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محور پیاده  طراحی شهری و معماری نامه مسابقهشیوه

 اراضی فوقانی تونل رسالت تهران

 

 

 

محور پیاده اراضی و معماری  طراحی شهریهای دعوت شده به مسابقه از تمامی گروه

نامه را به دقت مطالعه کرده و پس از شود این شیوهفوقانی تونل رسالت، درخواست می

.مدیر مسابقه مطرح نمایندمطالعه، در صورت وجود پرسش یا ابهام، با   
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 به نام خدا

 

 اراضی فوقانی تونل رسالتپیاده  محور طراحی شهری و معماریمسابقه 

شهرسازی و معماری ، به سفارش معاونت محور پیاده اراضی فوقانی تونل رسالت طراحی شهری و معماریمسابقه 

، و بر اساس مصوبه مورخ معماری و ساختماناداره کل  اداره کل شهرسازی و طرح های شهری،،شهرداری تهران

و کیفیت باال،  و اجرایی های مناسییی ها و طرحبه منظور دسیییتیابی به انهاره کمیسییییون ماده پن ، 61/66/93

هر ش نیاز و  ارزش تاریخی و بصری خیابان ولیعصر برگرفته از الهوهای معماری و شیهرسیازی ایرانی و متوجه به  

 شود. عابران پیاده برگزار می مختصهای شهری تفریحی تکوین فضا تهران برای

 گیری خواهد شد.در این مسابقه از تمامی مستندات و مطالعات قبلی به نحو مقتضی بهره

 شود:با ارکان زیر برگزار می ،محور پیاده اراضی فوقانی تونل رسالت طراحی شهری و معماریمسابقه 

اداره کل شهرسازی و طرح های ، معاونت شیهرسازی و معماری شهرداری تهران  برگزارکننده مسابقه: -

 اداره کل معماری و ساختمان ،شهری

 مهندسین مشاور فجر توسعه مجری مسابقه: -

 مهدی هراتی مدیر مسابقه: -

 محمود گالبچی، کامران صفامنشمهدی چمران، محمدرضا حائری، فرهاد احمدی،  : داوران -

برگزاری مسابقه طراحی شهری کنند که تمامی اقدامات در فرآیند مجری، هیأت داوران و مدیر مسابقه، تعهد می

مصوبه  "نامه جامع برگزاری مسیابقات طراحی معماری وشهرسازی آیین"و معماری پل عابر پیاده رسیالت، طبقه  

 زنی دهندگانشود تمامی مسابقهشورای انقالب فرهنهی برگزار شود. توصیه می 36/63/6236مورخ  362جلسه 

 ی آن را از مدیر و مجری مسابقه مطالبه نمایند. آن را مطالعه و ضمن تعهد به مفاد آن اجرا

در یک مرحله برنامه ریزی شده است،  محور پیاده اراضی فوقانی تونل رسالتمسیابقه طراحی شهری و معماری  

 پردازی اولیه پل با توجه به الزامات و ضوابط ارائه شده خواهد بود.که به صورت مسابقه ایده

قرارداد با رتبه اول اختیار خواهد داشت، و در صورت عقد قرارداد، تهیه نقشه های  مسابقه در عقد یبرگزارکننده

به این ترتی ، برای افرادی که به صورت  به عهده شرکت مذبور خواهد بود. وضیو  پروهه م )اجرایی(یک و دوفاز 

ت معماری و کنند الزم است که در صورت برگزیده شدن، از طریق یک شرکعمومی در این مسیابقه شیرکت می  

 های اجرایی کار را تهیه نمایند. شهرسازی نقشه
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طبق دهندگان های مسییابقهمسییابقه مو ا اسییت که در تمامی مراحل برگزاری مسییابقه، به پرسییش    مجری

کننده به اطال  تمامی پاسی  را به همراه پرسیش بدون رکر نام پرسش  تواند ی مرجع پاسی  گوید و می نامهآیین

ی رویدادها و سایر موارد الزم، از برسیاند. این گونه اطال  رسانی به همراه آگاهی بخشی درباره کنندگان شیرکت 

ای هکننده در مسییابقه انجام خواهد شیید. بنابراین الزم اسییت هریک از گروه  های شییرکتطریق مکاتبه با گروه

 معرفی کنند. ابقهبه دبیرخانه مس هابرای دریافت مکاتبات و ثبت و پیهیری آن روشیکننده شرکت

  جوایز مسابقه

 است:شدهبه ترتی  زیر تعیینجوایز مسابقه 

 به عنوان جایزه دریافت خواهند کرد.ریال  نمیلیو 336، 366، 036 های اول تا سوم به ترتی  رتبه

 خواهدشد.پس از مسابقه و مستقیما توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران انجام ها کلیه پرداخت

شاوره فنی ی طرح اجرایی و سایر مراحل خدمات ممسیابقه در عقد قرارداد تکمیل طراحی و تهیه  یبرگزارکننده

ار های دیهر اختیبه صورت یکپارچه یا در بخش های مختلا، با رتبه اول یا هریک از رتبه و مهندسی برای پروهه

 خواهد بود. و فاز یک و دو های اجراییی نقشهصرفا تهیه دارد. در صورت تداوم کار و عقد قرارداد، موضو  آن

باشیید و وی اختیار خواهد داشییت که پس از اتمام  حقوق معنوی تمامی آثار مسییابقه متعلق به برگزارکننده می

 های اختصاصی یا عمومی منتشر سازد.مسابقه، تمام یا بخشی از آن را در نشریات تخصصی یا به صورت بولتن
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 طالعاتی:ا یبسته

ها و کنندگان در مسییابقه وقت ارزشییمند خود را صییرو جسییتجوی اطالعات و یافتن گزارشکه شییرکتبرای این

 گیرد. کنندگان قرار میای از اطالعات در حد نیاز در اختیار شرکتمدارک مورد نیاز خود نکنند، مجموعه

 باشد:میی اطالعاتی ارائه شده به مشاوران شامل موارد زیر بسته

 ی مورد مطالعه در نرم افزار ی وضع موجود محدودهنقشهAuto CAD 

 ی پیشنهادی و مصوب محدوده مورد نظرنقشه 

 ی وضعیت پیشنهادی محدوده محور طبیعت از نظر تراکم، کاربری و ارتفا دهندههای نشاننقشه 

 ده محور طبیعتمحدوکل ای از گزارش مطالعاتی مهندسین مشاور فجر توسعه برای خالصه 

 راهنمای طراحی شهری و معماری شامل ضوابط و نظریات برگزارکننده مسابقه 

 مدارک مسابقه:

شود که تا قبل از ساعت است، درخواست میها در مسابقه قطعی شدهدهندگان که شرکت آناز هریک از مسابقه

 تحویل دهند. مدارک زیر را به آدرس دبیرخانه  9/1/6291مورخ  دوشنبه روز  63

نصی  شیده روی فوم برد نیم سانتی متری سفید رن ، یک پالن کلی به    666*06شییت در ابعاد   حداکثر سیه 

های ورودی و خروجی اصلی(، های پیرامونی، و محلبا عناصر و کانونمحدوده دهنده پیوند )نشان 366/6مقیاس 

(، یک جدول محور پیاده تداوم فضیییایی و فرمی، ارتباطات و عابر گر فرم کلی پلحداقل یک برش کلی )نشیییان

سطح اختصاص یافته به هرفضا )شامل فضاهای حرکت، ایستادن، نشستن و فضاهای تفریحی که نشانهر فضاها و 

 شود: ورودی الزم است(، حداقل چهار تصویر سه بعدی محوریبه تشخیص طراح، برای باال بردن کیفیت چنین 

ی یدهی ادهندهولیعصر، دید نا ر به فضاهای شهری و دید پرنده به نحوی که نشان پل عابر پیاده، دید از خیابان

 کلی طراح باشد.

 ها باید به صورت عمودی باشد.بندیالزم به رکر است شیت

که صفحه رویی دفترچه یکی از  )به جز صفحه رو( صفحه یک رو 3عمودی، در حداکثر A4یک دفترچه در قطع 

د، حاوی توضیحات انهاره عرضه شده، فرآیند طراحی، دیاگرام ها و نکاتی که های طراحی شده بند باال باششییت 

 رسد.برای توضیح طرح ضروری به نظر می

  PDFفایل عکس و فایل نهارشی دفترچه در قال   ها در قال  یک حلقه لوح فشیرده حاوی فایل تصویری شیت 

 M.S.WORDو 
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 توضیحات:

های خاص، های موضیییعی و بزرگنماییها و برشعالوه بر موارد حیداقلی فوق، قراردادن نمودارهیا، جداول، پالن  

در صورتی که به معرفی ایده  666*06های ها در روی شیتبعدی و عکس از ماکت و شیبیه به این تصیاویر سیه  

 کمک کند مانعی ندارد.

وشته، نام یا عالمت روی شیت یا دفترچه یا لوح فشرده یا داخل و پشت به جز شیناسیه رههیری، دره هرگونه ن  

شده از فرآیند دهنده کمک کند، یا احتمال آن برود، موج  حذو مدارک ارائهشدن مسابقهها، که به شناختهآن

 شود.مسابقه می

 .شوده شناسه روی پاکت تحویل دادهدربا قرارگرفته و  A4لوح فشرده داخل یک پاکت 

شده کننده نسبت به مالکیت و اصالت مدارک و طرح تهیهتحویل مدارک به مدیریت مسابقه، متضمن ادعای تهیه

ای است. در صورت مشخص شدن نادرستی این ادعا ضمن حذو مدارک از فرآیند مسابقه و داوری در هر مرحله

 که باشد، مجری مسابقه از طریق قانونی اقدام الزم را انجام خواهد داد.

 شود.نمیکنندگان بازگشت دادهبه شرکت ،مدارک ارائه شده به برگزارکنندهالزم به رکر است 
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