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  بسمه تعالي
  

 برج هاي دوقلوي اكباتان نماي پروژهطراحي فراخوان مسابقه 

  
 مقدمه . 1

سازي نظر به اهميت ترويج شهر سابقات طراحي معماري و  سالم ميان طراحان معمارايجاد  ،م سازي و ي، رقابت  شهر
سته شته هاي واب سازي  ر شهر سب با فرهنگ، اقليمو در نتيجه نيل به معماري و  ستو  كارآمد متنا شركت ، محيط زي

را به شــرح  پروژه برج هاي دوقلوي اكباتان واقع در اردبيل ينما يمعمار يدر نظر دارد طراح نوســازي و عمران اكباتان
  زير به مسابقه بگذارد. 

 

 مسابقه: موضوع . 2

سوم به  شهر اردبيل، پروژه مو شرقي و در محدوده برج هاي دوقلوي اكباتان، هم اكنون در  ميدان واليت،  اتوبان ميالد 
صات جغرافيايي  ساخت  48° 18' 34"شمالي و  38° 13' 2"مخت سازه شرقي در حال  ست 6و  شده ا . طبقه آن اجرا 

ه به حســاســيت برگزاركننده مســابقه و اهميت هرچند كليه مدارك فعلي پروژه از جمله نماها تكميل هســتند، اما با توج
نماي معماري طراحي اين مسابقه با موضوع موجود و برگزاري طرح تصميم به تغيير كيفيت طراحي نماي نهايي،  باالي
ست پروژهاين  شده ا ساب جان پناه بام). هر برج  61,2طبقه و  19پروژه مجموعا داراي  .گرفته  ست (با احت متر ارتفاع ا

به مورد نياز  و مدارك ي فعلينقشه ها طبقه مسكوني است. 51طبقه انبار و  1طبقه تجاري،  1طبقه زيرزمين،  2شامل 
خاطرنشان مي سازد استفاده از نقشه ها و مدارك فوق الذكر، صرفا جهت بهره برداري به منظور  پيوست ارائه شده است.

  باشد.شركت در مسابقه بوده و هرگونه استفاده از اين مدارك به هر منظوري جز شركت در اين مسابقه مجاز نمي 
  
  :مسابقه نوع . 3

و نتيجة آن،  گيردمي انجام  نماي برج هادست يافتن به طرح  است كه براي طراحي تفصيليمسابقة اين مسابقه از نوع 
عالوه بر ايدة طرح، مبين عناصر طرح، روابط آنها با يكديگر و با محيط و زمين باشد، به نحوي كه بر اساس آن بتوان 

  طرح را به تمامت دريافت و نقشه هاي جزئيات اجرايي را بر مبناي آن تهيه كرد.
  
  :شركت كنندگان هدامن . 4

 انيدانشجواعم از براي شركت كنندگان نداشته و همة جامعة اهل فن  آزاد ملي است كه محدوديتياز نوع  همسابقاين 
  .گيردمي  بر را در سطح ملي درمهندسين معمار نيز و  معماري

  
  :تيو مشخصات سا تيموقع . 5

 پروژه برج هاي دوقلوي اكباتان. – اتوبان ميالد شرقي -ميدان واليت -اردبيل :ينشان 

  شده  ارئهو به انضمام تصاوير هوايي از سايت پروژه به پيوست  نيازهاي موجود مورد موقعيت قرارگيري، نقشه
 است.
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 :مسابقه اركان . 6

شركت نوساز  كننده: برگزار -6-1 سال  يبرگزار كننده مسابقه،  خود را  تيفعال 1354و عمران اكباتان است كه از 
سكن و همچن ديبا هدف تول  شهرك اكباتان در غرب تهران آغاز نمود. ياحداث پروژه منحصر به فرد واحدها نيانبوه م

با  ت،يوضع رييبا تغ 1373كشور و درسال يو ورزش يهنر ،يفرهنگ طيمح جاديبا نام شركت ا1371 شركت در سال نيا
ساز شركت نو سهام ينام  سكن ادامه داد. نهيخود در زم تيخاص) به فعال يو عمران اكباتان( ساز م  شركت ساخت و 

حاصل از  ياست و با استفاده از تجارب عمل يطوالن يا نهيشيپ يدارا ،ساخت و ساز نهيو عمران اكباتان در زم ينوساز
شهرك اكباتان س ،تهران احداث  شكل گريد ياز پروژه ها ياريدر ب ستق يگذار هيسرما ليمختلف از قب يها به   م،يم

 رانيانجمن بتن ا يشركت در حال حاضر عضو اصل نيا حضور فعال و موثر داشته است. مانند آنو  يمانكاريپ مشاركت،
  باشد. يانبوه سازان مسكن و ساختمان استان تهران م يو عضو انجمن صنف

  جناب آقاي مهندس ايمان محمدي مسابقه: ريمد -6-2
  اميرساداتميثم جناب آقاي مهندس  مشاور علمي: -6-3
  .اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و مهندسين معمار انيدانشجو: شركت كنندگانجامعة  -6-3
  :(بر اساس حروف الفبا) داوران هيات -6-4

 جناب آقاي مهندس عليرضا جاويد  
 جناب آقاي مهندس مجيد جودي  
 جناب آقاي مهندس حميدرضا سهرابي  
  فرجاميامير جناب آقاي مهندس  
  عبدالرضا گلپايگاني مهندسجناب آقاي  
 

  ي:ابيارزش يها اريمعو  مراحل و نحوة داوري . 7
 گيردمي داوري آن در يك مرحله صورت  و خواهد بود يك مرحله اي بقهسام.  
 
  :يهاى داور اريمع 7-1

 پروژه و بودجه ها برنامه ،تطابق با اهداف زانيم. 
 مربوطه اتيارائه جزئو  )يو مهندس يبه لحاظ فن يياجرا ي و(اقتصاد پروژه يريپذ تحقق زانيم.  
  ســازمان برنامه و بودجه كشــور، 714 ه شــمارهضــابط، مقررات ملي ســاختماناســتانداردها و مطابقت با ميزان 

 .اردبيلطرح تفصيلي شهرداري و ضوابط 
 و بستر طرح تيسااقليم، با  يهماهنگ زانيم. 
 ي.ستيز ي وطيمحمجموعه عوامل توجه به و  داريتطابق با اركان توسعه پا زانيم 

 يبوم ياز مصالح و معمار يريگ بهره زانيم. 
 فناوري هاي نوين.از  يمند بهره زانيم 

 ةدهند انتقال و شود يعنوان الگو در منطقه معرف كه به مجموعه يبرا يينما يطراحدر  و ابداع ينوآور زانيم 
 به مخاطبان باشد. يروشن اميپ
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 توجه به طول عمر بنا. 

 اشاره شده يارهايمع قيو تلف قيخالقانه در تطب ييپاسخ گو. 
 مناسب اسيدر مق الزم و نحوه اتصال عناصر الحاقي و مصالح به نما يياجرا اتيجزئ ارائه. 

 :يداور نديفرا  7-2
خواهد داد و بر اين اســاس و با  100بر مبناي قضــاوت خود نمره اي از صــفر تا شــده  آثار ارســال بهاول: هر داور  گام

  .خواهند شد دهيمسابقه برگز ستيناليعنوان آثار ف بهميانگين گيري نمرات داوران، پنج اثر برتر 
و دقت  يينها يابيمنظور ارز مسابقه كه در گام اول مشخص شدند، بهنخست  پنج رتبهشدن  دوم: پس از مشخص گام

 يازدهيقرار خواهند گرفت، سپس امت يداوران مورد بحث و بررس نيباين پنج اثر ، اول مسابقه ةرتب يدر معرف شترينظر ب
 نيشــترياول و دوم و ســوم مســابقه بر اســاس ب ةرتب ان،يانجام خواهد شــد؛ در پا گيري نمرات داورانميانگين با  يينها
 .رنديگ يقرار م ريو مورد تقد شوندياخذ شده اعالم م ازيامت

مشترك  ازيامت يآن آثار كه دارا نيمجدد ب يده ازياول، امت ةآثار در سه رتب نيمشترك ب ازي: در صورت اخذ امت1 تبصره
 .مشترك نخواهد داشت ةمسابقه رتب نيسوم انجام خواهد شد. در هر صورت ا ايدوم  اياول  ةرتب نييتع يشدند، برا

خواهد  هيته ،گام دوم يداور نديفرا انيپس از پا عتســا 72 ا تار يداور نديمســابقه گزارش مكتوب فرا ري: مد2 تبصــره
شد. گزارش مد يگزارش برا نيسپس ا .كرد مسابقه  جيمسابقه در هنگام اعالم نتا ريتمام داوران مسابقه ارسال خواهد 

 .منتشر خواهد شد

 

 :و ضوابط شركت در مسابقه طيشرا . 8

  مي توانند در مسابقه شركت كنند.نفر)  5(تا حداكثر شركت كنندگان به صورت فردي و يا گروهي 

 اثر است.  كيمجاز به ارسال تحت هر عنواني تنها كننده  هر شركت 

 شرا نيا  يدو نفرهيچ  نياول خواهد بود؛ همچن ةسه رتبهر كدام از  يبرنده برايك  يدارا يطيمسابقه در هر 
 .شدنخواهد اعالم مشترك  ةرتببا 

  صر ص به ديبا طرحعنا صا سابقه طراح نيا يبرا يصورت اخت شد؛ همچن يم سم شيپ نيشده با  ياز اعالم ر
سابقه در ه سانه چيم شد؛ و در ه يو كاغذ تاليجياعم از د يا ر شده با شر ن سابقه  چيمنت شركت  اي زهيجا ايم
 .نكرده باشد

 و ارسال فرم ثبت نام به دبيرخانه مسابقه از طريق  شده نييزمان تع نام در مدت مسابقه با ثبت نيشركت در ا
 .است ريپذ امكان دبيرخانه مسابقه هو يا مراجعه حضوري ب پست الكترونيك، فكس وب سايت،

 سالهاي  تيش ش يفاقد نام و نام خانوادگ ديشده با ار صورت درج نام طراحنطراح با سد و در   ي، اثر مورد برر
 .قرار نخواهد گرفت

  را  ياز اثر ارسال شگاهينما يو برگزار يتاليجيو د يحق هرگونه استفاده و انتشار چاپ ،جوايز هندبر رتبه برترسه
 .دنشو يقائل م شركت نوسازي و عمران اكباتان يخود برا يبا حفظ حقوق معنو

  برگزار كننده در مورد عقد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي جهت تهيه نقشه هاي اجرايي و مدارك تكميلي
ست و انتخاب ب برترمورد نياز طرح  شرايط پروژه، مختار ا سازه و  شه هاي ازبيلت  ه عنوان طرح با توجه به نق

 ايجاد نمي كند. اثربرتر، هيچگونه حقي از اين بابت براي صاحب 
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 محســوب شــده و اثر متخلف توســط  از موارد فوق در هر زمان كه مشــخص شــود تخلف كيهر  تيعدم رعا
 .مسابقه حذف خواهد شد نديدر هر مرحله و زمان از فرامسابقه  رخانهيدب

 

 :مسابقه مدارك . 9

و طراحي  يصورت عمود متر به يسانت 100*70 شيتسه حداكثر  در قالبرا خود  آثار، كنندگان شركت 9-1
صورت تمايل به تحويل نسخ  .نمايندارائه  فايل آن را شده اختياري بوده و در  ارائه نسخه فيزيكي و چاپ 

 ، براي هر اثر ارائه شود.متر يسانت 100*70فيزيكي، حداكثر سه شيت (فوم برد) 

 :درخواستمدارك مورد  9-2
  ارائه شود. )دو نمابرج ها، (از هر بنا چهار نما و از محدوده الحاقي  مناسب با مقياس نماهاي پروژه 9-2-2

 :شامل يخارج ريتصاو 10-2-2
  به نحوي كه در مجموعه تصاوير مختلف پروژه،  برجاز هر روز و چهار تصوير شب  ريتصو چهارحداقل

 .پرسپكتيو و تمامي وجوه پروژه قابل درك باشد
 تصاوير كلي از سايت پالن مجموعه. 

 محوطه يانسان ديد ويپرسپكت. 

 نما يانسان ديد ويپرسپكت.  
 .در صورت لزوم يحيو تشر يعملكرد ينمودارها 9-2-3
هدف و ، طرح يكل يها دهيمفهوم و ا ،يطراح يويســـنار ،مســـئله انيمربوط به ب حاتيدرج توضـــ 9-2-4

صالح به كار رفته در طرح يمعرف ،يطراح يراهبرد ها س 550 حداكثر، با مواد و م  يكلمه به زبان فار
 .در صورت لزوم ها تيش يرو

سليپ 1260*1962در ابعاد  دقيقه 5حداكثر به مدت  دئويو كيتهيه  9-2-5  كه در آن به يصورت افق به ك
صوت صو ي وصورت  شد حيبه توض يريت شده با شود. تهيه اين ويديو به طرح پرداخته  شنهاد مي  ، پي

تصـوير بايد تنها از مدارك طرح و مشـخصـات مربوط به آن باشـد و نه از  اسـت. اختياريصـورت 
و يا اسامي يا لوگوي شركت كنندگان. هر نوع اشاره به مشخصات شركت كنندگان  سيماي اشخاص

 مسابقه در اين كليپ، به هر نحوي از انحا تخلف محسوب مي شود.

  
  :مسابقه زيجواپاداش و  . 10

 ري+ لوح تقدريال ونيليم 500اول:  رتبه. 
 ري+ لوح تقد ريال ونيليم 300دوم:  رتبه. 
 ري+ لوح تقد ريال ونيليم 200سوم:  رتبه. 
  لوح تقدير شركت  ،تا دهم از ديد هيات داوران چهارمبه طرح هاي برگزيده ي ، اول تا سوم رتبه هايعالوه بر

 .در مسابقه اهدا خواهد شد

 

 :مسابقه ميتقو . 11

 .1401ماه  شهريور 19فراخوان: آغاز ثبت نام  زمان
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 .)نخواهد شد ديتمد، ها مهلت ارسال طرح( 24تا ساعت  ،1401 ماه مهر 15مجاز ارسال مدارك:  زمان
 .1401 ماه مهر 17: يداور نديفرا

 .1401ماه  مهر 24: يداور جينتا اعالم
  .خواهد شد برگزار سالن كنفرانس شركت نوسازي و عمران اكباتاندر  يمراسم يط زيجوا يو اهدا يداور جينتا

 .خواهد داشت وجود 1401  ماه شهريور 19 خياز تاربه دبيرخانه مسابقه، امكان ارسال مدارك 

 

  :به دبيرخانه ارسالجهت  مورد نياز اسناد . 12
 طي فرايندي براي هر شــركت كننده يك كد به دبيرخانه مســابقه ثبت نام پس از تحويل فرم .فرم ثبت نام ،

  ثبت نام ايشان تلقي مي شود.نهايي شدن كه به منزله  خواهد شدارسال 
 300 تيفيرا با ك و رندرهاي خودو پوســتر ها  هاي تصــاوير تيشــ ليفا ديكنندگان با شــركت dpi با فرمت 

(JPG)) فايل هاي ويديويي با فرمت ،MP4 با فرمت)، فايل نقشه هاي مورد نياز(DWG)   و فايل هاي سه
درج  لوح فشرده بر روي جلدكد ارسالي براي شركت كننده تنها نمايند. و ارسال تهيه ) (3dsبعدي را با فرمت 

 .شود

  سابقه مندرج در بند سناد و مدارك م ست در9كليه ا سابقه  ، مي باي شرده به دبيرخانه م قالب يك حلقه لوح ف
، از وب كه محل درج كد ثبت نام و لوگوي مســابقه را در بر دارد اصــلي شــيت ها و فرمت قالبارســال شــود. 

 سايت مسابقه، قابل دانلود است.

 ضا و مشخصات چيه شركت كنندگان نبا يگونه نام و ام شده  يها تيش يبر رو دياز  ارائه 
  ارائه گردد. در فرم هاي ثبت نام تنها گانمشخصات شركت كنند يدرج شود، تمام

 

 پرسش و پاسخ: . 13

يكي از راه  قياز طر 1401ماه  مهر 15 تيلغا 1401ماه  شهريور 19 خيشركت در مسابقه از تار انيمتقاض يها پرسش
 پاسخ داده خواهد شد. هاي تماس با دبيرخانه

 

 :مسابقه رخانهيدب . 14

 .جناب آقاي مهندس خواجه دلوئي رئيس شوراي سياستگذاري:
  .جناب آقاي مهندس محمدي مدير مسابقه:

  .جناب آقاي مهندس دربندي امور هماهنگي:
ي از روش هاي زير به يكو  15:30تا  8:00 چهارشنبه از ساعتالي در روزهاي شنبه تماس با دبيرخانه برگزاري مسابقه، 

 امكان پذير است:

صريول ابانيخ ،تهران :آدرس شاهد ابانيخ ،ريتوان ابانيخ ،ع ستگاران ابانيخ ،چهل  سازي و عمران 9 پالك ،ر شركت نو  ،
 معاونت فني و اجرايي.اكباتان، طبقه سوم، 

  114، داخلي 88775690 – 4تماس:  شماره
 Info@ekbatan.ir :يكيپست الكترون آدرس

 WWW.EKBATAN.IRآدرس وب سايت مسابقه: 


