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 شهرداری                                                                                                                             ایستگاه اتوبوس شهر قزوینمسایقه طراحی 

 قزوین قق قز

 

 )قزوین(یشهر درون اتوبوس یها ستگاهیا یطراح مسابقه فراخوان

 قدمه:م

و  یاهداف شهردار شبردیو به منظور پ یشهر زاتیفضاها و تجه تیفیو باال بردن ک یبخش تیهو یدر راستا

انسان  پاک و ارکان شهر نیاز مهمتر یکیبه عنوان  یشهروندان به استفاده از حمل ونقل همگان بیترغ

در نظر دارند به منظور ارتقاء  قزوین یشهردار و سازمان خدمات طراحی کیمحور، معاونت حمل و نقل و تراف

خالقانه، نسبت  یها دهیا یریو مشارکت طراحان و به کارگ یبا همکار ،یاتوبوس شهر یها ستگاهیا تیفیک

 .ندیاقدام نما یرفتارمهم  قرارگاه کیها به عنوان  ستگاهیا نیا یبه طراح

 یبه صورت فرد ،یمبلمان شهر یطراح نهیمشاوران و متخصصان در زم عماران،م ،از طراحان  لهینوسیلذا بد 

 گردد.  یجهت ثبت نام در مسابقه دعوت م ،یگروه ای

 

 مسابقه: برگزارکننده 

هویت به منظور « سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین»با همکاری  « کیمعاونت حمل و نقل و تراف »

ی سراسری برای انتخاب اقدام به برگزاری مسابقه ،شهریایستگاه های اتوبوس و شاخص نمودن  بخشی

مرتبط با موضوع این مسابقه بستری است برای جلب مشارکت طراحان است  ایده طراحی نمودهبهترین 

 مسابقه 

 

 موضوع:

  « یاتوبوس درون شهر یها ستگاهیا یطراح »موضوع مسابقه 

 :موقعیت سایت

 شهر قزوین، منطقه یک، دو و سه شهری 

 

 های طرحویژگی

 و « متوسط اسیمق » ،«بزرگ  اسیمق »متناسب با  پیدر سه ت ستیبا یطرح مورد نظر، م 

 ارائه گردد.  « حداقل اسیمق » 

 از نظر مفهومی در ذهن مخاطب تداعی کننده یک طرح واحد باشد.( طرح )هر سه

 از نظر  نی( و کامل ترتی)از نظر ابعاد و ظرف نیبزرگ )کامل( : بزرگتر اسیبا مق ستگاهیا(

 1.9متر طول،  5.3عبارت است از :  ستگاهیباشد. ابعاد ا یاتوبوس م ستگاهی( ازاتیامکانات و تجه
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بنا به نظر  رییتغ تیبوده و قابل هیاول شفرضیشده پ انیب ریر ارتفاع )مقادمت 2.4متر عرض، 

)مسافران  ستادهیمسافران ا یفضا برا ینفر نشسته و باق 5 ،یشنهادیپ تیطراح دارد(. ظرف

 کنند( یاستفاده م Leaning railگاه  هیتک لیاز ر ستادهیا

 متر  3طول آن  یکامل است ول ستگاهیمانند ا حاتیمتوسط: ابعاد و توض اسیبا مق ستگاهیا

بنا به نظر طراح دارد( است با در نظر  رییتغ تیبوده و قابل هیاول شفرضیشده پ انی)مقدار ب

از  ستادهی)مسافران ا ستادهیمسافران ا یفضا برا ینفر و باق 2نشسته  یشنهادیپ تیگرفتن ظرف

 کنند( یاستفاده م Leaning railگاه  هیتک لیر

 با سرپناه و  ستگاهیجهت نشان دادن مکان ا یالمان عمود کی یحداقل: دارا اسیبا مق ستگاهیا(

تواند  یبنا بر نظر طراح م ستادنیا اینشستن  یبرا ی)محل ستگاهیبدون سرپناه( و  بدون سازه ا

 باشد. یشود( م شنهادیپ

 اسالمی یرانیا یدر ارتباط با اصول معمار ژهیبه و یمعمار حیتوجه به ارجاعات صح  

  اهدافجهت خلق اثری ماندگار، شاخص و هماهنگ با در   نگاهی نو در طرحتأکید بر خالقیت و  

 .طراحی به صورت یک سمبل یا نماد و حجم شهری؛یا یک المان در نظر گرفته شود 

 امکان توقف و انتظار راحت مسافران 

  استانداردهای ترافیکی در نظر گرفته شود.عبور و مرور اشخاص و وسایل نقلیه با در نظر گرفتن 

متر در نظر گرفته  یسانت 75هر نفر  ینشستن برا یمتر و فضا یسانت 45 نیاز زم ی)ارتفاع سطح صندل

 شود(

  ، های شب و روز توجه به جلوهنمای ظاهری و طرح بصری 

 ارتفاع متناسب جهت  و توجه به مقیاس انسانی در ترکیب احجام و صرف و نحو فضا 

  آن قابلیت اجرای اقتصادی وتوجه به نکات فنی و اجرایی در طراحی 

 و  های آتی نگهداری توجه به انتخاب صحیح مصالح به منظور سهولت در تهیه، ساخت و تعمیر

  همچنین شرایط آب و هوایی شهر قزوین

  دارا بودن سطوح تبلیغات 

 

 :یطراح یها تیمحدود

 یمصالح مقاوم در برابر ضربه و آتش سوزاستفاده از  –

 ستگاهیبدنه ا یبر رو یسیشعارنو تیعدم قابل –

 در نظر گرفته شود که قابل سرقت نباشد یبه گونه ا ستگاهیا یاجزا –

 توجه به زاویه ها،ارتفاع و فاصله ها برای نظافت آسان -

 

 :طرح یابیارز یارهایمع

 ) دارای امتیاز ویژه( یاسالم یرانیا یدر ارتباط با اصول معمار ژهیبه و یمعمار حیوجه به ارجاعات صح– 



 

  3  
 

 شهرداری                                                                                                                             ایستگاه اتوبوس شهر قزوینمسایقه طراحی 

 قزوین قق قز

 یریو انعطاف پذ تیجذاب ت،یخالق_ 

 (ژهیو ازیامت ی) دارا داریپا یو اصول معمار یستیز طیتوجه به مسائل مح_ 

 مطلوب یشب و امکان نورپرداز ینما تیفیک –

 میتوجه به اقل –

 شهر نهیشیو پ تیتوجه به هو –

 (گریکدیدر کنار  ستگاهیا کیاز  شیبودن )امکان استقرار بمدوالر  –

 یریپذ تیرو –

 یغاتیتبل ای یاطالع رسان یتابلوها هیامکان تعب –

 (…و طیهوشمند بودن )خدمات پرداخت، کارت بل –

 توجه به اقتصاد پروژهو   یضوابط فن تیبودن و رعا ییاجرا –

 مختلف یگروه ها یبرا یریو توجه به دسترس پذ ادهیسهولت حرکت پ –

 موجود در اسناد مسابقه ینامه ها نییضوابط و آ تیرعا –

 حمل و نصب آسان تیقابل –

 بایرغم داشتن منظر ز یطرح عل یساز یامکان سر –

المان را  کیشوند تا  بیترک گریکدیدر محل نصب با  ستیبا یکه م یچند قسمت یاز طرح ها حایترج –

 به وجود آورند، اجتناب گردد.

 

 داوران: هیئت

 :ی عبارتند از هیئت داوران مسابقه

 ره(  ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب یو شهرساز یدانشکده معمار سیئر -یمیکربرزیدکتر فر یآقا( 

 نیقزو یدانشگاه آزاد اسالم یو شهرساز یدانشکده معمار سیرئ -یلیسه نیدکتر جمال الد یآقا 

  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین –آقای دکتر کامران زندی 

 نیاستان قزو یسازمان نظام مهندس رهیمد تایعضو ه -ارباب  یمهندس عل یآقا 

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین -خانم مهندس زرآبادی 

 جوایز:

 جوایز مسابقه عبارتند از:

   میلیون ریال 150نفر اول: 

  میلیون ریال 100نفر دوم : 

  میلیون ریال 50نفر سوم : 

 .شد خواهد اهدا یادبود لوح دهم تا اول برندگان به
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 نام: ثبت 

تکمیل فرم و ارسال به ایمیل مربوطه نسبت به  15/08/1400توانند حداکثر تا تاریخ مندان میعالقه  -

 اخذ کد رهگیری اقدام نمایند. هت ج

 .است ممنوع آثار روی بر( حقوقی یا حقیقی اشخاص) کنندگان شرکت لوگوی یا نام درج –

 .است رایگان مسابقه در شرکت برای نام ثبت  –

 مسابقه: تقویم

 15/08/1400الی 25/07/1400زمان فراخوان : از 

 10/09/1400 تا زمان تحویل مدارک:

 25/09/1400زمان داوری : 

 روز حمل و نقل26/09/1400زمان اعالن نتایج و برگزاری مراسم: 

 آئین نامه و شرایط اختصاصی مسابقه:

  شرکت در این مسابقه برای عموم )دانشجویان، فارغ التحصیالن و دفاتر طراحی و مشاوره( آزاد

 .است

   در مورد افراد حقیقی که به صورت گروهی در مسابقه شرکت خواهند نمود تنها فردی را که با

 .کند جهت انجام مراحل مسابقه به رسمیت می شناسدعنوان سرگروه ثبت نام می 

  برگزارکننده مجاز است آثار رسیده را پس از اتمام مسابقه به نحو مقتضی و با ذکر مشخصات

 .صاحب طرح و اثر منتشر نماید

  طرح ها و آثار ارائه شده مسترد نخواهد شد. 

 باشد.اولویت عقد قرارداد طراحی با نفرات برگزیده می 

  برگزارکننده در قبال تاخیر و یا خسارت وارده به مدارک قبل از تحویل آن به دبیرخانه، مسئولیتی

 .را بر عهده نمی گیرد

  ارسال اثر توسط شرکت کنندگان به منزله قبول مقررات است. 

  ارسال اثر توسط شرکت کنندگان به منزله اعالم مالکیت اثر است. در صورت اثبات عدم صحت این

 شود.می، شرکت کننده مورد نظر از مراحل مسابقه حذف موضوع

 ه آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه مسابقه ارسال شود به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد ب

 .شد

 یمورد بررس یینشان داده شود تا نکات اجرا قیبه صورت دق دیطرح ها جنس مصالح با هیدر کل 

 حذف خواهند شد. ینباشد از داور صیآن قابل تشخ یمصرف الیکه متر یی. طرح هارندیقرار گ
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 تحویلی: مدارک

  (گروه اعضای معرفی) پیوست پرشده فرم 

 از فارغ شوند، مطرح دیگری قالب در که آثاری و هستند قبول قابل زیر قالب در مسابقه در کننده شرکت آثار

 .گردندمی حذف مسابقه از محتوایشان،

 شامل : 70در  50شیت بدون نام و نشان و در قطع  4شیت و حداکثر  2 حداقل 

  200/1سایت پالن 

  50/1پالن 

 50/1 مقاطع و نماها 

  هامتریال نمودن مشخص باالو کیفیت با بعدی سه تصاویر 

  داخل به بیرون از ناظر دید پرسپکتیو و بیرون به داخل از ناظر دید پرسپکتیو 

  کلی ایده و کانسپت شرح 

 شب در نورپردازی نظرگرفتن در با طرح نمایش 

  در برگه   پروژه توضیحA4 :شامل 

 شنهادیپی هایتکنولوژی و سازه مصالح، توضیح 

 مسابقه با برخورد روش و طراحی مبانی 

 صورت به و باال کیفیت با ارسالی اطالعات کلیه حاوی فایل ارسالی JPG  وDWG 

 تنها عامل شناسایی، کد  و است ممنوع فشرده تحویلیها و لوح شیت روی بر لوگو یا اسم درج

 ی باال، سمت راست درج شود.کننده است، که باید در گوشهشرکت

 مدارک: تحویل

ایمیل به  از طریق، مدارک مسابقه را  9 ماه 15روز  14 ساعت تا باید مسابقه در کنندگانشرکت  –

 .نمایندیا شخصاً تحویل  ارسال مسابقه دبیرخانه

 مسابقه: دبیرخانه

 صیاد شیرازی، خیابان شهید آوینی، جنب آتش نشانی، سازمان خدمات طراحی. شهیدبلوار  قزوین،آدرس: 

 24داخلی  02833796801-3:  شماره تماس 

Website: www.Tarahi.qazvin.ir 

Email: qazvin.busstop1400.co@gmail.com 


