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 مسابقه آزاد ملی فراخوان

 شهری تجلیل از پیشگامان عرصه سالمت نمادطراحی 

 

                              قدمهم

دی حتا   بدون اختالل  اتاب بگی تی بته بتر اته زنمتد  ناته و تیامت  اجال تا ی با تدامروز جامعه ایرانی 

بتی  تم مراتون بتلش پمات امان است.  ایتت بتاو تویب  19-سپرب بردن بحران پاندمی ویترو  بوویتد

  رصه سلم. اس. 

بحتتران اخمتتر  با تتف بعریتتت ماتتجویم. اتتاب جدیتتدب بتتراب اریتتم از  تتیروندان دی زنتتد ی  تتردب و 

اجال ا ی  د  اس.  دی ایت ممان ماجویم.  عاالن  رصه ستلم. ستم مت بتر و جتدب بتر است.  ایتت  ترو  

به  موان خط مقدم مبایز  با بحتران بتابمون بتا پت یرش بعیتد حر ته اب و احاتا  ماتجویمالی تمم الته بتا 

دابایب و از جان    ال ی به خوبی از پس ماجویم. ستم مت ختود برتمتد  و  ا ته متا اممتدواییه بتا پایتان  

 ایت پاندمی و با ماایب. و ا دیی مردم مبایز  دی صت او  یا باو تویند  

پگ کان، پرسالایان و ا ه ا رادب به دی مرابگ دیمتانی ختدم. متی بممتد، اتر یوز و اتر ستا . بتا د ت می 

نا ماخاله و نادیدنی یوبرو ااالمد  برونا بتم  از اتر مکتان دی ترب دی ایتت مرابتگ جتوالن متی داتد  بتادی 

م متی بممتد و دیمان ار یوز  اادند ا راد جدیتدب بته ایتت بم تایب مبتالل  تد ، بتا تن دست. و پم ته نتر

 مالاسفانه بعدادب از ممان ما می یوند  

دی زیر چیر  به ظاار تیام  یر، مکان اایی است. بته بتر ختل  متا بته تمتای و اینتام برونتا یا از اخبتای پتی 

می  مریه، ار یوز با ایت ویرو  زند ی متی بممتد  ستپرب بتردن ستا . اتاب بتوالنی بتا ماستم و یبتا  

 با مباللیان  رایطی س. به براب اغلب ما غمر نابل دیک اس.   ااب محا االی و ایبباط نگدیم

ستتازمان ناتتام میمدستتی ستتاخال ان استتالان یتتگد بتته ن ایمتتد ی از میمدستتان بتته  متتوان  تترو  بگی تتی از 

 یروندان مال صص جامعه و دی یاستالاب ایفتاب ماتجویم. اجال تا ی ختود ناتب. بته دی تر اناتای جامعته، 

 بته مماتویش مالعیدانته و  دابایانته بتادی دیمتان دی دویان بحتران برونتا نصد داید به مماوی  راممدا . بل

ثب. ایت یویتداد بتگید دی ختابر  ج عتی و ببلتوی تن دی  هتاب  تیرب، انتدام بته  براحتی ن تاد  تیرب 

 ن اید  

براحتی ن تاد  تیرب یا بته  ،جلتب ماتایب. ا ته امرممتدان  و مال صصتان ایتت  رصته دی ایت یاسالا براب

  اس.  ماابقه   ا اله
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 برح ماجله 

ماتمرب بته بته ختودب ختود  تامت است.   ریگ ناپ یر پتم  یوب  تیراا و جوامتن اناتانی  امربوسعه، م

بته ماتا ل  و مالتوازن پایتدایب بوجته اب ا ته جانبته اب یو ت نبتود  م تر ایتت بته بتا یویکرداتاب یمد ت

   دا اله با د  انالصادباجال ا ی و زیا. محمطی، 

ب ربته پانتدمی از اا مت. باتمایب برختویدای است.  سترمایه اجال تا ی  وامل موثر دی بوسعه پایدای ،  از بمت

ایت سرمایه اجال تا ی ست. بته ماتمر  بتوی از بحتران یا بعمتمت متی  ناان داد دی مواجه با بحران 19-بوید 

و بعلت  ختابر بته  ا ال تاد، ماتایب.ویب جوامتن با تد  ت تاای، بمد و می بوانتد  تامت پایتدایب و بتاو ت

مت جامعته بتروز بماتالرب دا تاله با ته،  ت ی  تیراا  و جوامتن سرمایه اجال ا ی ، ار انداز  دی ب  موان ابعاد

 یا از بحران ا وایبر می سازد 

بوستط ستابمان  تان  تکل متی  مترد و مالحتو  متی  تود، ا گمتان دی  ساخالای بایبدب  یراا ا تر چته

یا اجال تا ی  اتاب سترمایه زمممته  تکل  متربو  متوثر بتود  ا یبعریت و بقوی.  اوی. ااب  ردب و اجال ت

 وید  رااه می ت

اتا بتا دی    اله  یراا ساخالای ناتبالا یو تمی از چ تون ی استالقرای اصتما  و اناتای م اللتت و بعامتل تن

و  نداتمایب از محلته اتاب ماتکونی بتر استا  حر ته مرزبمتدب متی  تدیکدی ر به ن ای  می   ا المد؛ ب

   ند دیاساله بازایاا بر اسا  حر ه بعریت و نام  ایب می

ا ر چه ایت  ونه مرزبمدب اا دی  هتاب اجال تا ی امتروز و بتایالبن تن دی  تیراا ب رنتا  تد  امتا ا  متان 

متی بوانتد دی بعریتت اویت. و بعمتمت جای تا  تن اتا دی زنتد ی دی  تیر اتا و حر ته  ن اناایمکان مد  د

 تکل  مترب دی و نیایالتا حر ته یا بتا متردم  تیر  ترااه توید  مان باالر بعامتل ااتل مردم موثر بود  و ا گ

 سرمایه ااب اجال ا ی موثر با د 

 هاااب   ومی  یر از ج له خمابان اتا، ممتدان اتا و  هتاااب  تیرب  رصته اتاب مماستبی ااتالمد بته 

اویت. و  ایب  تد  نام تاتا و مونعمت.  تان دی  تیر بته نتام حر ته  اتا به  راختوی ا  توایبمی بوانمد 

بعامتل اتاب اجال تا ی بتا محوییت. حر ته اب  با  رصه اب با تمد بته بایبدب دیخوی براب تن اا بعریت  ود

ایت  ونه  رصه اا با بوجته بته باتالر مماستبی بته بتراب بعامتل و ماتایب. اتاب  کل  مرد  دی تن اا خاص 

بعلت  ختابر  تد  و  با تف ای تاد حتس اجال ا ی  رااه می تویند دی ایبقاء ت تاای اجال تا ی متوثر بتود  ،

 د  د  مزمممه ساز  کل  مرب ا ال اد بمت اناای م اللت جامعه خواا

بته یتگد  بتا ایتت مکان متدب یا دی م تاویم بم ایستالان  تیمد صتدونی  رایط بمونی  رص. مماسبی ست.

 رابناتانی از ستر نتدیدانی بت ،بی  م بتا ستا  اتا ختابر  ایتت یوزاتا یا بتراب متان زنتد  خوااتد بترد

و مقدمته اب  ترااه ن تایمه بتا دی بمتای ممتدان  هتاب  تیرب سلم. بته یاد تای  ت اییه پما امان  رصه 

 مماسبی نمگ  کل ب مرد  

 مو وع ماابقه 

ب لمل از پما امان با مفیوم  ممدان ابت سمما )م اوی بم ایسالان  یمد صدونی یگد ( ن اد  یرب دی محوبه براحی 

  19 –و به پا  زح ام ایت  گیگان دی دویان بحران پاندمی ویرو  بووید  رصه سلم. 
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 ااد ا  

  عاالن  رصه سلم.دی نبا  بعید حر ه اب   ندیدانی جامعه میمدسی -1

 ثب. خابر  ج عی مبایز   دابایانه پما امان سلم. جامعه  راممدا . و  -2

  هاااب  یرب  حر ه اا دی و مکان مد  دن سرمایه اجال ا ی  یربلش دی جی. بقوی.  -3

 دسالمابی به اید  ااب نو و ایز  مد دی  کل دای به  هاااب  یرب -4

 م اببان ماابقه

صویم   ومی بر گای می  ود و  رب. دی تن اابقه به  صان  ایت م ص ا ویان و  مال  ی اله ااب براب بلمه دان

 تزاد می با د  یر حوز  ااب مرببطمع ایب،  یرسازب، براحی محمطی و امرااب ب ا ی و سا

   وامل ماابقه 

 سازمان ناام میمدسی ساخال ان اسالان یگد: برح  بای رما و م رب

 سازمان ناام میمدسی ساخال ان اسالان یگد: ماابقه بر گای بممد 

 معماری نظام مهندسیتخصصی کارشناس ارشد معماری، رئیس کمیسیون ، اییام اس ا ملی  دیر ماابقه :م

 بو ا بوبلیمیمد  دبمرخانه: ماجو  

 داویان اصلی به بربمب حرو  ایفبا: 

 یزدعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد یزد و عضو انجمن هنرهای تجسمی کارشناس ارشد نقاشی،  نوید خایصی، -1

ضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه کارشناس ارشد معماری و دکترای مرمت بناهای تاریخی،  ع میدب صادق اح دب، -2

 نظام مهندسی کمیسیون تخصصی معماریعضو و  ای

 مهندسان معمارو رئیس انجمن صنفی  عضو هیات مدیره نظام مهندسی ، کارشناس ارشد معماری، سمد ممصوی  لنه بمد -3

 استان یزد

 ، عضور انجمن مهندسان معمار استان یزد ، کارشناس ارشد معماری م البی  را مد -4

 آثار حجمی در سازمان زیباسازی شهرداری تهرانمدیر  کارشناس مجسمه سازی ،سمد م البی موسوب ،  -5

 : داوی  لی ایبد  

 نظام مهندسیمعماری تخصصی کارشناس ارشد معماری، عضو کمیسیون ماعود ممروبملی ،   -1

 زمان بمدب ماابقه

  1399   یریوی 15انالاای  راخوان : 

 1399میر   1 تخریت میل. ثب. نام :

   1399  تبان 12(  14پایان ون. ادایب ) سا .  :به دبمرخانه ماابقه  تخریت میل. بحویل مدایک

  1399  تبان  18 ا لم نالایج داویب  :

 ا لم خوااد  د   بعدا زمان مراسه ااداء جوایگ و بر گایب ن ایا ا  تثای
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  رایط ماابقه

 ه، براحی بفصملی ) ایا ه اید  و براحی مقدمابی( اس.   وان ماابقمماوی از براحی دی  م  1

  رب. بممد ان می بواند به صویم انفرادب یا  روای ثب. نام بممد    2

سای. ثب. نام ن ود  و بد یا مرب دییا .   3 اابقه دی زمان مقری دی  س. بلمه مالقا مان  رب. دی م الزم ا

 ن ایمد  

اابقه بوسط یم نفر به  موان   4 اابقه و ثب. نام دی م ن ایمد   رو  یا   ص حقونی ان ام می  مرد  م ابب م

 دییا . بممد  جایگ  نمگ ن ایمد   رو  می با د 

بلمه مدایک ایسایی باید  اند نام و ما صام براح با د و بمیا بد یا مرب به صویم وا ح و ما ص باالب   5

  م. و  و ه س . چپ تن دیج  ردد  

 ا با ف ح   برح از داویب می  ود  دیج نام و ما صام بر یوب  م. ا  6

 داویب ماابقه به صویم یم مرحله اب ان ام خوااد  د    7

 بدییی اس. تثایب به پس از میل. بحویل به دبمرخانه برسمد، دی داویب  رب. داد  ن واامد  د   8

 حقوق مادب و معموب تثای بب  حقوق مویفان، مصمفان و امرممدان می با د    9

دی پای ا  ابلع یستتانی خود و یا چاآ تن اا دی نایب بالاو و  تثای ناتتب. به معر ی  می بواند  بر گای بممد    10

 بر گایب ن ایا ا  با ذبر نام براح اندام ن اید  

سا    11 صویم می  مرد بر ایت ا اابقه  سای. ایمالرنالی م صر ا دی  اابقه و بو محام بک ملی  سانی م ابلع ی

 م بممد  ا ر ناب. به بریسی ابل مه اا یوب سای. ماابقه اند رب. بممد ان می باید به صویم ماال

انال او ن ود  و دیصویم یگوم با براح تن  ءبر گای بممد  م از اس. از بمت سه برح بر گید  یکی یا براب اجرا  12

سه برح بر گید  م الای  صویم وجود یا بروز موانن احال ایی جی. اجرایی  دن  ا کایب ن اید  ا  ممت دی 

 انال او ن اید   راح ااب ایسایی یکی یا براب اجراءبمت سایر باس. از 

  رب. دی ماابقه به ممگیه پ یرش بلمه  رایط ماابقه می با د    13

 نحو   رب. دی ماابقه

 د نماز دی زمان مقری به دبمرخانه  ثب. نام دی سای. ماابقه و دییا . بد یا مرب دی زمان مقری ، ایسا  مدایک موی

 جوایگ ماابقه

 مملمون ییا    70  :جایگ  نفر او  

 مملمون ییا     50 :  جایگ  نفر دوم

 مملمون ییا     30جایگ  نفر سوم:  

 مدایک ماابقه

 ممدان و  هاب  یرب پمرامون تن  نقاه ااب و ن موجود -1

 محدود  براحی بصاویر  -2
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 مونعم. برح  KMZ ایل  -3

 اس. یممم دانلود مدایک بر یوب سای. ماابقه نابل دسالرسی 

 معمایااب داویب

  ممگان بطاب  با مو وع ماابقه و انالقا  پمام تن 

 خلنم. و نوتویب دی بوجه به مو وع و بمان مفیومی برح 

  ممگان ا اام ی با سای. و باالر برح 

  بحق  پ یرب برح 

 سالفاد  از مصایحخلنم. و نوتویب دی ا 

 .خلنم. و نوتویب دی بکممم ااب ساخ 

  بوجه به باثمرام محمطی و مقما  ادیابی دی محمط  یرب 

 بوجه به جای ا   رام ی و اوی.  یر یگد 

  بوجه به پرسپکالموااب م اللت برح 

 بوجه به دید دی  ب 
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 بوجه به جمبه ااب  می و اجرایی 

 بوجه به جمبه ااب انالصادب و مقرون به صر ه بودن برح 

 بحویلی ماابقهمدایک 

ممدان و ن اد  مبانی براحی و  رح بامل اید  برح و ما صام  می برح مقدمابی بمدایک بحویلی باید  ویا

 به  رح زیر با د:   یرب

 بل ه   300و حدابثر با  A4 رح اید  و مبانی نارب برح دی یم صفحه  -1

 نقاه ااب  می  امل پلن اا،  ن ااا، برش اا ، ا را  با بگید ن ایی به بعداد و مقما  مالماسب با برح   -2

 ایا ه بصاویر سه بعدب برح  -3

 ایا ه ماب. یا انم مات از سه بعدب برح  -4

یوح  و  م. 4و حدابثر به بعداد بر یوب  وم برد  ) به صویم   ودب ( 100*70 ااب دی  م.باید مدایک ماابقه 
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