
 

 

  

) "ع(��ا�ی ا��ان شاه ��اغ "  

ره "���د �دس  و �دا " 

 

� ���ور ا�تالی ��مای ��ری و ) ع(آ�تان �قدس ��رت ا�مد�ن �و�ی شا���اغ 
ا�ن ��م �ر�ف، ��بت � ���اری �سا��ه ای ) ع(زیباسازی �ضای ورودی باب ا��ضا

ره جان�ی ���د �دس کاری ���داری ،  با ���ون ��ا�ی ا��ان و زیباسازی �دا با �شار�ت و ��
م ��وده ا�ت  . ��� ��راز، ا�دا

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

۱۳۹۹ 

urbandesign@shiraz.ir 

 اداره �طا�عات و ��ا�ی ���ی

 

 



 به نام خدا

 " )ع(شاه چراغ  طراحي المان"

 "و جداره مسجد قدس"

 كليات

فضاي اعتالي سيماي بصري و زيباسازي به منظور ) ع(شاهچراغ  آستان مقدس حضرت احمدبن موسي     
طراحي المان و زيباسازي  اي با مضمون مسابقهنسبت به برگزاري اين حرم شريف،  )ع(ورودي باب الرضا

اقدام نموده  با مشاركت و همكاري شهرداري شهر شيراز، ورودي باب الرضا مجاورت در مسجد قدس جداره
اصول  با بهره گيري از ،حرم مطهربناي ارزشمند  و در خور در شانن، نمادي يالمانهدف طراحي  اين مسابقه با .است

 يحابه همراه طركالن شهر شيراز  ياقليمدر نظر داشتن شرايط و  هويت تاريخي ،اسالمي_ايرانيمعماري 
 المان در زمينه طراحي مندان عالقه مهندسان طراح و متخصصوسيله از  بدين لذا. گردد برگزار مي، مجاورديواره 
نام و تهيه اسناد شركت در مسابقه به سايت  گردد جهت ثبت دعوت مي ، به صورت فردي يا گروهي،شهري

mosabeqe.shiraz.ir مراجعه نمايند. 

 طرح مسئله

فاقد فضاسازي شاخص، مناسب و همچنين عدم ) ع(محدوده ورودي باب الرضا حرم مطهر شاهچراغ      
گسيختگي ميان بنا و محدوده  اين امر موجب از هم. باشد كنندگي مطلوب به درون فضا مي القاي حس دعوت

جعه روزانه با توجه به جايگاه حرم مطهر شاهچراغ در شهر شيراز و كشور و مرا. پيراموني آن شده است
بيشمار زائران به اين مقصد مهم، نياز به ساماندهي سازمان فضايي و ارتقاء خوانايي محدوده پيراموني حرم، 

در بستر تاريخي ) ع( احمدبن موسيهمچنين ايجاد يك نماد شهري كه بيانگر هويت مذهبي معنوي حضرت 
مند  در همين راستا اقداماتي نظير نظام. احساس مي شود القا كننده ي تصويري واضح باشد، شهر شيراز و

اي در نقاط كليدي محدوده با  ها و تعبيه عناصر نشانه كردن فضا، تعريف فضاهاي پيشخوان براي ورودي
سابقه تاريخي، نوع و ماهيت مصالح و ساخت، ويژگي هاي  در نظر داشتنبا  و ارتقاء هويت مكانرويكرد 

 .  ت استبصري و كالبدي محيط اطراف، حائز اهمي

 هموضوع مسابق

 مسجد قدسو جداره  )ع(شاهچراغ  طراحي المان -

 اهداف

 شيراز شهر بستر تاريخيبا تاكيد بر جايگاه آن در  تقويت هويت فرهنگي و مذهبي حرم شاهچراغ -
 حرم مطهرارتقاء خوانايي و تقويت بصري ورودي  -
 محيط به حسي غناي القاي و معنا و كالبد ارتباط ايجاد -



 هويت جمعي و ارتقاء حس تعلق شهروندانتقويت  -

 نوع مسابقه

كنندگان وجود  لذا محدوديتي براي شركت .اي، آزاد و در سطح ملي است مرحله كنحوه برگزاري مسابقه به صورت ت     
 .گيرد فن در سطح ملي را در برمي ندارد و همه جامعه اهل

  گروه هاي متشكل از؛ طراح معمار و با توجه به موضوع مسابقه پيشنهاد ميگردد طراحي در
 .افراد متخصص در زمينه هنرهاي تجسمي صورت گيرد

 جانمايي طرح

، و طراحي جداره مورد نظر در راستاي درب ورودي باب الرضا مربع متر 15مساحت  بهالمان در فضايي جانمايي      
مي  متر 5و حداكثر ارتفاع   متر 2,5*6 المان حداكثر ابعاد سطح مقطع(( .پيش بيني شده استمطابق با فايل پيوست 

 )).باشد

 معيارهاي ارزيابي طرح

در  ) ع( معنوي سومين حرم اهل بيت حضرت احمدبن موسي شاهچراغ -ارتباط مفهومي با هويت مذهبي -
 بستر تاريخي شهر شيراز

 و نوآوري در طرح جذابيت، خالقيت -
 توجه به شرايط اقليم شهر شيراز  -
 و امكان نورپردازي مطلوبكيفيت نماي شب  -
 موقعيت قرارگيري المانتوجه به هويت و  -
 بيگانه سازي فرم هاي به شبيه از عدم و بومي فرهنگ به احترام -
 طرحاجرايي بودن  -
 هاي موجود در اسناد مسابقه نامه و آيين و مقررات رعايت ضوابط -
 و كريدورهاي بصري سواره و پياده توجه به زيباشناسي -
 و ارائه روش هاي مناسب اجرايي پيشنهادي استحكام مواد و مصالحماندگاري و  -
 گرافيك مناسب و گويا بودن ارائه طرح -
 توجه به عدم مسدود شدن ديد به ورودي باب الرضا -

 شوراي سياستگذاري

 معاونت توسعه و عمران آستان مقدس -
 استانداري فارس -
 شهرداري شهر شيراز -
 سازمان نظام مهندسي -



 داورانهيئت 

 عبدالحميد نقره كار -
 محمد علي آبادي -
 طاهره نصر -
 اميرحسين جمشيدي -
 علي مصلي نژاد -

 نحوه ارائه آثار

 ؛)ذكر شودمقياس (با مقياس آزاد نقشه، نما و برش عرضي از طرح  -
 ؛بعدي تصاوير سه -
 ؛پوستر طراحي -
 ؛است، فرايند طراحي و نكاتي كه براي توضيح طرح ضروري حاوي ايده كلي طرح يك دفترچه -
 ارائه برآورد ريالي اجراي هر طرح؛ -

در بازه زماني مقرر تهيه شود و از طريق پست و يا به صورت حضوري  A3بايست در قالب آلبوم  مي فوقمدارك      
 .به دبيرخانه تحويل داده شود

 جوايز

هاي  از ميان طرح. پذيردمي مسابقه انجام  داوران ئتيهمستقيما توسط ها  بندي آن هاي برتر و رتبه انتخاب طرح     
با حضور توليت معظم آستان و  نفيسي بندي خواهد شد و جوايزي به دبيرخانه مسابقه سه طرح برگزيده و رتبه ارايه شده

 :اين جوايز به ترتيب رتبه به شرح زير است. اعطا مي گرددمسئولين استاني و شهر شيراز 

 ريال 200,000,000   مبلغ :طرح برگزيده اول -
  ريال 120,000,000مبلغ    :برگزيده دومطرح  -
 ريال 80,000,000   مبلغ  :طرح برگزيده سوم -

 .اهدا خواهد شدهمچنين به ده طرح برتر تنديس مسابقه و لوح تقدير 

 الزامات شركت در مسابقه

با ) هاي طراح و سازنده مبلمان شهري شركت(هاي حقوقي  تمامي طراحان، هنرمندان، متخصصان و شركت -
 .توانند در اين مسابقه شركت كنند و مقررات مسابقه مي ضوابطرعايت 

 .باشند مسابقه اركان با ارتباط به واسط شغل و حرفه خود در گذشته سال يك طي نبايدكنندگان  شركت -
 آشنايي مسابقه ضوابط و شرايط با كه دارند يم اعالم مسابقه، دبيرخانه به خود آثار ارسال باكنندگان  شركت -

 . رنديپذ يم راها  آن و داكردهيپ را الزم



 و گرفته صورت مسابقه اينترنتي سايت طريق ازصرفاً  تكميلي توضيحات و مسابقه خصوص در يرسان اطالع -
كنندگان  شركت اساس اين بر. باشد يكنندگان م شركت به آن ابالغ معناي به سايت در اطالعيه هرگونه درج

 .ورزند اهتمام ها هياطالع بررسي به نسبت مستمرصورت  بهست يبا يم محترم
 .بود خواهد هنرمندان و مصنفان ،مؤلفان حقوق حمايت قانون با مطابق برندگان آثار معنوي و مادي حقوق -
 و كتاب قالب درها  آن چاپ يا و خود يرسان اطالع يها گاهيپا در برتر آثار معرفي به نسبت تواند يم برگزاركننده -

 .نمايد اقدام طراحان نام ذكر با نمايشگاه برگزاري
 از مستقل يا و طراح مشاركت با تواند يم اجرا اين. گذارد اجرا مرحله به را برتر يها طرح تواند يم برگزاركننده -

 .گيرد صورت وي
 .باشد يها م دهندگان آن ارائه عهده بر مسابقه به ارسالي آثار اصالت مسئوليت -
 اركان بين اختالف صورت در و داوران ئتيه به موضوع آثار، خصوص در تشكيك و اختالف بروز صورت در -

 .شود يم داده ارجاع شهرسازي و معماري طراحي مسابقات دائمي دبيرخانه به موضوع مسابقه،
 .شود يم تحويل وي به نيز جايزه و بوده كنندهنام  ثبت شخص دبيرخانه، با مكاتبات كليه مسئول -
 خواهد ارتباط در نماينده باصرفاً  برگزاركننده دوم، شيوه در. است ممكن گروهي و فردي شكل دو بهنام  ثبت -

 . بود
 پست يا حضوريصورت  به )فشرده لوح قالب در نيز وشده  چاپ(فيزيكي  شكل به بايد طرح مستندات و مدارك -

 .است معذور مناسب يبند بسته فاقد يها طرح و ماكت پذيرش از دبيرخانه. گردند واصل مسابقه دبيرخانه به
 از دبيرخانه و گرفته صورت مسابقه اينترنتي سايت در يرسان اطالع و هماهنگي مطابق نشده برگزيده آثار عودت -

 جهتكنندگان  شركت مراجعه عدم است بديهي. است معذور ادشدهي يبند زمان برنامه از خارج آثار عودت
ازآن  پس دبيرخانه و بوده آثار دريافت به آنان تمايل عدم معناي به شده نييتع زمان در ارسالي آثار دريافت

 .داشت نخواهد آثار قبال در مسئوليتي
 مستندات و مدارك با همراه بايدمسابقه  اركان با ارتباط شيوه اظهارنامه و آثار اصالت اظهارنامه ،نام ثبت فرم -

 .گردند واصل )هستند يدسترس قابل مسابقه سايت روي بر ها ليفا(مسابقه  دبيرخانه به فيزيكيصورت  به طرح
 زكردهيها پره طرح در يكد مل و خانوادگي نام و نام مانند اطالعات هرگونه درج ازكنندگان  شركت دارد ضرورت -

 .شود قيدنام  ثبت فرم درصرفاً  اطالعات و
 .ي فاز دو و نظارت بر اجراي پروژه تعيين گرددها نقشهكننده  بايست به عنوان تهيه يمبرنده مسابقه  -
نام  ثبت فرم درشده  اعالم پستي نشاني و تماس شماره باكنندگان  شركت به غيرعمومي يرسان اطالع هرگونه -

بر عهده  ادشدهي نشاني در حضور عدم از ناشي پستي بسته دريافت عدم مسئوليت و گرفته صورت
 .استكنندگان  شركت

 .كرد خواهد حذف داوري فرآيند از را آثار مسابقه مدير ،ادشدهي الگوهاي رعايت عدم صورت در -

 :مهم يها خيتار
 9/11/99 :آثار ارايه و نام ثبت مهلت نيآخر -
 14/11/99 : نتايج اعالم -



 .شد خواهد اعالم متعاقبا  : جوايز اهدا -
 

 مسابقه دبيرخانه

 خيابان رودكي، معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شيراز، اداره مطالعات و طراحي شهريشيراز، : نشاني

 :ارتباط با ما 

 urbandesign@shiraz.irپست الكترونيكي  

 32238135-071 

  14:30الي  7:30: زمان پاسخگويي

 

 


