جشــنواره طراحی
المان های شهر صدرا

 جشنواره طراحی المانهای شهر صدرا
شهرداری صدرا در راستای اهداف خود مبنی بر هویت بخشی و سامان دهی بصری و ارتقای کیفی
شهر ،از کلیه معماران ،طراحان ،مجسمه سازان ،هنرمندان و سایر عالقه مندان محترم دعوت
مینماید که به صورت فردی یا گروهی در جشنواره المانهای شهر صدرا شرکت نمایند .از آنجایی
که کیفیت محیط شهری با افزایش احساس تعلق شهروندان به محیط زندگی ،باعث بهبود
عملکردها خواهد شد ،ارتقاء کیفیت فضای شهری به عنوان یکی از اهداف مهم برگزاری این
جشنواره می باشد.
نشانهشناسی و استفاده از عناصر نشانهای یکی از مقوالتی است که اگرچه در قرن بیستم به صورت
علمی مورد بررسی قرار گرفت ,اما یکی از بنیادیترین موتیفهای فرهنگها و تمدنهای کهن
میباشد .نشانهشناسی شهری را میتوان مطالعهای بر نشانهها و نمادها تعریف کرد که یا به شهر
تعلق دارند و یا به صورتی مستقیم با شهر در ارتباطند .نشانهشناسی شهری درباره مفاهیم این
نشانهها ,کارکرد آن ها ,روابط آن ها با یکدیگر ،با کلیت شهر و با سایر نشانهها و دستگاههای
نشانهای و همچنین درباره روابط درونی این نشانهها مطالعه میکند .کارکردهای نشانه شهری
شامل :بنایی هویت بخش ،غرور آفرین و نمادی برای شهر  -نشانی برای موقعیت سنجی یا آدرس
دهی  -راهنمایی و معرفی ،هویتبخشی و ایجاد تشخص ،خیالانگیزی و تنوع و ...نشانه شهری دو
مفهوم کلی را متبادر می کند .اول به معنای بنایی هویت بخش ،غرورآفرین و نمادی برای شهر و
دوم به معنای نشانی که بتوان با آن موقعیت سنجی کرد یا به زبان ساده تر آدرس داد.

اطالعات تکمیلی در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام جشنواره درج گردیده است.

طراحـــی المان میدان های بهارستان ،ابن سینا ،والیت ،امام رضا (علیه السالم)  ،فرهنگ ،کشاورزی
تقاطع ها و میادین  :تقاطع خیابان های دانش و خوارزمی ،تقاطع دانش و ارم
سردر ورودی یا المان معرفی پارک های خرم ،داالهو (صنایع الکترونیک)
طراحـــی المان
المان معرفی پارک های نجوم ،ارم ،اکوپارک
پـارک و فضای سبز :صرفا محل نصب المانهای تقاطع ها ،میادین و پارک ها تعیین گردیده است.
زیباســـــازی زیباسازی جدارههای عمومی  -جداره های رها شده
عناصرشهـــری :زیباسازی معابر پیاده و سواره

طراحــــــی
محیطـــــی:

استفاده خالقانه از نارساییهای شهری
خالقیت با استفاده از منظر شهری نامطلوب
ارتقای فضای شهری با عناصر غیرمنتظره
ایجاد المان با عناصر طبیعی
نقاشی و حجاری روی سنگ
نورپردازی و توجه به معماری شب
استفاده از هنر محیطی

نشــــانه های
رفتاری و محیطی:

المانهای خاطرهانگیز (نوستالژیک)
المانهایی جهت عکس گرفتن و خاطره سازی (ایجاد خاطره مکانی)
المانهایی جهت تعریف عملکرد ویژه یک فضا
المانهایی جهت تعریف محل تفریح کودکان
المانهایی جهت معرفی ابنیه عمومی
المانهایی جهت معرفی هویت فرهنگی و ایجاد تعامل اجتماعی فعال
المانهایی جهت باالتر بردن سطح رفتار ادراکی
المانهایی جهت رواج و تشویق رفتار خاص (هنجار اجتماعی)

صرفا محل نصب المانهای
تقاطع ها ،میادین و پارک
ها تعیین گردیده است.

 محورهای برگزاری جشنواره (: )1

 محورهای برگزاری جشنواره (: )2
تابلوهـــــای
شــــــهری:

تابلوخطهای شهری
تبلیغات شهری خالق با استفاده از عرصه های بی استفاده
راهنما و جهت یاب ابنیه عمومی (مکاشفه در عین راهنمایی و مسیریابی)
راهنماهای درون پارک (گرافیک محیطی در تابلوی راهنمایی)

المان هــــای
ســـــــبز:

گلدان ،گلجای
جداره سبز
حفاظ درختان و باغچهها

مبلمــــــان
شهــــــری:

محل نشستن
سطل زباله
چراغهای روشنایی
موانع ورود وسایل نقلیه
مبلمان جهت پارک موتور و دوچرخه

 معیارهای طراحی:












تعیین جایگاه فرهنگی و اجتماعی شهرصدرا
هویت بخشی به شهر جدید صدرا
لزوم پرهیز از عناصر سطحی
خالقیت ،معناگرایی و بینامتنیت در نشانههای شهری
ارتقای کیفیت محیط شهری ودلپذیر نمودن فضای شهری
افزایش تنوع فضایی در عرصه مفهومی و ذهنی
افزایش تاثیر عناصر تبلیغی (بازرگانی ،فرهنگی و )...
افزایش دوره تاثیر (روند مکاشفه و معنایابی)
هماهنگی با بستر و محیط اطراف (در مورد المان میادین)
قابلیت اجرای سریع و امکان جابهجایی المان
بهینه بودن از نظر اقتصادی و فنی (ماندگاری اثر در فضای باز)

 داوری آثار بر اساس معیارهای معرفی شده صورت می گیرد.

 زمان و نحوه اجرای مسابقه:
 مسابقه در دو مرحله برگزار میگردد:
 مرحله اول :ارسال مدارک مورد نیاز و اخذ تاییدیه از هیئت داوران جهت ساخت المان
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 مرحله دوم :ساخت المان ها در ابعاد واقعی با مصالح ماندگار در فضای باز (داوری آثار
جهت ساخت ،همزمان با ارسال آثار)
 آثار ساخته شده با نام فرد یا گروه طراح در سطح شهر صدرا نصب می گردد.
 آثار ،پس از تایید مرحله اول ،توسط شرکت کنندگان در مسابقه ساخته خواهد شد .و
شهرداری هزینه مصالح ساخت را تامین می نماید.
 بدیهی است اجرا پروژه (درصورت توانایی وتمایل) به طراح پـروژه واگذار خواهد شد .در
طول اجرای پروژه شهرداری صدرا ناظر پروژه خواهد بود.

 شرایط مسابقه:
 شرکت در این جشنواره برای همه عالقه مندان آزاد میباشد.
 افراد حقیقی که بصورت گروهی در جشنواره شرکت خواهند نمود ،یک نفر به عنوان
مسئول گروه جهت ارتباط با دبیرخانه تعیین و نام سایر اعضای گروه را در فرم معرفی درج
گردد.
 طرحها در صورت رعایت شرایط مسابقه و احراز جزئیات مربوط به مسائل فنی ،اقتصادی و
کلیات مطرح شده به مرحله دوم ارجاع خواهند شد.
 برگزار کننده مجاز است از کلیه طرحهای ارسالی برای اجرا استفاده نماید و حقوق مربوط
به طراحان در زمینه استفاده از اثر رعایت خواهد شد.
 طرح ها و آثار ارائه شده مسترد نخواهد شد.
 تعداد ارائه آثار توسط هر هنرمند آزاد میباشد.

 مدارک مورد نیاز:
 ماکت حجمی از طرح یا تصاویر سه بعدی دید انسانی و دید پرنده در شیت های  A3به

تعداد دلخواه (ترجیحا ماکت)
 شرح طرح مایه (کانسپت) و ایده های کلی طرح (حد اکثر یک شیت )A3
 جزئیات اجرایی و معرفی مواد و مصالح به کار رفته جهت ساخت در ابعاد واقعی و نحوه
نورپردازی
 تکمیل فرم جشنواره

 جهت دریافت و تکمیل فرم جشنواره ،از کانال تلگرام یا ارسال یک ایمیل (حاوی
درخواست دریافت فایل معرفی) به دبیرخانه اقدام نمایید.
 در شیت ها به هیچ عنوان نام ،لوگو یا عکس شخصی قرار نگیرد.
 مدارک فوق بایستی به آدرس پستی یا آدرس ایمیل دبیرخانه ارسال گردد.

 هیأت داوران:
 دکتر طاهره نصر؛ معمار و شهرساز ،عضو اصلی شورای نظام مهندسی کشور ،عضو هیئت

علمی دانشگاه آزاد شیراز
 دکتر عباس ملک زاده؛ شهرساز و مدرس دانشگاه
 دکتر علیرضا غیورفر؛ معمار و مجسمه ساز ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شیراز
 مهندس حسام دوانی؛ معمار و مدرس دانشگاه
 دکتر الهام دهقانی؛ معمار و مرمت گر ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شیراز

جوایز:








نفر اول :لوح افتخار و ده سکه بهار آزادی
نفر دوم :لوح افتخار و پنج سکه بهار آزادی
نفر سوم :لوح افتخار و سه سکه بهار آزادی
به سایر پذیرفته شدگان مرحله دوم لوح افتخار از طرف شهرداری اهدا خواهد شد.
همچنین المان های راه یافته به مرحله دوم با نام فرد یا گروه طراح ساخته خواهد
شد و شهرداری هزینه مصالح ساخت را تامین می نماید.
به کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت در جشنواره اهدا خواهد شد.

 نشانــــی:

فارس ،شهر صدرا ،بلوار پاســـداران ،ساختمان شماره سه شهرداری صدرا ،واحد
زیباسازی و بهسازی محیط شهری
خط ارتباطی 07136431211 :داخلی  - 118ریسمانی ،موسـوی 09177105100
کانال تلگرام@FSLSADRA :
اینستاگرامFSL.SADRA :
ایمیلFSL.SADRA@GMAIL.COM :

 مکانیابی المان ها
صرفا محل نصب المانهای تقاطع ها ،میادین و
پارک ها تعیین گردیده است.
طراحی در سایر محورهای جشنواره آزاد می باشد.

 لیست میدان های شهر صدرا

 میدان بهارستان

 80متر

قطر میدان  80 :متر

 میدان ابن سینا

 50متر

قطر میدان  50 :متر

 میدان والیت

40متر

قطر میدان 40 :متر

 میدان امام رضا (ع)

140
80

قطر بزرگ140 :متر
قطر کوچک 80 :متر

 میدان فرهنگ

110

قطر میدان 110 :متر

 میدان کشاورزی

60

قطر میدان 110 :متر

 تقاطع دانش و خوارزمی

 تقاطع دانش و ارم

 لیست پارک ها و فضای سبز شهر صدرا

 سر در ورودی یا المان معرفی پارک خرّم

عرض ورودی  8 :متر

 سر در ورودی یا المان معرفی پارک داالهو (صنایع الکترونیک)

 المان معرفی پارک نجوم

 المان معرفی پارک حاشیه ای ارم

 المان معرفی پارک اندیشه ( اکو پارک)

