
  

 آیین نامه اجرایی مسابقه طراحی منظر محور امام رضا)ع(

 



  

مسابقه ملی طراحی منظر محور امام  ییاجرا نامه نییآ

 رضا )ع(

 ی مل مسابقه 

 (ع)رضا امام محور منظری طراح

 
 

 

 

 از استفاده هدف با مشهدی شهرداری معمار وی شهرساز معاونتی شهر طیمحی بهساز وی طراح تیریمد

یی رایبازپ خصوص در را ملی  فراخوان دارد نظر در  متخصصان و مهندسانی ها تجربه و خالقانهی ها طرح

 نظام محترم اعضا و صاحبنظران متخصصان،ی تمام از لذا. دینما برگزار( ع) رضا امام محوری ساز منظر و

 .ندینما شرکتی شهر رخداد نیا در دیآی م عمل به دعوت انیدانشجو وی مهندس

 
 

 

 در. است(  جیبس دانیم تا المقدس تیب دانیم محدوده از) ابانیخ منظری طراح وی معمار مسابقه موضوع

 . است شده اشاره آنها به گزارش خالصه در کهیی ازهاین با انطباق

 

 
 

 مبلمانی محورها در برتری ها دهیا .است( سوم تا اول نفراتی )داور ئتیه در برتر طرح سه انتخاب هدف

 نشانه و المان نما، الحاقات نما، ،ییروشنا ،یکفساز ،یشهر غاتیتبل و تابلو سبز،ی فضا ،ینورپرداز ،یشهر

 .ردیگیم تعلقی زیجوا داوران اتیه انتخاب بهی حجمی ها

 

 

 .دارند رای ارسالی ها طرح از کتابچه فیتال حق برگزارکنندگان

 .دارند را ها طرح تمام ازی بردار بهره حق برگزارکنندگان

 

 

 .شد خواهد برگزار مرحله کی در مسابقه

 .باشدیمی الزام کننده شرکتی ها گروه دری شهر طراح و معمار مهندس وجود

 .شد خواهد اعطا مقدس مشهدی شهرداری سو از مسابقه در شرکتی گواه کنندگان شرکت هیکل به

 مسابقهی برگزار روند

 موضوع مسابقه

 مسابقههدف 

 یانحصار حقوق

 مسابقه نوع



  

 
 

 

 95/ 5/ 30                                                          فراخوان شروع

 95/ 6/ 30                                                          ها طرح ارسال

 95/ 6/ 30                                                   ها طرحی فنی ابیارز

 95/ 2/7                                   برنده انتخاب وی داور ئتیه جلسه

 

 

 
 

 و انعقاد قرارداد تهیه طرح اجرایی تومان ونیلیم 15 و ریتقد لوح:  اول نفر

 تومان ونیلیم 15 و ریتقد لوح:  دوم نفر

  تومان ونیلیم 10 و ریتقد لوح:  سوم نفر

 .گرفت خواهد تعلقی زیجوا داوران انتخاب به برتری ها دهیا به

 

 

 و معماری شهرداری مشهدمدیریت طراحی وبهسازی محیط شهری معاونت شهرسازی 

 

 

                    مشهدی اسالم آزاد دانشگاهی علم اتیه عضو ،یشهر طراح -معماری                استاد میمر خانم -1

      مشهدی اسالم آزاد دانشگاه مدرس - معمار              باقرزاده عباسی آقا -2

      مشهدی اسالم آزاد دانشگاه مدرس ،یتجسمی هنرها ارشد کارشناس             زادهی تقی هادی آقا -3

                     تهران دانشگاهی علم اتیه شهرساز،عضو -معمار ی             بیحب محسن آقای -4

   صنعت و علم  دانشگاهی علم اتیه عضو ،یشهر طراح-معمار        دانشپوری عبدالهاد آقای -5

 ی اسالمی شورا عمران وی فن ونیسیکم ریدب و عضو عمران، ارشد کارشناسی    نیذاکرالحسی مهدی آقا -6

            قاتیتحق و علوم دانشگاهی علم اتیه عضو ،یشهر طراح-معمار          زادهی نق محمد آقای -7

 

 فراخوانی برگزار میتقو

 فراخوان ریدب

 داوران اتیه

 مسابقه زیجوا



  

 

  

  یشهرسازی دکتراوحید رضا ابراهیمی                     -1

 کارشناس ارشد معماری    ی                   اتحادرود قیعق -2

 یمعمار ارشد کارشناس                               ارباب فرهاد-3

 یمعمار ارشد کارشناسی                             اعراب جعفر -4

 یشهرسازی دکترای                             تراب هیمرض -5

 یمعمار ارشد کارشناس                            دانشور محمد -6

 یمعمار ارشد کارشناس                     زادهیعل رضا دیحم -7

 یمعماری دکترا                             مهربان دایآ  -8

 

 

 

 کارشناس ارشد شهرسازی                   ی زدیا فرزانه .1

 کارشناس ارشد شهرسازی                     بوجار مهسا .2

 یمعمارکارشناس ارشد              نسب فاضل مهیفه .3

 کارشناس ارشد شهرسازی                   نرگس فاطمی .4

 مدیریتکارشناس ارشد                 ی بیعندل دالرام .5

 

  

 یراهبرد تهیکم

 

 یزیر برنامه تهیکم

 



  

 

 

 .دیکنی ط را ریز مراحل دیهست فراخوان در شرکت به لیما اگر

  www.zibasazi.mashhad.irتیسا به ورود -1

 . دیکن دانلود را فراخوان اطالعات -2

 :شاملی دانلود موارد

 نام ثبت فرم  -

 مسابقه اطالعات خالصه  -

 هیاولی ها عکس  -

 .دیکن لیتکم را مربوطهی ها فرم -3

 کنندگان شرکت مدارک و فرمها و طرح ارسال -4

 

 
 

 :است لیذ موارد شامل صفحه 10حداکثر   A4یک گزارش ی طراح پروپزال

 سختی های استراتژ وی کیترافی ها حل راه خصوص در( واژه 2000-1500ی )حیتوض متن :طرح حیتوض

  ی.طراح نرم و

 گذاشته شینما به طرح و اگرامهاید لهیوس به کهی اصلی ها المان و پروژهی اصلی ها دهیا ی:دیکل اتیجزئ

 .شودی م

 

 تیموقع مانند نرم و سختی ها حل راه نقل، و حملی های استراتژ و شده طرح راه ادهیپ ی:اصل طرح

 .شود گذاشته شینما بهی اصل طرح در دیبای شهر مبلمان

 ها ویپرسپکت ازی کی که شود گذاشته شینما به ریتصو 4 قالب در شدهپیشنهاد  طرح :طرح ویپرسپکت

 .بگذارد شینما به را تیجمع کیپ مواقع در محور تیموقع

 .دهد نشان موجود وضع با سهیمقا در را طرح دیبا ابانیخ لیپروف :ابانیخ مقاطع

 

 

 فراخوان در شرکت

 ارائه نحوه



  

 

 

 ،یکفساز ،یشهر غاتیتبل و تابلو سبز،ی فضا ،ینورپرداز ،یشهر مبلمانی ها حوزه در تواندیم شنهاداتیپ

 .باشدی حجمی ها نشانه و المان نما، الحاقات نما، ،ییروشنا

 .شود میتنظ ریز صورت به و A1ی افق تیش 2 در طرح

 فراخوان

 طرح ویپرسپکت

 

 

 طرح ویپرسپکت

 1000 به 1 اسیمق دری: اصل طرح

 

 

 فراخوان

 طرح ویپرسپکت طرح ویپرسپکت

 یشنهادیپ مصالح و ابانیخ مقطع و اتیجزئ بای شنهادیپ طرح و ها اگرامید

 

 

  

 

 یشنهادیپ اتیجزئ و مصالح


