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  مقدمه

دا  م     
يكي از وظايف هيات مديره هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان «دفاع از حقوق  و كنترل ساختمان،  طبق قانون نظام مهندسي  
و تشويق و حمايت از فعاليت هاي با ارزش و برگزاري مسابقه هاي حرفه اي و تخصصي و   ءاي اعضا اجتماعي و حيثيت حرفه

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد ضمن توجه به وظايف تعيين شده در قانون و به   معرفي طرح هاي ارزشمند» است.
  بخشي از اهداف خود از جمله : منظور تحققِ

 اسالمي در معماري و شهرسازي -ايرانيتوسعه و تقويت فرهنگ و ارزش هاي  -

 تامين موجبات رشد و اعتالي مهندسي كشور   -

 ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره وري، -

با ايجاد  ه تا  را به مسابقه گذاشت  »استان يزدسازمان نظام مهندسي ساختمان  مركزي  ساختمان  «قصد دارد طراحي  
جهت ساخت بنايي  فرصت رقابت سالم و برابر، خرد جمعي را به ياري طلبيده و از تمام ظرفيت و توان تخصصي استان  

  بهره گيرد.  ارزشمند و ماندگار،  

  رويكرد مسابقه

با توجه به اين كه رسالت سازمان نظام مهندسي ساختمان « باال بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي اين  
خدمات» است؛ انتظار مي رود ساختماني كه به نام نظام مهندسي ساختمان بر پا مي شود، تجلي باالترين سطح از توانمندهاي  

از خدمات مهندسيِ با كيفيت منجر به ايجاد ارزش هاي ملموس و ناملموس براي   جامعه مهندسي بوده و نشان دهد بهره مندي
  ساختمان مي شود.  

با اين نگاه مي توان ساختمان سازمان نظام مهندسي را چون «رسانه» اي براي سازمان در نظر گرفت. رسانه اي كه در مقياس 
سانه اي بصري كه با زبان و بيان معماري جايگاه نظام مهندسي  شهري پيام آور دستاورها و توانمندي هاي مهندسي استان است. ر

  و رويكردش را نسبت شهر و مردمان آن به نمايش مي گذارد.  
از آن جا كه معماري در جايگاه رسانه، طيف وسيعي از جامعه را مخاطب قرار مي دهد بايد بتواند متناسب با ماهيت و نوع ارتباط  

بوده، توان انتقال پيام و قدرت تاثيرگذاري الزم را داشته باشد. معماري امروز بيش از هر زمان  هر گروه، حاوي پيامي با معنا  
  ديگري نياز دارد تا متعهد بودن و پاسخگو بودن نسبت به ضرورت هاي مكاني و زماني را به نمايش بگذارد.  

شد، نسبت به ضرورت هاي زيست محيطي و اقتصادي  بر اين باوريم طرح هاي معماري آنگاه كه با رعايت قوانين و ضوابط همراه با
حساس بوده و نگاهي عميق به تاريخ، فرهنگ و جامعه داشته باشد مي تواند ارزش هاي معماري اصيل را به نمايش بگذارد و  

آورانه اي منجر به شكل گيري اثر معماري ماندگار شود. در واقع خالقيت معماري و راه حل هاي معمارانه، پاسخ هاي بديع و نو
  هستند كه محدوديت ها را به فرصتي براي ارزش آفريني بدل مي سازند. 
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نمايش اين گونه درهم آميختگي معماري با حوزه هاي مختلف، بر غناي معماري افزوده و منجر به برقراري پيوند عميقي با جامعه  
د نيز همچون رسانه اي فراگير توانست ارزش هاي نهفته مي گردد. الزم است يادآور شويم كه بافت شهري و معماري تاريخي يز

در خود را به گوش جهانيان رسانده و نام شهر يزد را در فهرست ميراث جهاني به ثبت برساند. پيام بافت و معماري تاريخي از 
ه تاكيد است كه ارزش پي سال ها گذر زمان، مرزهاي اين سرزمين را در نورديد و ارزش و اعتبار جهاني يافت. همچنين الزم ب

هاي برجسته اي كه منجر به ثبت اين شهر در فهرست ميراث جهاني شد؛ تعامل با طبيعت و تعامل بين فرهنگ ها بود كه در  
  شهر و معماري آن دوران متجلي شده بود.  

هوشمندانه با زبان معماري،  در واقع معماري اين مرز و بوم از ديرباز نسبت به شرايط مكاني و زماني حساس بوده و متعهدانه و  
  شرايط زيستي با كيفيت و پرمعنا را فراهم آورده است. اميد داريم اين رويكرد در معماري سرزمين مان تداوم يابد. 

  موضوع مسابقه

  ٥٦٤٣اختمان استان يزد با مساحت حداكثر  مركزي سازمان نظام مهندسي سساختمان  ساختمان و محوطه    معماري  طراحي
 ٢٠٩٠در زميني به مساحت  (مطابق پروانه شهرسازي و ضوابط ضميمه)طبقه    ٤شامل يك زيرزمين، همكف و  مترمربع زيربنا  

  مترمربع واقع در بلوار شهيد قندي يزد .  

  مخاطبان مسابقه

  مخاطب اين مسابقه مهندسان معمار يا گروه هاي معماري هستند كه بايد شرايط زير را دارا باشند:  
  شرايط سرگروه :  

  سرگروه بايد مهندس معمار عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد باشد. 
  شرايط اعضاي گروه 

  اعضاي گروه محدوديتي ندارند و شرط عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد براي اعضاي گروه وجود ندارد.  
الزم به ذكر است هر شركت كننده در مسابقه بايد فرم تعهد همكاري را امضاء نموده و تصوير آن را به همراه مدارك هويتي خود  
پايه يك يا باالتر در چهار رشته معماري، سازه و تاسيسات  به منظور تامين تيم همكار  اين تعهد  به دبيرخانه ارسال نمايند. 

كسب شرايط الزم براي عقد قرارداد ادامه طراحي مي باشد. فرم تعهد از سايت مسابقه قابل    مكانيكي و الكتريكي، در صورت
  دانلود مي باشد. 

  عوامل مسابقه

  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد: طرح  ما و مجريكارفررگزار كننده مسابقه،  ب
  مهندس الهام اسماعيلي  مسابقه :علمي دير م

  مهندس الناز قاسمي دبيرخانه: مسئول 
  به ترتيب حروف الفبا:   اوران مسابقهد

  |      مهندس محمدرضا نيكبخت|         آرش مظفريمهندس  |          دكتر عليرضا تغابني     | 
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  زمان بندي مسابقه

  ١٥/١٠/١٤٠٠زمان انتشار فراخوان : چهارشنبه  
    ٢١/١٠/١٤٠٠آخرين مهلت ثبت نام : سه شنبه 

    ٢٥/١٠/١٤٠٠اعالم نتايج ثبت نام : شنبه 
   ٢٥/١١/١٤٠٠آخرين مهلت تحويل مدارك به دبيرخانه تا پايان وقت اداري دوشنبه 

  ١٤٠٠/ ١/١٢اعالم نتايج داوري : يكشنبه 
  مراسم اهداء جوايز و برگزاري نمايشگاه آثار متعاقبا اعالم مي شود. 

  شرايط مسابقه

 است.   ه، طراحي معماري و تهيه نقشه هاي مرحله اولوان مسابقمنظور از طراحي در عن - ١

به عنوان نماينده گروه انجام مي گيرد. مخاطب مسابقه و دريافت كننده جايزه نيز نماينده    سرگروهثبت نام در مسابقه توسط   - ٢
 خواهد بود. گروه 

كليه مدارك ارسالي بايد فاقد نام و مشخصات طراح باشد و تنها كد شركت در مسابقه  به صورت واضح و مشخص پايين   - ٣
 شيت و گوشه سمت چپ آن درج گردد.  

 درج نام و مشخصات بر روي مدارك باعث حذف طرح از داوري مي شود.   - ۴

 داوري مسابقه به صورت يك مرحله اي انجام خواهد شد.   - ۵

 بديهي است آثاري كه پس از مهلت تحويل به دبيرخانه برسند، در داوري شركت داده نخواهند شد.  - ۶

الزم است مدارك مسابقه مطابق شرح خواسته شده در برنامه مسابقه تحويل داده شود، مدارك ناقص در داوري شركت داده   - ٧
 نخواهد شد.  

 . بايست تكراري و يا كپي برداري از نمونه هاي موجود بوده و يا در مسابقات معماري حائز رتبه شده باشدطرح نميايده  - ٨

 وق مولفان، مصنفان و هنرمندان مي باشد.  حقوق مادي و معنوي آثار طبق حق - ٩

در پايگاه اطالع رساني خود و يا چاپ آن ها در قالب كتاب و برگزاري نمايشگاه  آثار  معرفي    نسبت به  مي تواند    برگزار كننده   - ١٠
 با ذكر نام طراح اقدام نمايد.  

در استفاده از طرح هاي ارسال شده اعم از برنده و غير برنده مختار بوده و تعهدي در اجراء كردن طرح هاي  برگزار كننده   - ١١
 رد.  ندامسابقه برنده يا عقد قرارداد با برندگان 

ادامه روند طراحي و تحويل كار زير  ، طراحي با هريك از گروه هاي شركت كننده در مسابقه در صورت عقد قرارداد تكميل - ١٢
 . نظر يكي از داوران مسابقه صورت خواهد گرفت

بر اين اساس شركت كنندگان   .طالع رساني مسابقه و توضيحات تكميلي صرفا در سايت اينترنتي مسابقه صورت مي گيردا - ١٣
 مي بايد به صورت مستمر نسبت به بررسي اطالعيه ها روي سايت مسابقه اقدام كنند.  
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 .رگزاركننده در قبال تاخير و يا خسارت وارده به مدارك قبل از تحويل آن به دبيرخانه مسئوليتي نداردب - ١۴

 كنندگان ندارد.  برگزار كننده تعهدي در مقابل بازگرداندن آثار به شركت  - ١۵

 شركت در مسابقه به منزله پذيرش كليه شرايط مسابقه مي باشد.   - ١۶

  در مسابقهو شركت نحوه ثبت نام 

 براي دريافت پذيرش شركت در مسابقه و راه يافتن طرح به داوري انجام تمامي مراحل زير الزامي است:  

 و دريافت كد رهگيري در زمان مقرر  سامانهدر سرگروه ثبت نام  -

(براي   تصوير مدرك تحصيليو  (براي اعضاي عضو)    ارسال تصوير كارت ملي و تصوير كارت عضويت نظام مهندسي -
 PDFدر قالب يك فايل اعضاي گروه در زمان ثبت نام سرگروه و كليه   اعضاي غير عضو ) 

 حاوي سوابق حرفه اي كليه اعضاي گروه در زمان ثبت نام    PDFارسال يك فايل  -

 دريافت كد شركت در مسابقه پس از بررسي مدارك گروه  -

  ر زمان مقرر به دبيرخانه تحويل مدارك مسابقه مطابق شرايط ذكر شده در فراخوان و د -
               :لينك ثبت نام در مسابقه

                       http://ticketing.yazdnezam.ir:9901/Account/SignIn  

  جوايز مسابقه 

  همراه لوح تقدير ميليون تومان به  ٦٠  مبلغ :  نفر اولجايزه 
  ميليون تومان به همراه لوح تقدير   ٣٠لغ مب :   نفر دوم جايزه 
    ميليون تومان به همراه لوح تقدير   ٢٠مبلغ :   نفر سومجايزه 

  اعطاء خواهد شد.  هي شركت در مسابقه گوابرسد، گروه هايي كه آثارشان به مرحله داوري مسابقه  كليهبه 

  مدارك مسابقه

  از روي سايت سازمان مقدور مي باشد:  مداركي كه در اختيار شركت كنندگان قرار خواهد گرفت به شرح زير بوده و دانلود آن 
 يزد موقعيت سايت در شهر عكس هوايي - ١

 نقشه محدوده سايت و دسترسي هاي آن - ٢

 سايت تصاوير  - ٣

 موقعيت زمين      KMZفايل - ۴

   پروانه شهرسازيتصوير  - ۵

 يمطالعات طرح آماده سازي سايت ادارات بلوار شهيد قندگزارش نقشه و  - ۶

ايل نقشه برداري و برنامه فيزيكي طرح همزمان با اعالم اسامي پذيرفته شدگان شركت در مسابقه، روي سايت قرار ف - ٧
 شركت كنندگان براي بازديد از سايت الزم است با دبيرخانه مسابقه هماهنگي به عمل آورند. مي گيرد.
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  ارهاي داوريعيم

 معيارهاي عام (ثابت) 

   ميزان تطابق با برنامه پروژه 

  به روز بودن و بهره مندي از تكنولوژي 

   ميزان هماهنگي با برنامه ها و اولويت هاي كارفرما 

  ميزان هماهنگي با سايت و بستر طرح 

  نوآوري و خالقيت 

 تحقق پذيري 

 معيارهاي خاص (متغير) 

 شهرسازيضوابط كامل  رعايت     
  نوزدهم  پانزدهم، هجدهم و  چهارم،  مقررات ملي ساختمان (مباحث سوم ،رعايت كليه ضوابط ( ... ، 

  شفافيت فرآيند طراحي از تعريف  مسئله تا طرح 

 شامل   توجه به شاخصه هاي اصلي معماري پايدار : 

 توجه به اقليم و آب و هواي منطقه  -

 بودن ساختمان از نظر مصرف انرژي ( آب ، برق، سوخت و ... ) بهينه -

 منطقه  جنبه هاي تاريخي و فرهنگي  توجه به -

 توجه به جنبه هاي اقتصادي طرح  -

 توجه به جنبه هاي اجتماعي طرح  -

   خالقيت و ايده پردازي در پر و خالي 

   توجه به كيفيت هاي فضايي و خوانايي در روابط فضايي 

   توجه به نمادين بودن حجم بنا 

 توجه به عرصه عمومي شهر و ارتباط مطلوب با محيط شهري پيرامون 

 ِطرح در معماري معاصر يزد قابليت هاي جريان سازي 

   استفاده منطقي از مصالح 

 و دسترس پذيري   يندر نظر گرفتن ضوابط مربوط به معلول 

  تحويلي مسابقهدارك م

  مدارك تحويلي بايد گوياي مباني طراحي، مراحل شكل گيري و مشخصات معماري طرح بوده و شامل موارد زير باشد:  

صفحه شامل مباني نظري، ايدئوگرام، جدول مساحت ها، معرفي كامل    ١٠و حداكثر در     A4ارائه يك گزارش در قطع   -١
 اي و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي و تجزيه و تحليل نقشه ها. سيستم هاي سازه 
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 به صورت افقي بر روي فوم برد شامل :  ٧٠×٥٠شيت به اندازه  ١٠ شيت و حداكثر ٤رائه حداقل ا -٢

 مراحل شكل گيري طرح و هرگونه تصوير و نموداري كه درك پروژه را تسهيل نمايد.  -

 ٥٠٠/١محوطه با مقياس سايت پالن همراه با طراحي  -

 ١٠٠/١پالن مبلمان كليه طبقات با مقياس  -

  ١٠٠/١ا ستون گذاري با مقياس اندازه گذاري كليه طبقات همراه ب پالن -

  ١٠٠/١نماهاي تمام جبهه ها با مقياس  -

  ١٠٠/١و عرضي به مقياس  يبرش طول ٢حداقل  -

 خارجي حجم و فضاهاي داخلي اصلي باشد. تصاوير سه بعدي داخلي و خارجي كه گوياي كليه وجوه  -

 كد شركت در مسابقه بر روي كليه مدارك تحويلي در گوشه پايين سمت چپ درج شود. -

لوح فشرده حاوي -٣ و ن  براي   PDFفايل  سه  وشامل كليه نقشه ها      AutoCad 2010فايل    يك  قشه ها، گزارش 
  مسابقه درج گردد. نام فايل ها نيز كد شركت در مسابقه باشد.روي لوح فشرده كد شركت در  تصاوير سه بعدي. بر  

به دبيرخانه تحويل داده شود و بر  مقرر    و مدارك فيزيكي در موعد  ها  براي شركت در داوري مسابقه الزم است فايل
   روي هيچ كدام از مدارك نام و مشخصات درج نشده باشد. 

  تماس با دبيرخانه

  خانه مهندس  - بازارچه ابوالمعالي –خيابان سيد گلسرخ   -: يزدآدرس دبيرخانه مسابقه

  ١٤الي   ٨  ساعت   پاسخگويي اززمان   –   ١٣داخلي   -  ٣٦٢٦١٤٤٧  دبيرخانه :شماره تماس  

  ٢٠الي    ١٧    و    ١٤الي    ٨  ساعت  پاسخگويي از    -  ٠٩٩٣٥٧٧٩٣٣١  شماره موبايل مسئول دبيرخانه :  

 www.yazdnezam.irآدرس سايت مسابقه :  


