
 

 شرح مختصري از محتوا و موضوع مسابقه، تاريخچه و پيشينه

محل نصب  يطراح مشهد يشهردار يهادر مشهد مقدس، سازمان فردوس السالم) هي(علگرانقدر در بهشت رضا  يمزار شهدا يو بهساز ييمنظور خوانابه
 انيد و دانشجويمهندسان مشاور، طراحان، هنرمندان، معماران، اسات هي. لذا از كلگذارديرا به مسابقه م شهدا يمزارهاسنگ يطراحو  زيعز يشهدا ريتصاو

  .شوديم يدعوت به همكار

 شدهرفتهگشناسايي دوران جنگ در نظر  هايپالكعكس و برخي وسايل شخصي مانند  قرار دادنگلزار شهدا، براي قبر هر شهيد فضايي جهت  درگذشته
واستار خ نيز عموم مردم وخانواده شهدا  سازييكسانپس از اجراي طرح ، اين فضا از بين رفت. در گلزارقبور شهدا  سازييكسانبا اجراي طرح اما  ؛بود

 .باشندميعكس شهدا  قرار دادنفضايي براي 

  
 هدف مسابقه

  مشهد السالم) هي(علرضا گلزار شهداي بهشت شهداي  قبرسنگ و  اجرايي تابلوهاانتخاب طرح برتر 

 طرح اوليه و فعلي شناسيآسيب

 :طرح اوليه 

مختلف گلزار كه موجب ناامني در مجموعه گرديده بود (دزديده شدن  هايبخشطوالني، بدون كنترل و فاقد ديد به  هايراهوجود  .1
  عكس شهدا و ...) هايقاب

  عرض كم مسيرهاي عبوري و ايجاد ازدحام در ايام خاص .2
 قبور شهدا دهيآدرسمشكل در  .3

ه        ح او

ح 



 

 :طرح فعلي 

 عكس شهدا هايقابق حذف يدم برقراري ارتباط با ماهيت گلزار از طرو عشهدا هويت  نبود نشانه از .1

  كوچك بودن ابعاد سنگ هاي قبر شهدا .2

  شرايط مسابقه

  بايست سه گزينه مجزا به صورت ذيل ارائه نمايدطراح مي: 

 ارائه طراحي حجمي تابلوهاي شهدا منطبق با حفظ شرايط موجود سنگ هاي قبور -1

 ارائه طرح سنگ هاي قبور به صورت مجزا -2

 ارائه طرح تركيبي شامل طرح تابلوها و سنگ هاي قبور شهدا -3

 باشد يهر طراح مجاز به ارسال دو اثر م. 

 همه عالقمندان آزاد است يبرا شركت در مسابقه. 

  گردديمرحله برگزار م كيمسابقه حاضر به صورت آزاد و در. 

 در روند مسابقه (به  كنديرا كه با عنوان سرگروه ثبت نام م يمسابقه تنها فرد رخانهيكننده در مسابقه، دبشركت يو گروهها يدر مورد افراد حقوق
 .شناسديم تيعنوان رابط) به رسم

 خود محفوظ  ياز حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان برا تيها را مطابق قانون حمابخش يدر تمام دهيحقوق آثار برگز هيكننده مسابقه كلبرگزار
 .دانديم

 نخواهد شد دادهاثر  بيمسابقه ارسال شود ترت رخانهيكه پس از مهلت مقرر به دب يبه آثار. 

 مسابقه است طيشرا شريارسال اثر توسط شركت كنندگان به منزله پذ. 

 شوديبه صاحبان آثار عودت داده نم يمسابقه پس از اتمام داور رخانهيبه دب دهياز آثار رس كي چيه.  

 معيارهاي ارزشيابي و داوري

  و ارتقا كيفيت فضايي گلزار شهدا هاارزشحفظ 

  اقليم، هماهنگ با  ،ايراني و اسالمي بافرهنگكارآمد، بهينه و متناسب جايگاه و عظمت شهدا بوده و بتواند طرحي  كنندهبيانكه دستيابي به طرحي
 باشد. ، اقتصاد و ...زيستمحيط

  مدافع و جان گذشتگان در دفاع از دين و كيان كشور اسالمي عنوانبهبيان جلوه و جايگاه شخصيتي شهيد 

  السالم) هي(علبديع بودن و خوانايي المان در قطعه ويژه شهدا و آراستن بهشت رضا 

 برنامه معماري

 هدف از طرح -

 الگويي جهت بازگرداندن عكس و اشيا بازمانده از شهدا به مجموعه گلزار شهدا ارائه 

 مناسب سازي ابعاد سنگ هاي قبر شهدا با توجه به تعداد شهدا در هر قطعه 

 ايجاد سرزندگي و كنكاش پذيري در محيط 



 

 مناسب براي بهره معنوي در سايت هايدسترسيپيوستگي و وحدت در مجموعه گلزار و ايجاد تنوع و  سازي ياد و خاطره شهداي جنگ باز زنده  

 الزامات طراحي -

 .شكوه و عظمت مقام و جايگاه شهيدان را تداعي نمايد  
  در ترويج معارف ديني و مذهبي ملت ايران و جوامع مسلمان السالم) هي(علرضا گلزار شهداي بهشت حفظ و تقويت نقش  
  همه مردم ايران و ديگر مسلمانان جهان موردتوجهكز تجمع و امر يكي از عنوانبه السالم) هي(علرضا گلزار شهداي بهشت در نظر گرفتن  
  باشدمبين و متضمن حفظ، ترويج و انتقال فرهنگ ايثار و شهادت  بايستميطرح. 

  آشنا در اذهان عمومي با فضاي زيارتي هاينشانهاستفاده از نمادها و 

  هاالماندر نظر گرفتن اقتصاد مهندسي جهت تكثير اين 

 اسالمي در طرح -نمود معماري ايراني 

 در شهر مشهد السالم) هي(علرضا جود بارگاه حضرت وجغرافيايي مجموعه  -توجه به موقعيت تاريخي 

  دفاع مقدس هاينشانهاستفاده از نمادها و 

  مناسب و تنوع فضايي هايرسيدستايجاد  

 فيزيكي فضايي طرح ريزيبرنامه -

  السالم) هي(علرضا مزاري در بهشت  10و   8 ، 6 ، 4ي سكوهاطراحي منعطف و بر اساس الگوي 

 هماهنگي محيطي و استفاده از متريال مناسب در طرح 

 سطوح تقريبي و روابط فضايي -

  عمومي سايت مخدوش نشود. اندازچشمباشد كه  ايگونهبهتناسبات طرح 

 حفظ فضاي سبز مياني قبور شهدا 

  و مصالح ماندگار در حفظ مقياس انساني و هندسه اسالمي مواداستفاده از عنصر آب و 

 گلزار شهدا مجموعه بردارينقشهبه فايل  مراجعه 

  



 

 و شهري، شكل و ابعاد جغرافياييبه موقعيت  مربوط هاينقشهاطالعات و  -

  است شدهواقعكيلومتري مشهد  15در  شهر مشهد و السالم) هي(علرضا گلزار شهدا در مجموعه بهشت. 

 
  مشهد قرار دارد. السالم) هي(علرضا قطعه گلزار شهدا به لحاظ موقعيت در مجموعه در مسير ورودي اصلي بهشت 

  
   



 

 الگوي كلي قبور 

  قبور ده تايي    تاييهشتقبور       تاييششقبور     قبور چهارتايي

    

  

 مختصات جغرافيايي -

 N٠٠١٠٣٦   
 E٠١٤٢٥٩ 

  مشخصات اقليمي -

  تخريب نشده و قابل تعويض باشد. تصاويرباشد كه در شرايط اقليمي مشهد  ايگونهبه، محل نصب تصاوير شهدا موردنظردر طراحي نماد  

  :موردنياز مستندات و مدارك دريافت

 دانلود تصاوير هوايي مورد نياز 

  تصاوير مورد نيازدانلود 

 دانلود فيلم گلزار  
  فايل اتوكد موقعيت دانلود 

  فرم ثبت نام دانلود  

 .ارسال گردد                    فرم ثبت نام به ايميل

با ايميل و يا       طريق سايتاز  عالقمندان مي توانند در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد مسابقه طراحي*
   .خواهد شد داده پاسخ وقت اسرع در. نمايند مكاتبه	     
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 مسابقه بنديزمانبرنامه 

  زمان  عنوان رديف
  فراخوان مسابقه  1

  يك ماه
  نامثبت  2
  پرسش و پاسخ  3

  يك ماه
  طرح ارائه  4
  هفته دو  داوري  5
  سه روز  اعالم نتايج  6
  يك هفته برگزاري نمايشگاه  7

 
  و مدارك و نحوه ارائه طرح هانقشهمشخصات 

 مسابقه در شركت شده تكميل فرم 

 كنندگان شركت/ كننده شركت ملي كارت يا شناسنامه كپي 

 شرح طرح مايه و ايده هاي طرح	 

 به همراه فايل اتوكد مربوطه ها نقشه كليه از كپي نسخه يك 

  به همراه فايل مربوطه بعدي سه هاينقشهارائه 

 شب نورپردازي هاينقشه ارائه نورپردازي، طرح وجود صورت در  

  افقي ترسيم و ارائه گردد. صورتبهسانتيمتر و  70*50دو شيت وي بر ر حداكثرنما و پرسپكتيو  -شامل پالن هاطرحو  هانقشهكليه  
 بافت و جزئيات طرح بيان شود. -رنگ -نوع مصالح  
  در صورت نياز. 1:10ارائه ماكت طرح با مقياس 

 فرمت با تصاوير. گردد ارائه و ذخيره نيز ردهفش لوح حلقه يك روي بر بايستي شده خواسته مدارك كليه JPEG		 يا TIF  300وDPI .خواهد بود 

 (به صورت الكترونيكي و فيزيكي) كنندگانشركتنام  داشتننگهو نحوه پنهان  هاطرحروش ارسال 

  كنندهتشركمشخصات فردي يا شركتي (اسم، آرم و ...) نبايد مشخص باشد و تنها ضروري است كه كد ملي  گونههيچبر روي شيت هاي ارائه 
 و اعتراض نخواهند بود). بررسيقابلباشند نمشخصات فوق  واجدكه  هاييپروژهگردد (درج 

 مدارك و نقشه هاي خود از طريق ايميل ارسالمندان به شركت در اين مسابقه براي عالقه           

 اقدام نمايند.              لينك تلگرامو يا  
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  جوايز، حقوق، تعهدات و اختيارات طرفين

  :داورانهيئت

 نهايتاً و ذيصالح نقد و بررسي و ايحرفهو هنرمندان  نظرانصاحبو تعدادي از اساتيد دانشگاه و  هافردوسكليه آثار ارسالي توسط معاونت فني سازمان 
  داوري خواهد شد.

  ز مسابقه:يجوا

             سكه بهار آزادي 5 طرح اول: اهداي -1

      سكه بهار آزادي 3 طرح دوم: اهداي -2

            سكه بهار آزادي  2 طرح سوم: اهداي  -3

          چهارم تا هشتم: اهداي لوح تقدير هايطرح -4

  عودت نخواهد شد. عنوانهيچبهارسالي  هايطرحتوضيح اينكه 

  زمان و مكان:

 كي هي)، نبش عصمتهي(بولوار عصمت 32 ثاقيم ثاق،يمشهد، بولوار م به نشاني   01/11/1395تاريخ   مدارك مسابقه حداكثر تا

 ارسال گردد. مشهد يسازمان فردوس ها رخانهيدب  

  اعالم خواهد شد. رسمي سازمان فردوس ها و كانال تلگرام مسابقهسايت از طريق  15/11/1395نتايج مسابقه در تاريخ 

  الزم به سايت مراجعه فرمايند. هاينقشهو  پايهاطالعاتبه شركت در اين مسابقه براي دريافت  مندانعالقه

  رساني خواهد شد.* نحوه برگزاري نمايشگاه عمومي و بازديد عموم از آثار برگزيده، متعاقباً اطالع

  دبيرخانه:
  				051-36012394  		تلفن:          مشهد يسازمان فردوس ها رخانهيدب ،كي هي)، نبش عصمتهي(بولوار عصمت 32 ثاقيم ثاق،يمشهد، بولوار مآدرس: 

  	سايت:             يميل:ا
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