
بیانیه هیات داوران مسابقه توانمندسازی در تامین مسکن

)مرحله اول( 

بسمه تعالی

با تشکیل جلسه در ها و بررسی اسناد ارسالی دبیرخانه، )مرحله اول( پس از وصول ایدههیات داوران مسابقه توانمندسازی در تامین مسکن 

ایده دریافت  73بندی و گزارش دبیرخانه پرداختند. از مجموع های واصله بر اساس طبقهبه بررسی ابعاد مشروح ایده 02/20/99مورخه 

 ند.گردهای برتر و منتخب برگزیده شده و واجد دریافت جایزه اعالم میشده، سه ایده زیر با نظر کلیه اعضاء هیات داوری بعنوان ایده

های برتر:ایده

 ( مدوالرتوسعه فضاهای اشتراکی یا مشاع، مبتنی بر طراحی  ) : علی اندجی گرمرودی601ایده شماره منتخب شماره یک: 

 ( ساختگی پیش صنعتبا اتکاء بر  پذیر انعطاف مسکن) : گروه محمد فتحعلی621ایده شماره : دومنتخب شماره 

 ( اجتماعی مسکن ساخت برای سپاری جمع آنالین پلتفرم)  نوید گنجی: 666ایده شماره : سهمنتخب شماره 

-های واصله، پیشنهاد میهای ارزشمند سایر ایدههیات داوران ضمن قدردانی از کلیه شرکت کنندگان، باتوجه به تنوع موضوعی و قابلیت

شرایط را برای تهیه اسناد اجرایی این برنامه، ی دوم مسابقه راه یافته و کارفرمای محترم به مرحلههای زیر نماید، دو گروه مشتمل بر ایده

های هایی با ظرفیت و توان تبدیل شدن به طرح، مرکب از ایدهگروه اولها فراهم نماید. و جزئیات الزم در تشریح ابعاد عملیاتی ایده

های مناسب جهت اجرائی شدن ریزی و اقتصادی با قابلیت، برنامهوری، مدیریتآفنهای عرصههای منتخب در ایده گروه دوممعماری و 

 های تخصصی مرتبط.در حوزه

 منتخب گروه اول هایایده

 پور : افشین اخالص222ایده شماره 

 گرمرودی اندجی علی: 221 شماره ایده

 : علیرضا هوبخت221ایده شماره 

 : گروه اسماء حجتی227ایده شماره 

 : گروه هامرز201شماره ایده 

علیرضا کریم پور: گروه 209ایده شماره 

 های منتخب گروه دومایده

 : رضا سیف الهی227ایده شماره 



 : میثم نوروزی222ایده شماره 

 گنجی  نوید: 222 شماره ایده

پارینه: شرکت طرح و ساخت 221ایده شماره 

اندرکاران برگزاری این مسابقه بویژه مدیران و مسئولین محترم بانک مسکن که در راستای هیات داوران ضمن تقدیر از کلیه دست

ای، شرایط الزم برای شرکت همه متخصصین را در موضوعی با این اهمیت فراهم توسعه -ماموریت خود به عنوان یک بانک تخصصی

 دانند.ها و افراد زیر را نیز مشمول تقدیر و دریافت لوح افتخار میندگان تقدیر به عمل آورده و گروهاز کلیه شرکت کن، نمودند

 گروه فائزه فضلی نژاد :202ایده شماره 

مرکز مطالعات و تحقیقات ایران :270ایده شماره 

 گروه مهدی سلیمانی :277 شماره دهیا

 گروه میثم معصومی :271ایده شماره 

 گروه وحید حائری :271 ایده شماره

ن یزدانیفردی  محمود گالبچی عبده تبریزی             پرویز پیران                  گیتی اعتماد           

 دبیرخانه مسابقه 

شرکت هنر و معماری




