
 ) دژ ( کاروانسرای مشیرالملک پیرامونفراخوان مسابقه طراحی محدوده ی 

 

 برگزار کننده مسابقه

و  فرهنگی ،گردشگری  فضایی بالقوه ی کاروانسرای مشیرالملک ، سعی بر ایجاد به ظرفیت ءاتکاشهرداری شهر برازجان با 

در دانش آموختگان به این هدف آمادگی همکاری خود با  نیلدر راستای  ، لذاآن را  دارد  پیراموندر محدوده ی  تفریحی

 سطح استان بوشهر را اعالم می دارد .

 موضوع و هدف مسابقه 

پروژه های شهری اقدام به برگزاری مسابقه ی معماری با  و ترسیمشهرداری شهر برازجان با هدف مشارکت مردم درتهیه 

کاروانسرای  حومهو ساماندهی فضای سبز در  و تفریحی فرهنگی ،طراحی یک مکان با عملکرد گردشگری موضوعیت 

 . می باشد برای شهروندانفضایی با نشاط ، پویا و زیبا  به منظور ایجاد مشیرالملک ) دژ (

 مشخصات طرح

  میباشد، محدوده ی اطراف کاروانسرای مشیرالملک محل اجرا 

 متر مربع در محدوده ی شمال  709/3 در زمینی با مساحت مجموعه گردشگری ، فرهنگی و تفریحی طراحی

 در نظر گرفته شود کاروانسرا

  0860طراحی مسیر پیاده ) حد فاصل کاروانسرا و سایت مجموعه ی گردشگری ، فرهنگی و تفریحی (  با مساحت 

 در نظر گرفته شود  متر مربع در محدوده ی شمال کاروانسرا

  در نظر گرفته شودکاروانسرا  متر مربع در محدوده ی جنوب 5520طراحی فضای سبز با مساحت 

  در نظر گرفته شودا مربع در محدوده ی غرب کاروانسرمتر  0031طراحی فضای سبز با مساحت  

  متر می باشد 2/1 تا بلندترین نقطه مجازحداکثر ارتفاع  

  مجموعه ی پیشنهادی از نظر طراحی با هم مرتبط باشند 

  سایت توجه شودبه دسترسی های 

   مشیر الملک دقت شودتاریخی با کاروانسرای  مورد نظرمجموعه ی به همجواری  

  مالحظات اقلیمی در نظر گرفته شود 

  در طرح های پیشنهادی رعایت شود  بومی سازی 

 یمشتمل بر فضاهای عملکرد و تفریحیفرهنگی  ،گردشگری  مجموعه

  تفریحی گردشگریفضاهای ، 

 مشاهیر شهرستان (  آثار باستانی و مجسمه ماکت در جهت ارائه ) گالری  فضاهای فرهنگی 

 فضاهای تاسیساتی 



 نحوه ارائه آثار

  دیدهای سه بعدی روز و شب  ، پروژه شامل روند شکل گیری  ، طرح دارای ایده پردازی اولیه باشد (3ds max ) 

 . و نقشه ها ارائه گردد

   فرمتکلیه مدارک به همراه نقشه ها با DWG 5009 و عکس ها و تصاویر سه بعدی با فرمت JPG و TIF  و گزارش

 .ارائه گردد WORD 5003 با فرمت

  درقسمت پایین سمت چپ شیت  شماره کد ثبت نامی درج گردد. 

  شیت ارائه گردند 2حداکثر در ( سانتیمتر 000* 90در ابعاد ) کلیه آثار. 

  نما ها و برش ها در 500/0، پالن ها در مقیاس 200/0در مقیاس  مدارک مورد نیاز شامل سایت پالن مجموعه ،

 .می باشد 500/0مقیاس 

  ارائه پرسپکتیو )نماهای سه بعدی( با مقیاس انسانی به تعداد الزم و زوایای مناسب ضروری است. 

   برگ در قطع 00گزارش مشخصات طرح مشتمل بر حداکثر A1 یش شامل ایده های طراحی و جدول فضاهای پ

 .بینی شده به همراه مساحت هر کدام به تفکیک ارائه گردد

  کلیه فایل های مربوط به نقشه ها با فرمت TIFF با وضوح dpi 300 و گزارش مشخصات طرح با فرمت PDF  به

 .و نماهای سه بعدی بر روی لوح فشرده ارایه گردد DWG همراه نقشه ها با فرمت

  صفحه 00حداکثر ارائه گزارش توصیفی 

   ضروری است بر روی کلیه مدارک ارسالی مهندسین نام و مشخصات طراح و سایر نشانه ها ) از قبیل لوگو ، امضاء و

 .قید نشده باشداصی که معرف آن مشاور باشد خ نشانه هر و(  …

   استارائه گردد . ) در صورت برنده شدن متقاضی ، ارائه ماکت الزامی  00500در صورت تمایل ماکت در مقیاس( . 

 

 هسابقشرایط شرکت در م

  . شرکت کنندگان میتوانند به صورت تیمی یا انفرادی در مسابقه شرکت نمایند 

  بصورت ،  اینترنتی مسابقه یا سایت از طرف دبیر خانه مسابقه دریافتیدر سمت چپ و باالی کلیه نقشه ها ، کد

 . خوانا درج شود

  شرکت کنندگان باید طرح های خود را در مهلت مقرر بصورت حضوری ) در ساعات اداری ( به دبیرخانه مسابقه ،

 .نمایند ارسال به آدرس اعالم شده یا از طریق پست  مستقر در واحد شهرسازی شهرداری برازجان

 در مسابقه نام نویسی

 ثبت نام اینترنتی از طریق یااز طریق دبیر خانه مسابقه  میتوانند به صورت حضوری  شرکت کنندگان در مسابقه 

 .دنمایننسبت به ثبت نام اقدام و کد رهگیری دریافت   borazjantarh.irمسابقه سایت 

 ثبت نام برای شرکت در مسابقه رایگان میباشد . 

 



 مالحظات

  می باشد شهر برازجان کلیه حقوق آثار ارسالی متعلق به شهرداری. 

   شرکت کنندگانبه اطالع  یا سایت مربوط به مسابقه تغییر در برنامه برگزاری مسابقه از طریق دبیرخانههر گونه 

 . خواهد رسید

 حق نمایش و انتشار آثار با قید نام شرکت کننده برای برگزار کننده مسابقه محفوظ است . 

  یا سایت  مورد نظر از طریق دبیرخانه محدودهفایل کد برداشت شدهntarh.irborazja  در اختیار شرکت

 کنندگان قرار میگیرد . 

 معیارهای داوری

 کاروانسرای مشیرالملک و معماری شهربومی  فرهنگ م وتوجه به اقلی 

 رهمراه با نماهایی زیبا و اثرگذا نوآوری و خالقیت 

 از لحاظ فنی و اقتصادی بهینه باشد طرح پیشنهادی باید از ویژگی های اجرایی برخوردار و 

  دارا باشد جاذبهطرح باید از فضاهای تفریحی کاربردی در جهت ایجاد نشاط و 

 ) به ترتیب حروف الفبا ( هیئت داوران

 مهندس کریم حسین آبادی ، کارشناس ارشد معماری ، مدیر کل دفتر فنی استانداری بوشهر 

  ، معاونت شهرسازی شهرداری مهندس شهریار اخالقی بهرام آبادی ، کارشناس ارشد شهرسازی و مدیریت شهری

 برازجان

 رحیمی ، کارشناس ارشد معماری ، مدیر گروه معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد  علی مهندس محمد

 بوشهر

  دکتر علیرضا کیانپور ، دانشجوی دکتری معماری ، مدیرگروه معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد

 دشتستان

 جوایز 

 نمیلیون توما 3وجه نقد معادل   و  نامهتقدیر نفر اول 0

 میلیون تومان 5وجه نقد معادل  و  نامه تقدیر نفر دوم 0

 میلیون تومان 0وجه نقد معادل   و نامه تقدیر نفر سوم 0

 زمان بندی مسابقه 

 52/00/72الی   01/00/72تاریخ ثبت نام 0 

 50/00/72طرح ها به دبیرخانه مسابقه 0  یا ارسال  آخرین مهلت تحویل



   تاریخ داوری طرح ها

 می باشدآخرین مهلت تحویل طرح ها روز پس از  2تا 

 تاریخ اعالم نتایج

   خواهد بود 30/00/72آخرین روز مهلت تحویل طرح ها ، مورخ پس از  روز 00 

 محل تحویل یا ارسال طرح ها 

 دبیرخانه 

 برازجانواحد شهرسازی شهرداری 

 شهر برازجان، شهرداری شهدا میدان  بلوار شهید مزارعی ،  ،برازجان 0  نشانی

 9280961082کد پستی 0 

 سایت مسابقه 

 

   www. Borazjantarh.ir نشانی 0

 ساعات اداری      099 -031518172    دبیرخانه  تماستلفن 

 شب 6صبح الی  7ساعت   07339368217

 

 

 

 

 

 

 

 


