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 مقدمه:
 

و ارتباط مسالمت آمیز انسان با محیط و طبیعتت مححرتب بفتب  تفاهم حاصل که  ی گیالنمعماری روستای

گیالن بو ه، ر عین ببآور ن نیازهای فیزیکی و ما ی ،موجب تجلی شاعبانه ذوق و خالقیت آفبیححدگانش  ر 

بته تحستین  انستان را است.به گونه ای که تجببه زنتدگی  ر ایتن بحاهتا ، شدهمهار نیبوهای سبکش طبیعت نیز 

 وامی  ار .

یافتت بته روشحی می تتوان  ره گیالن  ب با مبوری بب ساخت و سازهای چحد  هه اخیب  ر محاطق روستایی

شحاخت ناکافی و  بو ه و بابومی های جدید به  ور از هبگونه ارتباط با معماری ساختماناکثب ، جز اندک موار  

 بحا شده اند .خطه این  غحیاقلیم و فبهحگ  و بی تفاوتی به نا رست

 به  نبال آن بافت های ارزشمحد روستایی و طبیعت و محیط زیست و ءامبوز تالش  ر جهت حفظ و احیا

استتفا ه از  بته وییفته ای همنتانی بتدل شتده استت.  ،صبفه جویی  رمربف انبژیهاجلوگیبی از تخبیب آن

استتفا ه بهیحته از انبژیهتای طبیعتی و  یمتی وتوجه به جهتا  اقل، و ... و همساز با اقلیم نظیب چوب مرالح بومی

می بایستت معماری بومی با نناه به میباث زیست بوم محطقه  ر عین احتبام به  غیبفعال با کاربب  روشهای نوین

ما باشد مور  توجه قبار گیتب  و جامعه که پاسخنوی نیازهای امبوز  ساختمانهای روستایی معماری  ر طباحی

به الن سازمان نظام مهحدسی ساختمان گیمی نماید. سحنیحیگیالن  وش جامعه معماران  وییفه ایست که بباین 

  اننیزه  ر جامعه معماری ایجاو  خالقانه با ریشه های معماری بومی و نه تکبار آن جا  پیوندتاکید بب ای محظور

و ضوابط طراحی معماری خانهه ههای مسهکونی در منهاطق جلگهه ای » همزمان با تتدوین،گیالن

ر جهت  ستتیابی   جامعه معماران گبانقدرتالش  به محظور( 1پیوست شماره « ) ساحلی روستایی گیالن

بدیهیسهت اقدام به ببگزاری مسابقه نمو ه است. ر طباحی فضاهای مسکونی روستایی  به پاسخ هایی محاسب

بررسهی ،مطالعه و مسابقهبرای طراحی آیتمهای  نیاز موردجهت آگاهی از ضوابط و جزییات 

  این ضوابط ضروری می باشد.
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 محورهای مسابقه:

ضوابط طباحی معماری خانه های مسکونی تقسیم بحدی انواع کلی زمین و محل استقبار بحا  ر  با توجه به

و « بافت مسکونی روستایی»به  و بخش  (1پیوست شماره ر محاطق جلنه ای و ساحلی روستایی گیالن)

 :ببای مسابقه  ر نظب گبفته شده است زیب  سایت پالن سه ،«خانه باغ»

 غربی-شرقی-شمالی-دسترسی از چهارجهت جنوبیمتر با فرض  20×15 با ابعاد( 1سایت شماره )▲

  بتبای طباحتی خانته  بافهت مسهکونی روسهتاییاستتقبار  ر  بباساس ضوابط  1سایت پالن شماره

  ر نظب گبفته شده است. ) دوخوابه(یک طبقهروستایی 

 غربی-شرقی-شمالی-متر با فرض دسترسی از چهارجهت جنوبی 25×12 با ابعاد( 2شماره )سایت ▲

  بتبای طباحتی خانته  بافهت مسهکونی روسهتاییاستتقبار  ر ضوابط  باساسب  2سایت پالن شماره

  رنظب گبفته شده است.دو خوابه() طبقه دوروستایی
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 غربی-شرقی-شمالی-هارجهت جنوبیمتر با فرض دسترسی از چ 25×20 با ابعاد( 3سایت شماره )▲

  بتتبای طباحتتی خانتته روستتتایی بههاغ-خانهههبتتب استتاس ضتتوابط طباحتتی  3ستتایت پتتالن شتتماره                       

  رنظب گبفته شده است.خوابه( 3) دو طبقه

 

شتبقی و -جحتوبی-جهتت شتمالی  ستبسی به ستایتها از چهتارقبارگیبی ورو ی و مسیببا فبض طباحی 

بعبارتی بعد از انتخاب هب کدام  از سایتها ، با  رنظب گبفتن  ستبسی به سایت  .ست صور  گیب می بای غببی ،

بایتد ببای هب سایت پالن چهار آلتبناتیو  حداقلتاثیب آن  ر طبح معماری ، ببرسی از چهار جهت جغبافیایی و 

 د:نمایح توجه طباحی می بایست به موار  ذیل هحنامشبکت کححدگان که طباحی گب  

  وابط هب تتتتتتض ی با توجه بهتتتتتبه طباحشبکت کححدگان بعد از انتخاب سایت پالن، می بایست نسبت

 اقدام نمایحد. 1پیوست با مباجعه به  پالن  سایت   

 بتا می باشد،لذا  ی ، رصدی از مساحت زمینضوابط پیوست حداکثبسطح اشغال و مساحت بحا با توجه به

ببای مساحت بحا  سطح اشغال وحداکثبو مباجعه به ضوابط پیوستی ، پالن سایت  و مساحت ابعا  مشخص بو ن

فضتتاهای متتور  نیاز)پذیبایی،آشتت،زخانه،اتاق  ومحاستتبه  ابعتتا  پیش بیحتتی.قابتتل محاستتبه متتی باشتتدطباحتتی 

 بدست آمده ببعهده شبکت کححدگان می باشد. کل  خوابها،تباس،سبویس و حمام و ...( بب اساس مساحت

 نمایحتد و  انتختاب طباحتیبتبای  ححده میتواند یک سایت یا  و سایت یا هتب سته ستایت را هبشبکت ک

  راین خروص محدو یتی وجو  ندار .
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 ملهزم اسهت اهارگزینهه  ههر شهرکت کننهده ،هاسایت پالن هر کدام از بعد از انتخاب

طراحهی  پهالن بهه سهایتشرقی و غربی -جنوبی-شمالی دسترسیاهار  )آلترناتیو( بر اساس

در  شهرقی و غربهی ،-جنهوبی-از جبههه ههای شهمالی هادسترسیتغییر  اتتاثیر.بعبارتی نماید

 د.را لحاظ نمای یو مربوطهتانآلترطراحی 

 

 معیارهای ارزشیابی و داوری :

 

  انطباق با ضوابط طراحی معماری خانه ههای مسهکونی در منهاطق جلگهه ای و

 (1ساحلی روستایی گیالن)پیوست شماره

 پاسخگویی به نیازهای  برایمعماری بومی منطقه ریشه های فرهنگ و  به توجه

 زندگی امروز در روستاهای گیالن

 ( توجه به اقلیم و انرژیهای غیرفعالpassive energy )جهات وزش بادههای  و

مطلوب و بادهای مزاحم فصلی در سازماندهی فضهاها بخصهود در طراحهی 

 فضاهای نیمه باز

 استفاده مطلوب از حهداکرر مسهاحت بنها و بهه حهداق   روابط فضایی مناسب،

 رساندن سطوح غیرضرور )پرت فضایی(

 ساختمان  رعایت ضوابط و مقررات ملی 

 

 :نحوه داوری

 

 .آثار رسیده  ر مور  هب یک از سایت پالنها برور  جداگانه  اوری خواهحد گب ید 

 و ببای چهتار وری و ر ه بحدی خواهحد شد.مجزا  ا، هبسایت پالن با توجه به  ستبسی ها  هایآلتبناتیو

 مشخص می گب ند. ی ببتبها پالن ، رتبهآلتبناتیو هب سایت 

  که حائز باالتبین نمبه از مجموع امتیازا  چهارآلتبنتاتیو ارائته شبکت کححدگانی  هب سایت پالن ببای

 . واهد شدبه عحوان رتبه های اول ، وم و سوم معبفی خ باشحد ، شده  رمور  آن سایت پالن
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 هیأت داوران:

 حروف الفبا : بیبه ترتمسابقه داوران 

 النی انشناه گ یعلم ئتیعضو ه:  یعیسم سیرئ یدکتر محمد مهد 

 انشناه تهبان یعلم ئتیعضو ه:  یعیدکتر اصغر ساعد سم  

 کشور یفبهحن باثیپژوهشکده م یعلم ئتیعضو ه:  یعیشفمبرهن  کروزیدکتر ن 

 بانی انشناه علم و صحعت ا یعلم ئتیعضو ه:  نایمعمار نیدکتر غالمحس 

 

 جوایز مسابقه:

 

   و لتوح تقتدیب  ، ( ریهال90.000.000میلیهون ) نود مبلت  مجموعا  : اول های رتبهبرندگان

 چاپ اثب  ر ویژه نامه سازمان

   و  لتوح تقتدیب، ( ریال 60.000.000میلیون ) ستش مبلت  مجموعا  : دومهای  رتبهبرندگان

  ر ویژه نامه سازمانچاپ اثب 

  و  لتوح تقتدیب، ( ریهال 30.000.000میلیهون ) سی مبلت  مجموعا  : ومهای س رتبهبرندگان

 چاپ اثب  ر ویژه نامه سازمان

   و چاپ اثب  ر ویژه نامه سازمان لوح تقدیب آلترناتیو:هرتا سوم  اولهای رتبه 

 

 شرکت در مسابقه :  طیشرا 

 

  است. آزا  دانشجویان رشته معماریو  ندسان معمارمهشبکت  ر مسابقه ببای تمامی 
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 شرایط و نحوه ارائه آثار

 

  یت و  ر مجمتوع بتبای هتب شت یهکببای هب آلتبناتیو  ، ببروی فوم بور  ،  50×70 کلیه آثار  ر ابعا

 شیت ارائه گب  . اهار سایت پالن

  : شتامل هاپالن ارائته(، 200/1یتاس )مجموعه با مقطباحی و ارائه سایت پالن نقشه های مور  نیاز شامل(

،  (100/1 ر مقیتاس ) هتا و  ببشها نما   ، (100/1مقیاس )  رو پالن شیب بحدی(  مبلمان پالن اندازه گذاری با

کلیت سیستم پیشحها ی سازه  ، مشخص نمو ن)شامل  یدهای پبنده و انسانی ( پبس،کتیوهای  اخلی و خارجی

  معبفی کامل طبح به محظور  رصور  لزوم جزئیا  و بزرگحماییها و )آکس بحدی و تیب و ستون( ر نقشه 

  عالوه بب شیت ها،ارسال فایل پبوژه ها با فبمتTIFF یاPDF  300با رزولوشتن dpi  بتب روی لتوح

  فشب ه الزامی است.

  ارائته   ر شتیتها )تبجیحتا(خط  و یا برور  گبافیکی 10ی طبح و ایده طباحی حداکثب  ر مبانی نظب

  .گب 

  آثهار رسهیده و اها  حق برگزاری نمایشهگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان گیالن     

 در فرصت مناسب برای خود محفوظ می دارد.) با ذکر نام صاحب اثر( را 

 .هیچ یک از آثار رسیده مرجوع نخواهد شد 

یا شبکت ح اخاص طبنشانه ، امضاء، لوگو و سایب نشانه ها از قبیل مشخصات طراح  وجو  تذکر:

 صتبفا طبح از مباحل  اوری خواهد گب ید.مشخرتا  ذف ح موجبهای ارسالی  طبح ر  یا گبوه طباحی

 مببوطه و پاکت ارسالی  رج گب  .  ر فایل
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 برنامه زمانبندی مسابقه :
 

  قابتل بتب روی ستایت ستازمان نظتام مهحدستی ستاختمان استتان گتیالن   7/10/96تاریخاسحا  مسابقه از

 ( http://www.guilan-nezam.ir) است.  ریافت

 تتا پایتان وقتت ا اری روز  24/11/96شتحبه سته از روز  به  بیبخانته مستابقه آثار حضوری زمان تحویل   

مالک زمان تحویل آثار به  بیبخانه می باشتد.لذا  رصور  ارسال پستی آثار، .خواهد بو  26/11/96 شحبهپحج 

بعد از زمان فوق بدیهی است  ارسال پستی را مد نظب قبار  هحد. شبکت کححدگان محتبم زمان الزم جهت

 طرحی پذیرفته نخواهد شد. هیچ 

 خواهد بو .مرا ف با روز مهحدس   5/12/96شحبه  روز اعالم نتایج زمان 

  .زمان های اعالم شده قاب  تمدید نمی باشد 

 

 دبیرخانه مسابقه :

 دبیرخانهه -ساختمان اسهتان گهیالنسازمان نظام مهندسی -بلوار شهید انصاری -رشت

 معماری مسابقه

  : 013-33759701-3شماره تماس 

  : 013-33720271شماره فاکس 


