
 

 انداز چشم محورهای

 سانحه از پس فازهای در پردازی ایده به معماران مشارکت و توجه جلب

 زلزله و سیل از پس موقت اسکان واحد طراحی از اطالعاتی بانک آوری جمع

 شده انتخاب های طرح سازی استاندارد و تست

 آزمایشی های نمونه ساخت

 شده انتخاب طرح تولید و ساخت بسترسازی

 موقت اسکان واحد برپایی در مردمی مشارکت جلب امکان

 فرهنگی و بومی شرایط با تطبیق قابلیت با پذیر انعطاف طرح

 کوتاه زمان در برپایی و انبوه تولید امکان

 کشور اقتصادی شرایط و ها ظرفیت با متناسب تولید

 

 ارزیابی معیارهای

 شوند؛ می بندی دسته زیر عامل دو به توجه با مسابقه این در ها طرح ارزیابی معیارهای

 بوده همراه ها تخریب از بسیاری وسعت با که ایران در مختلف مناطق و سوانح در پیشین تجربیات به توجه با 

 .گردد برپا موقت اسکان زیادی تعداد کوتاه زمان در است نیاز است داده قرار تاثیر تحت را بسیاری جمعیت و

 انبار و تولید های پتانسیل است نیاز کشور حاضر حال اقتصادی توان و ظرفیت شرایط، به توجه با اجرا قابلیت 

 .کند رقابت نیز کانکس مانند موجود های گزینه با بتواند و شود گرفته نظر در واحدها یا اجزا نمودن

 شده اجرا های نمونه های کاستی و ضعف نقاط شناسایی راستای در کارشناسانه های بررسی حاصل که اساس این بر

  گردد: می تعریف ذیل شرح به ارزیابی معیارهای باشد می گذشته سوانح در

 آسان و سریع نصب قابلیت   

 ای سازه پایداری و استحکام   



 

 آسان نقل و حمل قابلیت  

 ساده اجرایی جزییات   

 سازه گسترش امکان 

 برپایی در مردم یریپذ مشارکت امکان و متخصص کار نیروی و پیچیده تجهیزات به نیاز بدون نصب قابلیت 

 سازه

 مجدد استفاده و آسان برپایی و آوری جمع امکان 

 (جوی نزوالت و باد گرما، سرما، مقابل در محافظت) محیطی آسایش ایجاد و اقلیمی شرایط با تطبیق قابلیت 

 (مترمربع 51 حداکثر اشغال سطح) کمینه اشغال سطح با سکونت برای ابعادی استانداردهای تامین   

 فضا حداقل در بندی بسته و انبار یتقابل 

 

 مسابقه ارکان

  برگزارکننده

 آفام هنرهای موسسه هلدینگ و فرهنگ و علم دانشگاه معماری و هنر دانشکده

  مسابقه رئیس

 یاناخوی مهدی دکتر آقای

  مسابقه اجرایی مدیر

  مشهدی علی دکتر آقای

  داوران هیئت

 سانحه، از پس بازسازی شهرسازی، معماری، مختلف های حوزه خبرگان و نکارشناسا از متشکل مسابقه داوران هیئت

 است؛ زیر اعضای شامل و بوده صنعتی طراحان و سازه

 مظاهریان حامد دکتر آقای 



 

 چمران مهدی مهندس آقای  

 حسینی بهشید دکتر آقای 

 امامی جمشید مهندس آقای 

 عسگری علی دکتر آقای  

 (البدل لیع داور) منصورنژاد هانی دکتر آقای 

 

 مسابقه جوایز

 تقدیر لوح+  آزادی بهار تمام سکه سه اول پروژه   

 تقدیر لوح+  آزادی بهار تمام سکه دو دوم پروژه   

 تقدیر لوح+  آزادی بهار تمام سکه یک سوم پروژه  

  .است شده تقبل تهران شهرداری توسط مسابقه جوایز است ذکر به الزم 

 

 مسابقه الزامات

 نماید ارسال طرح یک میتواند تنها کننده شرکت تیم هر. 

 میباشد هنرمندان و مصنفان مؤلفان، از حمایت قانون طبق آثار معنوی و مادی حقوق. 

 گردد می تحویل وی به نیز جایزه بوده، کننده نام ثبت شخص دبیرخانه، با مکاتبات کلیه مسئول. 

 فرهنگی انقالب عالی شورای 5835 مصوب شهرسازی و معماری مسابقات جامع نامه آئین طبق مسابقه این 

 .گردد می برگزار

 رسیدگی هیات نهایی، مرجع و مسابقه دبیرخانه مسابقه، ارکان مابین احتمالی اختالفات بررسی اولیه مرجع 

  .است کشور شهرسازی و معماری مسابقات دائمی دبیرخانه اختالفات به

 باشد اصالت دارای باید مسابقه به ارسالی آثار تمامی.  



 

 ت مخصوص مسابقه الزامی میباشداستفاده از شی. 

 

 مسابقه در شرکت شرایط

 :از است عبارت مسابقه در شرکت برای الزم شرایط

 است بالمانع حقوقی یا حقیقی شخص صورت به و است آزاد عموم برای مسابقه این در شرکت. 

 نمایندۀ تماس شماره و نام اعالم گروهی نامثبت در. است پذیرامکان گروهی و انفرادی شکل دو به نامثبت 

 مسئول صورت، این در. بود خواهد ارتباط در گروه نمایندۀ با صرفاً برگزارکننده و است الزامی( سرگروه) گروه

 عهده بر آثار اصالت خصوص در حقوقی مسئولیت هرگونه و گروه اعضاء به جوایز تحویل و دریافت و مکاتبات

  .باشد می سرگروه

 درخواستی های فایل آپلود به نسبت مسابقه سایت وب در نام ثبت همزمان بایست می کنندگان شرکت 

  .نمایند اقدام

 است ممنوع هاطرح ارسالی هایشیت در کنندگانشرکت به مربوط اطالعات و نام قید. 

 طراح فردی اطالعات شدن نماینگر باعث که هاشیت برای نشانی هر یا و ایمیل الگو، نام، هرگونه آوردن 

 .شد خواهد حذف مستابقه از خودکار صورت به گردد،

 فرمایید خودداری جدا دبیرخانه به هاطرح کردن ایمیل از. 

 

 ای مرحله تک صورت به مسابقه برگزاری

 حقیقی شخص هر. آورد می فراهم را مسابقه در داوطلبان بیشتر حضور امکان ای مرحله تک صورت به مسابقه برگزاری

 آن شدن برگزیده صورت در و کرده ارائه را خود طرح واندمیت باشد داشته را مسابقه در حضور شرایط که حقوقی یا

 سبب مسابقه بودن ای مرحله تک همچنین. نماید انعقاد اجرایی طرح انجام جهت مربوطه سازمان با قراردادی میتواند

 خارج اولیه و خام طرحهای حالت از و بوده برخوردار نیز کافی پختگی از مرحله این در شده ارائه طرحهای تا میگردد

 و ای مرحله تک صورت به مسابقه تا شد آن بر تصمیم مسابقه داوران و کارفرما تصمیم برابر منظور همین به. شود

 .گردد برگزار طراحان از ای گسترده گروه میان



 

 

 طرح ارائه شیوه

 آپلود طریق زا و الکترونیک صورت به صرفاً ها طرح تحویل آثار، ارزیابی برای شدهریزیبرنامه شیوۀ اساس بر 

  .پذیرد می صورت مسابقه ویژه سایت در

 فرمت با شیت عدد 4 در حداکثر بایست می شدهتعیین اطالعات کلیه  JPG عدد هر حجم ضمنا. گردد ارائه 

  .شود تنظیم مگابایت 51 تا حداکثر ارسالی شیت

 باشند ذیل شرح به اطالعاتی حاوی باید ها شیت این.  

 (واژه 811 در حداکثر) ها شیت در پیشنهادی طرح توضیحات همراه به طراحی روند و ها ایده ارائه 

 ،پیشنهادی طرح از بعدی سه تصویر عدد دو حداقل ارائه همراه به 11/5 مقیاس در مقطع نما، پالن    

 (دتایل عدد دو حداقل) طرح اجرایی جزئیات ارائه  

 

 

 

 

 

 

 


