
 «حریره» جایزهبرای   طرح ها و پژوهش هافراخوان دریافت 

 «های ساحلی جنوب ایران و شهرهای فردا همایش ملی میراث معماری کرانه »
 

 :یزمینه چهاردر قالب دریافت اقدامات انجام شده در  همایشموازات  عنوان رویدادی به به کرانهمعماری  جایزه

 معماری .1

 طراحی شهری .2

 سازی سازی برای جلب مشارکت عمومی در راستای ارتقای هویت بومی و فرهنگ اقدامات و نهاد .3

 انجام شده است. 59طرح های پژوهشی و کتاب هایی که در این حوزه از سال  .4

 

 . در محدوده ی نوار ساحلی جنوبی کشور از چابهار تا آبادان
 

 های ارزیابی طرحها و اقدامات شاخص

 :2و  1محورهای های ارزیابی د ر راستای  شاخص

 الگوهای معماری و شهرسازی بومی در کرانه ساحلی جنوب ایران همسویی و قرارگیری در تداوم  -

 زندگی امروز  در پاسخگویی به نیازهایبازاندیشی در عناصر و الگوهای بومی ساخت و ساز بومی  -

 ایرانالگوهای بومی مدیریت آب و عناصر و اجزای آن در کرانه ساحلی جنوب توجه به  -

 مصالح و فناوریهای بومی قابل احیا در ساخت و سازهای جدید توجه به  -

 پیرامون و کشورهای حوزه ها در کرانه ساحلی جنوب ایران سازی آن های نوین و بومی فناوری -

 بهینه سازی مصرف انرژیمحیط زیست و حفاظت از  -

 

 :3شاخص های ارزیابی محور 

 های بومی با مشارکت مردمی و حفاظت از عناصر و ارزشاقدامات و ساختارسازی در جهت صیانت  -

 ارتقای فرهنگ عمومی صیانت و حفاظت از  میراث ملموس و ناملموس بومی -

 افزایش حس تعلق و مسؤولیت پذیری -

  بخشی، توانمندسازی و باززنده سازی ارزشهای بومی نهادینه سازی سرمایه اجتماعی در جهت رونق اقدامات در -

 

  :4شاخص های ارزیابی محور 

 خلیج فارس شمالی بافت ها و بناهای تاریخی حاشیه و تحلیل  معرفی  مستندسازی، -

 

 



 هیأت داوران

 دکتر کامبیز مشتاق گوهری  –دکتر غفاری  -دکتر مظاهریان -دکتر پیران -بهشتی مهندس

 

 

 های منتخب  بینی شده برای طرح امتیازات پیش
 

های خود  شود،  فضایی برای نمایش طرح ها در این برنامه پذیرفته می های آن  طرحکنندگانی که  شرکت .1
 خواهند داشت و بخشی از زمان همایش به ارائه طرحها در محل پیش بینی شده اختصاص خواهد یافت. 

خواهد شود، به چاپ  بینی می های پذیرفته شده در کتابی نفیس که برای معرفی آثار برتر مسابقه پیش طرح .2
 رسید.

 همایش به همراه نشان همایش اهدا خواهد شد. رهای منتخب لوح تقدی به طرح .3

 

 طرح ها و پژوهش هادریافت  بندی زمان

 11/11/1311: مستنداتدریافت حداکثر تاریخ 

 22/11/1311اعالم نظرات داوری: 

 الزامات ارائه آثار

شوند.  برد به دبیرخانه کیش از طریق پست ارسالروی فوم  A2 شیت با قطع  4های ارسالی حداکثر در  طرح .1

 الزم به ذکر است هزینه پست به شرکت کنندگان پرداخت خواهد شد. 

 

 ها شامل موارد زیر باشند: طرح .2

 توضیحات طرح و کانسپت آن -

 مشخصات سایت قرار گیری -

و تصاویر سه بعدی  ها، نماها و مقاطع در مقیاس مناسب اسناد فنی معرف طرح، شتمل بر سایت پالن، پالن -

 که به معرفی هرچه بهتر طرح بینجامد.

 یر طرح پس از اجرا درصورت اجرای طرح، تصاو -

 

ها و نتایج مستند اقدامات طرح در  در خصوص محور سوم مسابقه، توضیحات طرح، ساختارها و نهادسازی .3

  ا ارائه شود. شیت

در خصوص محور چهارم، خالصه طرح پژوهشی و در صورت داشتن کتاب، دو نسخه از کتاب تحویل  .4

 دبیرخانه شود. 

 


