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  جیرفتورودي دانشگاه » سر در«مسابقه طراحی فراخوان 

دهی این فضا، با رویکرد  هاي ادراکی در شکل با هدف ارتقاي کیفیت بصري فضاي اصلی ورودي دانشگاه، با توجه بر نقش مؤلفه
برتر و در نتیجه نیل به معماري کارآمد و متناسب با فرهنگ، اقلیم، و   هاي برتر طراحی، و انتخاب طرح ها و ایده یابی به انگاره دست

  .ورودي اصلی، برگزار نماید» سر در«اي براي طراحی  در نظر دارد، مسابقه جیرفت محیط زیست، دانشگاه

گاه فرهنگ و  بخشی و ساماندهی فضاي ورودي اصلی دانشگاه و تبدیل دروازه ورودي به جلوه هدف اصلی برگزاري مسابقه هویت
  .اي یگانه و طرحی زیبا با قابلیت اجرایی، دست یافت دهها و نمادها است تا بتوان به ای اسالمی با استفاده از نشان -معماري ایرانی

  :معیارهاي طراحی

  اسالمی و رعایت ارزش ها –ایرانی طراحی عناصر متناسب با هویت  
  هنگ با ساختمان هاي جهت خلق اثري ماندگار، شاخص و هما فناورانه و بوم گرایانهتأکید بر خالقیت و نوآوري با نگاهی

 فعلی دانشگاه
  از طرح هاي معماري باستانی حک شده روي اشیا حاصل از اکتشافات باستان شناسی حوزه جغرافیایی فرهنگی استفاده

  هلیل رود
 هویت علمی و پویاي دانشگاه توجه به  
  جیرفتتوجه به جامعیت و وجود رشته هاي مختلف در دانشگاه  
 میلیون تومان 500سقف هزینه، حداکثر ( اجرایی بودن طرح پیشنهادي با در نظر داشتن هزینه هاي اجرایی پروژه(  
 بندرعباس-جیرفت توجه به مسائل ترافیکی با توجه به قرارگیري سردر اصلی در حاشیه جاده  
 ه به جلوه هاي شب و روزوجت 
 امکان کنترل ورود و خروج، سهولت تردد، امنیت و استانداردهاي ترافیکی مورد توجه قرار روپیاده از روسواره تفکیک ،

 .گیرد
 در یا و سردر بدنه روي بر یا )3/11/88( دانشگاه تاسیس سال و دانشگاه آرم دانشگاه، نام شامل بایستمی شده ارائه طرح 

 .باشد آن اطراف محوطه
 هاي پیاده و سواره باشدمجموعه سر در باید پاسخگوي ورودي. 
  امکان پذیر باشد ...)آتش نشانی، آمبوالنس، جرثقیل و ( الت بزرگآعبور اتوبوس و ماشین. 
 ،در طرح دیده شود حتی المقدور اتاق نگهبانی موجود در محل.  

و هیچ یک از شرکت کنندگان حق شکایت، پیگیري و یا هرگونه  اختیار تام دارددانشگاه جیرفت در پذیرش یا عدم پذیرش طرح ها 
  .درخواست مرتبط با نتایج را ندارد

  :مدارك مورد نیاز جهت ارائه

  1:400سایت پالن به مقیاس  
  1:100پالن فضاهاي بسته و نیمه باز به مقیاس  
  1:100نماهاي مختلف به مقیاس  
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  1:100برش طولی و عرضی به مقیاس  
 تصاویر سه بعدي روز و شب  
 شرح طرح مایه و ایده هاي طرح و سازه 
  يرایتخا( 1:20ماکت طرح با مقیاس( 
 و اطالعات به همراه پرسپکتیوهاي مورد نظر نگهبانی اتاق نیاز مورد مقاطع و نماها ها، نقشه 
 جزئیات مواد و مقدار مصالح به کار رفته در طرح  
 لوح فشرده حاوي کلیه مدارك خواسته شده  

  :آئین نامه و شرایط اختصاصی مسابقه

 مندان آزاد استشرکت در این مسابقه براي همه عالقه.  
 گرددمی یک مرحله برگزار در ه صورت آزاد ومسابقه حاضر ب.  
  در مورد افراد حقیقی که به صورت گروهی در مسابقه شرکت خواهند نمود تنها فردي که با عنوان سرگروه ثبت نام می

  )تعداد اعضاي گروه محدودیتی ندارد( .کند جهت انجام مراحل مسابقه به رسمیت شناخته می شود
 بخش فراخوان مسابقه جیرفتسایت دانشگاه  رکت کننده براي دانلود فرم ثبت نام به وبهاي ش هگرو: شرایط ثبت نام ،

، دانشگاه جیرفتواقع در  منابع معاونت پشتیبانی و توسعهفرم را تکمیل و به همراه نام اعضا به دفتر . سردر مراجعه کنند
  .جاده بندرعباس ارسال نمایند 8کیلومتر 

 اوران توسط دفتر فنی دانشگاه بررسی می شود و در صورت رعایت شرایط مسابقه و مسائل آثار قبل از ارائه به هیات د
  .داوران ارجاع خواهد شد فنی، جهت داوري نهایی به هیات

  برگزارکننده مجاز است آثار رسیده را پس از اتمام مسابقه به نحو مقتضی و با ذکر مشخصات صاحب طرح و اثر منتشر
  .نماید

 رائه شده مسترد نخواهد شدطرح ها و آثار ا.  
 دفتر معاونت پشتیبانی و توسعه منابعویل آن به برگزارکننده درقبال تاخیر و یا خسارت وارده به مدارك قبل از تح ،

  .مسئولیتی را بر عهده نمی گیرد
 ارسال اثر توسط شرکت کنندگان به منزله قبول مقررات است.  
 به اطالع عموم خواهد رسید“ ر عهده برگزارکننده بوده و متعاقباتصمیم گیري در مورد مسائل پیش بینی نشده ب.  
 در صورت اثبات عدم صحت این موضوع، شرکت کننده . منزله اعالم مالکیت اثر است ارسال اثر توسط شرکت کنندگان به

  .شود مورد نظر از مراحل مسابقه حذف می
  توسعه منابع ارسال شود به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد به آثاري که پس از مهلت مقرر به دفتر معاونت پشتیبانی و

 .شد
  نیز عقد قرارداد اجرا با طرح برگزیده مختار است پذیرفتن و در جیرفتدانشگاه. 
 دیامن لیوحت تفریج هاگشناد هب ار دوخ حرط تکام هام کی تدم فرظ تسا فظوم هقباسم لوا رفن جیاتن مالعا زا سپ. 
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  :هیئت داوران

 ریاست دانشگاه  
 معاون پشتیبانی و توسعه منابع 
 رئیس دفتر فنی 
 عمرانیهاي  کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی فیزیکی طرح 
 دو تن از کارشناسان خبره که تخصص آن ها مرتبط با موضوع باشد 

  :یز مسابقهاوج

  سکه تمام بهار آزادي چهار  :نفر اول
  سکه تمام بهار آزادي دو :دومنفر 
  سکه تمام بهار آزادي یک :سومنفر 

  نحوه ثبت نام

مراجعه نموده و یا با  www.ujiroft.ac.ir:نشانی  عالقه مندان جهت دریافت و کسب اطالعات پایه به سایت دانشگاه جیرفت به
همچنین الزم است در صورت تمایل به شرکت در مسابقه حداکثر تا تاریخ . تماس حاصل نمایند 03443347069شماره 

دانشگاه جیرفت نزد بانک تجارت،  متفرقهبه نام درآمد  2295001812ریال به شماره حساب  300000با واریز مبلغ  15/02/1395
ارسال نموده و در  ofc@ujiroft.ac.irتصویر فیش واریزي به همراه فرم تکمیل شده ثبت نام را از طریق پست الکترونیکی 

  .مسابقه شرکت نمایند

و یا به آدرس به صورت حضوري تحویل نموده  01/03/1395شرکت کنندگان می توانند آثار خود را در ساعات اداري تا تاریخ 
  . جاده بندرعباس، دانشگاه جیرفت، دفتر معاونت پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه ارسال نمایند 8پستی کرمان، جیرفت، کیلومتر 

  :تاریخ هاي مهم

  15/02/1395 : آخرین مهلت ثبت نام

  01/03/1395     :مهلت ارسال مدارك

  :آدرس
  .معاونت پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه جیرفت، جیرفت، دانشگاه بندرعباسجاده  8، کیلومتر جیرفت

  034 – 43347069  :تلفن

  www.ujiroft.ac.ir :دانشگاهسایت 
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  :نقشه محل اجرا پروژه

  

  

  

  

 محل اجرا پروژه
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  :عکس هاي محل اجرا پروژه
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  :هاي دانشگاهعکس هایی از ساختمان 
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  :آرم دانشگاه

  

 


