
 

 

 

 

 جشنوارهآیین نامه 
 

 

 مکران،گنج بی رکان
 

 مسکن بومی برای مکران – اولین دوره مسابقه ملی طراحی

 ویژه سواحل مکران - مسابقه ملی ایده بازار دریایی

 دانشگاه قم – 6931 ماه آذر

 

1st National Design Competition  

National Marine Idea Market Competition - Special for Makran Beaches 

December 2017 – Qom University 



 قدمه:م

نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری به میزبانی دانشگاه قم و با حمایت  "مکران گنج بی کران "  ملی جشنوارهاولین دوره 

اسالمی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و 

 برگزار خواهد گردید. 6931ماه  آذر درو برگزارکنندگان  انبه عنوان حامی مهندسی عمراندانشجویی اتحادیه انجمن های علمی 

جامعه با رویکرد محرومیت زدایی سواحل جنوبی کشور به خصوص سواحل مکران و آشنایی و جلب توجه  جشنوارهاز این دوره 

ب جذ جشنوارهبرگزارکنندگان این دوره از اولویت و هدف اصلی  افیایی کار خود را شروع کرده است.دانشگاهی با این محدوده جغر

اطالع رسانی  طول مدت برگزاری مسابقهدر و همکاری شما عزیزان خدا  لطفحداکثری در این حوزه بوده که به  و اطالع رسانی

 .صورت خواهد پذیرفتهای مناسبی در مورد اهمیت این محدوده ارزشمند جغرافیایی به جامعه دانشگاهی و غیر دانشگاهی کشور 

وی آورده رو فنی  یی خالقفضابه ایجاد به گونه ای فراهم شود که در کنار سادگی،  جشنوارهدر این آیین نامه تالش شده که فضای 

با  اربازدر دوبخش طراحی و ایده  جشنوارهشرکت کنندگان این شرکت کنندگان را به تالش برای خلق شرایط جدید سوق دهد.  و

فته جوایز مادی و معنوی در نظر گرتجلیل از برگزیدگان  به منظور تقدیر واین دوره از مسابقه  در یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

چنین حرکت هایی گامی مثبت در جهت محرومیت زدایی که با برگزاری  به امید آن. در نوع خود قابل توجه می باشدکه  استشده 

 از مناطق مختلف مهین عزیزمان برداشته و زمینه رشد و بالندگی دانشجویان کشور را فراهم نماییم.

 

آدرس سایت جشنواره )برای ورود روی آدرس سایت کلیک کنید(                               

www.qom.ac.ir/makran                                                                                               

  

 : جشنوارههای دبیرخانه ایمیل 

 makran@qom.ac.ir                                                                    پرسش و پاسخ از دبیرخانه   

design@qom.ac.ir ارسال فرم های مسابقه ملی طراحی 

idea@qom.ac.ir ارسال فرم های ایده بازار دریایی 

 

 

                                                                                                            

جشنوارهدبیرخانه   
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 طرح مساله:

 محرومیت زدایی مردم سواحل مکرانای به ارائه ایده و راهکارهایی برای حل برخی از مشکالت  جشنوارهگرد هم آمدیم تا در قالب 

است.  تشکیل شدهو نمایشگاه ایده بازار  ،بخش طراحی سهاز  جشنوارهبپردازیم. همانگونه که در بخش مقدمه نیز عنوان گردید این 

ست که در کنار داشتن ویژگی های مثبت سازه های بومی، نکات منفی آن ها را اصالح ا خش طراحی هدف طراحی سازه ایدر ب

نماید. بندهای آیین نامه این مسابقه بسیار آزاد انتخاب شده تا ذهن شرکت کنندگان را محدود سازه های فعلی نکرده و شرکت 

  ذهنی خود در این حوزه بپردازند. های کنندگان بتوانند با دست باز به ارائه ایده

برای منازل مسکونی  همانطور که می دانیم ساکنین هر منطقه متناسب با مصالح در دسترس و اقلیم خاص خود طراحی ویژه ای

کویری ایران همچون یزد با بادگیر  مسکونی سنتی مناطقمنازل  یحایم، طره اهمه ما مشاهده کرد همانگونه کهلحاظ می کنند. 

هدف این مسابقه معرفی . می باشد، قرار دارندف خود متفاوت با مناطق شمالی کشور که تحت بارش شدید برف و باران وهای معر

مشکالت و اقلیم سواحل جنوبی کشور ) سواحل مکران ( و ارائه پیشنهادی برای اصالح شرایط فعلی در حوزه مسکن ساکنین این 

 مناطق می باشد.

ب عدم دسترسی مناس، در سواحل مکران به دلیل وجود مشکالتی همچون سستی خاک، باال بودن دما، باال بودن سطح آب زیرزمینی

نین ایجاد شده مشکالتی در حوزه مسکن ساک و غیرهعدم وجود راه های ارتباطی مناسب به مناطق مرکزی کشور  به آب شیرین،

تی زندگی در منازل سن ،صا در حوزه شرایط اقلیمی و دمایی این مناطق باعث گردیده که ساکنین بومیمخصواست. این مشکالت، 

ترجیح دهند. یکی از اصلی ترین دالیل عدم تمایل ساکنان بومی به سکونت در و فوالدی را به زندگی در سازه های مرسوم بتنی 

اشد یا به بیان ساده تر سازه های بومی دمای هوای متعادل تری در می ب آن هاعدم تبادل حرارتی مناسب  این نوع از سازه ها،

دارند. گسترش استفاده از سازه های سنتی های خنک کننده نسبت به سازه های مدرن شرایط طبیعی و بدون استفاده از سیستم 

برای مردم این منطقه ا مشکالت عدیده ای از جمله آتش سوزی، پایین بودن سطح بهداشت، تهاجم جانوران و حشرات موذی ر

 پدید آورده است. محروم کشور 

 مشخص شده خواهند پرداخت. محورهایدر بخش ایده بازار شرکت کنندگان به ارائه ایده های خود در حوزه 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه زمانی مسابقه 

  : 6931ماه  تیر 96رونمایی از پوستر و شروع ثبت نام 

  : 6931مهرماه  20آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مدارک 

  : 6931آبان ماه  61آخرین مهلت ارسال آثار 

 6931آذرماه  20و تقدیر از برگزیدگان :  تاریخ اختتامیه جشواره 

 

 تذکرات مهم در خصوص ثبت نام

  تنها مرجع اطالع رسانی و ایمیل مورد تایید این دوره از مسابقه، در قسمت مقدمه معرفی شده و هیچ سامانه

 تایید نخواهد بود.دیگری مورد 

  پس از ارسال مدارک، آثار و هرگونه فایل به ایمیل دبیرخانه، تنها در صورتی مورد تایید و ثبت شده تلقی

 ارسال مدارک تنهامی گردد که پیام تایید از طرف دبیرخانه مسابقه برای شما ارسال گردد. توجه شود که 

ورد مشما نبوده و لزوم دریافت پیام تایید از طرف دبیرخانه از طرف شما به دبیرخانه به منزله تایید ثبت نام 

 باشد.می  تاکید

  ساعت پس ارسال مدارک و فایل های خود، علت  84در صورت عدم دریافت پیام تایید از طرف دبیرخانه تا

ه مسابق تا در روند شرکت در نمودهاصالح را مدارک و آثار ارسالی  ،را از دبیرخانه جویا شده و در صورت نیاز

 خللی ایجاد نشود، در غیر این صورت حق اعتراضی برای شرکت کننده قائل نخواهیم بود.و ثبت نام شما 

  موارد فوق و دریافت پیام تایید از طرف دبیرخانه برای تایید دریافت مدارک ثبت نام، آثار ارسالی و هرگونه

 فایل ارسالی به دبیرخانه الزامی می باشد.

 

 

 

 



 در بخش طراحی های شرکت کنندهشرایط تیم 

  نفر تشکیل می شود 9هر تیم حداکثر از. 

  خواهند داشتموارد ذکر شده در آیین نامه اجازه شرکت در مسابقه را  با رعایتدانشجویان تمامی رشته ها. 

  می باشدحضور یک دانشجو از رشته های مهندسی عمران یا معماری در هر تیم الزامی. 

  تیم الزامی می باشدهر به عنوان استاد مشاور ) عمران یا معماری( دانشگاه حضور یک نفر از اساتید هیئت علمی. 

  هر تیم یک نفر را به عنوان سرگروه در معرفی نامه به دبیرخانه مسابقه معرفی نماید. 

 هر نفر تنها می تواند عضو یک تیم باشد. 

 است مانعحضور استاد مشاور در چند تیم بال. 

 حضور چند تیم از یک دانشگاه در مسابقه بالمانع است. 

  مسابقه ایمیل بخشتکمیل و ارسال فرم های ارائه شده در سایت مسابقه به ) design@qom.ac.ir (  الزامی

 می باشد.

 

 شرایط تیم های شرکت کننده در بخش ایده بازار

  تواند به صورت گروهی ارائه شود، اما یک نفر باید به عنوان صاحب ایده به دبیرخانه معرفی گردد.ایده می 

  در موضوع مطرح شده امکان شرکت در مسابقه را قابل طرح دانشجویان تمامی رشته ها در صورت داشتن ایده

 خواهند داشت.

  نماید.هر نفر می تواند چند ایده به دبیرخانه در فرم های مجزا ارسال 

  ایمیل بخش ایده بازارتکمیل و ارسال فرم های ارائه شده در سایت مسابقه به  ) idea@qom.ac.ir (  الزامی

 می باشد.

 

 تذکر

  را خواهند داشت.و بالعکس اعضای تیم های طراحی امکان ارسال ایده و شرکت در بخش ایده بازار 
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 :بخش طراحی نحوه امتیاز دهیو ضوابط 

  می باشد.متر  1 ویالیی با ارتفاع نهایی: یک سازه خروجی نهایی 

 :می باشد( 011)مجموع کل امتیاز ها نحوه امتیاز دهی

  ارائه شدهطراحی سازه ای و مصالح انتخاب شده در طرح امتیاز مربوط به  90تا. 

  ایده معماری طرح امتیاز مربوط به 90تا. 

  مسابقه در زیر آمده است:اول امتیاز  10تذکرات مربوط به 

   موجود باشددر فایل ارسالی به دبیرخانه آنالیز نیرو ها به شکل دستی یا مدل سازی در نرم افزار. 

 ترجیحا آیین نامه های ایران ( صورت گرفته باشد دنیا طراحی براساس آیین نامه های معتبر (. 

  ساخت در منطقه، اجرای طرح ساده باشدبا توجه به محدودیت های. 

 موذی و ...( جانوراندمایی، باال بودن سطح آب،  تبادالت )ظر سوال لحاظ شده باشدپارامترهای مدن ،در طراحی. 

  باال باید در طراحی لحاظ گردد مورد 8مورد از  2حداقل. 

  استفاده از مصالح نوین و فناوری جدید قابل استفاده در منطقه مورد نظر امتیاز مربوط به 60تا. 

  ارائه نقشه های اجرایی طرح ارسال شده امتیاز مربوط به 1تا. 

  امتیاز مربوط به خالقیت و نوآوری در طراحی صورت گرفته می باشد. 60تا 

  ارائه کلیپ امتیاز مربوط به 60تا. 

 دقیقه ای توضیحات مد نظر خود یا هرآنچه که از نظر شما می تواند در  4 نهایتا شما می توانید در یک کلیپ

 امتیاز دهی هیات داوران اثر گذار باشد را ارسال نمایید.

 ارسالی باید فرمت کلیپ mp4 باشد. 

  مگابایت باشد. 600حجم کلیپ حداکثر 

 توضیحات ارائه شده در کلیپ جامع باشد. 

  اختیار تیم طراح می باشدمحتوای کلیپ آزاد و در. 

 .کیفیت تدوین کلیپ تاثیری در امتیازدهی این بخش نداشته و تنها محتوای آن حائز اهمیت می باشد 

  امتیاز مربوط به نظر داور 1تا. 

 ات و سایر اعضای هیدریایی  ینیرو ، بر اساس نظر نماینده دانشگاه میزبان، اتحادیهشدن امتیازها،  در صورت برابر

 .امتیاز این قسمت اختصاص داده خواهد شدداوران 

برای تیم های شرکت کننده  600مازاد بر می باشد که دو قسمت زیر با عنوان امتیاز تشویقی  600مجموع امتیازها تا این قسمت 

 در نظر گرفته شده است:

  چه محاسبات شرکت های مشاورمطابق با دفتر - ارائه دفترچه محاسبات امتیاز مربوط به 1تا. 

  امتیاز مربوط به متره و برآورد پروژه. 1تا 



 :دریایی ایده بازاربخش برگزاری و نحوه  محورها

 فرم تک برگ ارائه ایده را تکمیل و به دبیرخانه جشنواره  ،جهت شرکت در بخش ایده بازار کافی است ایده پرداز محترم

دقیقه ای + ارائه شفاهی کامل ( به مرور در کانال جشنواره اطالع  9تاریخ و مراحل ایده بازار ) ارائه کوتاه  ارسال نماید.

 رسانی می گردد.

 محورهای ایده بازار 

 بهینه سازی مصرف آب 

 آب شیرین کن 

 اصالح الگوی کشاورزی 

 کسب و کار دریایی 

 گردشگری در حوزه دریا 

 زیست دریا 

 شیالت 

  های دریایی مرتبط با سواحل مکرانو سایر حوزه 

 

 آثار نحوه ارسال و امتیاز دهی 

 )ایده مربوط به سواحل مکران می باشد. )الزامی است 

  سازی ایده پیادهقابلیت اجرایی و 

 بومی سازی  قابلیت 

 استفاده حداکثری از ظرفیت مردمی و امکانات موجود در منطقه 

 می باشد. ارسال ایده در قالب فرم معرفی ایده الزامی 

 

 

 

 

 

 



 جوایز:

 جوایز بخش طراحی 

  میلیون تومان جایزه نقدی + تقدیر نامه طرح برتر اولین دوره مسابقه ملی طراحی + تندیس  8تیم اول : مبلغ

 کسر خدمت سربازیتسهیالت طرح برگزیده + اعطای 

 : میلیون تومان جایزه نقدی + تقدیر نامه طرح شایسته تقدیر اولین دوره مسابقه ملی طراحی +  9مبلغ  تیم دوم

 کسر خدمت سربازیتسهیالت تندیس طرح شایسته تقدیر + اعطای 

 : میلیون تومان جایزه نقدی + تقدیر نامه طرح شایسته تشویق اولین دوره مسابقه ملی طراحی  2مبلغ  تیم سوم

 کسر خدمت سربازیتسهیالت + تندیس طرح شایسته تشویق + اعطای 

 
 جوایز بخش ایده بازار 

  ت دمکسر ختسهیالت میلیون تومان جایزه نقدی + تقدیر نامه ایده برگزیده + اعطای  6به سه طرح منتخب مبلغ

 سربازی

 

 

 

 



 

 

 

ریاست جشنواره

(دکتر امیرآبادی)

کمیته علمی و داوری

(دکتر کمالیان: دبیر)

یده بازار دریاییا

(ناخدا یوسفی: دبیر علمی)

مسابقه ملی طراحی

(دکتر شریفی: دبیر علمی)

کمیته اجرایی

(مهندس صالح: دبیر )


