم فاضالب
ساختمان یک رستوران باید سیستمی داشته باشد که بتواند فاضالب را از تمام سرویسهای بهداشتی و تجهیزات موجود به طور کامل جمعآوری کند و آن را به شبکهی
فاضالب شهری ،مخازن سپتیک و دیگر نقاط مورد نظر انتقال دهد .سیستم فاضالب یک ساختمان هنگامی اصولی و منطبق با ضوابط خواهد بود که عالوه بر انتقال
فاضالب ،مانع از ورود گازهای آلوده و بوهای ناخوشایند آنها به درون ساختمان شود .در ساختار این گونه سیستمهای فاضالب ،لولههای هواکش ،ونت و همچنین
دریچههای بازدید جهت زدودن گرفتگیهای احتمالی وجود دارد.

جمعآوری و دفع فاضالب چرب
فاضالب یک آشپزخانهی صنعتی را قسمتهای مختلف آشپزخانه مانند سینکهای آمادهسازی ،سینکهای شست و شوی ظروف ،ماشینهای ظرفشویی ،آبکشی برنج
و حبوبات ،کف شویهای آشپزخانه و کانترهای سرو غذا تولید میکنند .این فاضالب عمدت ًا تشکیل شده از چربی ،روغن و پس ماندهی غذا است و در گروه فاضالبهای
چرب قرار میگیرد .سیستم جمعآوری فاضالب باید یک یا چند مسیر اصلی داشته باشد که در انتهای آنها دریچهی بازدید وجود دارد .شاخههای فرعی فاضالب باید با
زاویهی  ۴۵درجه به مسیرهای اصلی متصل شوند.
در انتهای تمامی خطوط اصلی و فرعی و همچنین از هر تولیدکننده فاضالب نیز باید انشعابی جهت تخلیه بوی بد و گازهای تولید شده فاضالب گرفته شود .این انشعابات
در زیر سقف آشپزخانه به یکدیگر متصل میشوند و به وسیله یک یا چند رایزر ونت ،کار خود را انجام میدهند .با توجه به چرب بودن فاضالب و رسوب چربی در جدارهی
لولهها و تنگتر شدن مسیر گذر فاضالب ،سایز لولهها در کلیه مسیرهای اصلی و فرعی میبایست یک سایز بزرگتر از اندازههای به دست آمده انتخاب گردد.
لوله اصلی برای خروج فاضالب ،قبل از اتصال به هرگونه سیستم باید به یک چربیگیر مجهز باشد .انتخاب ظرفیت مناسب برای چربیگیر به عوامل مختلفی چون تعداد
غذاهای تولید شده در شیفت شلوغ رستوران (به طور معمول نهار) ،حجم فاضالب تولید شده ،مدت زمان باقی ماندن در فاضالب برای جداشدن چربیها و ضریب
ذخیرهسازی فاضالب که با تعداد ساعات کاری رستوران در طول شبانه روز متناسب است ،بستگی دارد و با توجه به میزان فاضالب تولیدی که معموال  ۷۵درصد مقدار
مصرف آب در شیفت اصلی (معموال وعده نهار) است ،محاسبه میشود.

سیستمهای اطفاء حریق
در آشپزخانهی یک رستوران باید حسگرهای حرارتی (دتکتور حرارتی) در سقف و همچنین در کانال هودهای تخلیهی هوا ،وجود داشته باشد تا در زمان حریق ،آن را
تشخیص داده و اعالم کند .همچنین نصب دمپرهای اتوماتیک ضد حریق در کانالهای هوای تازه و اگزوز به منظور ممانعت از سرایت آتش به سایر فضاها ،مانند محوطهی
رستوران ،الزامی است .جهت اطفای حریق در یک آشپزخانهی صنعتی ،استفاده از تجهیزات زیر توصیه میشود:
ـ جعبه آتش نشانی متصل به دو سیستم خشک و تر
ـ کپسولهای چرخ دار
ـ کپسولهای قابل حمل
ـ پتوهای اطفای حریق
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سیستمهای روشنایی
روشنایی مناسب برای یک مکان با توجه به کاربری ،ابعاد ،جنس و رنگ دیوارهای آن فضا طراحی میشود .تأسیسات مربوط به روشنایی فضای یک رستوران نیازمند
محاسبات خاص براساس کاربری آن فضاست .محاسبات طراحی روشنایی با توجه به نظر طراح آغاز میشود .به عنوان مثال ،رنگ نور ساطع شده از منبع نوری ،بر حسب
نوع محیط و طراحی آن ،میتواند متفاوت باشد .برای محیطهای سرزنده و پویا ،از نورهای گرم و برای محیطهایی که بیشتر کاربری استراحتگاه دارند ،از نورهای سرد
استفاده میشود.
محاسبات روشنایی اماکن داخلی در راستای تعیین نوع ،تعداد و چیدمان چراغهای الزم جهت ایجاد روشنایی مطلوب در مکانهای سربسته انجام میشود.
چراغها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

مستقیم

یکنواخت

غیرمستقیم (دکوراتیو)
انواع سیستم روشنایی

هر چقدر به سوی سیستم غیرمستقیم برویم ،مجبور خواهیم شد از تعداد چراغ و المپ بیش تر یا از المپ های پر نورتر برای ایجا نور کافی استفاده کنیم .در آشپزخانهها
معمو ًال از نور یکنواخت استفاده می شود؛ ولی در سالن ها ،با توجه به نیاز فضا ،از هر سه حالت نور ممکن است استفاده شود.
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تعیین نوع چراغ و المپ
نوع چراغ و المپها در فضاهای مختلف ،با توجه به نیازها و ابعاد فضای مورد نظر تعیین میشود .به عنوان مثال ،المپهای التهابی به دلیل ضریب بهرهی کم ،برای
فضاهای بزرگ یا ارتفاع زیاد مناسب نیستند .توان الکتریکی المپهای جیوهای بسته به ارتفاع فضای موجود متفاوت است.

در آشپزخانهها معمو ًال از نورپردازی یکنواخت استفاده میشود و با توجه به فضای آشپزخانه ،معمو ًال المپ و چراغهایی از نوع مقاوم در برابر حرارت ،رطوبت و ضربه
انتخاب میشوند .به طور کلی در آشپزخانههایی که در معرض دید نیستند ،از نورهای دکوراتیو استفاده نمیشود .در سالنها ،با توجه به چیدمان و معماری داخلی،
میتوان از انواع متنوعی از نورپردازی استفاده کرد.

تعیین ضریب انعکاس
از جمله عواملی که در طراحی روشنایی و نورپردازی یک فضا مد نظر قرار میگیرند ،ضرایب انعکاس کف ،سقف و دیوار با توجه به رنگ و جنس سطوح است.

تعیین ضریب نگهداری
عامل دیگری که در محاسبات روشنایی فضای رستوران تأثیرگذار است« ،ضریب نگهداری» نام دارد .این ضریب به عواملی همچون بازهی زمانی تمیز کردن ،تعمیر و
تعویض چراغها و المپها ،میزان آلودگی محیط ،میزان افت فشار نوری چراغها در گذر زمان ،میزان افت ضریب انعکاس سطوح در گذر زمان ،دما و حتی درصد از دست
رفتن کارایی مناسب قطعات داخلی المپها وابسته است .در محاسبات نورپردازی ،ضریب نگهداری براساس فعالیتهای جاری در آشپزخانهی رستوران ،میزان دمای
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آشپزخانه ،فرایند پخت و پز و میزان آلودگیهای محیط اعمال میشود.
پس از انجام محاسبات مربوط به تعیین روشنایی ،تعداد منابع نوری مشخص میشود و نحوهی چیدمان چراغها تعیین میگردد.
استانداردهای چیدمان چراغها و فواصل آنها در کاتالوگهای گوناگون موجود است.

سیستم تغذیهی اضطراری
بسیاری از ابزار ،تجهیزات و دستگاههایی که در رستورانها استفاده میشوند (ابزار پخت و پز ،تهویه ،ایمنی ،گرمایش و سرمایش) با انرژی الکتریکی کار میکنند و البته
با قطع شدن منبع برق اصلی ،فعالیت آنها متوقف میشود .وجود سیستم برق اضطراری و ایمنی در رستورانها از خاموش شدن تجهیزات برقی در زمان قطع برق اصلی
جلوگیری میکند .این شرایط با جایگزینی یک شبکهی برق اضطراری به جای شبکهی اصلی انجام میشود .گاهی این جایگزینی باید آن چنان سریع انجام شود که اختاللی
در کارکرد مصرف کنندهها به وجود نیاید .منابع تغذیهی اضطراری که وظیفهی تأمین برق در هنگام قطع برق شبکه را به عهده دارند ،براساس خصوصیات سیستم مورد
تغذیه ویژگیهای متفاوتی دارند و در کل میتوان آنها را به صورت زیر طبقهبندی کرد:

سیستم برق اضطراری با وقفه

سیستم برق اضطراری بدون وقفه

سیستم مختلط
انواع سیستم تغذیه اضطراری

عوامل مختلفی نظیر ابعاد تجهیزات ،نیازهای فضایی دستگاه (مانند رطوبت و گرما) ،وجود یا عدم وجود وقفه در زمان سوئیچ کردن و به کار انداختن سیستم به صورت
دستی یا اتوماتیک (در سیستمهای باوقفه) از جمله مواردی هستند که میتوانند در انتخاب منبع تغذیه برای سیستم برق اضطراری رستورانها اثرگذار باشند .با توجه
به نیازهای کارکردی آشپزخانهی رستوران ،معمو ًال از حالتی استفاده میشود که پس از قطع برق ،سیستم بدون وقفه شروع به کار کند.
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سیستم درهای اتوماتیک
سیستم درهای اتوماتیک همان گونه که در بخشهای امنیتی ،رفاهی ،مصرف انرژی ،سرعت و فضاهای بهداشتی کاربرد دارد ،در یک رستوران و برای بهبود عملکرد
فضای رستوران نیز میتواند به کار رود .معیار انتخاب هر یک از انواع درها ،میزان رفت و آمد صورت گرفته در فضای مورد نظر و نوع کاربری آن فضا است .در صورتی
که بین آشپزخانه و سالن یک در وجود داشته باشد ،معمو ًال طوری طراحی میشود که فضای داخل آشپزخانه دیده نشود .زمان انتخاب انواع در ،باید به رفت وآمد زیاد

و ضربههایی که ممکن است به در آشپزخانه وارد شود ،توجه کرد .نکتهی مهم دیگر این است که در مسیر حرکت پیشخدمت از آشپزخانه به سالن و برعکس ،بهتر است
تمام درها به صورت اتوماتیک باز و بسته شوند تا حمل سینیها و ترولیها توسط پیشخدمتها به راحتی انجام شود و مسائل بهداشتی نیز رعایت گردد .در قسمتهای
بیرون بر رستوران استفاده از درهای اتوماتیک توصیه میگردد.

سیستم دوربین مدار بسته
از سیستمهای دوربین مداربسته در رستورانها برای مقاصدی همچون نظارت بر محیط فیزیکی سالن و آشپزخانه و نظارت بر کارکنان یا کارگران استفاده میشود تا از
این طریق امکان مدیریت بهتر و کارآمدتر بر فضای رستوران و پرسنل آن وجود داشته باشد .برای کنترل ورود و خروج افراد به سالن و بخش اداری ،چندین دوربین به
صورت همزمان کار نظارت سمعی و بصری فضای رستوران را بر عهده دارند.
سیستم دوربین مداربسته یکی از بهترین راهکارهای امنیتی ممکن است که با ضبط تصاویر و کلیهی رخدادها ،روش مناسبی برای اعمال کنترلهای امنیتی در فضاهای
عمومی است.
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دکوراسیون داخلی

مبانی طراحی دکوراسیون داخلی رستوران
فضای داخلی هر بنا در کنار نمای آن و محوطه پیرامون میتواند باعث دلانگیزی
و اثرگذاری یک معماری بر روح و روان انسان گردد .فضای داخلی نهتنها بر کیفیت
عملکرد فضا تأثیرگذار است ،بلکه باعث خاطره انگیزی و حس ماندگاری فضا بر
یاد استفادهکنندگان میگردد.
از آنجا که طراحی داخلی در ارتباط مستقیم با ویژگیهای روحی ـ روانی انسان
قرار دارد ،طراح به هنگام طراحی فضای داخلی با دو مقوله سروکار دارد :کاربرد
آن فضا و احساس و تأثیری که میخواهد آن فضا بر استفادهکننده داشته باشد.
موقعیت مکانی و مأموریت رستوران از نظر نحوه عملکرد و سرویسدهی یقینا تأثیر
بسیاری بر شکلگیری کانسپت معماری و ایدههای طراحی معماری داخلی آن
عامل کارائی ،زیبایی و دوام در ارائه کانسپت معماری داخلی
میگذارد .توجه به 3
ِ
هر رستوران بسیار مهم است .بدین شکل ظاهر رستوران و طراحی دکوراسیون

داخلی به شیوههای گوناگونی بر مشتری تاثیر میگذارد .مسلم ًا مکان دارای نقش
تعیینکننده در سبک معماری رستوران است؛ بدین معنا که طراحی رستوران کنار
دریا با رستوران داخل شهر یا بین جادهای یکسان نیست .اولین نگاه مشتری در
رستوران به ظاهر ساختمان و سپس دکوراسیون داخلی ،طراحی میز و صندلی،
نورپردازی ،رنگ ،کف سالن و غیره که نشاندهنده لوکس و مجلل بودن رستوران
یا ارزان قیمت بودن خواهد بود ،است .بسیاری از مردم با مشاهده نمای زیبای
یک رستوران یا کافی شاپ جذب آن میشوند.
تهیه ابزارهای طبخ یا آمادهسازی به میزان فضای در دسترس و نوع ارائه خدمات
بستگی دارد که این نیز خود مستلزم داشتن طرح دکوراسیون داخلی است.
همچنین با بهرهگیری مناسب از فضاها ،میتوان فرآیند آمادهسازی تا تحویل
سفارش را سریعتر و کارآمدتر نمود .با استفاده مناسب از رنگها و نیز نوع چیدمان
و صدها نکته ظریف دیگر میتوان فضایی دل انگیز و خاطرهانگیز را در ذهن
مشتریان ثبت و ایشان را به مراجعههای بعدی ترغیب و تشویق نمود.
یکی از رموز موفقیت در طراحی داخلی هر فضا «منحصر به فرد» بودن آن است.
در مورد رستورانهای زنجیرهای طراحی مشترک و آرم به سرعت با مشتری ارتباط
برقرار میکند.

ورودی فست فود ،رستوران بیگ بنگ ،میدان کودک ،تهران
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رویکردهای فضایی
در طراحی داخلی رستوران ،تفاوتهای معماری و طراحی در فضای سالن و

انواع این رویکردهای فضایی سالن به شرح زیر است:

آشپزخانه بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و شناخت این تفاوتها جنبههای مختلف
معماری و طراحی داخلی در این گونه فضاها را پدید میآورد .یکی از تفاوتهای
عمده در طراحی سالن و آشپزخانه ،نحوه و نوع فعالیت صورت گرفته در این

فضای عمومی

فضاهاست .از آنجا که سالن رستوران یک فضای عمومی با دکوراسیون خاص و
تزئینات به جهت جذب مشتری است ،از سویی آشپزخانه یک فضای خدماتی با

فضای خصوصی

طراحی این فضاها باید به گونهای کامال متفاوت انجام پذیرد و هریک از اصول

فضاهای خاص جهت افراد مهم

جنبه کارآیی و استحکام به واسطه فعالیتهای صورت گرفته در آن میباشد .لذا
طراحی در این فضاها با توجه به نیاز هر بخش تغییر یابد.

فضاهای عمومی

)(Common

رزرو شده اختصاص دارند .نوع دکوراسیون و مبلمان این فضاها موکد این موضوع

معمولی و کوچک دارای فضای عمومی هستند .این بخش شامل یک فضای

طراحی شدهاند .طراحی این فضاها به گونهایست که در سالن اصلی به صورت یک

۱

بخش اعظم رستورانها اعم از رستورانهای مجلل و بزرگ و یا رستورانهای

است که جایگاه و حریمی خاص مد نظر بوده و به جهت یک فضای اختصاصی

پذیرایی از مشتریان است که غذا در آنجا به میهمانان و مشتریان ارائه میشود.

بخش مجزا و قابل تفکیک به نظر آید.

وضعیت غذا و سرویس و نوع ارائه در این بخش به همگان یکسان میباشد .در

این بخش نوع نورپردازی ،رنگ ،متریال ،تزیینات و مبلمان بسیار حایز اهمیت

فضاهای خاص جهت افراد مهم۲

)(VIP

است و بسته به نوع رستوران و کیفیت غذا و ارئه سرویس تغییراتی خواهد داشت.

در بسیاری از هتلها و رستورانهای مجلل بخشی از فضا به افراد مهم و خاص

)(Privacy

بسیار مجلل با دکوراسیونی خاص که به جهت نوع استفاده از مصالح و تزیینات

با حریم خود است که به مشتری حس امنیت و تملک میدهد .این فضاها با

سایر بخشها بوده و سرویس خاصتری به آنها ارائه میگردد .تفاوت عمده این

فضاهای خصوصی

و یا به اصطالحی افراد  VIPاختصاص مییابد .بسته به نوع رستوران ،فضایی

بخشی از رستورانهای بزرگتر و مجلل دارای این بخش میباشند .فضایی مجزا

گرانقیمت ،بسیار زیبا و فاخر جلوه میکند .این بخش معموال گرانقیمتتر از

تزیینات ،مبلمان و دکوراسیونی متفاوت طراحی شده و معموال به مشتریان از قبل

فضا با فضای خصوصی در نوع دکوراسیون و طراحی فضای داخلی است.

1.Vista
2.VIP : Very Important People
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رستوران هتل هیلتون  /شیکاگو ،آمریکا

فضای  VIPرستوران  / Grand Kitchenکشور کره جنوبی
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رویکردهای طراحی
از نکات مهم در طراحی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ رنگ
ـ نور
ـ تزئینات
ـ مصالح

رنگ
رنگها به شیوههای مختلفی بر انسانها تأثیر میگذارند .از جمله مهمترین آنها

در انتخاب نوع تزئینات ،همواره تزئینات خاص و معطوف کننده بسیار با اهمیت

میتوان به اثر آن بر احساسات و عواطف اشاره کرد.

است .باید توجه داشت دیوارها گسترده ترین سطوح مهم یک فضا هستند .میزان

میتوان با شناخت تأثیرات روانشناسانه و تأثیر رنگها بر روی یکدیگر ،ترکیبهای

تأثیرگذاری دیوارها بر سالن نسبت به سطوح دیگر (کف و سقف) به مراتب بیشتر

متفاوتی از این گروه رنگها ایجاد کرد که برای استفاده در فضاهای گوناگون به

است .عالوه بر جنبهی کاربردی دیوارها در تفکیک فضاها و ایجاد حریمهای

طور عام و رستورانها به طور خاص ،مناسب باشند.

گوناگون ،باید به تنوع بصری و نیازهای زیباشناسانهی آن نیز توجه شود.

نور
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تزئینات

مصالح

نور میتواند ریتم خالقانهای به یک فضای داخلی ببخشد .بدون نور ،نه فرم

در انتخاب نوع مصالح مناسب برای سقف ،کف و دیوارهای هریک از فضاهای

احساس میشود نه رنگ و نه بافت .نورپردازی در کنار ابعاد زیباشناختی ،بعد

رستوران ،در ابتدا میبایست ویژگی آن فضا از لحاظ عملکردی بودن ،مشخص

عملکردی هم دارد .تاثیر نور پردازی در فضاهای خصوصی و  VIPبسیار چشمگیرتر

گردد .بررسی دوام و استحکام باالی فضاهای آشپزخانه ،ارتباطی و خدماتی و

از بخشهای دیگر میباشد .نور مهمترین عامل شناخت و درک فضاست و چگونگی

در مقابل زیبایی بصری فضاهایی نظیر سالنهای رستورانی ،بسیار مهم میباشد.

نورپردازی هرفضا در رستوران از اهمیت خاصی برخوردار است .هر یک در فضاهای

به لحاظ پیادهسازی مفاهیم معماری در طراحی هر رستوران با مأموریت خاص،

رستوران با توجه به عملکرد آن فضا به مقدار نور مشخص و شکل نوردهی خاص

انتخاب مصالح و پوشش نهائی در سطوح مختلف یک رستوران بسیار حائز اهمیت

نیاز دارند.

است.

فصل پنجم ـ دکوراسیون داخلی

نورپردازی رستوران  / Grand Kitchenکشور کره جنوبی

ترکیب نور ،رنگ ،متریال و تزئیانت در رستوران  / Grand Kitchenکشور کره جنوبی
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بررسی عوامل طراحی در فضاهای رستوران
فضای سالن

رنگ

استفاده بیشتر از رنگ گرم
در افزایش اشتها و حداقل
استفاده از رنگ سرد

ترکیبی از رنگهای گرم و
خنثی جهت افزایش حس
رویایی و آرامش بخشی در فضا

ترکیبی از رنگهای سرد و
خنثی به جهت ایجاد رسمیت
در فضا

نور

استفاده از نورهای عمومی و
روشن جهت نورپردازی کلی
سالن غذاخوری

ترکیبی از نورهای عمومی
و متمرکز محدود و ایجاد
نورپردازی رمانتیک در فضا

ترکیبی از نورهای متمرکز و
تخت و چشمگیری فضا در
سالن اصلی

متریال

استفاده از متریالهای با
استحکام باال به جهت افزایش
استفاده افراد

استفاده از متریالهای زیبا و
کارآمد با بافتهای متنوع

استفاده از متریالهای زیبا و
کارآمد با بافت متنوع و استفاده
از متریالهای گرانقیمتتر

تزئینات

استفاده از تزئینات محدود به
جهت جلب نظر افراد

استفاده از تزئینات متنوع در
سقف و دیوار و هماهنگ با
حس فضا

استفاده از تزئینات متنوع و زیبا
و چشمگیر در سقف و دیوار با
توجه به فضای رسمی فضا

عامل طراحی

فضای عمومی

فضای خصوصی

فضای VIP
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فضای آشپزخانه

رنگ

استفاده از رنگهای خنثی

ترکیبی از رنگهای خنثی و گرم

استفاده از رنگهای خنثی

نور

استفاده از نورهای متمرکز و
عمومی جهت افزایش روشنایی

استفاده از نورهای درخشان
جهت افزایش دید و دقت

استفاده از نورهای عمومی با
روشنایی باال

متریال

استفاده از متریال های با
استحکام باال جهت افزایش
استفاده با قابلیت شست و شو

استفاده از متریالهای مقاوم
در برابر حرارت و فرسایش و
ضربه با دوام و استحکام باال

استفاده از متریالهای مقاوم
در برابر شست و شو با دوام
باال و زیرسازی عایق

تزئینات

نیاز به تزئینات خاصی ندارد

نیاز به تزئینات خاصی ندارد

نیاز به تزئینات خاصی ندارد

عامل طراحی

بخش آمادهسازی

بخش پخت و پز

بخش شست و شو
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 .١۶مجموعه مطالعات علوم انسانی ۳۰۰۰ ،ریال (.)۱۳۷۶
 .۱۷مجموعه مقاالت هماندیشی معرفت دینی ۲۵۰۰ ،ریال (.)۱۳۷۶
 .١٨طراحی اجزاء و معماری کامپیوتر  /تأليف عبدالحسین موحدی ۱۴۰۰۰ ،ریال (.)۱۳۷۶
 .١٩مجموعه کامل مسائل اقتصاد خرد (به همراه حل آنها)  /تأليف على دهقانی ،زهرا عابدی ،شهنام طاهری ۱۱۰۰۰ ،ریال (.)۱۳۷۶
 .٢٠سنجش و ارزشیابی  /تأليف على حسن زند پارسا ،غالمرضا نفیسی ۱۱۰۰۰ ،ریال (.)۱۳۷۶
 .۲۱اصول حسابداری  ٢و حسابداری شرکتها /تأليف محمدعلی فتوره بنابی ،عباسعلی اکبری مهر ،چاپ هشتم ۱۶۰۰۰۰ ،ریال (.)۱۳۹۱
 .۲۲زبان انگلیسی برای دانشجویان مهندسی معدن  /تأليف محمود سمیعی نصر ۷۵۰۰ ،ریال (.)۱۳۷۷
 Office Guide to Business .۲۳افست ۳۰۰۰ ،ریال.
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 /Letter Writing .24تأليف فريده روشن و مهري برادري 5000 ،ريال (.)1377
 .25استراتژي نوين بازاريابي /تأليف ناصر آزاد ،چاپ دوم 26500 ،ريال (.)1387
 .26اصول انبارداري و مديريت خريد /تأليف نادر ديبايي 8000 ،ريال (.)1377
 .27ايزوالسيون و تجهيزات برق فشار قوي /تأليف طهماسبقي شاهرخشاهي 13000 ،ريال (.)1379
 .28مقاومت مصالح كاربردي /ترجمة حسين كاظم ـ فريبرز ناطقي الهي 26000 ،ريال (.)1379
 .29تحليل مداري و طراحي تقويتكنندههاي مايكروويو /ترجمة فرخ حجت كاشاني ـ محمد اميدي 18000 ،ريال (.)1379
 .30كار گروهي /تأليف احمد اخويسي 6500 ،ريال (.)1379
 .31قرائت متون مطبوعات عربي /تأليف احمد امامزاده 7500 ،ريال (.)1380
 .32اعرابالقرآنالكريم و صرفه /تأليف احمد امامزاده و علي حاجيخاني 9000 ،ريال (.)1380
 .33داستان پيامبران در حديقة سنائي /تأليف نصرتاهلل فروهر 15000 ،ريال (.)1381
 .34حديثشناسي /تأليف حسن ابوطالبي 7000 ،ريال (.)1381
 .35حسابداري شركتهاي بيمه /تأليف محمدعلي فتوره بنابي 13500 ،ريال (.)1381
 .36برنامة درسي و آموزشي ،مقدمهاي بر روشهاي آموزش /ترجمة داريوش نوروزي ،اكبر صالحي 16000 ،ريال (.)1381
 .37فرهنگ لغات تكنولوژي آموزشي /گردآوري بخش علمي تربيتي يونسكو ،ترجمة مريم گلبابايي 9000 ،ريال (.)1381
 .38سفيدكنندههاي فلورسنتي (نوري) و كاربرد آنها در صنعت نساجي /تأليف ابوسعيد رشيدي ،رامين خواجوي 10000 ،ريال (.)1382
 .39مباني ارتعاشات و امواج /تأليف حسن فرخپيام 17000 ،ريال (.)1382
 .40برنامهريزي درسي ابتدايي /تأليف محمد نوريان ،داريوش نوروزي  8500ريال (.)1382
 .41درآمدي بر تاريخ قرآن كريم /تأليف محمد وليخواه 8500 ،ريال (.)1382
 .42مجموعة كامل اصول و قواعد ويرايش /تأليف سيد جليل شاهري لنگرودي 35000 ،ريال (.)1382
 .43واژهنامة تخصصي براي دانشجويان مهندسي معدن و نفت /تأليف محمود سميعينصر 16000 ،ريال (.)1382
 .44نگاهي به هرمنوتيك در غرب و تأويل از ديدگاه ابنعربي /تأليف علي اشرفامامي 7500 ،ريال (.)1382
 .45تصميمگيري مديران با روشهاي مقداري /تأليف محمد فاميلي 7500 ،ريال (.)1382
 .46حل  319مسئلة امتحاني فيزيك پايه  /IIIتأليف حبيب مجيدي ذوالبنين 17000 ،ريال (.)1382
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 .47بهداشت جامعه /تأليف احمد اخويسي 20000 ،ريال (.)1382
 .48فنون مطالعة كار و زمانسنجي /تأليف ابوالفضل رياحي 27000 ،ريال (.)1382
 .49توليد مؤثر برنامة تلويزيون (جلد دوم) /تأليف جرالد ميلرسون ،ترجمة مريم گلبابايي 9000 ،ريال (.)1383
 .50معادالت ديفرانسيل (از كتابهاي سري طاليي) /تأليف بالي ،ترجمة منوچهر شمسيني غياثوند ،حسين متقي 37000 ،ريال (.)1383
 .51مباني مهندسي برق  /Iتأليف حسين متقي ،منوچهر شمسيني غياثوند 21000 ،ريال (.)1383
 .52كنترل آلودگي هوا با استفاده از بيوفيلتراسيون /تأليف جوزف اس ،دويني ،مارك ا .دشوزس ،تود اس .وبستر ،ترجمة محمدباقر باقرپور22400 ،
ريال (.)1383
 .53مهندسي نرمافزار /تأليف راجر اس .پرسمن ،ترجمة اصغر زنديفرد 32500 ،ريال (.)1383
 .54مقدمهاي بر اپتيك فوريه و تمامنگاري /تأليف حبيب مجيدي ذوالبنين 12000 ،ريال (.)1383
 .55زمينشناسي ساختماني و تكتونيك /تأليف احمد اديب 18000 ،ريال (.)1384
 .56آزمايشگاه مقاومت مصالح /تأليف اردشير احمدي 11000 ،ريال (.)1384
 .57آمار و احتماالت و كاربرد آن در مديريت (جلد اول) /تأليف جليل جليلي خشنود 30000 ،ريال (.)1384
 .58آزمايشگاه شيمي عمومي /2تأليف جو .ا .جيمز اي .بردي ،ترجمة ليال حجت كاشاني ،رحمتاهلل رحيمي 20000 ،ريال (.)1384
 .59فنآوري و متدولوژي طراحي وبسايت ،همراه با  CDآموزشي /تأليف جفري ،براون ،سوزان ام .لين ،مارتين هلتاي ،و رابرت بارت ،ترجمة
حسين كينژاد 27000 ،ريال (.)1384
 /Reading for Today .60تأليف زهره محمدي يگانه و عباس رستمزاده 14000 ،ريال (.)1385
 .61يادگيري الكترونيكي و تأثير آن بر نظامهاي آموزشي /تأليف سيد يعقوب موسوي و ايرج پازوكي 15000 ،ريال (.)1385
 .62رويارويي داد و بيداد (رستم و اسفنديار) /تأليف نصرتا . . .فروهر 30000 ،ريال (.)1385
 .63آسيبپذيري ساختمانهاي بتن مسلح در برابر زلزله /تأليف نقد علي حسينزاده ـ فريبز ناطقي الهي 40000 ،ريال (.)1385
 .64آواخواني و آوانويسي زبان انگليسي /تأليف عباس رستمزاده 12000 ،ريال (.)1385
 .65مباني الگوريتم ژنتيك /تأليف محمدرضا پيرستاني ،كرامت ملكزاده ،مهدي كريمي نسب 20000 ،ريال (.)1386
 .66اعتقادات فرقالمسلمين والمشركين /تأليف امام محمد فخرالدين رازي ،ترجمة عطاءاهلل سهامي ،چاپ دوم 10000 ،ريال (.)1385
 .67آزمايشگاه شيمي عمومي  /1تأليف محسن دادگر ،نسيم ميالني ،چاپ دوم 29500 ،ريال (.)1388
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 .68مباني نور فوريه و كاربردهاـ جلد اول /تأليف منصور شيخان 25000 ،ريال (.)1385
 .69مدلسازي رياضي بهكمك كامپيوتر /تأليف صديق رئيسي ،مهدي كريمي نسب 35000 ،ريال (.)1385
 .70اصول و محاسبات بنياني در مهندسي شيمي ـ جلد اول /ترجمة داريوش سالجقه 85000 ،ريال (.)1385
 .71اصول و محاسبات بنياني در مهندسي شيمي ـ جلد دوم /ترجمة داريوش سالجقه 65000 ،ريال (.)1385
 .72علوم بالغي /تأليف عليرضا شمالي ،چاپ دوم 15000 ،ريال (.)1388
 .73مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت /تأليف حميد توحيدي ،فرزاد تحويلداري 20000 ،ريال ()1386
 .74آزموننويسي زبان انگليسي /ترجمة سيدجليل شاهري لنگرودي ،چاپ دوم 52500 ،ريال (.)1387
 .75هيدرولوژي مهندسي /تأليف سيدرضا الوانكار 35000 ،ريال (.)1386
 .76مباني مقاومسازي سازههاي كوتاه در ايران (چاپ اول) /تأليف حميدرضا وثوقي فر ،محمدرضا عدل پرور ،چاپ دوم 85000 ،ريال (.)1386
 .77رياضيات پايه براي شيميدانان /ترجمة حسين غياثي 15000 ،ريال (.)1386
 .78كاربرد كامپيوتر در معدن /تأليف مهدي اميرافشاري ،نويد حسيني ،چاپ دوم 14500 ،ريال (.)1388
 .79راهنماي مقالهنويسي /تأليف غالمرضا امين ،چاپ دوم 33000 ،ريال (.)1388
 .80كانيشناسي سيليكاتها و غيرسيليكاتها /تأليف حسين مقصودنيا ،چاپ دوم 46000 ،ريال (.)1388
 .81سيستمهاي چندرسانهاي /تأليف تاي واگان ،ترجمة حسين كينژاد ،چاپ دوم 60000 ،ريال (.)1388
 .82اصول ايمني و استانداردهاي ليزر /تأليف رضا اسالمي فارساني ،فرهاد رضوان و سعيده ثقفي 10000 ،ريال (.)1386
 .83مدارهاي الكتريكي /تأليف محمود نحوي ،جوزف ادمينيستر /ترجمة عليرضا هادي ،نعمت طالبي ،جواد كرمدل ،محمدباقر عاليي 60000 ،ريال
(.)1386
 .84مباني نور فوريه و كاربردهاـ جلد دوم /تأليف منصور شيخان ،فرهاد رزاقيان 65000 ،ريال (.)1386
 .85اصول حسابداري  /1تأليف محمدعلي فتوره بنابي ،عبدالرضا طهماسبي ،چاپ دوم 49000 ،ريال (.)1389
 .86آزمايشگاه فيزيك پايه  /1تأليف رضا جمشيدي ،حسن قلمي باويل عليايي ،كبري حاجيزاده ،چاپ دوم 19500 ،ريال (.)1388
 .87سياستهاي پولي و مالي /تأليف مهناز ربيعي 42000 ،ريال (.)1387
 .88مهندسي اينترنت /تأليف مهدي منشي 90000 ،ريال (.)1387
 .89تحليل محتواي رسانههاي آموزشي با تأكيد بر كتابهاي درسي /تأليف محمد نوريان ،چاپ دوم 30000 ،ريال (.)1388
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 .90پيسههاي ليزري و كاربردهاي آن در اپتيك /ترجمة حبيب مجيدي ذوالبنين 30000 ،ريال (.)1387
 .91رهيافتهايي در كنترل فرايند /تأليف ايرج ناصر 85000 ،ريال (.)1387
 .92اقتصاد كالن /تأليف فرزانه وفادار 67000 ،ريال (.)1387
 .93مديريت كيفيت و بهرهوري /تأليف چنگيز والمحمدي ،چاپ دوم 60000 ،ريال (.)1390
 .94تحقيق در عمليات آسان با كمك نرمافزار /تأليف كيامرث فتحي هفشجاني 67000 ،ريال (.)1387
 .95شاخص خرابي لرزهاي شهرها /تأليف حميدرضا وثوقيفر ،بهروز بهنام 53000 ،ريال (.)1387
 .96كنترل كيفيت ميكربي مواد غذايي /تأليف شاهرخ شعباني 155000 ،ريال (.)1387
 .97مفاهيم سيستم پايگاه دادهها /ترجمة اميرمهدي هدايتفر ،جلد اول ،دورة دوجلدي  130000ريال (.)1387
 .98مفاهيم سيستم پايگاه دادهها /ترجمة اميرمهدي هدايتفر ،جلد دوم ،دورة دوجلدي  130000ريال (.)1387
 .99آزمايشگاه شيمي پليمر /تأليف محمدرضا كالئي ،محسن دادگر ،نسيم ميالني 24000 ،ريال (.)1387
 .100آمار توصيفي /تأليف محمدعلي احمدوند 40000 ،ريال (.)1387
 .101زلزله ،آگاهي و ايمني /تأليف فريبرز ناطقي الهي ،ياسمين ايزدخواه 16000 ،ريال (.)1387
 .102مباني مهندسي مخابرات /تأليف داود غرويان ،منصور شيخان 115000 ،ريال (.)1387
 .103تقويت واژگان انگليسي /تأليف پرويز بيرجندي ،عباس رستم زاده طرقبه ،اسماعيل باقريدوست ،بهناز نوروزيان ،نيكان رستمزاده طرقبه،
وحيد سرخي قلندر 86000 ،ريال (.)1387
 .104مسائل اساسي در زبانشناسي /تأليف اسماعيل باقريدوست 48000 ،ريال (.)1387
 .105واكنشهاي نامي در شيمي هتروسيكل /ترجمة فاطمه ابريشمي و رضا فضايلي 100000 ،ريال (.)1387
 .106مدلسازي تئوريك سيستم هيدرولوژي آبهاي سطحي /ترجمة سيامك بوداقپور 31000 ،ريال (.)1387
 .107اصول و مفاهيم مديريت فنآوري اطالعات  / ITترجمة اصغر مشبكي ،وهاب خليلي شجاعي 65000 ،ريال (.)1388
 .108طراحي مدفنهاي مهندسي ـ بهداشتي زباله /محمدكيا خسروي 33000 ،ريال (.)1388
 .109فرايند برونسپاري /ترجمة پوريا مؤمني 66000 ،ريال (.)1388
 .110کاربرد نظریههای یادگیری در برنامهریزی درسی /تألیف صغری ابراهیمی قوام 55000 ،ریال (.)1388
 .111مديریت پروژه با رويكرد كاربردي /ترجمة ابوالفضل رياحي 45000 ،ريال (.)1388
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ِ
تألیف مانسون اچ .هیس ،ترجمۀ صدیقه غفرانی 95000 ،ریال (.)1388
 .112پردازش سیگنال دیجیتال/
 .113طراحي آموزش مؤثر /ترجمة سيد يعقوب موسوي 65000 ،ريال (.)1388
 .114آموزش بزرگساالن /تأليف ليال فتحي 36000 ،ريال (.)1388
 .115تبريد ،اصول و روشها /تأليف فرزاد جعفر كاظمي 54000 ،ريال (.)1388
 .116رسالۀ معراجالعروض /تأليف نصرتاهلل فروهر 31000 ،ريال (.)1388
 .117آزمايشگاه فيزيك پايه  /2تأليف كبري حاجيزاده ،رضا جمشيدي 38000 ،ريال (.)1388
 .118معياراالشعار /تأليف نصرتاهلل فروهر 27000 ،ريال (.)1388
 .119اقتصاد كالن /تأليف اورانوس پريور 45000 ،ريال (.)1388
 .120مقدمهاي بر روش تحقيق در علوم اجتماعي /ترجمة عليرضا شادجو ،نرگس شادجو 30000 ،ريال (.)1388
 .121آموزش تكنيكهاي تنیس روي ميز از مبتدي تا پيشرفته /تأليف رضا نيكبخش 30000 ،ريال (.)1389
 .122فعاليتهاي جسماني براي بهبود يادگيري و رفتار كودكان /ترجمة كيانوش شريفي آذر ،اميرحسين مراد ،اعظمالسادات سعادتمند 55000 ،ريال
(.)1389
 .123فيزيولوژي انسان /تأليف عبدالعلي بنائيفر ،شهرام سهيلي 44000 ،ريال (.)1389
 .124روشهاي استخراج معادن زيرزميني /تأليف عزتاهلل اورعي 60000 ،ريال (.)1389
 .125آشنايي با هنر براي طراحان و معماران /تأليف قاسم كريمآبادي 42000 ،ريال (.)1389
 .126تربيت بدني عمومي  1و  /2تأليف گروه تربيت بدني و علوم ورزشي 36000 ،ريال (.)1389
 .127رياضيات و كاربرد آن در مديريت  /تأليف رؤيا درودي ،مژگان حاجي مرادي 153 ،صفحه 30000 ،ريال 2000 ،جلد ،چاپ اول (.)1389
 .128كنترل مقاوم در سيستمهاي قدرت  /تأليف بيكاش پال ،باالر كوچاودوري ،ترجمة حيدرعلي شايانفر ،علي شمشيريان ،روزبه جهاني226 ،
صفحه 40000 ،ريال ،چاپ اول 2000 :جلد.)1389( ،
 .129رياضي پيشدانشگاهي  /مؤلفان :مژگان حاجي مرادي ،فاطمه فرهمندزاد ،عصمت مسعودي 152 ،صفحه  32000ريال 2000 ،جلد ،چاپ اول
(.)1389
 .130ابزار دقيق مقدماتي  /تأليف فرزاد جعفر كاظمي 184 ،صفحه 35000 ،ريال ،چاپ اول 2000 :جلد (.)1390
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 .131متدولوژيهاي مديريت پروژه  /تأليف جي سون چاروات ،ترجمة حسن جوانشير ،مسعود سليمان زاده ،مريم عابدي 314 ،صفحه 70000 ،ريال،
چاپ اول 2000 :جلد (.)1390
 .132احتراق  /تأليف ايروين گلسمن ،ترجمة ايرج ناصر 900 ،صفحه 150000 ،ريال ،چاپ اول 2000 ،جلد (.)1390
 .133طراحي الكترونيك قدرت  /راهنمايي براي يك حرفهاي  /تأليف كيث .اچ .سوكر ،ترجمة عليرضا سيادتيان 268 ،صفحه 40000 ،ريال ،چاپ
اول 2000 :جلد (.)1390
 .134هيدرولوژي كاربردي  /تأليف سيدرضا الوانكار 403 ،صفحه ،قيمت 110000 :ريال ،چاپ اول 2000 :جلد (.)1390
 .135ساختار و نظام اقتصادي صدر اسالم  /تأليف ابراهيم يعقوبي 318 ،صفحه ،قيمت 85000 :ريال ،چاپ اول 2000 :جلد (.)1390
 .136آناليز طراحي در مكانيك سنگ  /تأليف ويليام جي پاريسيو ،ترجمۀ مهدي اميرافشاري ،داود بهادربيگي ،فرشيد خدابندهلو 690 ،صفحه،
 140000ريال ،چاپ اول 2000 :جلد.)1390( ،
 .137ريزشبكهها و شبكههاي توزيع فعال  /تأليف اس .چاودوري ،اس پي .چاودوري ،پي كراسلي ،ترجمة حيدر علي شايانفر ،علي شمشيريان،
 363صفحه ،قيمت  95000ريال ،چاپ اول 2000 :جلد (.)1390
 .138استعداديابي در ورزش  /تأليف فرشاد تجاري ،رضا نيك بخش ،امير شريف نژاد ،حجت اله خاتمي 280 ،صفحه 70000 ،ريال ،چاپ اول2000 :
جلد (.)1391
 .139سگيهسرايي در ادب عرفاني  /از پيرهرات تا پيرآمل  /تأليف مهناز بازگير 162 ،صفحه 40000 ،ريال ،چاپ اول 2000 :جلد)1391( ،
 .140از تحقيق تا نوشتار  /راهنماي متون علمي  /تأليف مايكل جي كتز ،ترجمة منيژة مؤذني ،مريم خادمي 297 ،صفحه 60000 ،ريال ،چاپ اول:
 2000جلد (.)1391
 .141حسابداري شركتهاي بيمه  /ويژة دانشجويان رشتۀ بيمه ـ شركتهاي بيمه  /تأليف محمدعلي فتوره بنابي 330 ،صفحه 120000 ،ريال ،چاپ
اول 2000 :جلد (.)1391
 .142روشهاي تدريس پيشرفته  /تأليف امينه احمدي 454 ،صفحه 180000 ،ريال ،چاپ اول 2000 :نسخه (.)1391
 .143سيستمهاي توربين بادي  /تأليف س .ن .بهادرا ،ترجمة ،عليرضا سيادتان ،حسين كاظمي كارگر ،322 ،صفحه 100000 ،ريال ،چاپ اول:
 2000نسخه (.)1391
 .144تركيب منابع انرژي پاك و تجديدپذير در سيستمهاي قدرت  /تأليف علي كيهاني ،محمد مروالي ،مين دالي ،ترجمة ،حيدرعلي شايانفر ،حسين
شايقي ،هادي آقازاده 344 ،صفحه 130000 ،ريال ،چاپ اول 2000 :نسخه (.)1391
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 .145مهندسي كابلهاي قدرت الكتريكي  /تأليف ويليام اي .چو ،ترجمة سيد محمد حسن حسيني ،علي شمشيريان 479 ،صفحه 160000 ،ريال،
چاپ اول 2000 :نسخه ()1391
 .146واژگان علوم زمين و معدن  /تأليف آدولف واتس ناوئراي ،ترجمة حسين مقصودنيا 832 ،صفحه 350000 ،ريال ،چاپ اول 2000 :نسخه
()1391
 .147تحليل سازهها به روس ماتريس سختي  /تأليف مهدي ناني 167 ،ص 75000 ،ريال ،چاپ اول 2000 :جلد)1392( ،
 .148تلفيق فناوري در برنامة درسي /تأليف شلي فري ،امي گميل ،سلي آيرونز ،ترجمة محمد نوريان 179 ،صفحه 100000 ،ريال ،چاپ اول2000 :
جلد.)1392( ،
 .149روانشناسي فيزيولوژيك /تأليف محمدعلي احمدوند 261 ،صفحه 130000 ،ريال ،چاپ اول 2000 :جلد.)1392( ،
 .150روشهاي ترسيمي در اكتشاف مواد معدني و زمينشناسي /تأليف احمد ادیب ،پیمان افضل ،محسن پورکرمانی 183 ،صفحه 100000 ،ريال،
چاپ اول 2000 :جلد.)1392( ،
 .151پيشرفتهايي در روانشناسي ورزشي /تأليف تلما اس .هورن ،ترجمة فرشاد تجاري ،رضا نيكبخش ،عادل ميرزايي 903 ،صفحه280000 ،
ريال ،چاپ اول 2000 :جلد.)1392( ،
 .152تمرينات تلفيقي تندرستي با فعاليتهاي روزانه  /تأليف پتا بي ،ترجمة رضا نيكبخش ،عادل ميرزايي ،اردشير ظفري 159 ،صفحه100000 ،ريال،
چاپ اول 2000 :جلد.)1392( ،
 .153جعبهابزار طراحي سازمان  /تأليف رونالد جوزف ریکارد ،ترجمة فرشيد عبدي ،محمدامين جوادي 133 ،صفحه 120000 ،ريال ،چاپ اول:
 2000جلد.)1392( ،
اول:
سیدجلیل شاهری لنگرودی ،با همکاری فرشته حاجیزاده 212 ،صفحه150000 ،ریال ،چاپ ّ
 .154آشنایی با صنعت چاپ و نشر  /تألیف ّ
2000نسخه( ،اسفند .)1392
 .155الکترومغناطیس مهندسی /تألیف اصغر کشتکار ،علی کالنترنیا و عبداهلل میرزابیگی259 ،صفحه160000 ،ریال ،چاپ اول :تیراژ
2000جلد.)1392(،
 .156مدیریت مالی و اداری /تألیف حسین پیمـانـیزاد ،حسن قـاسمعلـیپور288 ،صفحه160000 ،ریال ،چاپ اول :تیراژ 2000جلد.)1392(،
 .157اصول و مبانی نگهداری در معادن /تألیف مهدی امیر افشاری ،امیر تقی زاده و حامد جزیرئیان237 ،صفحه180000 ،ریال ،چاپ اول :تیراژ
2000جلد.)1392(،
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 .158نظریههای مشاوره و رواندرمانی در زمینه و عمل (راهبردها ،مهارت ها و فنون) ،ترجمة مجتبی تمدنی ،مهران آزادی و بهمن
بهمنی250000،ریال ،چاپ اول ،تیراژ 2000جلد.)1392(،
 .159مروری بر اجزای محدود ،تألیف مجید شهروی95000،ریال ،سید محمد رضا سجادی ،محمد مهدی فیضی چاپ اول ،تیراژ 2000جلد.)1392( ،
 .160فلسفة سیاسی و مفروضات سنجشناشده(پژوهشی در فلسفة سیاسی فارابی) ،تألیف رضا اکبری نوری180000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ
2000جلد.)1392( ،
 .161تجزیه و تحلیل سیگنال و سیستم ،تألیف صدیقه غفرانی160000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ 2000جلد.)1393( ،
 .162تهویة مطبوع در بادگیرهای سنتی ایران ،تألیف حمیدرضا وثوقیفر ،مهسا شایسته صادقیان200000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ 2000جلد،
(.)1393
 .163شبیهسازی جریان در سازههای هیدرولیکی ،تألیف حمیدرضا ربیعیفر ،مهدی نومیری120000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ 2000جلد.)1393( ،
 .164دولت در اندیشة اجتماعی معاصر(نظریة اجتماعی ،دولت و جامعة مدرن) ،تألیف حسن آب نیکی ،محمد جواد موسینژاد160000 ،ریال ،چاپ
اول ،تیراژ 2000جلد.)1393( ،
 .165مدلهای هیدرولیکی ،تألیف محمدرضا پیرستانی160000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ 2000جلد)1393( ،
 .166کیفیت توان الکتریکی ،تألیف سوراجیت چاتویادهیای ،مدهو چهاندا ،ترجمة حیدرعلی شایانفر ،روزبه جهانی299 ،صفحه180000 ،ریال ،چاپ
اول :تیراژ 2000جلد.)1393( ،
 .167مبانی پردازش گفتار و کاربردهای باز شناسی ،تصنیف منصور شیخان451 ،صفحه 220000 ،ریال ،چاپ اول :تیراژ 2000جلد.)1393( ،
 .168درآمدی بر شیمی و فیزیک ،تألیف برونو لیندر ،ترجمة مهران آقایی و محمد حسین قربانی239 ،صفحه140000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000 :
جلد.)1393( ،
 .169تئوری و تحلیل االستیک ورقها و پوستهها ،تألیف جی .ان .زدی ،ترجمة میثم ربیعی و محمدرضا بنی¬حسن623 ،صفحه260000 ،ریال،
چاپ اول ،تیراژ 2000 :جلد.)1393( ،
 .170شفعه و وصیت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه ،تألیف سید احمد موسوی120000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد.)1393( ،
 .171حقوق مالکیت و رشد اقتصادی ،تألیف مهناز ربیعی ،احمد شمس و صدیقه کنی120000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد.)1393( ،
 .172مقدمهای بر پژوهش در مهندسی معدن ،نفت و زمینشناسی ،تألیف مهران آرین ،فرانک فیضی130000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد،
(.)1393
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 .173مدارهای الکتریکی( ،)1تألیف محمد باقر عالئی150000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد.)1394( ،
 .174رهیافت مکانیک سیاالت(جلد اول) ،تألیف ایرج ناصر و مهدی رفیع زاده353 ،ص 170000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ :اول2000:جلد.)1393( ،
 .175رهیافت مکانیک سیاالت(جلد دوم) ،تألیف ایرج ناصر و مهدی رفیعزاده378 ،ص 190000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد.)1394( ،
 .176حسابداری شرکتهای بیمه ویژۀ دانشجویان رشتۀ بیمه ـ شرکتهای بیمه ،ویراست جدید و افزوده ،تألیف محمد علی فتوره بنابی377 ،ص،
200000ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد.)1394( ،
 .177سنگهای رسوبی و دگرگونی ،تألیف حسین مقصودنیا152 ،ص100000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد.)1394( ،
 .178کنترل بهینه سیستمهای انرژی بادی ،تألیف ایلیان مونتهآ ،ترجمۀ جواد علیایی و فاطمه ثابت463 ،ص250000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ:
2000جلد.)1394( ،
 .179بازار برق و اقتصاد در سیستمهای قدرت ،تألیف دیگبانگ گان ،دونگان فنک و جان حی ،ترجمۀ حیدرعلی شایانفر و روزبه جهانی303 ،ص،
200000ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد.)1394( ،
 .180مبانی هیدرولیک کانالهای باز ،تألیف محمدرضا پیرستانی و ماریه رجایی332 ،ص170000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد.)1394( ،
 .181فعالیتهای ادراکی حرکتی برای کودکان ـ یک مالک شناختی ،تألیف جیل جنستن ملی رمن ،ترجمۀ کیانوش شریفیآذر ،اعظماسادات
سعادتمند و امیرحسین مراد319 ،ص200000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد.)1394( ،
 .182روانشناسی کاربردی تمرین ،تألیف رضا نیکبخش و شیوا باقری133 ،ص120000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد.)1394( ،
 .183مقدمهای بر زئولیت ،تألیف رضا فضایلی و امید مرادی152 ،ص100000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد.)1394( ،
 .184ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستمهای قدرت ،تألیف مارکو سیین ،ترجمۀ حیدرعلی شایانفر و روزبه جهانی519 ،ص250000 ،ریال ،چاپ اول،
تیراژ2000 :جلد.)1394( ،
 .185مکانیک سیاالت برای مهندسین شیمی ،تألیف ایرج ناصر330 ،ص200000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد.)1394( ،
 .186ورزش و عملکرد معدهای ،رودهای و کلیوی ،تألیف علی گرزی و عبدالعلی بنائیفر251 ،ص130000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد،
(.)1394
 .187شبیهسازی عددی طراحی و شبکهبندی آموزش جامع نرم افزار  ،ICEM CFDتألیف منوچهر راد ،سجاد صلواتی ذزفولی ،حمید احمدی اصل،
رضا کمالی منفرد304 ،ص 320000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد.)1395( ،
 .188مکانیک سیاالت در محیط متلب ،تألیف حمید رضا وثوقیفر508 ،ص 250000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد.)1395( ،
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 .189ایران و تحوالت ژئواکونومی ،تألیف فاطمه هاشمی و نبیاهلل رشنو400 ،ص 200000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد.)1395( ،
 .190امتحان بدون اضطراب( 1001نکته در بارة مهارتهای مطالعه و یادگیری) ،تألیف اکرس دیوید ،ترجمة مجتبی تمدنی256 ،ص 190000 ،ریال،
چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد.)1395( ،
 .191فیلتراسیون غشائی ،تألیف گرگ فولی ،ترجمة مهدی ارجمند و هادی رحیمزاده520 ،ص 260000،ریال ،چاپ اول ،تیراژ 2000 :جلد.)1395( ،
 .192سیستمهای کنترل خطی ،تألیف امیر هوشنگ مزینان و حامد ابراهیمی مالباشی458 ،ص 250000،ریال ،چاپ اول ،تیراژ 2000 :جلد،
(.)1395
 .193الگوریتم فراابتکاری مبانی نظری و پیادهسازی در متلب ،تألیف رضا توکلی مقدم ،نرگس نوروزی 160000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000:جلد،
(.)1395
 .194مبانی هیدرولیک دینامیک ذرات هموار کاربردی ،تألیف حمیدرضا وثوقیفر ،بهنام پرماس399 ،ص240000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000:جلد،
()1395
 .195پدرگری ازطریق ورزش و اوقات فراغت ،تألیف تس کی ،ترجمة رضا نیک بخش ،فاطمه جعفری سیاوشانی ،علیرضا صفرعلیزاده ،عباس
فرهمند ،امیر بالزاده و مرضیه محکمه540 ،ص350000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ 2000 :جلد.1396 ،
 .196شیمی عمومی( ،)1تألیف مسعود گیاهی 398 ،ص 280000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ 2000 :جلد.1396 ،
اول ،تیراژ 2000 :نسخه،
 .197کاربرد سنجش از دور در اکتشاف مواد معدنی ،تألیف فرانک فیضی و شهاب خوشابی 296 ،ص 400000 ،ریال ،چاپ ّ
.1396
 .198بهداشت روانی ،تألیف محمدعلی احمدوند312 ،ص250000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ 2000 :جلد.1396 ،
 .199گذری بر مبانی زبانشناسی همراه با گزیدة اصطالحات مقدماتی زبان ،تألیف هنگامه واعظی و بهرام مدرسی256 ،ص 200000 ،ریال ،چاپ
اول ،تیراژ2000 :جلد.1396 ،
 .200جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی ،تألیف سیما سمیعی و فاطمه قورچیان384 ،ص270000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد.1396 ،
 .201اصول مدیریت ورزشی ،ترجمة رضا نیکبخش ،عاطفه پارسا ،شایسته حسامفر ،محمدتقی زمانی ،موهبه نجفیزاده652 ،ص350000 ،ریال،
چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد.1396 ،
 .202اخالق پژوهش ،تألیف سیدحاتم مهدوینور و محمدحسین قربانی218 ،ص 160000 ،ریال ،چاپ اول ،تیراژ2000 :جلد.1397 ،
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 .203سیگنالها ،سیستمها ،و استنتاج ،تألیف الن و .اپنهام و ژرژس ورگز ،ترجمة محمداسماعیل کالنتری682 ،ص400000 ،ریال ،چاپ اول،
تیراژ 2000جلد.1397 ،
اول ،تیراژ 2000 :نسخه.1397 ،
اول) ،تألیف رؤیا دارابی776 ،ص 450000 ،ریال ،چاپ ّ
 .204پژوهشهای تجربی در حسابداری(جلد ّ
اول ،تیراژ 2000 :نسخه.1397 ،
 .205پژوهشهای تجربی در حسابداری(جلد دوم) ،تألیف رؤیا دارابی776 ،ص 450000 ،ریال ،چاپ ّ
اول ،تیراژ 2000 :نسخه.1397 ،
 .206پژوهشهای تجربی در حسابداری(جلد سوم) ،تألیف رؤیا دارابی812 ،ص 500000 ،ریال ،چاپ ّ
اول ،تیراژ:
عباسیپور244 ،ص 250000 ،ریال ،چاپ ّ
 .207برداشتگرهای انرژی نانولیفی(پیزو و پایرو الکتریک  ،)PVDFتألیف رامین خواجوی و مینا ّ
 2000نسخه.1397 ،
محمد صادقی364 ،ص360000 ،
 .208جبرانسازی توان راکتیو ،تألیف ولفگانگ هافمن ،یورگن شالباخ ،و ولفگانگ یوست ،ترجمۀ جواد علمائی و
ّ
اول ،تیراژ 2000 :نسخه.1397 ،
ریال ،چاپ ّ
اول ،تیراژ 2000 :نسخه.1397 ،
تحملپذیر اشکال ،تألیف راضیه فرازکیش268 ،ص 270000 ،ریال ،چاپ ّ
 .209ط ّراحی سیستمهای ّ
اول ،تیراژ 2000 :نسخه،
 .210نانوفوتوکاتالیزورها(ساختار ،و کاربرد در تخریب آالیندهها) ،تصنیف مسعود گیاهی204 ،ص 270000 ،ریال ،چاپ ّ
.1397
 .211یادگیری عمیق در متلب(بههمراه یادگیری ماشینی ،شبکههای عصبی ،و هوش مصنوعی) ،تألیف فیل کیم ،ترجمۀ دکتر صدیق رئیسی و
اول ،تیراژ 2000 :نسخه.1397 ،
مهندس فربد زاهدی184 ،ص 180000 ،ریال ،چاپ ّ
ّ
اول ،تیراژ 2000 :نسخه،
سید اسماعیل رحیمی و ندا
محقق236 ،ص 280000 ،ریال ،چاپ ّ
 .212کود شیمیایی از دیدگاه فرآوری مواد ،تألیف ّ
.1397
اول ،تیراژ 2000 :نسخه.1397 ،
 .213زمینساخت و زمینشناسی ساختاری ،تألیف احمد ادیب و محسن پورکرمانی444 ،ص 350000 ،ریال ،چاپ ّ
اول ،تیراژ 2000 :نسخه،
اول) ،تألیف نجاتی ام .اوزیشیک ،ترجمۀ ایرج ناصر664 ،ص 480000 ،ریال ،چاپ ّ
 .214کتاب جامع انتقال حرارت(جلد ّ
.1397
اول ،تیراژ 2000 :نسخه،
 .215کتاب جامع انتقال حرارت(جلد دوم) ،تألیف نجاتی ام .اوزیشیک ،ترجمۀ ایرج ناصر496 ،ص 380000 ،ریال ،چاپ ّ
.1397
اول ،تیراژ 2000 :نسخه.1398 ،
سی
دمحمدحسن حسینی232 ،ص 280000 ،ریال ،چاپ ّ
ّ
 .216بررسی حالتهای گذرا در سیستمهای قدرت ،تألیف ّ
اول ،تیراژ 2000 :نسخه.1398 ،
سی
دمحمدحسن حسینی264 ،ص 300000 ،ریال ،چاپ ّ
ّ
 .217ط ّراحی خطوط انتقال هوایی ،تألیف ّ
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اول ،تیراژ 2000 :نسخه.1398 ،
سیدحمید ابطحی176 ،ص 200000 ،ریال ،چاپ ّ
 .218میزانااللحان(مقامهای قرآنی و نواهای ایرانی) ،تألیف ّ
ّ ِ .219
ِ
تألیف بریندرجیت کائور ،ییپ بن هار ،و منیو کاپور ،ترجمۀ جعفر اسدپور ،مهناز مقبولی ،مهدی عینی ،و منیره
مسائل ریاضی،
حل
ِ
اول ،تیراژ 2000 :نسخه.1398 ،
ذ ّریهحبیب212 ،ص 260000 ،ریال ،چاپ ّ

155

طراحی رستوران

In The Name Of God

Restaurant Design
by

Mohammadmahdi Safaee

Islamic Azad University - South Tehran Branch
Tehran, 2019
156

