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  مقدمه

ش و آموزین در راستاي اجرایی نمودن اهداف سند تحول بنيادسازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور 

اري د با همكظر داردر نابالغيه ریاست محترم جمهور،  ظام تأمين فضا، تجهيزات و فناوري ونپرورش و برنامه زیر

رگزاري به بنسبت  ،صه معماري كشورو جمعی از صاحب نظران در عر دانشگاه یزددانشكده هنر و معماري 

 د برنامهراز سندر ت معماري ایرانی رسه ایرانیمد"ملی و اولين همایش بين المللی و نمایشگاه هشتمين همایش

مجرب  ز معمارانا بدین منظور نماید.اقدام  در اسفند ماه سال جاري "زیرنظام تأمين فضا، تجهيزات و فناوري

اي ه اصالت وها  مزین به ارزش ،و دانشجویان عالقمند، با هدف دستيابی به مدارس با هویتكشور، استادان 

 یشگاه وش و نماعلمی و طراحی خود را به منظور ارائه در همایت به عمل می آید تا آثار جامعه اسالمی، دعو

 نمایند.ارسال  ،شركت در مسابقه

 

 مختلف مسابقه سطوح 

 كشور و ادارات كل تابعه سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس (1

 مهندسين مشاور و بخش آزاد (2

 دانشجویی (3

 

  مسابقه بخش های 

 مقاالت پژوهشی ارائه  بخش علمی : (1

 سابقهممختلف  بخش هاي طرح ها، در) مطابق با جدول ارائه شده طراحی فضاهاي آموزشی بخش طراحی : (2

 (.شدبصورت مجزا ارزیابی خواهد 

سال  5ه در ارائه تصاویر و پوستر از روند اجرایی فضاهاي آموزشی ساخته شد : بخش طرح های اجرا شده (3

 ه ادارات كل نوسازي مدارس كشور()ویژبا اولویت مدیریت سبز  اخير

 بخش عکاسی (4

 

 نمایشگاه پنل های 
 طراحی بخشطرح هاي شركت كننده در  (1

 مقاالت برتر همایش (2

 )طرح هاي شركت كننده از خارج از كشور( بين الملل (3

 در خارج از كشور توسط سازمان پروژه هاي طراحی و ساخته شده (4

غير  لتی واعم از دو فضاهاي موجود (ازي و ساماندهیبازسازي، توسعه، بهسازي، مقاوم س) متناسب سازي (5

 (با رویكرد معماري سبز مدارس موجود و فاخر )ارائه پروژه هاي خاص دولتی

 ایده هاي نو (6

 دستاوردها و عملكرد ساليانه ادارات كل در حوزه معماري (7

 معماران سنتی و تجربیآثار  (8

 و تجربه هاي بين المللی (Safe School)ایمن  مدرسه (9
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 وضوع و محور ارائه مقاالتم 
 

 ی بومیآموزشی، تربیتی و ورزشی و احیاء معماری اسالمی ایرانی با رعایت الگوها به فضاهای هویت بخشی 

  فضاهای آموزشیمعماری تربیت ذهنی دانش آموزان در 

 سنتی مدارس معماریحاکم بر  اصول  

  معماری فضاهای آموزشی معاصرحاکم بر اصول 

 گی در معماری مدارسفرهنگ و هویت فرهن 

 مدارس سنتی ایرانمعماری الگوهای پایداری  و به روز آوری شناخت 

 الگوهای کالبدی و غیرکالبدی مدارس ایرانی اسالمی 

 معاصردر معماری مدارس  و بوم آوری زمینه گرایی 
 

   یابی انر مکوزشی و تربیتی و جمعیتی دمآآمایش سرزمین و اقتضائات محیط های  درالگوهای توسعه پایدار

  مدارس و مراکز

 مدارسمکانیابی  تکنیک های 

 و مدیریت بحران های شهری های آموزشیو نقش محیط ایمنی 

 ضوابط و معیارهای مکانیابی فضاهای آموزشی بر مبنای آمایش سرزمین و تحوالت جمعیتی 

 ( مکانیابی فضاهای آموزشی با استفاده از سیستم اطالعات مکانیGIS) 
 

 و صنعتی سازی  ختتکنولوژی سا 

 ساخت مدارسنوین در  یفن آوری ها 

 نقش مصالح بومی در سازه های نوین 

 پیش ساختگی در مدارس 

 کاربرد مهندسی ارزش در طراحی مدارس معاصر 
 

 مدرسه سبز 

 نقل ، مدیریت انرژی، آب، پسماند و حمل ومنطبق بر معیارهای سازگار با محیط زیست مدارس طراحی باز 

 یر مدارس کشورنگهداری و تعم 

 معماری فضاهای باز و نیمه باز منطبق بر رویکردهای سازگار با محیط زیست 

 تربیتی و ورزشیاستفاده از انرژی های تجدید پذیر در فضاهای آموزشی ، 

 س با رویکرد آموزش های محیط زیستیطراحی مدار 

 بوم آوری و زمینه گرایی در طرح مدارس سبز 

  مدارس سبز و بهره برداری ساخت ،طراحی، برنامه ریزیر بین المللی دملی و تجربیات 

  شاخص های مدیریت سبز درطراحی فضاهای آموزشی 
 

 در فضاهای آموزشی ارگونومیک مالحظات  

 اندازه و تناسب در معماری داخلی 

 مالحظات جنسیتی در طراحی فضاهای آموزشی 

  جمعيتیطراحی و ساخت فضا نسبت به تحوالت محيطی و در انعطاف پذیري 

  تجهيزات غير ارگونوميکبكارگيري آسيب شناسی 

 طوح مختلفسان در ویژگی های روانی و جسمانی و استانداردهای ارگونومیک دانش آموز تاثیر رعایت اصل ارگونومی در 

 های یادگیریو ارتباط آن با معماری داخلی محیط طراحی صنعتی 

  های یادگیریدر محیط یدر بروز رفتارهای فردی و جمعتأثیر معماری داخلی 
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  طراحیموضوعات بخش  : 

 
 

 موضوع سطوح مسابقه ردیف

1 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 

 مدارس کشور و ادارات کل تابعه

 ند استاهای موجوکالسه ابتدائی و یا متوسطه طراحی شده در سایت  9مدرسه  (1

 ن و یالرستا تانت اسسای استثنائی ابتدایی همراکز کودکان با نیازهای ویژه )مدرس (2
 (استثنایی سایت استان آذربایجان شرقی مجتمع آموزشی

تان و سایت استان سیس کالسه دوره اول و دوم ترکیبی ابتدایی 12مدرسه  (3
 و استان یزد بلوچستان

لویت مدیریت سال اخیر با او 5ساخته شده در  ، تربیتی و ورزشیفضاهای آموزشی (4
 سبز

 دانشجویی 2

تان و سایت استان سیس کالسه دوره اول و دوم ترکیبی ابتدایی 12ه مدرس (1
 و استان یزد بلوچستان

 مرکز پیش دبستانی و ابتدایی  (2

ایت نایی سستثا مجتمع آموزشی سایت استان لرستان و یا استثنائی ابتدایی همدرس (3
 استان آذربایجان شرقی

 سپایان نامه های دانشجویی در زمینه طراحی مدار (4

 جزء فضاها  (5

 ایده های نو (6

 مهندسین مشاور و بخش آزاد 3

تان و سایت استان سیس کالسه دوره اول و دوم ترکیبی ابتدایی 12مدرسه  (1
 و استان یزد بلوچستان

ایت نایی سستثا مجتمع آموزشی سایت استان لرستان و یا استثنائی ابتدایی همدرس (2
 استان آذربایجان شرقی

 یرضو سایت استان خراسان جنوبی و یا سایت استان خراسان یمجتمع آموزش (3

 جزء فضاها  (4

 ایده های نو (5

 "کالبد مدرسه از نگاه دوربین " با عنوانمسابقه عکاسی  عموم و بصورت آزاد 4
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  : جوایز 
 

 در بخش طراحی:

  ميليون ریال 100نفر اول در هر بخش     

  يون ریالميل 70  نفر دوم در هر بخش   

 ميليون ریال 50   سوم در هر بخش   نفر

ر ت كل قرای ادارادستور كار اجرایهاي برگزیده در قالب قرارداد مشاوره، در در صورت تأمين منابع مالی، طرح

 .خواهند گرفت
 

 در بخش فضاهای آموزشی شاخص ساخته شده : 

 س استان منتخبنوسازي، توسعه و تجهيز مداركل به مدیران اهداي لوح تقدیر 

 

  در بخش مقاالت:

 ميليون ریال 30سه مقاله برتر هركدام مبلغ 

 مقاالت برتر در یكی از مجالت علمی پژوهشی معتبر به چاپ خواهد رسيد.
 

 : عکاسیدر بخش 

 ميليون ریال 10مبلغ هركدام عكس برتر سه به 

 

 :مهلت ارسال آثار 
 

 15/09/1397 آخرین مهلت ارسال چكيده مقاالت

 10/10/1397 آخرین مهلت ارسال متن كامل مقاالت پس از داوري اوليه

 15/11/1397 ها آخرین مهلت ارسال طرح

 

گاه یزد، شاند دكتر شاهی آمفی تئاترسالن  در 15/12/1397 شنبه مورخچهار روزطرح و مقاله  برندگاناسامی 

 جوایز اعطاء خواهد شد.و اعالم 

 

 : مدارك درخواستی 

سانتيمتر  50* 70فوم بورد( با ابعادFoam board شاسی از ورق فوم ) 3، هر طرح بر روي حداكثر راحیطدر بخش  -1

 بصورت افقی ارائه گردد.

ها، تاالر ورودي هها، آزمایشگا، كارگاهها، سالن اجتماعات، اداري)كالسداخلیها، پرسپكتيو فضاهاي ها، نماها، برشپالن -2

 زامی است.در ارائه طرح ال هاها و دسترسیضمن معرفی همسایگی سایت پالنو  رجیخاپرسپكتيو فضاهاي  و...(،

 پردازي، نحوهحجم ایده،گيري و تكوین و یا مبانی نظري، مراحل شكل)كانسپت(  مایهشامل طرح باید طرح تحليل -3

 باشد. مصالح، نور، صوت و تنظيم شرایط محيطی عملكردها، تناسبات،كيفی به  پاسخگویی

ه همراه فایل آن ب 300حداقل  DPIبا  فوم بورد(Foam board ورق )روي  30×40هاي ارسالی داراي ابعاد عكس -4

 ارائه شود.

جهيز نوسازي، توسعه و ت پرتال سازمانبه  فرمت چكيده و اصل مقاالتآشنایی با مسابقه طراحی و سایت جهت دانلود  -5

 ، مراجعه فرمائيد.مدارس كشور
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آدرس الكترونيكی دبيرخانه به ها، طرح jpgو  dwg ،psdخارج از كشور می توانند با ارسال فایل هاي  دگانكننشركت -6

 ، در مسابقه شركت نمایند.همایش

 دميک در نوشتن مقاالت الزامی است.عایت استانداردهاي علمی و آكار -7

 واهد شد. نخه شركت داده ، در مسابق...عماري وسمينارهاي علمی، مجالت م مسابقات،مقاالت ارائه شده در طرح ها و  -8

 ارائه ماكت اختياري می باشد. -9

 عودت داده نخواهد شد. ،مدارک ارسالی به دبيرخانه -10

و مشخصات طراح،  و عكس jpgو  dwg ،psdبصورت  و توضيحات طرح، مدارک و مستندات ارسال تمامی فایل ها، -11

 الزامی می باشد. "ماري ایرانیمدرسه ایرانی مع"جهت چاپ در كتاب 

 جهت معرفی طرح و ارائه در كارگاه آموزشی power point فایل -12

 

  : شرایط و مقررات مسابقه 
 

از طریق  ،ي)اثر(كاربرو دریافت كد فرم ثبت نام تكميلبا صورت اینترنتی و ه ثبت نام و شركت در مسابقه، ب -1

پذیر مكانا http://www.dres.ir نشانیمراجعه به پرتال سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور به 

 .خواهد بود

  ارائه گردد. مقاله یاطرح و عنوان  كد كاربريتنها با ذكر ارسالی طرح ها و مقاالت  -2

 در صورت عدم رعایت موضوع مذكور، طرح یا مقاله مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت. -3
 

 : مکان و زمان برگزاری 
 

  : ماري دانشگاه یزدجهانی یزد، دانشكده هنر و معميراث شهر مکان 

 :(پنجشنبهالی  سه شنبه) 1397اسفند ماه  16الی  14 زمان 

 

 : آدرس دبیرخانه 
 یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان یزد 
 

 رتال سازمان:پ 
http://www.dres.ir 

  

 :ایمیل 
iac@dres.ir 

 

 :تلفن 
09133518742 

 

 فکس: 
035-38254791 

 

 :صندوق پستی 
664/89195 

http://www.dres.ir/
mailto:iac@dres.ir

