
 

 آئین نامه و تقویم اجرایی بخش المان سوگواره بین المللی نگاه عاشورایی

 

 بررسی ردمو علمی صورت به بیستم قرن در اگرچه که است مقوالتی از یکی نشانه ای عناصر از استفاده و نشانه شناسی

 می را شهری نشدانه شدناسدی. می باشدد کهن تمدن های و فرهنگ ها موتیف های بنیادی ترین از یکی اما، گرفت قرار

. تباط اندار در شهر با مستقیم صورتی به یا و دارند تعلق شهر به یا که کرد تعریف نماد ها و نشانه ها بر مطالعه ای توان

شانه ن سایر با و شهر کلیت با یکدیگر، با ها آن روابط, ها آن کارکرد, نشانه ها این مفاهیم درباره شهری نشدانه شدناسدی

 شددهری نشددانه کارکردهای. می کند مطالعه نشددانه ها این درونی روابط درباره همچنین و نشددانه ای دسددتگاه های و ها

 ... می باشد.و شهر برای نمادی، آفرین غرور بخش، هویت شامل سازه ای

بر هویت بخشی و سامان  مبنی خود اهداف راستای در آموزش عالی فردوس مشدهدسدوگواره نگاه عاشدورایی موسدسده 

دهی بصدری و ارتقای کیفی شدهر در بازه زمانی ممرو و صفر و به منرور خوانایی و بهسازی شهر مشهد مقدس در این 

 صددورت به که مایدن دعوت می ممترو مندان ایاو، از کلیه معماران، طراحان، مجسددمه سددازان، هنرمندان و سددایر ع قه

 افزایش با شددهری ممیط کیفیت که آنجایی از. نمایند شددرکت سددوگواره سددراسددری نگاه عاشددورایی در گروهی یا فردی

و ممزون سازی این  شهری فضای تغییر شد، خواهد عملکرد ها بهبود باعث زندگی، ممیط به شهروندان تعلق احسداس

 .بدداشدددددد مددی سدددددوگددواره ایددن بددرگددزاری مددهددم اهددداف از یددکددی عددنددوان بددهمددمددیددط 
 

 محور های برگزاری:

 موجود در سراسر شهر تقاطع ها و میادین طراحی المان -1

 موجود در سراسر شهر پدارک و فضای سبز طراحی المان -2

 :عناصرشهری ون سازیزمم -3

  جداره های رها شده -ممزون سازی جداره های عمومی 

 ممزون سازی معابر پیاده و سواره 

 :ممیطی یطراح -4

 استفاده خ قانه از نارسایی های شهری 

 خ قیت با استفاده از منرر شهری نامطلوب 

 ارتقای فضای شهری با عناصر غیرمنترره 

 ایجاد المان با عناصر طبیعی 

  ممیطی نقاشی هایاستفاده از 

 نورپردازی و توجه به معماری شب 

 :نشانه های رفتاری و ممیطی -5

 هایی جهت معرفی هویت فرهنگی و ایجاد تعامل اجتماعی فعال اثر 

 هایی جهت باالتر بردن سطح رفتار ادراکی اثر 

 هایی جهت رواج و تشویق رفتار خاص )هنجار اجتماعی( اثر 



 

 معیار های طراحی:

ری در ایاو جهت ممزون سازی شهطرح باید کام ً منمصر به فرد، شاخص، دارای هویت و دارای ویژگی های الزو  -1

 باشد. ممرو و صفر

 و ارتقا کیفیت فضای شهری ی دینیحفظ ارزشها -2

 مشهد شهر اجتماعی و فرهنگی جایگاه تعیین -3

 در ایاو ممرو و صفر شهر به بخشی هویت -4

 شهری فضای نمودن و ممزون شهری ممیط کیفیت ارتقای -5

 )خ قیت( ذهنی و مفهومی عرصه در فضایی تنوع افزایش -6

  اطراف ممیط و بستر با هماهنگی -7

 المان جایی جابه امکان و سریع اجرای قابلیت -8

 (باز فضای در اثر ماندگاری) فنی و اقتصادی نرر از بودن بهینه -9

 رعایت معیار های طراحی ایرانی اس می -11

 اثرهمخوانی با وجه تسمیه میادین یا ممله ها و نموه ارتباط آن با  -11

 فرهنگ عاشورا در عناصر شهریبیان  -12

 

 شرایط مسابقه:

 .برای همه ع قه مندان آزاد می باشد مسابقهشرکت در این  -1

افراد حقیقی که بصورت گروهی در جشنواره شرکت خواهند نمود، یک نفر به عنوان مسئول گروه جهت ارتباط با  -2

 درج گردد. ثبت ناودبیرخانه تعیین و ناو سایر اعضای گروه را در فرو 

 تعداد ارائه آثار توسط هر هنرمند آزاد می باشد. -3

مرحله ای ) انتخاب اولیه بر اساس مدارک ارسالی و انتخاب نهایی بر اساس مشاهده ماکت اثر (  2به صورت مسابقه  -4

 صورت می پذیرد.

 نخواهد شد.آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه مسابقه ارسال شود ترتیب اثر داده  -5

 ارسال اثر توسط شرکت کنندگان به منزله پذیرش شرایط مسابقه است. -6

 هیچ یک از آثار رسیده به دبیرخانه مسابقه پس از اتماو داوری به صاحبان آثار عودت داده نمیشود. -7

سئولیتی نخواهد کمیته برگزاری در قبال تأخیر و یا خسارات وارده به مدارک قبل از تمویل آن به دبیرخانه م -8

 داشت.

 تمامی امتیازات مادی و معنوی به صاحب اثر تعلق خواهد گرفت. -9

تصمیم گیری درباره موارد پیش بینی نشده بر عهده دبیر مسابقه خواهد بود و از طریق دبیرخانه اط ع رسانی  -11

 خواهد شد.

 

 



 

 :نحوه ارائه طرح های حجمی یا سه بعدی

 و فرو ثبت ناو و دریافت کد رهگیری  www.negaheashourai.irثبت ناو در بخش المان سایت  -1

به صورت  51*71حداکثر بر روی دو شیت ) ارائه کلیه نقشه ها و طرح ها شامل پ ن، نما، پرسپکتیو و ایدئو گراو  -2

 ( dpi 311و  JPGفرمت  ،افقی

نموه در صورت لزوو، ارائه به کار رفته جهت ساخت در ابعاد واقعی و رنگ  و جزئیات اجرایی و معرفی مصالح -3

 ( Word) ارسال در فایل  نورپردازی

 با کیفیت باال  JPGو یا به صورت دستی در قالب  فایل اتوکدقالب ارائه تمامی نقشه ها در  -4

  Revit و 3D MAX ،SketchUpارائه طرح به صورت سه بعدی در یکی از نرو افزار های  -5

) پس از تایید نهایی طرح توسط داوران و اع و منتخبین توسط دبیرخانه، منتخبین تا ماکت حجمی از طرح ارائه  -6

 آبان ماه جهت ساخت ماکت نهایی فرصت دارند. ( 29تاریخ 
 

 

 شامل نقاشی دیواری، حجم های دو بعدی و... دو بعدینحوه ارائه طرح های 

 و فرو ثبت ناو و دریافت کد رهگیری  www.negaheashourai.irثبت ناو در بخش المان سایت  -1

 " ( dpi 311و  JPGبه صورت افقی، فرمت  51*71شیت  یکارائه طرح ها شامل نما و ایدئو گراو )بر روی  -2

 "اختیاری

نموه در صورت لزوو، ارائه به کار رفته جهت ساخت در ابعاد واقعی و و رنگ  جزئیات اجرایی و معرفی مصالح -3

 ( Word) ارسال در فایل  نورپردازی

 عکس ( 3تصاویر از چند زاویه مناسب ) حداقل ارائه  -4
 

 تذکر:

 به همراه مدارک ارسال گردد. Wordمشخصات در قالب فایل فرم کد رهگیری دریافت شده از سایت به همراه  -1

تنها ضروری می باشد که کد ملی شرکت کننده  .در شیت ها به هیچ عنوان ناو، لوگو یا عکس شخصی قرار نگیرد -1

 درج گردد.

 .ارسال گرددآدرس پستی  و یا به مدارک فوق بایستی به آدرس ایمیل دبیرخانه -2

 بایستی بر روی یک حلقه لوح فشرده نیز ذخیره و ارائه گردد. در صورت ارسال پستی کلیه مدارک خواسته شده  -3
 

 معیارهای داوری:

 ها مدنرر قرار خواهند گرفت:معیارهای عمومی زیر در داوری پروژه

 های خاص پروژه و همخوانی المان با موضوع مربوطهخ قیت و نوآوری در طراحی با توجه به ویژگی  -1

 مواجهه خ قانه با ویژگی های خاص پروژه  -2

 نموه مواجهه با معیار های طراحی ایرانی اس می در طرح المان -3

 ت ضوابط و معیار های طراحی شهریرعای -4

 قابلیت اجرایی پروژه -5

 کپی نبودن و منمصر به فرد بودن طرح ارائه شده -6

http://www.negaheashourai.ir/
http://www.negaheashourai.ir/


 

 وایز:ج

 سی میلیون ریاللوح افتخار و تندیس مسابقه، نفر اول: 

 بیست میلیون ریاللوح افتخار و تندیس مسابقه، نفر دوو: 

 ده میلیون ریاللوح افتخار و تندیس مسابقه، نفر سوو: 

  جهت ساخت و نصب در سطح شهر مشهد مراجع ذیربطمعرفی طرح های برتر به 

  مسابقه گواهی شرکت اهدا خواهد شد.به کلیه شرکت کنندگان در 

 :برگزاریدبیر 

 علیرضا صادقیه ) دبیر شورای دبیران و انجمن علمی معماری موسسه آموزش عالی فردوس (

 هیئت داوران:

 دانشگاه هنر تهران (دانشکده هنر های کاربردی یار ) استاد دکتر علیرضا شیخیآقای 

 (های مشهد ) دانشجوی دکتری و مدرس دانشگاه  ایمان میرشجاعیان حسینی آقای مهندس

 ت علمی موسسه آموزش عالی فردوس () هیا امیر اقبال حیدپور آقای
 

 تقویم مسابقه:
 

 موضوع تاریخ ردیف

 دریافت آثار و کد گذاری آبان 14لغایت  4 1

 داوری آثار نیمه دوم آبان ماه 2

 اعالم نتایج داوری نیمه دوم آبان ماه 3

 ارسال ماکت نهایی توسط منتخبینمهلت جهت  آبان 22لغایت  23 4

 افتتاحیه نمایشگاه مشهد آذر 4 5
 

 دبیرخانه:

  نگاه عاشورایی بین المللیدبیرخانه سوگواره  –موسسه آموزش عالی فردوس  – 31ک هدوز شهید  –بلوار شهید ک هدوز  –مشهد 
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