مسابقه طراحی سردر ورودی اصلی دانشگاه شیراز
(راهنمای تفصیلی و آئین نامه اختصاصی مسابقه)

پاییز 8931
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تاریخچه:
شهر شیراز:
شیراز ،شهر بزرگان و اولیای الهی و دیار شاعران و فیل سوفان ،عارفان و دان شمندان نامی ،سرزمین سرداران و
امیران شجاع و مهد عالمان و فقیهان و برجستگانی از علوم و فنون گوناگون خاصه پزشکان و مهندسان و زادگاه
هنرمندان نامی ایران زمین اس ت ا این شتتهر پرهوازه ،در دورانهای گوناگون تاریخی برخوردار از رجال بزرگ و
شهرهای اس

که نام و هثار برخی از هنان عالمگیر شده اس ا

در این بخش ،برخی از مفاخر،جاذبه های تاریخی و مذهبی ارز شمند این شهر ،که از جهات گوناگون به ویژه
در عرصههای تاریخ  ،فرهنگ  ،ادب و هنر خوش درخشیده اس

 ،را نام می بریم ا

مفاخر شیراز:
عالمه قطبالدین محمود شیرازی  ،لطفعلی صورتگر  ،میرزای شیرازی ،و صال شیرازی ،مال صدرا ،حافظ
شیرازی ،سعدی شیرازی  ،شوریده شیرازی ،روزبهان ،سیبویه

جاذبه های تاریخی شیراز:
تخ

جمشتتید ،دروازه قرهن ،هرامگاه خواجه شتتم الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شتتیرازی ،هرامگاه ستتعدی

شیرازی ،ارگ کریم خان زند شیراز ،نارنج ستان قوام ،باغ ارم ،موزه پارس ،باغ عفیف هباد ،خانه زین
باغ جهان نما ،باغ دلگشا ،بازار وکیل،حمام وکیل ،هف

الملک،

تنان ،مدرسه خان

جاذبه های مذهبی شیراز:
بارگاه مطهر احمد بن مو سی کاظم (ع) ،م سجد جامع عتیق ،م سجد ن صیر الملک  ،بارگاه مطهر علی ابن حمزه
(ع)  ،مسجد وکیل ،بارگاه مطهر سید عالء الدین حسین (ع)
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دانشگاه شیراز:
دانشگاه شیراز با بیش از نیم قرن پیشینه ،یکی از دانشگاههای بزرگ و مادر در کشور جمهوری اسالمی ایران
میباشد که درشیراز ،مهد علم ،ادب ،شعر و حکم

کشور قرار گرفته اس ا

پایهریزی اولیه دانشگاه شیراز در سال  5231با تأسی
تربی

متخصص در زمینه علوم پزشکی میپرداخ

شیراز تأسی

شد 0هدف از تأسی

" هموزشگاه عالی بهداری" شروع شد که به امر

ا در تاریخ  5221/1/32از طرف وزیر فرهنگ وق ؛ دانشگاه

این دانشگاه ،تعلیم  ،ترویج  ،نشر علوم  ،فنون و ادبیات و انجام تحقیقات،

مطالعات علمی ،فنی ،اقتصادی ،اجتماعی و شناساندن تمدن فرهنگ ایرانزمین بوده اس ا با توجه به اینکه دانشگاه
شیراز از بدو شکل گیری به عنوان یک دانشگاه بینالمللی مطرح بوده اس
امور دارای هیئ
گفتنی اس

 ،از همان سال نیز جه

اداره بهتر

امنا بوده اس ا
اولین طرح جامع دانشگاه شیراز توسط معمار مشهور همریکایی-ژاپنی االصل مینورو یاماساکی
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برنده سه دوره جایزه انجمن معماران همریکا  ،3طراح ساختمان برج های دوقلو تجارت جهانی و برنده جایزه
پریتزکر ،در سال  5235انجام شد ا این طرح با توجه به همکاری مشترك دانشگاه پنسیلوانیا در ارائه نظام هموزشی
دانشگاه شیراز و ارتباط خوب ریاس

وق

نگردیدا دومین طرح جامع توسط شرک

دانشگاه پنسیلوانیا و یاماساکی به وی سپرده شد که بنا به دالیلی اجرا
مهندسین مشاور مک میالن و همکاران صورت گرف ،رابرت مک میالن

( )3005_5151فارغ التحصیل دانشکده معماری دانشگاه ییل 2و عضو گروه TAC 3بود که پ

از کار در دفتر

واتر گروپیوس ،1دفتر معماری خود را با تمرکز بر پروژه های هموزشی و دانشگاهی در خاورمیانه و هفریقا تاسی
کردا وی که سابقه ی کار بر روی پروژه های دانشگاه های مطرحی چون هاروارد ،اکسفورد و ام ای تی را داش ،
برای دانشگاه شیراز طرحی با ابه  ،جه

نمایش جهانی قابلی

های معماری مدرن و در عین حال بهره گیری

از جنبه های خاصی از معماری باستانی ایران ارائه داد .

The Architects Collaborative

4

Walter Gropius

5

)Minoro Yamasak )51535_5161

1

American institute of Architects

2

Yale university

3
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طراحی و اجرای دانشگاه شیراز از ابتدا با همکاری بین المللی شرک

های مک میالن و" مهندسین مشاور

مندا"  -به سرپرستی مهندس محمدی و دانا  -در اجرای مجموعه ی کتابخانه ،خوابگاه ها و ساختمان های باالی
تپه در پردی

اصلی دانشگاه و نیز حضور "شرک

تئاتر و مجموعه ی پایین دس
مدیری

وق

و در جه

پردی

تقوی

مهندسین مشاور مقتدر و هندرف "در طراحی و اجرای همفی

صورت گرف ا پ

شرک

از گذش

چند سال به دستور سازمان برنامه و

های مشاور ایرانی دو شرک

ایرانی با هم ادغام شده و" مهندسین

مشاور مدام" را تشکیل دادند و عملیات عمرانی و توسعه ی دانشگاه را بر عهده گرفتند.

موقعیت پردیس ارم دانشگاه شیراز:
پردی

ارم از شمال به ارتفاعات شمال شهر شیراز ،از جنوب به محله ابیوردی و رودخانه خشک ،از شرق

به میدان باغ ارم و بلوار دانشجو و از غرب به اراضی پش

موله با شیبهای نسبتاً مالیم تا تند در سه جه

شرق ،غرب و جنوب محدود اس ا ارتفاع این محدوده از  5151تا  5521متر از سطح دریا متغییر اس ا
به دلیل ضرورت و اهمی

طرح  ،از همان ابتدا مشاوران و طراحان جامع پردی

دانشگاه ،جانمایی ساختمان

ها را مورد مطالعه دقیق قرار داده بودند  ،نتیجه این مطالعه بر هن شد تا بخش زیادی از توده ساختمانی دانشگاه
شامل خوابگاه های دانشجویی ،کارکنان ،بخش زیادی از فضاهای هموزشی و امکانات تفریحی در طرح های
پیشنهادی در باالترین نقطه و در ارتفاعات شمالی پردی
همانگونه که در اسناد مطالعاتی طرح همده اس
سبب روئی

با ارتفاع تقریبی  5521متر از سطح دریا جانمایی گرددا

با توجه به اختالف سطح زیاد با سطح شهر ،این جانمایی

مجموعه دانشگاه از بخش زیادی از شهر گشته و عالوه بر ایجاد دید مناسب برای مجموعه دانشگاه

به شاخص شدن دانشگاه منجر می گردد ،هدفی که مدنظر موسسان دانشگاه شیراز در هن زمان بوده اس ا
در طول سالیان و با توجه به توسعه و گسترش دانشگاه و تغییر ضرورت ها ،طرح پردی

ارم دانشگاه

تغییرات زیادی داشته اس ا
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تصویر هوایی محدوده پردی

ارم دانشگاه شیراز ا

ورودی 3

ورودی 2

ورودی 1



تصویر هوایی محدوده طراحی سردر ا
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معرفی سایت طراحی:
 نقشه وضعیت موجود بخش ورودی پردیس ارم دانشگاه شیراز و موقعیت کاربری
های همجوار .

فایل اتوکد و  Pdfشامل نقشه و همجواری ها در سای

مسابقه به

هدرس  www.sar-dar.shirazu.ac.irقابل دانلود می باشدا
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فایل اتوکد و  Pdfشامل نقشه و همجواری ها در سای

مسابقه به

هدرس  www.sar-dar.shirazu.ac.irقابل دانلود می باشدا
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فایل اتوکد و  Pdfشامل نقشه و همجواری ها در سای

مسابقه به

هدرس  www.sar-dar.shirazu.ac.irقابل دانلود می باشدا
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نقشه راهنمای شماره تصاویر:
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تصویر شماره 5

تصویر شماره 3
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تصویر شماره 2
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تصویر شماره3

تصویر شماره1
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تصویر شماره ( 1میدان ورودی پردی

ارم دانشگاه از سم

داخل) ا

تصویر شماره5
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تصویر محل
ورودی فعلی

تصویر محل
نگهبانی
فعلی
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تصویر پیاده رو وپوشش گیاهی
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اهداف مسابقه :
جایگاه ورودی دانشگاه شیراز  ،از ویژگی ها و امتیازات خاصی برخوردار اس

ا این فضا عالوه بر کارکرد اصلی

 ،به عنوان یک فضای ارتباطی ،از لحاظ ادراکی و بصری نیز رابط بین معماری این فضا با مخاطبان هن در سطح
ا بنابراین در طراحی این فضا ارائه معیارها برای مطرح نمودن ارزش ها و هوی

شهری و بین المللی اس

فرهنگی ،اجتماعی و معماری اسالمی ایران ضروری می نمایدا در این راستا دانشگاه شیراز در صدد اس
طراحی سردر ،ساماندهی و طراحی محوطه ورودی شرقی پردی

برای

ارم  ،با هدف ایجاد هماهنگی مفهومی طرح

با نقش هویتی دانشگاه شیراز  ،مسابقه ای برگزار نمایدا

برنامه مسابقه:
 -تأکید بر خالقی

و نوهوری بتا نگتاهی فناورانته و بتوم گرایتی جهت

و هماهنگ با اهداف دانشگاه و در بردارنده هوی

خلتق اثتری ماندگار،شتاخص

علمی و پویای دانشگاه شیراز

 توجه بته مستائل نشتانه شناستی و لحتاظ معنتا و روح معمتاری ایرانتی استالمی ،شتیراز و دانشتگاهشیراز در طرح
-

هماهنگی با معماری مجموعه ( ساختمان ،محوطه و عناصر الحاقی)

 توجه به جلوه های شب و روز (نورپردازی)-

توجه به جزئیات،تکنولوژی ساخ

و نوع مصالح و اتصاالت و نوع سازه

 توجه به مسائل معماری پایدار و محیط زیس -توجه به مسائل خاص پروژه از جمله :محدودی

های اقتصادی ،شرایط خاص سای

از نظر ابعاد و

اندازه واستاندارد ها و ضوابط طراحیا
 -لحاظ نمودن محلی جه

نام  ،هرم و سال تاسی

دانشگاه در طرح ضروری اس ا

 ایجاد پیش فضای ورودی برای وسایل نقلیه ا در طراحی می بایسمانند درختان ،پس

به مبلمان های ثاب

و تاسیسات زیر بنایی که قابلی

جابجایی و تغییر ندارند

های برق و… توجه گردد ا
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 -ابعاد سردر و محوطه اطراف مطابق با محدودی

مشخص شده در سای

می باشدا

 طراحی حجم فضای نگهبانی با زیربنای کافی (حد اقل استقرار دو نفر ) و امکانات جانبی مناسبتاسیساتی و بهداشتی جه
 درب ها و گیقابلی

این فضا ا

های سواره و پیاده هماهنگ با طرح بنای اصلی سردر طراحی شود ،به نحوی که

مسدود کردن کامل ورودی جه

سواره و پیاده مهیا گرددا

 ایجاد دید کافی برای وسایل نقلیه هنگام ورود و یا خروج از دانشگاها ایمن بخشی و روانبخشی ترافیک موجودا -تفکیک مسیر ورودی سواره از پیاده و در نظر گرفتن استانداردهای عبور خودروهای اورژان

(هتش-

نشانی ،همبوالن  ،جرثقیل و…)
 تفکیک مسیر ورود و خروج سواره به نحوی که توسط تنها یک فضای نگهبانی قابل کنترل باشدا فضای نگهبانی کنترل ورود پیاده هقایان و بانوان مجزا از یکدیگر و مجزا ازکنترل ورود سواره طراحیگرددا
 به منظور کنترل هر چه بهتر بایستی نحوه طراحی به گونه ای باشد که مراجعین از داخل یا مقابل اتاقکنگهبانی عبور کرده ،و نگهبانان دید کافی نسب

به فضای داخل و خارج را داشته باشندا

معیارهای ارزشیابی:
 -خالقی

و ابداع در طرح

 به روز بودن -میزان هماهنگی با سای

و بستر طراحی  ،موقعی

شهری ،تاریخی ،فرهنگی و کالبدی دانشگاه شیراز با

توجه به همجواری باغ ارم
 میزان تطابق با بودجه پروژه تحقق پذیری طرح و اجرایی بودن هن -میزان تطابق با برنامه مسابقه
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 -توجه به مسائل خاص پروژه از جمله شرایط خاص سای

از نظر ابعاد و اندازه  ،لحاظ ضوابط و

استاندارد های طراحی و…
 -الزم به ذکر اس

که در داوری پروژه ها تمامی

طرح مورد بررسی قرار خواهد گرف

و هر یک از

معیارهای باال به تنهایی مورد ارزیابی و امتیازدهی واقع نمی گردند.

برنامه زمان بندی مسابقه:
 -مهل

ثب

 -هخرین مهل

نام از تاریخ  16/1/2تاساع

 52تاریخ 16/50/56

تحویل هثار در محل دبیرخانه  :ساع

 52مورخ 16/55/3

 زمان داوری  :نیمه اول بهمن ماه 16 -زمان اعالم نتایج  :نیمه دوم بهمن ماه 16

 جوایز مسابقه: جایزه طرح اول :مبلغ  210000000ریال و لوح تقدیر جایزه طرح دوم :مبلغ  300000000ریال و لوح تقدیر جایزه طرح سوم  :مبلغ  500000000ریال و لوح تقدیر -به 2طرح برتر بعدی که در مسابقه شرک

نموده لوح تقدیر ارائه خواهد شدا
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مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مسابقه:
تابلو ها و مدارك به همراه یک لوح فشرده حاوی تمامی اطالعات و یک نسخه پرین

رنگی از سه تابلو به

ابعاد کاغذ A3

 )5حداکثر  2شی

به ابعاد  500× 50با شاسی فوم  1میلیمتر شامل:

 تابلو شماره یک (توضیح پروژه) :
 oتوضیحات مبانی طراحی و روش برخورد با مسائل مسابقه
 oشرح طرح مایه ) (Conceptو ایده های کلی طرح
 oمعرفی مصالح  ،تکنولوژی های ساخ

 ،نحوه اتصاالت و نوع سازه پیشنهادی

 oتصاویر سه بعدی

 تابلو شماره دو و سه (نقشه های سردر ،طراحی و تحلیل سای ) :
 oپالن به مقیاس 5 /500
 oنما ها و مقاطع به مقیاس 5 /500
 oپالن سای

به مقیاس 5/300

 oتحلیل ترافیکی سای

و مسیر های ورود و خروج پیاده و سواره و حفاظ

فیزیکی

 oتصاویر سه بعدی
 )3لوح فشرده  CDیا  DVDشامل:

 فایل تابلو های تحویلی با فرم  ( JPGحجم حد اکثر  20مگابای

 dpi 510،با کیفی

 کلیه نقشه ها با فرم ( DWGهر نقشه در فایل مجزا با عنوان مربوطه و کد شرک

 انیمیشن سه بعدی طرح با فرم

مناسب)

کننده)

 MP4حد اکثر  10ثانیه و حد اکثر حجم 510

مگابای (اختیاری)

 گزارش توضیح پروژه با فرم

 Wordو  Jpgدر یک صفحه  A4و حداکثر  310کلمه
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مستندات و طرح بایستی به شرح ذیل تحویل دبیرخانه مسابقه گردد:
 تابلو های تحویلی بایستتتتی حاوی همه نقشتتته ها ،تصتتتاویر ستتته بعدی و توضتتتیحات الزم (فرایندطراحی،بیانیه ونقطه نظر طراحان و…) باشدا
 -در ارائه تصاویر سه بعدی رعای

موارد زیر اجباری می باشد:

 -5ارائه نماهای دید ناظر در فاصله  500متری و  20متری از سردر  ،در شب و روز از سم
پش

سردر ،در بستر واقعی سای

 -3رنگ و باف
 -جه

روبرو و

و ارائه تصاویر دید پرنده ا

واقعی مصالح ،فارغ از افک

های گرافیکی غیر واقعی مشخص گردد.

تحویل هثار نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد و شرک

کنندگان می توانند با پس

پیشتاز هثار

خود را به دبیرخانه مسابقه ارسال نمایندا
 کد شرکرنگ فون
 کد شرک -شرک

کننده دریافتی از سای

،در گوشه پایین سم

در یک کادر  1در  3سانتیمتر با

چپ هر شی

مشکی و زمینه سفید درج گرددا
کننده (کد پیگیری) بر روی لوح فشرده درج گرددا

کنندگان باید توجه داشته باشند از درج نام و نام خانوادگی بر روی تابلو طرح ها خودداری نموده

و مشخصات خود را به همراه شماره تماس ،هدرس اینترنتی یا پستی بر روی بسته های ارسالی مرقوم
فرمایند ا
 -جه

نام گذاری هر فایل در لوح فشرده ،کد شرک

شده اند درج شودا
 -پرین

فرم ثب

نام که به امضای شرک

کننده (کد پیگیری)و عنوان مربوطه که با – جدا

به عنوان مثال

سای

پالن-کداا

کننده (مسئول گروه )رسیده اس

در بسته ارسالی به همراه

دیگر مدارك ارسال گرددا
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ارکان مسابقه:
 مدیر مسابقه :
 -مهندس علی اصغراکرمی (مدیر کل طرح های عمرانی دانشگاه شیراز)

 هیات اجرایی مسابقه
 -معاون اداری ومالی و سرپرس

معاون طرح و توسعه دانشگاه شیراز

 مدیر کل طرح های عمرانی دانشگاه شیراز -کارشناس مسئول معماری مدیری

طرح های عمرانی دانشگاه شیراز

 -دفتر مرکزی دانشگاه شیراز در تهران

 اسامیهیات داوران به ترتیب حروف الفبا :
داوران اصلی:
 دکتر خسرو افضلیان دکتر داراب دیبا دکتر مهدی حج دکتر غالمحسین معماریان -دکتر هادی ندیمی

داور علی البدل:
 -دکتر حمید رضا ضیائیان
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 شرایط داوطلبان شرکت در مسابقه:
داوطلبان میتوانند به صورت انفرادی و یا در قالب گروههای  3تا  1نفره و یا شرکتهای حقیقی و حقوقی ثب
نام نمایند .در هر گروه بایستی یک شخص به عنوان سرگروه مشخص گردد تا ارتباط با گروه از طریق هن
شخص صورت پذیرد.

آئین نامه و شرایط اختصاصی مسابقه:
 مسابقه به صورت هزاد و در یک مرحله برگزار می گردد. در مورد افراد حقیقی که به صورت گروهی در مسابقه شرککه با عنوان سرگروه ثب

نام می کند ،را جه

خواهند نمود ،دبیرخانه مسابقه ،تنها فردی

انجام مراحل مسابقه به رسمی

می شناسد(.در صورت

برگز یده شتتتدن طرح  ،جوائز نقدی به ستتترگروه تعلق می گیرد و به دیگر اعضتتتای گروه تنها لوح
تقدیرتقدیم می گردد)ا
 هثار قبل از ارائه به هیات داوران توسط مدیر مسابقه بررسی می شود و در صورت رعایمسابقه  ،جه

شرایط

داوری نهایی به هیات داوران ارجاع خواهد شد.

 طرح ها و هثار ارائه شده مسترد نخواهد شد. برگزار کننده در قبال تاخیر و یا خسارت وارده به مدارك قبل از تحویل هن به دبیرخانه و نواقص هثارداخل بسته های پستی مسئولیتی را بر عهده نمی گیرد.
 -ارسال اثر توسط شرک

کنندگان به منزله قبول مقررات اس ا

 تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده بر عهده برگزار کننده بوده و متعاقباً به اطالع عمومخواهد رسید.
 ارسال اثر توسط شرکموضوع ،شرک
 -پ

کنندگان به منزله اعالم مالکی

اثر اس ا در صورت اثبات عدم صح

این

کننده مورد نظر از مراحل مسابقه حذف شده و به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

از اعالم نتایج در صورت نیاز کارفرما ،ماک

طرح توسط نفرات اول تا سوم می بایس

ارائه شودا
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 -برگزارکننده مجاز اس  ،هثار رسیده را پ

از اتمام مسابقه به نحو مقتضی و با ذکر مشخصات صاحب طرح و

اثر منتشر نماید؛
 هیئشکای

داوران در پذیرش یا عدم پذیرش طرح ها دارای اختیار تام بوده و هیچ یک از شرک
و یا هرگونه درخواس

کنندگان حق

مرتبط با نتایج را ندارند.

نحوه ثبت نام :
ثب

نام در مسابقه تنها از طریق مراجعه به سای

انجام خواهد شدا به منظور سهول

 www.sar-dar.shirazu.ac.irو تکمیل فرم ثب

نام

اطالع رسانی و انجام مکاتبات ،الزم اس

در

در ارتباط با گروه ها جه

هر گروه یک نفر به عنوان سرگروه مشخص شده و اطالعات وی در قسم

مشخص شده ،ثب

شودا

دریافت مدارک مورد نیاز:
جه

دانلود فایل اتوکد و تصاویر مورد نیاز به سای

 www.sar-dar.shirazu.ac.irمراجعه فرمائید.

آدرس دبیرخانه جهت ارسال مدارک:
تهران ،خیابان انقالب ،ضلع شمال غربی ایستگاه مترو دروازه دولت،کوچه کریمی ،پالک ، 81مهمانسرای
دانشگاه شیراز ،کد پستی ، 8118181989 :تحویل گیرنده :جناب آقای دانیالی  ،تلفن188-11146188 :
مدارک میتواند به صورت حضوری و یا پست پیشتاز ارسال گردد.

جه

هماهنگی در روزهای اداری از ساع

 6تا 51به هقای مهندس علی اکبر قطبی

به شماره تلفن  055 -21523115یا  01555131063تماس حاصل نماییدا
Email: omraniunit@shirazu.ac.ir
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 تصاویر پردیس ارم دانشگاه شیراز
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 تصویر ساختمان مدیریت دانشگاه .
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 ساختمان فرهنگی و ورزشی .



تصویر خوابگاه ها و دانشکده ها.
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مسابقه سردر پردیس ارم دانشگاه شیراز
محل امضای رئیس برگزارکننده مسابقه:
 -دکتر حمید نادگران

محل امضای مدیر مسابقه:
 -مهندس علی اصغر اکرمی

محل امضای داوران مسابقه :
 دکتر خسرو افضلیان -دکتر داراب دیبا

 -دکتر مهدی حج

 دکتر غالمحسین معماریان -دکتر هادی ندیمی

 -دکتر حمید رضا ضیائیان ( داور علی البدل )
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