
 

 

  از باغشهر تا باغِ شهر فراخوان مسابقه

  اركان مسابقه :

  ركها و فضاي سبز شهرداري اصفهانسازمان پا كارفرما :
  القيت و نوآوري شهرداري اصفهان: اداره خ برگزار كننده

    محمد شماعي زاده مدير:

  داوران مسابقه :
  مهرداد ايروانيان

  علي شيخ االسالم
  محمدرضا قدوسي
  الهام گرامي زاده

  آرش مظفري

  مسابقه : هداياي
  + لوح تقدير و نشان مسابقه ميليون تومان 80رتبه اول : 
  + لوح تقدير و نشان مسابقه ميليون تومان 50رتبه دوم : 
  + لوح تقدير ونشان مسابقه. ون تومانيميل 30رتبه سوم : 

  هارم : لوح تقدير ونشان مسابقهرتبه چ
  رتبه پنجم : لوح تقدير و نشان مسابقه .

  ./ يك مرحله اي / مجازي  آزاد/  مسابقه ملي نوع مسابقه :

  :شركت كنندگان 
 وشهرسازي معماريو شركتهاي دفاتر 

در مسابقه ، ميتوانند منظر يمعمار يا يشهر يا طراحي فارغ التحصيل معماري نفر دو حداقلبا شرط حضور  دانشجوييگروههاي 
(اشخاص به صورت انفرادي مجاز به شركت در مسابقه  يا طراح شهري يا معمار منظر باشد ) . معمار بايستسرپرست مي براي گروههاي دانشجويي ، (  .شركت كنند

  نيستند).

 :  تقويم مسابقه

 18/3/1400    اعالم فراخوان -

 15/4/1400تا  18/3/1400شروع و پايان ثبت نام  -

 بعدازظهر) 5(ساعت 10/5/1400زمان ارسال طرحها  -

 13/5/1400شروع فرايند داوري  -

 20/5/1400اعالم نتايج داوري  -

 25/5/1400تا  20/5/1400ثبت و بررسي اعتراضات  -

 30/6/1400 هدايااعطاي  -

  30/7/1400برگزاري نمايشگاه  -

  



 

 

  برنامه مسابقه 

 مقدمه

باغ شهر تاريخي اصفهان ، در مسير پر فراز و فرود زيست خود ، به واسطه حضور حيات بخش زاينده رود وباغهاي روح بخش و محورهاي 
. تشهري بوده اسهاي سبز و پاركهاي سبز طبيعي و مصنوع ، همواره قاصد تجربه هاي ارزشمندي از پيوند انسان با فضاهاي باز ، تفرجگاه 

اصفهان مانند ساير فضاهاي شهر ، بخشي جدا نشدني از زندگي را شامل  فضاهاي سبز شهرپاركها و اين پيوند به گونه اي است كه امروز ، 
ي دفرهنگي ويژه اي را سبب شده اند . در دوران معاصر نقش متوليان و مديران شهري ، در پيكربن –مي شوند و برقراري روابط اجتماعي 

 ايارتقدرجهت قابل مالحظه اي و ساماندهي اين فضاها ، نقشي موثر و قابل تامل بوده كه با همه محدوديتها ، كمي ها و كاستي ها ، تالش 
تا است . در اين راس صورت گرفتهكمي و كيفي فضاهاي سبز از نظرشاخصهاي مختلف فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و زيست محيطي ، 

و فضاي سبز شهرداري اصفهان با همكاري اداره خالقيت و نوآوري شهرداري اصفهان ، اقدام به برگزاري رقابتي در جهت سازمان پاركها 
نموده "راز باغشهر تا باغِ شه"ورودي باغ گلهاي شهر اصفهان ، تحت عنوان مسابقه پيشخواندستيابي به ايده هايي نو وقابل گسترش براي 

 است .

 طرح مساله 

شمسي احداث و با ويژگيهاي  1375هزار متر مربع واقع در حاشيه شمالي زاينده رود ، در سال  70شهر اصفهان با وسعتي حدود باغ گلهاي 
گونه گياهان متنوع  900منحصر به فردي از قبيل ظرفيتهاي تفريحي و گردشگري ، آموزشي ، فرهنگي و تحقيقاتي و همچنين ارايه بيش از 

جانمايي اين باغ در دل بافت سبز حاشيه زاينده  ود همواره مورد توجه شهروندان و گردشگران بوده است . ليكنساله خ 25، در طول حيات 
 از اين رو ست .با مشكالتي همراه امخاطب ،  براي ورودي اما از نظر دسترسي و شناسايي موجب شده ،ويژه اي را  قابليتهاي گرچهرود ، 

  براي باغ گلهاي شهراصفهان است . مناسبعدم وجود خوانايي و دسترسي مسابقه ،  مهم يلمسا يكي از

 اهداف مسابقه

خوانا و هدايت كننده براي به فضايي  ، پارك و فضاي سبز موجود وسازماندهي براي تبديل ،دستيابي به ايده هاي نو و خالق  - 1
  مخاطبين و بازديدكنندگان باغ گلها.

 .فعال شدن فضا براي گروه هاي مختلف جامعه در اوقات مختلف شبانه روز – 2

 .ارتقاي كيفيت منظر شهري در بدنه ميدان بزرگمهر ، خيابان مشتاق و حاشيه زاينده رود – 3

 آن .جذب عابرين پياده رو دور ميدان براي حركت از داخل فضاي مورد نظر و استفاده بيشتر از   - 4

به  ، سايتبا توجه به ويژگيهاي مسابقه عدم وجود دسترسي مناسب براي باغ گلهاست ، ليكن  مهمست هرچند مساله * الزم به ذكر ا
  مسابقه ميباشد .اصلي از اهداف  فضاي باز شهري ايده آلكارگيري ايده هاي نو وخالق جهت تبديل اين فضا به يك 

 ويژگيهاي طرح

شهر مانند رودخانه زاينده رود ، باغ  آنجا كه در جوار عناصر تاثيرگذاراز مورد نظر، عالوه بر ويژگيهاي يك فضاي سبز شهري امروزي ، طرح 
چند  هميناست .  گانهگلهاي اصفهان ، ميدان ترافيكي بزرگمهر ، پل سواره بزرگمهروخيابان مشتاق  قرار گرفته ، داراي شخصيتي چند 

ازديد در زمانهاي قبل و بعد از ب. ميتواند مهمترين و منحصر به فرد ترين ويژگي طرح باشد ي سبزبودن اين فضا  "ورودي"د عملكروگانگي 
 بيشترين قابليتهاي اين طرح بروز خواهند كرد .گردشگران از باغ گلها ، 

 طرح محدوديتها و الزامات

 مجسمهيا  المان صالحديد طراح ، طراحيبه .  (نمي باشندخاص  با عملكرد "ساختمان"شركت كنندگان مجاز به طراحي هيچگونه   -1
 .)استمانع بال كيوسك گردشگريو يك  درموقعيتهاي خاص

  براي باغ گلها در محدوده مشخص شده، الزامي است. سردرب جديدطراحي  -2
 گردد. لحاظ، تمهيدات طراحي ( در محل پاركينگ فعلي )  متري زير زمين 5/2طبقاتي در عمق با توجه به وجود پاركينگ  -3

 20-50درصد درختان با قطر 20و سانتيمتر 0-20در صد درختان با قطر  100جابجايي . درختان به هيچ عنوان مجاز نيست قطع  -4
  ( شرط جابجايي درختان ، جانمايي مجدد در طرح پيشنهادي است ) .سانتيمتر بال مانع است .



 

 

 داوريمعيارهاي 

 . رعايت كليه ضوابط و آيين نامه هاي موجود در اسناد مسابقه -
 . "ورودي  "نگاه نو و خالق در مواجهه با موضوع  -
 درمسيرهاي حركتي . و هدايتگري سياليت ، خوانايي -

 نگاه ويژه به ديدها و چشم اندازها ازدرون به بيرون و از بيرون به درون پروژه .  -

 در هرچه زنده تر و فعال تر شدن فضا براي اقشار مختلف در زمانهاي مختلف شبانه روز.اثر بخشي طرح  -

 توجه به كيفيت فضايي در شب و نورپردازي مطلوب . -

 توجه به موضوعات اقليمي به ويژه شرايط كنوني كمبود آب در شهر اصفهان . -

 توجه ويژه به مسايل اجرايي و ضوابط فني و اقتصادي . -

 كليه قوانين و ضوابط طراحي مربوط به معلولين . رعايت -

 و تفكرات طراحي . ارايه خوانا و صريح از ايده ها -

 مسابقه  قوانين و شرايط

 قوانين و شرايط عمومي  -

  شوراي عالي انقالب فرهنگي . 1381آيين نامه جامع برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي مصوب سال  -

  . مجلس شوراي ملي 1348، مصنفان و هنرمندان مصوب سال قانون حقوق مولفان  -

 قوانين و شرايط خصوصي -

  ترتيب اثر داده نخواهد شد . به آثار رسيده پس از زمان مقرر  -
ه در زاشخاص حقوقي ، دفاتر و گروههاي شركت كننده بايد نماينده تام االختيار خود را جهت ارتباط با دبيرخانه مسابقه و دريافت جاي -   

 زمان ثبت نام به دبيرخانه معرفي نمايند .

تا روز اعالم نتايج مخفي  مشخصات شركت كننده نام و در زمان ثبت نام ، هويت شركت كننده است و كد دريافتي هر شركت كننده -
 خواهد ماند .

ايميل  bagh.shahr1400@gmail.comو مستندات طرح به صورت ديجيتال به آدرس بايد به همراه مدارك  اصالت اثر تعهدفرم  -
 د .نگرد

 bagh.shahr1400@gmail.comبه نشاني  غير حضوري ، از طريق ايميل مسابقه وديجيتال  صورتمدارك و مستندات طرح بايد به  -
 ند . دبيرخانه از پذيرش طرح و مستندات به صورت فيزيكي معذور است .ارسال گرد

 اصالت آثار ارسالي به مسابقه بر عهده شركت كننده مي باشد . يتمسول -

 درج هر گونه اطالعات غير از كد شركت كننده بر روي مدارك طرح موجب حذف طرح و شركت كننده از روند مسابقه خواهد شد . -

 ه تنها مجاز به ارسال يك طرح ميباشد و هر شخص صرفا در يك گروه يا دفتر معماري ميتواند اعالم حضور نمايد .هر شركت كنند -

و پيج اينستاگرام   www.rct.isfahan.irباره مسابقه و توضيحات تكميلي صرفا از طريق وبسايت اطالع رساني در -
baghshahrtabagh@ . صورت گرفته و درج هرگونه اطالعات در اين سامانه ها به معني ابالغ به شركت كنندگان مي باشد 

 نظر ، تغيير وتصرف در آن نيستند ) .راي وانتخاب هيات داوران قطعي و تغييرناپذير است . ( هيچ يك از اركان مسابقه مجاز به اعمال   -

 مقامهاي اول تا سوم ندانند .، شايسته داوران ، هيات داوري و كارفرما نميتوانند هيچ شركت كننده اي را  -

 نميتوانند هيچ دو طرحي را به صورت مشترك واجد شرايط اخذ يكي از رتبه ها بدانند . و كارفرما هيات داوري  ،داوران  -

به عقد  با تاييد هيات داوران نسبت به اجرايي بودن طرح  اقدام اختيار دارد به ترتيب اولويت تنها از ميان طرحهاي اول تا پنجم وكارفرما  -
 نمايد . 2قرارداد فاز

ر نمايد راحان منتشدر قالب كتاب و برگزاري نمايشگاه با ذكر نام ط اه هاي اطالع رساني خود معرفي ومي تواند آثار برتر را در پايگ كارفرما -
 . 

 بقات معماري و شهرسازي كشور است .امرجع نهايي رسيدگي به اختالفات و شكايات ، هيات رسيدگي دبيرخانه دايمي مس -

 



 

 

 

  طرحهانحوه داوري 
 :انجام خواهد رسيد  بهبرگزاري مسابقه در يك مرحله و داوري آثار در گامهاي زير  -
مدارك و ... وكفايت كليه طرحهاي رسيده توسط مدير و اعضاي دبيرخانه ، از نظر زمان ارسال ،رعايت قوانين مسابقه ، فرمت : گام اول  -

 هرگونه اشكالي در موارد ذكر شده باعث حذف طرح و شركت كننده خواهد شد .مورد بررسي قرار ميگيرند . 

 بندي ميكنند : دسته،  گروه 3رزيابي طرحها خواهند پرداخت و آنها را در به ابراساس معيارهاي داوري هيات داوران : گام دوم  -

 داوران را كسب ميكنند. اين طرحها مستقيما به مرحله نهايي قضاوت ميرسند .هيات راي مثبت  5يا  4گروه اول طرحهايي كه همه  -

 . اين طرحها از فرايند داوري حذف مي شوند . از دست ميدهندرا داوران هيات  مثبتراي  5 يا4گروه دوم طرحهايي كه  -

 راي مثبت داوران را كسب ميكنند .  3يا  2طرحهايي كه گروه سوم  -

داوران  هر يك از و در جلسه داوري مورد بحث ، گفتگو و ارزيابي قرار ميگيرند، هركدام به طور جداگانه ، طرحها ي گروه سوم  :گام سوم  -
ر دگروه اول  با طرحهايقبول طرح مورد نظر بيان ميكنند . طرحهايي كه موفق به كسب بيشترين آرا مي شوند مالكهاي خود را در رد يا 

 .  يك گروه قرار ميگيرند 

 ، گام چهارم : در اين مرحله بر اساس معيارهاي داوري و امتياز بندي معيارها ، به هر طرح امتيازهايي تعلق ميگيرد . محاسبه امتيازها -
باره طرحهاي برتر ، مويد صحت امتياز دهي رحله شور و مشورت هيات داوران دردر اين م مشخص ميكند .را اول تا پنجم برتر  طرحهاي

 .خواهد بود

  طرحهاشرايط و نحوه ارايه 
به آدرس ايميل كليه اسناد و مدارك مورد نظر به صورت ديجيتال و در قالب يك فايل فشرده شامل موارد ذيل  

bagh.shahr1400@gmail.com گردد :  سالار 

  : فرم / عكس -
 اثرفرم تعهد اصالت  -

  يك قطعه عكس گروهي از اعضاي تيم طراحي -
  ذخيره شوند . form ‐ pic ""با نام  در يك پوشه ومگابايت  3به ظرفيت حداكثر    pdfمذكور در يك فايل  و عكس * فرم

 مدارك طرح : -

 عمودي) .  A4صفحه  2توضيح ايده ها و ويژگيهاي طرح . (حداكثر  -

 ارايه نقشه ها و دياگرامهاي تحليل سايت . -

 ه در يك صفحه مجزا ارايه شوند )ارايه دياگرامهاي توضيح ايده هاي طراحي . ( هر دياگرام و توضيحات مربوط -

 ضروري است) . گانه،(در صورت جابجايي درختان ، پالن جابجايي و جانمايي جديد به صورت يك پالن جداپالن يا پالنهاي مورد نياز .  -

 نماها. -

 مقاطع. -

  پرسپكتيوها و ويوهاي معرف طرح . -
 ارايه گردند . زبان فارسي* كليه توضيحات و فونت نويسي ها به 

ارايه شود . صفحه بندي به صورت افقي انجام  بنديقالب شيتدر يك صفحه جداگانه مطابق ( دياگرام ، نقشه ، پرسپكتيو ) *هر مدرك 
  گردد .

 تهيه گردند . مربعكه بهترين معرفي را از طرح دارند ، در قطع از مجموع پرسپكتيوها ، ترجيحا سه ويو  و*حداقل يك 

  ذخيره شوند .  "design"با نام در يك پوشه و مگابايت   20 ا ظرفيت حداكثر ب  pdf*همه مدارك طرح در يك فايل 
 *استفاده از مقياس خطي در كليه نقشه ها الزاميست .

به   ده با نام كد شركت كننده ذخيره ويك فايل فشردر، مدارك طرح  و  فرم / عكساعم از  مسابقهشركت در*همه مدارك 
  گردد. ايميل bagh.shahr1400@gmail.comآدرس 



 

 

 

 نكات مهم و تاثير گذار در طرح :

  باغ گلها كه در نقشه ها مشخص شدهبه  پيوستندر نظر داشتن محدوده پيش بيني شده براي  -
كاشت درخت  متري احداث خواهد شد. با اين ميزان خاك روباره 5/2ود در نظر داشتن شرايط پاركينگ طبقاتي زيرزميني كه در عمق حد -

محدوده پاركينگ در نقشه ها  ( و هر ايده طراحي كه آسيبي براي سازه پاركينگ نداشته باشد مجاز است . مانع استبا ريشه هاي عميق بال
 مشخص شده است ) . 

  پاركينگ .( محدوده ورودي پاركينگ در نقشه ها مشخص شده است ) .خروج  توجه به محدوده مشخص شده براي  رمپ هاي ورود و -
در نظرداشتن ايستگاه اتوبوس ابتداي خيابان مشتاق كه يكي از ايستگاههاي اصلي دانشجويان دانشگاه آزاد اصفهان است و ممكن است  -

 طرح مورد نظر براي مخاطبين دانشجو نيز تمهيداتي را در نظر داشته باشد .

به سياستهاي سازمان پاركها و فضاي سبز اصفهان در خصوص احداث پاركهاي بدون چمن كه به صالحديد طراح مي تواند در طرح توجه  -
 مورد نظر موثر باشد .

 محدوده طراحي

 در سمت شرق .مي باشدجنوب شرقي ميدان ترافيكي بزرگمهر محدوده  در شرق شهر اصفهان وسايت مورد نظر براي طراحي ، موقعيت 
 ( هفده هزار و هفتصد )   17700واقع شده اند.در حال حاضر از در جنوب آن رودخانه زاينده رود و پل سواره بزرگمهر سايت ، باغ گلها و

 مي باشد .مترمربع ، به صورت فضاي سبز شهري  12700متر مربع به عنوان پاركينگ باغ گلها و حدود  5000متر مربع مساحت ، حدود 

  ر مسابقه نحوه ثبت نام د
 دريافت كد شركت و در وبسايتفرم ثبت نام است . تكميل  امكان پذير   www.rct.isfahan.irوبسايت مراجعه به ثبت نام از طريق  

 كننده ، به منزله ثبت نام در مسابقه مي باشد .

 دبيرخانهارتباط با 

  بعد از ظهر ). 2صبح الي  9( تماس از ساعت  031-32342338شماره تماس :  -
   www.rct.isfahan.ir:  مرتبط آدرس وبسايت -

   bagh.shahr1400@gmail.comآدرس ايميل :  -
 @baghshahrtabaghآدرس پيج اينستاگرام :  -

  (دفتر معماري طرح اول) 1/ واحد  77) / پالك 55آدرس پستي : اصفهان / ارديبهشت شمالي / بن بست كبيري ( -
 8135863143كد پستي :  -

 مدارك مسابقه

 فرم تعهد اصالت اثر/  پوسترمسابقه/  شيت بندي قالب/  عكسهافراخوان / نقشه ها / 

 .ميباشد * مراحل ثبت مسابقه در دبيرخانه مسابقات معماري و شهرسازي در حال انجام


