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شهر جهاني ي شهيد بهشت و المان طراحي ميدان مسابقه ملي   

هيئت مديره سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري يزد و به منظور  ١١/٠٩/١٣٩٩مورخ  ٩٩١٥٠٩٦٥٨مصوبه شماره  ٦پيرو بند 

مسابقه ملي طراحي ميدان و المان شهيد بهشتي سازمان نسبت به برگزاري بهبود سيماي بصري و هويت بخشي به ميدان شهيد 

شوراي عالي  ١٣٨١مصوب سال (براساس آيين نامه ي جامع برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي بهشتي شهر جهاني يزد 

د آثار فرهنگي و هنري ارزنده و با هدف ايده هاي اصيل معماري ايراني  اسالمي و تفكرات خالقانه جديد و ايجا) انقالب فرهنگي

  .و ماندگار، از طريق ايجاد رقابت سالم اقدام نمايد

لذا با توجه به اهميت اين ميدان به عنوان يكي از ميادين شاخص و با هويت شهري از كليه افراد حقيقي و حقوقي، هنرمندان و 

جسمه سازي دعوت مي شود تا با توجه به متخصصين از سراسر كشور در زمينه هاي معماري، شهرسازي، طراحي شهري و م

 .ويژگي هاي فرهنگي، مذهبي، تاريخي، بومي، زيست محيطي، جغرافيايي، در اين فراخوان شركت نمايند

  :اهداف طرح

افزايش كيفيت فضاي شهري ميدان شهيد بهشتي با نگاهي نوآورانه و خالق با در نظر گرفتن چشم اندازهاي پياده و سواره در 

  ارتباطي، محوطه ميدان و كاركرد هاي مختلف اثر محور هاي

 شركت كنندگان محترم در اين فراخوان بهتر است ايده هاي خود را با در نظر گرفتن موارد زير ساماندهي نمايند

 مدنظر قرار دادن اصالت طراحي شهري شهرجهاني يزد  

 حفظ هويت تاريخي ميدان  

  عنوان بخشي از عناصر طراحيدر نظر گرفتن پهناي آسفالت دورگره مياني به 

 بررسي نقش ترافيكي ميدان با كاربري هاي مجاور  

 طراحي منظر و فضاي سبز ميدان  

 طراحي المان ميدان با حفظ مباني تاريخي و ارزشي 

  در نظر گرفتن عناصر اصيل و موجود در ميدان و اصالت بافت تاريخي همجوار 

  هندسه ميدان موجود صورت نخواهد گرفت ، ابعاد موجود با بررسي دقيق با توجه به اينكه هيچگونه تغييري در ابعاد و

 تر معيار اندازه گذاري طرح خواهد بود

 اليه هاي بعدي ميدان مانند جداره ها، مغازه ها و غيره ميتواند در طرح پيشنهادي طرح ارائه شود. 
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  :موضوع طرح 

  طراحي محوطه و فضاي سبز  .١

 گرفتن عناصر موجود و سابقه تاريخي آن  خلق يادمان و المان با در نظر .٢

 نور پردازي ميدان و المان .٣

  :جوايز

  ميليون تومان جايزه نقدي ٦٠لوح تقدير فراخوان و : طرح اول

  ميليون تومان جايزه نقدي  ٤٥لوح تقدير فراخوان و : طرح دوم

  ميليون تومان جايزه نقدي ٣٠لوح تقدير فراخوان و : طرح سوم

طرح منتخب پس از اعالم نظر نهايي داوران و طي ساير مراحل به عنوان طرح طرف قرارداد با سازمان لحاظ، كه جايزه آن : تذكر

  .در قالب هزينه طراحي در مبلغ قرارداد في مابين منظور خواهد شد

  

  :داوران 

  اه يزدرئيس دانشكده هنر و معماري دانشگ)نقاش و متخصص هنرهاي تجسمي(دكتر علي اكبر شريفي .١

رئيس .استاديار دنشكده هنر و معماري دانشگاه يزد)حفاظت مرمت و بناها و بافت تاريخي(دكتر محسن عباسي هرفته .٢

 كميسيون عمران و معماري شوراي اسالمي شهر يزد

 استاديار دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد)معماري(دكتر حسين مهدوي پور .٣

 رئيس پژوهشكده مهماري بومي دانشكده هنر و معماري يزد استاديار و) يمعمار(دكترحميد ميرجاني .٤

 عضوهيئت مديره سازمان)معماري منظر و فضاي سبز(دكتر سيد عليرضا رسولي  .٥

  :مدارك مورد نياز و نحوه ارائه طرح

 ارسال فرم و رزومه كامل طراح  .١

 تهيه دفترچه مطالعاتي فاز صفر و مباني طرحهاي پيشنهادي  .٢

 ارائه برآورد اقتصادي كلي از طرح با در نظر گرفتن اصول طرح پيشنهادي .٣

 ارائه طرح در قالب سه لوح فشرده و سه آلبوم كامل .٤

مدارك مورد نياز بايد با استفاده از نقشه ها، پرسپكتيو، رنگ ها، تصاوير سه بعدي رايانه اي و يا عكس ماكت و يا هر  .٥

  .ميدان و ارتباط آن با زمينه و بستر طرح بپردازدروش ديگري به معرفي يادمان و محوطه 
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كانسپت، فرايند (سانتي متر حاوي همه نقشه ها، عكس ها و توضيحات الزم  ١٠٠*٧٠پوستر در ابعاد  ٢ارائه حداكثر  .٦ 

  .چسبانده شوند (foamboard) كه مي بايست روي فوم) …طراحي و

نماي ديد ناظر و پرنده در شب و - نماهاي جانبي- ي پشتنما-نماي روبرو(عكس ها از زواياي مختلف طرح سه بعدي  .٧

  .باشند، به نحوي كه تمام ابعاد و زواياي اثر، رنگ و بافت آنها قابل مشاهده باشد) روز

٨. CD حاوي پوستر ها با فرمت JPEG و با RESOLUTION ٢٠٠ 

 :تذكر

  .طرح و ايده متفاوت ميباشد٢هرشركت كننده مجاز به ارائه 

نام پروژه،نام طراح، نشاني، شماره تلفن و دورنگار . طراح ذكر نشود …گو ، آرم و وپوسترهاي مسابقه نام ، لروي هيچكدام از 

  .فقط روي پاكت و فرم نوشته شود

  :مرحله انجام مي شود ٢داوري و انتخاب آثار توسط اعضاي هيات داوري در 

  :مرحله اول

در داوري مرحله اول اعضاي هيات داوران از بين طرح هاي رسيده كه مطابق شرايط اعالم شده در اين آيين نامه آثار خود را به 

و سپس صاحبان . طرح را به عنوان طرح هاي برگزيده طي بيانيه اي اعالم عمومي مي نمايند ٥دبيرخانه فراخوان ارسال نموده اند، 

روز از تاريخ اعالم اسامي، اطالعات تكميلي و ماكت طرح نهايي و تكميل شده خود را  ١٠طي مدت طرح برتر مي بايست  ٥اين 

  .به دبيرخانه فراخوان ارائه نمايند

  :تذكر

طرح برگزيده مكلف به رفع اصالحات خواسته شده در طرح خود مي  ٥در صورت صالحديد اعضاي هيات داوران صاحبان  –

  . باشند

  .ارائه شود ١.١٠٠ماكت مي بايست در مقياس  .١

بديهي است آثاري كه ماكت آن از اجراي مطلوبي برخوردار نباشند، و يا اصالحات اعالم شده از سوي هيات داوران  .٢

 .فراخوان را صحيح و كامل اعمال ننمايند از ورود به بخش دوم داوري باز مي مانند
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  :مرحله دوم داوري 

طرح برگزيده مرحله اول داوري كه ماكت خود را در زمان مقرر با اجراي  ٥اعضاي هيات داوران از ميان  در مرحله دوم داوري

طرح را به عنوان طرح هاي حائز رتبه اول تا سوم تعيين نموده و طي بيانيه اي  ٣مطلوب به دبيرخانه فراخوان ارسال نموده اند 

  .اعالم عمومي مي نمايند

  :ساير موارد

  .واره داوطلبانه بوده و از شركت كنندگان هيچگونه هزينه اي دريافت نمي شودشركت در جشن .١

طرح اول پذيرفته شود جايزه فقط به يك طرح تعلق مي يابد  ٥چنانچه بيش از يك اثر از هر شركت كننده اي به عنوان  .٢

 .و به طرح ديگر همان طراح هيچ گونه جايزه اي تعلق نمي گيرد

يده به دبيرخانه مسابقه براي چاپ در كتاب و ساير اقالم انتشاراتي و تبليغاتي، بانك اطالعاتي و استفاده از كليه آثار رس .٣

 .برگزاري نمايشگاه با ذكر نام صاحب اثر براي كارفرما مجاز است

در زمان ارسال آثار تا تحويل به دبيرخانه فراخوان براي پيشگيري از هرگونه صدمه به اثر، همكاري صاحب اثر با  .٤

و در صورت بروز خسارت به اثر هيچگونه . گزاركنندگان جهت اتخاذ تدابير الزم براي محافظت اثر ضروري استبر

 .مسئوليتي به عهده برگزاركنندگان نخواهد بود

كليه حقوق مادي و معنوي آثار طبق قانون مولفان و مصنفان و هنرمندان متعلق به سازمان سازمان سيمامنظر و فضاي  .٥

و صاحبان طرح هاي برگزيده حق ارائه و اجراي طرح و اثر را به هيچ مسابقه و فراخوان ديگري . هد بودسبز شهري خوا

 .ندارند

 .مدارك ارسالي به دبيرخانه فراخوان عودت داده نخواهد شد .٦

در صورتي كه شركت كنندگان به صورت گروهي در اين فراخوان شركت نمايند مي بايست طي يك نامه يك نفر را از  .٧

و دبيرخانه فراخوان سرگروه را . ان خود به عنوان نماينده و يا سرگروه تيم به دبيرخانه اين فراخوان معرفي نمايندمي

  .مسئول انجام مكاتبات و دريافت احتمالي جوايز و ساير مسئوليت ها مي داند
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  :تاريخ هاي مهم 

  ١٣٩٩دي ماه  ٣٠تا : زمان ارسال آثار به دبيرخانه فراخوان

  ١٣٩٩ماه  بهمن ٢: داوري مرحله اول

  ١٣٩٩بهمن ماه  ١٧: ارائه ماكت طرح هاي پيشنهادي منتخب در مرحله اول داوري

  ١٣٩٩بهمن ماه ٢٠: داوري مرحله دوم انتخاب آثار

  ١٣٩٩بهمن ماه  ٢٢: اعالم نتايج نهايي برگزيدگان از طريق سايت

 موارد غير مترقبه به زمان هاي تاخيري به اطالع عموم خواهد رسيددر صورت بروز برخي : تذكر.  

  نشاني دبيرخانه

 يزد، خيابان شهيد منتظر قائم، كوچه نقيب زاده، سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري  

 نسايت سازما              ١٢٣داخلي)٠٣٥(٣٦٢٧٤٤٧٠ -٧٣:   تلفنparks.yazd.ir :  
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  مشخصات هنرمند

از نوشتن نام مستعار 

هنري و مانند آن 

 .خوداري شود

 :نام خانوادگي :نام

  :تاريخ تولد

 

  :محل تولد

 

  : شماره ملي

 
  :فارغ التحصيل رشته

 

  :درمقطع

 

  :از

 
  :دانشجو رشته

 
 :در مقطع

  :در

 
  :نشاني محل سكونت

 

  :كد پستي

 
  :نشاني محل كار

 

  :كد پستي

 
  :تلفن ثابت

 كد شهر
  :تلفن همراه

 

  :ايميل

 

  :خالصه سوابق هنري
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 :توضيحات اثر

  


