
  " ویالیی –خانه "  معماري مسابقه طراحیفراخوان 
  کلیات

 می باشد )خیابان بوعلی –بلوار تیمسار فالحی ( شهر یزد واقع درمترمربع  600به متراژ  ویالیی در زمینی – طراحی خانه گذاشتنمسابقه هدف این فراخوان به 
   ، شرکت در این مسابقه رایگان و بدون نیاز به ثبت نام می باشد.

ز اکه همزمان پاسخگوي چالش هاي پروژه هم باشد لذا بوده و متفاوت (گروه مشاورین یزد مسکن) خلق پروژه اي خاص کارفرما تیم  مشغله و دغدغه ذهنی
  د. و حمایت می کناستقبال ی که از نظر کانسپت  و طرح معماري ، سازه ، بحث انرژي ، تکنولوژي ساخت و ... ایده هایی خالقانه داشته باشند ، طرح های

  

  شرایط شرکت در مسابقه
و یا  سابقهم جهت شرکت در مسابقه محدودیتی وجود ندارد و دوستان طراح می توانند به صورت حقیقی یا حقوقی شرکت کرده و از طریق کانال اختصاصی -

  راه هاي ارتباطی نسبت به اخذ اطالعات کامل پروژه ، اقدام نمایند.
  ارسالی براي هر شرکت کننده نامحدود بوده ، لیکن کامل بودن طرح ، مالك ارزیابی طرح ها خواهد بود.تعداد طرح هاي  -

  

  داوري آثار
  داوري و بررسی آثار ارسالی در یک تیم سه نفره انجام می شود.

  و کاربر پروژه کارفرما به عنوان بهره بردار -1
  آقاي مهندس جعفري (معمار و مدیر پروژه) -2
  دکتر نبی میبدي (معمار و عضو هئیت علمی دانشکده هنر و معماري دانشگاه یزد) آقاي -3
  

  رتبه بندي و جوایز
  بر اساس یک توافق جداگانهعقد قرارداد طراحی معماري و  گزینه انتخابی : مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال -
  رتبه دوم : مبلغ یکصد میلیون ریال -
  میلیون ریالرتبه سوم : مبلغ پنجاه  -
 یرند) متعلقبه لحاظ ارج نهادن به زحمات دوستان طراح ، کلیه حقوق مادي و معنوي آثار ارسالی (بجز سه طرح برترکه در چارچوب اهداي جوایز قرار میگ -

  به طراح اثر بوده و کارفرما متعهد است که ، سایر طرح ها درهیچ پروژه اي مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
  

  رهاي ارزیابیمعیا
  کامل بودن مدارك ارسالی  -
  لزوم توجه به خواسته هاي کارفرما به عنوان اولویت هاي طراحی -

  

  الزامات و عوامل مؤثر بر طرح 
اشد تا طرح بجزء اولویتها با توجه به اینکه پروژه براي سکونت کارفرمایی مشخص با نظراتی روشن ، طراحی می گردد الزم است خواسته هاي کارفرما در طرح 

  قابلیت ارزیابی پیدا کند. عمده خواسته هاي کارفرما به شرح ذیل می باشد :
  انجام شود.بر اساس جدول ریز فضاهاي ارائه شده و طراحی معماري پروژه در قالب سبک مدرن  -
  و درون به لحاظ کیفیت هاي فضایی ، دیدهاي بصري ، نور و تهویه مهم بوده و در طرح به طور خاص لحاظ گردد. فضاي بیرونلزوم توجه به  -



پیش بینی طبقه زیرزمین براي جانمایی پارکینگ ها ، موتورخانه و البته  خانه مد نظر در دو طبقه دوبلکس و به عنوان یک واحد مسکونی طراحی شود. -
  می باشد. فضاهاي خدماتی بالمانع

 در طراحی لنداسکیپ کمترین میزان اختالف سطح بین طبقه همکف و محوطه براي بهره گیري از کیفیت هاي بصري آن مد نظر باشد. -
توجه ا ب پیش بینی فضاي استخر در زیرزمین به شرط تامین نور و دیدهاي مناسب بالمانع بوده ولی ترجیحًا در سطح همکف تعبیه گردد که در این صورت -

  به اقلیم شهر یزد براي پاکیزه ماندن آب استخر و باقی مسائل راهکار ارائه گردد.
  موضوع حریم خواب والدین و استقالل سوئیت هاي فرزندان به گونه اي که لطمه اي به مفهوم خانواده وارد نشود ، مد نظر قرار گیرد. -
  ي لحاظ شود.مفاهیم انرژي و پایداري در طرح به صورت عملی و کاربرد -
  تا در ادامه روند پروژه منجر به تغییرات اساسی و غیر قابل پیش بینی نگردد. شودطرح معماري با دید به مسائل تأسیساتی ساختمان ارائه  -
  ه باشند.تکنولوژي هاي بروز ساخت و مسائل اجرایی طرح می باشد که دوستان باید در طرح خود مد نظر داشت ، یکی از موارد ارزیابی طرح -
  لزوم توجه به محدودیتها و فرصت هاي سایت پروژه که می تواند به عنوان چالشی براي طراح باشد ، منجمله : -

  * درختان موجود در معبر ضلع جنوب غربی سایت (خیابان بوعلی) که با توجه به سن و ارتفاع درختان و الزام قانونی ، باید حفظ گردد.
  ر سایت در شهر یزد (جهت قبله) به عنوان ویژگی خاص سایت که در شهر یزد جهتی نامطلوب محسوب می گردد.به جهت استقراویژه * توجه 

  همسایگی جنوب شرقی سایت به عنوان محدودیتی براي نور شرق تا جنوب (نور مطلوب پروژه) در آینده پروژههمجواریها خصوصاً * توجه به 
  

  نحوه ارسال آثار 
  باید شامل موارد زیر جهت ارزیابی باشد : یطرح هاي ارسال .باشدو خوانایی کامل در قالب فایل هاي کامپیوتري با کیفیت باال  آثارنحوه ارائه و ارسال 

  طرحمایه و کانسپت طرحمبانی نظري ،  -1
  تصاویر سه بعدي طرح از تمامی زوایا -2
   و متراژ فضاهاابعاد ، مبلمان ، ستونگذاري ، با مشخص بودن  معماريپالن هاي  -3
   مقاطع طولی و عرضی طرح -4
  سایر موارد به تشخیص و صالحدید طراح براي مفهوم شدن و ارزیابی کامل طرح -5

  .داشتارزیابی نخواهد  قابلیت جهت ارزیابی الزامیست در غیر اینصورت طرح ارسالی 4تا  1* ارسال موارد 
ورت جداگانه ود بلکه به صبر روي آثار ارسالی نام و شماره تماس ذکر نش آثار فقط از طریق ایمیل انجام شود. ضمناً  ، براي حفظ کیفیت تصاویر ارسال* لطفاً 

در پاسخ به ایمیل شما کدي براي شما ارسال می گردد تا یک فایل زیپ شده از طریق ایمیل زیر ارسال گردد.  قالب اطالعات طراح تهیه شده و کلیه موارد در
  .مطمئن باشید که طرح به دست ما رسیده است

 alijafari_arch@yahoo.comایمیل جهت ارسال آثار : آدرس 

از طریق  98اسفند  10نسبت به ارسال آثار خود اقدام نمایند ، پس از بررسی و ارزیابی تیم داوري اسامی برگزیدگان در تاریخ  98 اسفند 5دوستان می توانند تا 
  ) اعالم خواھد شد./http://archicomp.ir) و سایت مسابقات معماري و شهرسازي ( yazdarchcomp@کانال اختصاصی مسابقه ( 

  

  راه هاي ارتباطی 
  اطالعات مورد نیاز در مورد پروژه از طریق راه هاي ارتباطی زیر قابل دسترس می باشد :

  )yazdarchcomp@کانال اختصاصی مسابقه ( 
  جعفري (تلگرام و واتساپ بر روي شماره مذکور) 0913 257 9775شماره تماس : 

  alijafari_arch@yahoo.comایمیل جهت ارسال آثار : آدرس 
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