
مصداق فضایى چرخه فرهنگى موسیقى به تفکیک عناصر چرخه 

تبلیغات مصرفعرضهتوزیعتولیدآفرینشآموزشپژوهش

نهادهاي پژوهشي 	•
وآموزشي

کتاب خانه ها	•
خانه و محل کار	•
دانشگاه	•

مراکز آموزش رسمي	•
مراکز آموزش 	•

غیررسمي
مراکز آموزش آزاد 	•

غیررسمي
خانه	•
کارگاه ساخت ادوات 	•

موسیقي

خانه و محل کار	•
آتلیه	•

دفتر تولید 	•
فرآورده هاي 

موسیقایي
استودیوي ضبط 	•

موسیقي
استودیوي ضبط صدا	•
دفاتر نشر موسیقي	•
کارگاه ساخت ادوات 	•

موسیقي

مؤسسات تکثیر و 	•
پخش

تاالر موسیقي و 	•
جانشین موسیقي

مراکز و مؤسسات 	•
رسانه اي

فروشگاه هاي آثار 	•
موسیقایي

کتاب فروشي ها	•
اماکن تاریخي و 	•

شهري
خانه	•
هتل ها و مراکز 	•

پذیرایي
فروشگاه ادوات 	•

موسیقي

تاالر موسیقي 	•
وجانشین موسیقي

خانه و محل کار	•
اتومبیل	•
سایر اماکن عمومي	•

دفاتر تشکل هاي صنفي ـ 	•
حرفه اي

مؤسسات و دفاتر تبلیغاتي	•
موزه هاي تخصصي	•

کلیه مصادیق چرخه فرهنگى موسیقى

مراحل چرخه
مصادیق چرخه

فضافعالیتفعاالن

پژوهش

پژوهش گر
منتقد
استاد
مدیر

پژوهش
نقد

نهادهاي پژوهشي و آموزشي
کتاب خانه ها

خانه و محل کار
دانشگاه

آموزش
مدرس
شاگرد
هنرجو

آموزش
کسب مهارت

مراکز آموزش رسمي
مراکز آموزش غیررسمي

مراکز آموزش آزاد غیررسمي
خانه

کارگاه ساخت ادوات موسیقي



مراحل چرخه
مصادیق چرخه

فضافعالیتفعاالن

آفرینش

آهنگ ساز
شاعر

هنرمند
ترانه سرا

خلق
سرودن
نگارش

آتلیه
خانه و محل کار

تولید

تهیه کننده
تنظیم کننده

خواننده
ناظر

نوازنده
صدابردار
استادکار

تمرین 
مدیریت

اجرا
تدوین
نظارت
ساخت

دفتر تولید فرآورده هاي موسیقایي
 استودیوي ضبط موسیقي

استودیوي ضبط صدا
دفاتر نشر موسیقي

کارگاه ساخت ادوات موسیقي

مدیر برنامه ریزيتوزیع
عاملین پخش

تکثیر
حمل و نقل و نگهداري

تحویل
مؤسسات تکثیر و پخش

عرضه

صاحبان سالن هاي اجرا
رهبر ارکستر

رهبر کر
گروه  کر

مدیر صحنه و صدا
نوازنده

طراحان صحنه
فروشنده

مسئول آرشیو

رهبري
آوازخواني
نوازندگي

طراحي صحنه و صدا
اجرا

سفر و اجراي مجدد
فروش و اجاره

تاالر موسیقي، تاالر جانشین 
موسیقي 

مراکز، مؤسسات رسانه اي 
فروشگاه هاي آثار و محصوالت 

موسیقایي
کتاب فروشي ها

اماکن تاریخي و شهري
خانه

هتل ها و مراکز پذیرایي
فروشگاه ادوات موسیقي



مراحل چرخه
مصادیق چرخه

فضافعالیتفعاالن

مصرف
بیننده و شنونده

نوازنده
کلکسیونر

دیدن و شنیدن
نواختن

جمع آوري

تاالر موسیقي، تاالر جانشین 
موسیقي

خانه
محل کار
اتومبیل

سایر اماکن عمومي

تبلیغات 

مدیر، برنامه ریز
طراح آگهي، پوستر و بروشور

 سفارش دهنده و سفارش گیرنده
خدمات پشتیباني

جذب و درج آگهي
اطالع رساني و برپایي رویدادهاي 
فرهنگي: برگزاري نمایشگاه و 
جشنواره، افتتاحیه، کارگاه و 

سمینار

دفاتر تشکل هاي صنفي ـ حرفه اي
مؤسسات و دفاتر تبلیغاتي

موزه هاي تخصصي

با توجه به جداول فوق مهمترین فضاهاى چرخه فرهنگى موسیقى عبارتند از:

تاالر کنسرت        استودیوی ضبط موسیقی و ضبط صدا  ●
کارگاه ساخت ادوات موسیقی      فروشگاه های ادوات موسیقی ●
مراکز آموزشی       دفاتر تولید فرآورده های موسیقایی ●
موزه تخصصی  ●


