اوﻟﯿﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزار ﺷﻬﯿﺪي ﺳﺮدرود
ﺷﻬﺮدار ي ﺳـﺮدرود در ﻧ ﻈﺮ دارد در را ﺳﺘﺎ ي ارﺗﻘﺎ ي ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻫﻮﯾﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﯽ ﻣﻨ ﻈﺮ ﺷﻬﺮ ي ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰار ي ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣ ﯽ
زﯾﺒﺎ ﺳﺎز ي و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﯽ ﺑﺎزار ﺷﻬﯿﺪ ي ﺳﺮدرود اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﮭرداری ﺳـردرود در ﻧظر دارد در راﺳـﺗﺎی ارﺗﻘـﺎی ﮐﯾﻔﯾت و ھوﯾت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧـدھﯽ ﻣﻧظر ﺷـﮭری ،ﻧﺳـﺑت ﺑﮫ ﺑرﮔزاری ﻣﺳـﺎﺑﻘﮫ طراﺣﯽ
زﯾﺑﺎﺳﺎزی و ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺑﺎزار ﺷﮭﯾدی ﺳردرود اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.
ﻋﻼﻗﻣﻧـدان  ،ﻓرھﯾﺧﺗﮕـﺎن و داﻧﺷـﺟوﯾﺎن ﻣﺣﺗرم ﻣﯾﺗواﻧﻧـد ﺟﮭت ﮐﺳب اطﻼﻋـﺎت ﺑﯾﺷﺗر از ﻣورﺧﮫ ٩٧/٤/٢٦ﻟﻐﺎﯾت  ٩٧/٥/١١ﺑﮫ رواﺑـط ﻋﻣوﻣﯽ
ﺷﮭرداری ﺳردرود ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اھداف طرح:
ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ و زﯾﺑﺎﺳﺎزی ﺑﺎزار ﻣذﮐور
ﺧﻼﻗﯾت و ﻧوآوری در ﺟﮭت اﯾﺟﺎد ﺣس ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺻول ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی
روﯾﮑرد:
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ھوﯾت و ﻗدﻣت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎزار ﻣذﮐور و ﺑﺎﻓت ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷﮭر در طراﺣﯽ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﯾراﻧﯽ – اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر ھوﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ –ﺑوﻣﻲ
رﻋﺎﯾت ﺿواﺑط و اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی
رﻋﺎﯾت ﺧواﻧﺎﯾﯽ و اﺟراﺋﯽ ﺑودن طرح
ﻧورﭘردازی و ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎی ﺷب
ﻣﮭﻠت اراﺋﮫ آﺛﺎر٩٧/٥/٢١:
ﻣدارک ﻣورد ﻧﯾﺎز:
 (١اراﺋﮫ طرح ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﻘﺷﮫ ھﺎي طراﺣﻲ ﺷده
 (٢اراﺋﮫ ﺣداﮐﺛر  ٢ﭘوﺳﺗر در اﺑﻌﺎد  ١٠٠*٧٠ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﺣﺎوی ھﻣﮫ ﻧﻘﺷﮫ ھﺎ ،ﻋﮑس ھﺎ و ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻻزم
 (٣ﻋﮑس ھﺎ از زواﯾﺎی ﻣﺧﺗﻠف طرح ﺳﮫ ُﺑﻌدی ) ﻧﻣﺎی روﺑرو ،ﭘﺷت ،ﺟﺎﻧﺑﯽ ،دﯾد ﻣﻧظرو ﭘرﻧده در ﺷب و روز( ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﺑﻌﺎد و زواﯾﺎی اﺛر ،رﻧﮓ و ﺑﺎﻓت آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﺑﺎﺷد.
 (۴دﯾﺗﯾل اﺟراﯾﯽ و ﺑرآورد ھزﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی ﻓﺎز  ٢و اراﺋﮫ ﻣﺗ﷼ ھﺎ در ﺣداﮐﺛر  ۴ﭘوﺳﺗر ﺟداﮔﺎﻧﮫ
(۵ﻟوح ﻓﺷرده ﺣﺎوی ﭘوﺳﺗرھﺎ ﺑﺎ ﻓرﻣت  jpegوResolation ٢٠٠
(۶ﮐﻠﯾﮫ ﻣدارک ﻓوق در ﭘﺎﮐت ﺳرﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آدرس دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔردد.
ﺗذﮐر:
روی ھﯾﭻ ﮐدام از ﭘوﺳﺗرھﺎی ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﺎم  ،ﻟﮕو ،آرم و… طرح ذﮐر ﻧﺷود.
ﻧﺎم ﭘروژه  ،ﻧﺎم طراح  ،ﻧﺷﺎﻧﯽ ،ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن و دورﻧﮕﺎر ﻓﻘط روی ﭘﺎﮐت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود.
طراح ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷراﯾط ﻓوق را رﻋﺎﯾت ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﻧد از ورود ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ داوری ﻣﺣروم ﻣﯾﻣﺎﻧﻧد.
و ﻣدارک ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﮫ دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ ﻓراﺧوان ،ﻋودت ﻧﺧواھد ﺷد
ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ای ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد.
ﻣرﺣﻠﮫ داوری:
در داوری ﻣرﺣﻠﮫ ،اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت داوران از ﺑﯾن طرح ھﺎی رﺳـﯾده ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﺷراﯾط اﻋﻼم ﺷده ،آﺛﺎر ﺧود را ﺑﮫ دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ ﻓراﺧوان ارﺳﺎل ﻧﻣوده اﻧد٣ ،طرح را ﺑﮫ ﻋﻧوان طرح ھﺎی ﺑرﮔزﯾده اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺳﭘس
ﺻﺎﺣﺑﺎن اﯾن طرح ھﺎ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت طﯽ ﻣدت  ٢٠روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ  ،اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ و طرح ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﺗﮑﻣﯾل ﺷده ﺧود را ﺑﮫ دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ ﻓراﺧوان اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
در ﺻورت ﺻﻼﺣدﯾد اﻋﺿﺎی ھﯾﺋت داوران  ،ﺻﺎﺣﺑﺎن  ٣طرح ﺑرﮔزﯾده ﻣﮑﻠف ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده در طرح ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
اﺟرای طرح ھﺎی ﺑرﮔزﯾده :
اﺟرای طرح ھﺎی ﺑرﮔزﯾده ﻣﻧﺣﺻرا ﺑﺻورت ﺗواﻓﻘﯽ ﺑر ﻋﮭده ﺷﮭرداری و ﻧﻣﺎﮐﺎری ﻧﯾز ﺑر ﻋﮭده اﺻﻧﺎف و ﮐﺳﺑﮫ ﺑﺎزار ﻣذﮐور ﺧواھد ﺑود.
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی داوری :
_ ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺟراﯾﯽ ﭘروژه
_طرح ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﺎﯾد از وﯾژﮔﯽ ھﺎی اﺟراﯾﯽ ﺑرﺧوردار و از ﻟﺣﺎظ ﻓﻧﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮭﯾﻧﮫ و ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد
_ ﺧﻼﻗﯾت و ﻧوآوری در طراﺣﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھوﯾﺗﯽ

_ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻗﻠﯾم  ،ﻓرھﻧﮓ و ﻣﻌﻣﺎری ﺑوﻣﯽ ﻣﻧطﻘﮫ
– اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر از طرﯾق ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﺎھواره ای ﮔوﮔل ارث  ،ﺗوﺳط ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﻗﺎﺑل دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﺑﮫ طرح ھﺎی ﺑرﺗر ﺟواﯾزی ﻧﻔﯾس ﺗوﺳط ﺷﮭرداری ﺳردرود ﺗﻘدﯾم ﺧواھد ﺷد.
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