
 

 مسابقه طراحی شهری محورهای امیرکبیر و مروارید جزیره کیش
 

 

 داوطلبهای گروهشرکت ارزيابی  یمعيارها

 ای اميرکبير و مرواريد جزيره کيشدر مسابقه طراحی شهری محوره
 

 امکان شرکت افراد به صورت:

 حقیقی )مشخص کردن یک نفر به عنوان سرگروه الزامی است.( .1

 و

 حقوقی .2

 وجود دارد.

 

 تواند تنها در عضویت یک گروه در مسابقه شرکت کند.بدیهی است هر شخص می 

  



 

 مسابقه طراحی شهری محورهای امیرکبیر و مروارید جزیره کیش
 

 

 حقيقیارزيابی اشخاص معيارهای 

 حداکثر امتياز نحوه محاسبه شاخص ارزيابی معيار

 سابقه تحصیلی -1

 عنوان در تیم

حضور حداقل یک  یطراح شهر

نفر با هریک از 

این عناوین در هر 

 1تیم الزامی است.

 معمار

 معمار منظر

قطع رشته و م

 صیلیتح مدرک

 امتیاز 6 و باالتر کارشناسی ارشد طراحی شهری

20 

 امتیاز 5 و باالتر کارشناسی ارشد مهندسی معماری

 امتیاز 5 و باالتر کارشناسی ارشد معماری منظر

 امتیاز 2 کارشناسی شهرسازی

 امتیاز 2 کارشناسی معماری

 سابقه اجرایی -2

سابقه بیمه 

تبط با مر

شهرسازی، 

معماری منظر و 

 معماری

 امتیاز 10 سال و باالتر 10

20 
 امتیاز 5 سال 10تا  5

 امتیاز 4 سال 5تا  2

 امتیاز 1 سال 2زیر 

همکاری در 

 هایپروژه

 میدر اقل مرتبط

 گرم و مرطوب

 پروژه

 نوع خدمات

طراحی 

 شهری 
 معماری

معماری 

 منظر

 امتیاز 6 امتیاز 7 امتیاز 8 مطالعات و طراحی 30

 امتیاز 2 امتیاز 3 امتیاز 4 نظارت بر اجرا

 تی خالقسابقه  -3

و ابتک     ار در 

ه    ای ط    رح

 مرتبط

شرکت  سابقه

در مسابقات 

)مسابقات 

به  مرتبط

تشخیص هیات 

 داوران(

 امتیاز 10 داخلی و خارجیمسابقات کسب مقام اول، دوم و سوم در 

 امتیاز 7 خارجیداخلی و مسابقات تقدیرنامه  دریافت 20

 امتیاز 3 خارجیداخلی و شرکت در مسابقات 

 سابقه پژوهشی -4

)به مرتبط 

تشخیص هیات 

 داوران(

 امتیاز 5 چاپ کتاب )فردی یا گروهی( کتاب 

 امتیاز 4 چاپ مقاله )فردی یا گروهی(  مقاله  10

حضور در 

 همایش
 امتیاز 1 گواهینامه حضور در همایش 

 100 جمع امتيازات

 

                                                 
 ه نخواهد شد.نفر از هر تخصص بالمانع است ولی شامل امتیاز اضاف 1: حضور بیش از  1



 

 مسابقه طراحی شهری محورهای امیرکبیر و مروارید جزیره کیش
 

 

 ارزيابی اشخاص حقوقی معيارهای 

 حداکثر امتياز نحوه محاسبه شاخص ارزيابی معيار

 تجربه -1

 بندیرتبه

برخورداری از  2حداقل پایه الزامی طراحی شهری: 

 هااین حداقل

  2: (ینظامو  یصنعت ،یادار، یتجار ،یمسکون) معماریالزامی حداقل پایه  .الزامی است

 امتیاز 6 طراحی شهری 1پایه 

10 
 امتیاز 4 طراحی شهری 2پایه 

 امتیاز 4 معماری 1پایه 

 امتیاز 3 معماری 2پایه 

قطع رشته و م

 صیلیتح مدرک

 اعضای گروه

 امتیاز 6 و باالتر کارشناسی ارشد طراحی شهری

20 

 امتیاز 5 و باالتر مهندسی معماریکارشناسی ارشد 

 امتیاز 5 و باالتر کارشناسی ارشد معماری منظر

 امتیاز 2 کارشناسی شهرسازی

 امتیاز 2 کارشناسی معماری

ای انجام هپروژه

در  مرتبطشده 

گرم و  میاقل

 5در  مرطوب

 سال اخیر

 پروژه

 نوع خدمات

طراحی 

 شهری 
 معماری

معماری 

 منظر

 امتیاز 8 امتیاز 9 امتیاز 10 مطالعات و طراحی 40

 امتیاز 4 امتیاز 4 امتیاز 5 نظارت بر اجرا

 تی خالقسابقه  -2

و ابتک     ار در 

ه    ای ط    رح

 مرتبط

شرکت  سابقه

در مسابقات 

)مسابقات 

به  مرتبط

تشخیص هیات 

 داوران(

 امتیاز 10 داخلی و خارجیمسابقات کسب مقام اول، دوم و سوم در 

 امتیاز 7 خارجیداخلی و مسابقات دریافت تقدیرنامه  20

 امتیاز 3 خارجیداخلی و شرکت در مسابقات 

سابقه پژوهش ی  -3

م   رتبط )ب   ه 

یص هیات تشخ

 داوران(

 امتیاز 5 چاپ کتاب کتاب 

10 
 امتیاز 4 چاپ مقاله  مقاله 

حضور در 

 همایش
 امتیاز 1 گواهینامه حضور در همایش 

 100 جمع امتيازات

 


