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 مقدمه. 1

در نظر دارد شهر الوند، محترم اسالمی شورای  18/18/1395 یمورخه 2396 جوزم براساس شهرداری الوند

شهری در اراضی هویت بخشی به بازار به عنوان یکی از مولفه ها و عناصر شهری موثر در حیات در راستای 

متر  51،111خود به نشانی الوند، اراضی غرب بلوار معلم، نبش بلوار آزادگان در مساحتی بالغ بر  یمالکیت

اسالمی از طریق مطالعه  -وهای اصیل ایرانیگاسالمی براساس ال -مربع نسبت به طراحی و احداث بازار ایرانی

تجربیات موفق مد نظر قرار دادن با تفریحی و ... و تعیین کاربری های مناسب تجاری، مذهبی، فرهنگی، 

  .شهرهای پیشرو در قالب طرح های بازآفرینی شهری نسبت به برگزاری مسابقه اقدام نماید

 

 )موقعیت پروژه در شهر الوند(

 

 استان( در شهرستان البرز موقعیت)

 
 

 (کشور در استان قزوین موقعیت)
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 ننسبت به مرکز استا : موقعیت شهر الوند1 تصویر

 

 شهر الوند در مجاورت شهر صنعتی البرز: 2 تصویر

 الوند

 قزوین
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 تشکیل قزوین استان شهرستان چهارمین عنوانه ب 83سال در مربع کیلومتر 481 مساحت با البرز شهرستان

( 1391 سال تا) نفر 213٫276 با برابر شهرستان این جمعیت. است الوند شهر شهرستان، این مرکز. گردید

 .است بوده

، این شهر براساس سرشماری سال باشدمیجمعیت استان قزوین دومین شهر با اهمیت و پر الوند شهر

 14 در که ،است البرز شهرستان مرکز سیاسی تقسیمات نظر از و نفر دارد 88711جمعیتی بالغ بر  1391

 در قزوین دشت اراضی در آن مجاورت در و البرز صنعتی شهر احداث دنبال به قزوین شهر کیلومتری

 36 و شرقی طول یدقیقه 4 و درجه 51 آن موقعیت و گرفته شکل کشاورزی دو و یک درجه هایزمین

 .است شمالی عرض یدقیقه 11 و درجه

 

 معرفی سایت. 2

 

 1331  شهر الوند،اسالمی  –طراحی بازار ایرانی : موقعیت سایت 3 تصویر

 که الوند شهرو میدان بسیج  معلم بلوار یحاشیه باشد که درمی مربع متر 51،111حدود  ،دومساحت سایت 

  .است شده واقع باشد،می شهر هایقسمت پرترددترین از یکی

2 
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 شرق در ،شود می منتهی آزادگان بلوار به جنوب از و( ع)جعفرصادق امام خیابان به شمال ازسایت  محدوده

 .است شده واقع)ع(  حسین امام خیابان آن غرب در و)ع(  حسن امام خیابان آن

 

 اقلیم. 3

 شهر دمای متوسط و بوده مترمیلی 312 ساالنه متوسط بارش با بیابانینیمه هوایوآب دارای اقلیمی نظر از 

 باد به موسوم که است شرقی جنوب از غالب باد وزش جهت. باشدمی گرادسانتی یدرجه 13 سال طول در

 الوند شهر در دریا سطح از ارتفاع. دارد پی در را دما افزایش و هوا خشکی وزش هنگام و باشدمی شره یا راز

 .باشدمی متر 1241

 

 نوع مسابقه. 4

طراحی دوم  مرحله –اول طراحی اجمالی و راهبردی  مرحله) برگزار می شود مرحلهاین مسابقه در دو 

 یآزاد ملی و از لحاظ مراحل و نحوه یکنندگان مسابقهی شرکتهمچنین از لحاظ نوع و دامنه ؛(یلیصتف

 ای است.مرحلهدو ی داوری، مسابقه

 

 رای طرحجاضرورت . 1

 هایدهه در آنها ریزیبرنامه بدون فیزیکی یتوسعه و شهرها یزدهشتاب رشد پیامدهای ترینمهم از یکی

 در شهروندان اجتماعی نابرابری آمدن وجود به و شهری خدمات مراکز توزیع نظام خوردن اخیر، برهم

 نقش تواندمی شهری خدمات توزیع کیفیت و چگونگی بنابراین. است بوده خدمات از کیفیت با برخورداری

اسالمی  -ایجاد بازاری ایرانی از اینرو چگونگی برقراری تعامالت اجتماعی شهرها ایفا نمایدمیزان و در  مؤثری

 .در نظر گرفته شده است موضوع این مسابقه ؛شهر الوندبه  خدمات ارائهیکی از مراکز مهم عنوان ه ب

 ایجاد و سیسأت کشور صنعتی تحوالت راستای در چهل یدهه در البرز صنعتی از طرفی دیگر شهر

 بسیاری تحوالت بروز موجب بود، که منطقه حیات تاریخ در عطفی ینقطه آن پیرامون هاییاستقرارگاه

 را منطقه سیاسی حتی و اقتصادی فرهنگی، جمعیتی، بافت کار، جویای جمعیت و مهاجرت سیل گردید.

 رونق یا رکود هایدوره با متناسب موجود آمارهای براساس شهرستان پذیریمهاجرت یدامنه. نمود متحول

 به نسبت را باالیی عدد همواره البرز شهرستان در شاخص این مجموع در اما بوده متغیر منطقه اقتصادی
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به این منطقه  اطراف هایشهرستان و روستاها از مهاجرت با توجه به .است داده نشان کشور نقاط سایر

نیازهای شهروندان  پاسخگویشهری  خدمات جمعیت، رشد و در نتیجه خدمات به دسترسی و کار جهت

 نبوده است.

 

  فبازار هد. 6

 که البرز صنعتی شهر با الوند شهر همجواری وقزوین  استان در متعدد صنعتی هایک ها و شهرشهر وجود

 با الوند شهر است افزوده شهراین  اقتصادی رونق بر رودمی شمار به کشور صنعتی شهرهای ترینمهم از یکی

 این از. است برخوردار منطقه در ایویژه اقتصادی جایگاه از تهران شهر و قزوین شهر به نزدیکی به توجه

 افزون روز الزامات از یکی شهر در فعال بازرگانان و تجار برای تجاری هایغرفه و کار دفاتر به نیاز روی

 داشتن استان در فعال متعدد هایکارخانه وجود با همچنین. باشدمی الوند شهر در اقتصادی هایفعالیت

این  احداث برنامه ریزی و بنابراین. است حیاتی بسیار هاکارخانه این برای محصوالت فروش مراکز و کار دفاتر

 .است برخوردار باالیی بسیار اقتصادیفنی و  توجیه از الوند شهر در اسالمی -بازار ایرانی

 

 و اولویت های مسابقهاهداف . 7

 برای ایرانی،و خالق با تجربه  شهرسازان و معماران عموم نظرات نقطه گرفتن مشارکت به این مسابقه هدف

اسالمی شهر  -بازار ایرانی شهری و معماری برای برنامه ریزی و طراحی های مناسب ایده کردن مشخص

شهر نقشی تاثیر گذار داشته آینده  شکل گیری تکامل به عنوان یک قلمرو همگانی بتواند در است تا  الوند

 باشد. 

 هندساه ی  و ابعااد  باا  نسبت در فضا این موقعیت. است گردیده معرفی 3 شماره تصویر در انتخابی محدوده

 برناماه  بر تکیه با لیکن و در محدوده میانه ی غربی شهر واقع گردیده است الوند شهر موجود کالبدی فضای

خدماتی و یک فضای مهم  -مهمی را به عنوان یک مرکز تجاری نقش توانست خواهد مناسب طراحی و ریزی

 مرکزی در شهر الوند ایفا نماید.

 :از عبارتند است گرفته قرار تاکید مورد ریزان برنامه سوی از مسابقه این در که اهدافی از در این راستا برخی

 ارتقاء نقش و عملکرد شهر الوند در مجموعه شهری استان-

 هنگی و هویتی در فرآیند توسعه شهرتقویت مبانی فر -
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 دنباله روی از هدف ایجاد ساختاری خوانا و گسترده در جهت توسعه شهر معاصر-

 یاری رساندن به ارتقای کیفیت زندگی شهری و رضایتمندی سکونتی -

 باز آفرینی شهری از طریق مشارکت مردمی -

 زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادیتوجه به توسعه ی پایدار شهری با در نظر گرفتن ابعاد  -

 پیشنهادی طراحی و ریزی برنامه در شهری آفرینی باز الگوهای و مفاهیم بر تاکید-

 در نشاط و سرزندگی ایجاد رویکرد با طراحی ی محدوده در شهری باز فضاهای مناسب الگوی رعایت-

  فضا مرکزیت

 گرا زمینه معماری و طراحی مفهوم و زمینه به توجه-

 طرح اجرایی بندی فاز مفهوم رعایت لزوم به توجه-

 

 برنامه ریزی و طراحی   هدایت کننده نکات. 8

پذیرایی، ورزشی، اداری، تجاری،  هایکاربریبطور مشخص  (هکتاری 5) در سایت خدماتی عملکرد

 را شامل می شود. و ... سبزمذهبی، فرهنگی، پارکینگ و فضای

  هازیرساخت و فضاها یپیشنهاد اولیه: 1 جدول

 (متر مربعمساحت ) شرح ردیف

 17511 اول( طبقه اداری )در 1

 15111 تجاری )در همکف( 2

 1111 پذیرایی )در همکف( 3

 511 )در همکف( ورزشی 4

 611 مذهبی )در همکف( 5

 511 فرهنگی )در همکف( 6

 قابل افزایش تا کل مساحت پالک 17511 * )در زیرزمین(و انباریپارکینگ  7

 قابل کاهش با توجه به طرح پیشنهادی 32511  سبز و بازفضای 8

   جمع کل

 

اعداد و ارقام جدول فوق معرف آن چیزی است که به عنوان نقشه ی اولیه سایت در کمیسیون ماده پنج 

به تایید و تصویب رسیده است و نیازی به رعایت دقیق این مساحت ها در طرح  26/3/1395مورخه 
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ه مسابقکنندگان محترم در طراحان و شرکتپیشنهادی شرکت کنندگان در مسابقه وجود ندارد و 

تا میزان ریزانه و طراحانه نظرات برنامههای پیشنهادی خود را با لحاظ نقطهها و زیرساختتوانند کاربریمی

و در طراحی از سطوح راهبردی تا اجرایی مورد  به جدول فوق االشاره افزایش دادهنسبت  %31حداکثر 

 برداری قرار دهند.بهره

مساحت در صورت نیاز و پیشنهاد  %111ا میزان حداکثر * ضمناً استفاده از زیرزمین در کل سایت ت

 طراحان محترم امکان پذیر خواهد بود.

 

 خواسته های مرحله اول )طراحی اجمالی(: 8-1

کلیات آنچه در این مرحله از شرکت کنندگان در مسابقه انتظار می رود منطبق بر محتویات بخش اهاداف و  

 اولویت های مسابقه است.

هر یک از شرکت کنندگان می بایست مدارک واسناد خود را بر پایه ی معرفی هر چه کااملتر  در این مرحله 

منطق برنامه ریزی، فرآیند سیر از سوال به جواب و در پی آن استنتاج ایده ها و کانسپت های اولیه و نهایتااً  

 و ارسال نمایند. تحلیل و معرفی ایده ی اصلی و کانسپت پیشنهادی خود جهت تهیه الگوی مورد نظرتهیه

انتظار گروه داوری در این مرحله نقشه های فاز دو و اجرایی نیست بلکه داشتن ایده های مناسب و راهبردی 

 عملیاتی از امتیاز باالتری برخوردار خواهد بود.  –برگرفته از فرآیند مطالعات انجام شده با رویکردی راهبردی 

 

 (:تفصیلی)طراحی  دومخواسته های مرحله  8-2

گروه منتخب نسبت  5طرح اول منتخب مرحله ی اول مسابقه )طراحی اجمالی(، هر یک از  5پس از انتخاب 

به تکمیل مدارک و نقشه های الزم برای معرفی هر چه کاملتر ایده و کانسپت های تایید شده ی مرحله اول 

 خود تالش خواهند کرد.

شه هایی است در حد آنچه در قسمت دوم از مرحله اول خادمات  آنچه در پایان این مرحله انتظار می رود نق

و باه   و برنامه ریزی پیش بینی شده است مهندسان مشاور معمار و شهرساز، مطابق ضوابط سازمان مدیریت

 عنوان نقشه های فاز یک معماری شناخته می شوند.
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 شرایط شرکت کنندگان. 3

 –هیئت راهبردی نظرات گردد براساس نقطهآزاد ملی برگزار می یاز آنجایی که این مسابقه در قالب مسابقه

 هایشخصیت شامل ،ی بدون هیچ محدودیتیشهرساز و یمعمارهای رشته التحصیالنفارغ عموم، اجرائی

 های خود را در این مسابقه ارائه نمایند.طرحها و هاید توانندمی حقوقی و حقیقی

مسابقه شرکت خواهند نمود باید به صورت رسمی از میان خود  شرکت کنندگانی که به صورت گروهی در

یک نفر را به عنوان مدیر گروه طراحی معرفی نمایند که این شخص مسئولیت انجام مکاتبات، دریافت جایزه 

 و تقدیر نامه ها را بر عهده خواهد داشت.

 جوایز. 11

طرح به عنوان  5رسیده به دبیرخانه مسابقه های مربوطه از میان آثار تحویل، داوری و انجام گزینش پس از

ها و نیز های منتخب توسط گروه داوری برگزیده خواهند شد و نام ایشان از طرق مختلف در رسانهطرح

 گردد و جوایز ایشان به شرح ذیل اهدا خواهد شد. ( اعالم میwww.alvand.irسایت )

 اول: مرحلهدر 

 چهارم و پنجم ... اعطای لوح تقدیر مسابقه یرتبه -

 میلیون ریال 51سوم مسابقه... اعطای لوح تقدیر و مبلغ  یرتبه -

 میلیون ریال 111دوم مسابقه... اعطای لوح تقدیر و مبلغ  یرتبه -

 میلیون ریال  151اول مسابقه... اعطای لوح تقدیر و مبلغ یرتبه -

 

 دوم:مرحله در 

 چهارم و پنجم ... اعطای لوح تقدیر مسابقه یرتبه -

 میلیون ریال 111سوم مسابقه... اعطای لوح تقدیر و مبلغ  یرتبه -

 میلیون ریال 151دوم مسابقه... اعطای لوح تقدیر و مبلغ  یرتبه -

 میلیون ریال و عقد قرارداد طراحی 251اول مسابقه... اعطای لوح تقدیر و مبلغ  یرتبه -
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 هیئت داوران. 11

 عبارتند از:حروف الفبا داوران مسابقه به ترتیب 

 آقای دکتر محمد سعید ایزدی -1

 آقای مهندس عیوض ذاکری -2

 آقای دکتر رضا سامه -3

 آقای دکتر نوید سعیدی رضوانی -4

 آقای مهندس حامد مانی فر -1

 آقای مهندس سید مهدی مجابی )نماینده هیات داوران( -6

 عباس وثیق نیا آقای مهندس -7

 آقای مهندس محمد شریفی؛ )داور علی البدل( -8

 آقای مهندس محمد نادر محمدزاده؛ )داور علی البدل(-3 

ثر و براساس شرح خدمات و قرارداد تنظیمی مشارکت ؤاعضاء هیئت داوران در فرایند تدوین فراخوان بطور م

 داشته اند.
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 بندیزمان یبرنامه. 12

کنندگان نیازی به زمانی مسابقه آغاز شده و شرکت یبرنامه 1395 ماه اسفندبا توجه به انتشار فراخوان در 

بندی مسابقه به زمان یثبت نام ندارند. ارسال آثار در زمان مقرر به همراه فرم مشخصات الزامی است. برنامه

 باشد:شرح زیر می

 

 مسابقهشرکت کنندگان  همراه فرم مشخصات آخرین مهلت دریافت طرح ها به 26/1/1396

 در مرحله اول )ایده و کانسپت(

 داوری مرحله اول 2/2/1396

 اعالم نتایج داوری و اعالم نفرات مجاز به ورود در مرحله دوم 7/2/1396

 آخرین مهلت دریافت مدارک مرحله دوم 11/3/1396

 داوری مدارک مرحله دوم 16/3/1396

 نتایج مرحله دوماعالم  21/3/1396

 

  



03 
 

 ثبت نام و تحویل مدارک مسابقه نشانی. 13

به سایت شهرداری الوند می توانند کنندگان برای کسب اطالعات و دریافت مدارک مورد نیاز مسابقه شرکت

(http://alvand.ir)  مورد نیاز می بایست با رعایت شرایط زیر به صورت دیجیتال مراجعه کنند. مدارک

 گردند.ارسال 

 ، با معرفی مدیر گروه فرم مشخصات شرکت کننده/شرکت کنندگان. 1

شامل سایت پالن، پالن ها و نماها در مقیاس مناسب؛ مقاطع از محورهای گویای طرح؛ تصاویر  ها اسالید. 2

 ید.کانسپت و ایده های طراحی را ارائه و معرفی نماسه بعدی درونی و بیرونی از زوایای مختلف به نحوی که 

( در dpi 200آی )پیدی دویستاشند، با کیفیت تصویر ( قابلیت چاپ داشته بA2اسالیدها در قطع )

شوند و از طریق آدرس ایمیل یا آدرس پستی به دبیرخانه ارائه  Mb 50با حجم حداکثر  PDFفرمت یک 

 ارسال گردد.

نام و کنندگان قرار گیرد. فرم ثبتشرکتبر روی مدارک ارسالی نباید نام، عکس، لوگو یا اطالعات دیگری از 

کنندگان تکمیل و امضا اطالعات مورد نیاز در سایت مسابقه قابل دانلود است، این فرم باید توسط شرکت

الزامی دد اسکن امضا ارسال گراز طریق ایمیل مدارک )چنانچه اول ارسال شود.  یشود و به همراه مدارک مرحله

 است.(

ارسال ناقص باشد و ی شرکت در مسابقه میارسال همزمان فرم مشخصات و مدارک خواسته شده به منزله

 شود.کننده منجر میمدارک به حذف شرکت

ارتباط برقرار زیر های فنی و موضوعی با آدرس توانند در صورت ضرورت برای پرسشکنندگان میشرکت

 کنند:

 mmalvand@chmail.ir آدرس پست الکترونیک:

 میدان شورا، شهرداری الوند آدرس پستی دبیرخانه: استان قزوین، شهرستان البرز، شهر الوند، بلوار شهرداری،

 128-32222443، تلفن:343176313کد پستی: 

 19123817526مدیر مسابقه: آقای دکتر فریبرز کریمی، شماره تماس: 

 19123811271شماره تماس:  مشاور مسابقه: آقای مهندس محمد مهدی پارسامهر،

توانند ید از سایت را دارد. متقاضیان میدبیرخانه مسابقه آمادگی راهنمایی شرکت کنندگان محترم برای بازد

در سااعات اداری   19124829195محمد مهدی خلیلی باا شاماره هماراه    مهندس درصورت تمایل با آقای 

 جهت بازدید از سایت هماهنگ نمایند.

 صاحب اثر بالمانع می باشد.ام نرسیده به دبیرخانه متعلق به شهرداری الوند بوده و استفاده از آنها با ذکر  آثار معنوی و مادی حقوق
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یشنهادات مشاور مسابقه در راستای بهره وری از کاربری های مندرج در جدول شماره پ :1پیوست 

 ها و کاربری ها:و نکات قابل توجه درمورد تراکم  یک

 ها :تراکم 

 همکفروی طبقه  یک، در درصد 31، با درنظر گرفتن سطح اشغال 5کمیسیون ماده بر اساس مصوبه 

 سطح اشغال و تراکم از این میزان بیشترتوانند با و شرکت کنندگان می  در نظر گرفته شده است )تجاری(

 نیز ایده طراحی را به سامان برسانند. 

مسابقه این پیشنهادات اصالحی در سطح اشغال و تراکم در  این کنندهبراساس نظر هیات داوران و برگزار 

نسبت به مصوبه کمیسون ماده پنج بیشتر  %31توجیه منطقی توسط طراحان محترم می تواند تا صورت 

 می تواند برسد.( %45)یعنی اینکه این سطح اشغال به حداکثر  فوق االشاره افزایش داشته باشد.

ادی بازار به باقیمانده زمین می تواند توسط طراحان با استقرار فضاهای باز و نیمه باز مرتبط با طرح پیشنه

 تکامل و ارتقاء بهره وری پیشنهادات طراحانه بیافزاید.

 ها:کاربری

-پیش بینی میکاربری های تجاری در مقیاس های محله ای، شهری و فراشهری در این محدوده  .1

پیشنهاد می شود این کاربری به صورت غیر مجتمع و به صورت پراکنده در کل سایت  شوند.

. )مجتمع تجاری متمرکز مورد نظر برگزار کننده مسابقه نیست.( ضمناً استفاده از استقرار یابند

اسالمی می تواند راهگشا  -تجربیات موفق الگوهای احداثی در کشور تحت عنوان بازار های ایرانی

 باشد. 

و تعریف سراها و رسته های منطقی استقرار واحدهای تجاری  (zoning) تعریف منطقه بندی

 در طرح های پیشنهادی از اولویت برخوردار خواهد بود. ول و صنفی معق

 مساحت واحد بالمانع خواهد بود. %31طراحی بالکن تجاری تا میزان 

 شوند. ازرفته محاسبه و درنظر گ محله و ناحیههای برای مقیاس عمدتاً پذیراییهای میزان کاربری .2

نیز  بازدیدکنندگان مقصد به مجموعه این شهر،خدماتی  مرکز عملکردها در استقرار از پس که آنجا

 .پرورش یابند پروژه هایایده زمرۀ در توانندمی پذیرایی هایعملکرد انواع شد، خواهد تبدیل

شهری محاسبه و طراحی شوند. سالن مناسب  و های محلیمیزان کاربری فرهنگی برای مقیاس .3

-مناسبی در این زمینه به شمار می ایهدر مقیاس شهر توصیهو مشابه آن موسیقی اجتماعات و 

 آیند؛
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عالوه  شود،محاسبه و طراحی میناحیه ای های محلی، ورزشیِ سرپوشیده در مقیاس میزان کاربری .4

فضاهای سرپوشیده ورزشی، فضاهای روباز ورزشی نیز می توانند در محدوده ی محوطه طراحی بر 

 پیش بینی گردد.

یکی از و مناسب اقلیم درخت های بومی پیشنهاد طراحی فضای سبز مجموعه با بهره گیری از  .5

های بومی که به آب بایست با توجه به گونهباشد. درختکاری میهای موکد کارفرما میخواست

 .کمتری احتیاج دارند و در ترکیب با مسیرهای پیاده و دوچرخه طراحی شوند

بایست فضای پارکینگ محاسبه و در میراحی شده در این سایت طهای برای تمامی کاربری .6

تداخلی با مسیرهای پیاده نداشته  مستقر شود به نحوی کهو بدنه های پیرامون آن سایت محدوده 

عالوه بر تامین نیازهای پارکینگ مراجعین، نسبت به تامین  باشند. طراحان محترم می بایست

. بعالوه ها و فعالیت های طراحی شده در سایت اقدام نمایدپارکینگ اختصاصی هر یک از کاربری 

 -خدماتیهای مسیرهای سواره ویژه سرویس، اورژانس و حمل ونقل کاال و دسترسی به کاربری

 و از این قبیل در نظر گرفته شود.  تجاری

از اهمیت  این محدودهتامین انبار مورد نیاز هر یک از کاربری ها خصوصاً کاربری های تجاری در   .7

 خاصی برخوردار است.

ارائه پیشنهادات منطقی در راستای تعامل هرچه بیشتر عناصر طراحی شده در سایت با بدنه های  -

 پیرامونی آن از ارزش و اعتبار ویژه برخوردار خواهد بود.

نباید مانع ایده های خالقانه ی طراحان و ایده پردازان محترم فوق چارچوب های تعریف شده  -

 -البته در راستای ارتقا هرچه بیشتر خواسته های مسابقه –ردد. لذا پیشنهادات نوآورانه و خالقانه گ

 از اهمیت باالیی برخوردارند.

 

 

 

  



06 
 

 اسالمی شهر الوند -طراحی بازار ایرانی یمسابقه

 فرم ثبت مشخصات

 

 :.کننده شرکت نام

 آدرس ایمیل: مدرک تحصیلی:.

 :تلفن همراه :شماره تماس

 نشانی:

 

شرکت در مسابقه: نحوه   

o فردی 

o گروهی 

 کنید لطفاً:گر به صورت گروهی شرکت میا

خانوادگی اعضا:نام و نام  

 امضا:...................................................... ................................................................................................ 1

 .................................. ................................................................................................ امضا:.....................2

 .............................................................. امضا:....................................................... ..................................3

 .................................. ................................................................................................ امضا:.....................4

 .................................. ................................................................................................ امضا:.....................5

 

 خواهد داشت.مدیر گروه مسئولیت مکاتبات و دریافت جوایز و تقدیر نامه ها را بر عهده 

 

o ام، از مقررات ی مسابقه را مطالعه کردهکننده پروندهی اعضای تیم شرکتاینجانب ................................ و همه

آگاهم و در طرح ارسالی آن مقررات را رعایت آیین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی  و مسابقه

 ام. کرده

 

 

                                                                             

 امضا: .................................................................                                                                               


