
 

 " آوج ی یادمان شهدا " طراحی اولیه معماری مسابقه فراخوان

 احداث ، اسالمی _ ایرانی معماری و فرهنگ های گاه جلوه به آن تبدیل و شهر این ارتقاءجایگاه برای آوج شهرداری

 به " رضایی حاج طیب شهید " بزرگداشت شهدای آوج و  مراسم برگزاری برای اخص بطور را آوج ی شهدایادمان 

ه  وبرای دستیابی ب. دارد اقدام دست در ، عمومی فضاهایی بعنوان ، آوج به گرانقدر شهید آن تولد محل انتصاب واسطه

 . است شده دیده تدارک مسابقه اینطراح اولیه معماری یادمان فوق  

 نیازهای به پاسخگویی و مختلف کارکردهای از برخورداری عین در خود ذهنی جایگاه دلیل به " آوج شهدا یادمان "

 ستردهگ بینابینی فضاهای شهرآوج دیگر سوی از ، میشود اهمیت واجد نیز شهری درمنظر اصلی عنصری عنوان به شهر،

 ییهاافض چنین(. است شهر حومه و شهر مرکز بین منفصل فاصله ، مسابقه این در بینابینی فضای از منظور)دارد ای

 یمتفاوت های ترکیب آن حومه و شهری هسته متفاوت های نقش جمله از شهر اجزای دائم تنوع دلیل به معمول طور به

 و زندگی ایجاد با تا شده سعی و است یافته افزایش اخیر های سال در فضاها این اهمیت فزاینده، طور به و. دارند

 درستی به ها طرح این اگر.شود کاسته شهری داخل مشکالت از و برآورده نیز را اجتماع نیاز ، جدید محیطی شرایط

 بود خواهد متفاوت ارزش و معنا با جدید عمومی های مکان آن نتیجه ، شوند عملی

 در هک است متفاوت یارزش و معنا با"یادمان شهدای آوج  " طرح اولیه معماری برای پیشنهاداتی دنبال به مسابقه این

 رافیتوپوگ یا آوج شهر ورودی در واقعی محل باید دهندگانپیشنهاد . دنباش داشته ظهور و بروز  امکان بنابینی شهر

 . دهند قرار پایه عنوان به را"یادمان شهدای آوج  " احداث طرح و کنند تصور را سایت

 :مسابقه شرایط

 .کنند انتخاب احیطر برای را محدوده زمین تمام یا قسمتی توانندمی کنندگانشرکت

 : باشد زیر هایویژگی از یکی حداقل شامل باید هاطرح یهمه

 شناختینشانه ایجابات و نمادین هایارزش از منبعث مفهومی طرح از برخورداری

 مقیاس نظر از متناسب نیز و بدیع و مناسب احجام از استفاده

 مربوطه جزئیات طراحی در نوآوری و دقت

 عملکرد به بهینه گوییپاسخ

 فنی صحت و استواری پایداری،

 ایسازه سیستم نظر از خالقانه طرح و بدیع فرم از برخورداری

 نوین مصالح نیز و کشور در متداول مصالح و مواد کاربرد و ساخت فناوری به توجه

 زمینه با سازگاری

 مجموعه مختلف هایسمت در رهگذران عبور سرعت با متناسب فضایی و بصری درک قابلیت

 اقلیمی شرایط و پیرامونی محیط به توجه



 خاص روزهای و هامناسبت و سال مختلف فصول و روزشبانه طول در مطلوب جلوة به توجه

 پیرامونی یمنطقه با ارتباط

 

 

 : هاکنندهشرکت شرایط

 مهندسی منظر، معماری، از کارشناسی دانشجویان و دکتری، و ارشد کارشناسی دانشجویان از ایچندرشته هایگروه

امل اسم ش مسابقه این در نامثبت. کنند شرکت توانندمی نیز انفرادی افراد. است پذیرامکان مرتبط هایرشته و عمران،

ملیون ریال به حساب شهرداری آوج 3نویسی به همراه مشخصات درخواستی در سایت مسابقه همچنین پرداخت مبلغ 

 سابقه می باشد .، بابت دریافت دفترچه مطالعات و یک عدد سی دی مربوط به نقشه ها و طرح سه بعدی محدوده م

 : در مرحله اولآثار ارائه نحوه

 ارائه خواهد شد .  70*50کلیه نقشه ها حداکثر در دو شیت شاسی شده  بابعاد 

 ۱:500سایت پالن در مقیاس  

 ۱:200 مقیاس در پالن

 ۱:200 مقیاس در نما

 )دو مقطع( ۱:200 مقیاس مقطع در

 ۱:۱00بزرگنمایی بخشهایی از پالن 

 ۱۱00بزرگنمایی بخشهایی از نما 

 نهایی طرح از پرسپکتیو

 طرح کلی های ایده و کانسپت شرح

 اختیاری صورت به کامپیوتری بعدی سه و ماکت ارائه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 داوران هیات

 بهشتی محمد سید مهندس آقای جناب

 طباطبایی  محیطدکتر احمد  آقای جناب

 حسین سلطان زاده دکتر آقای جناب

 طالبیان حسن محمد دکتر آقای جناب

 علیرضا قلی نژاد پیر بازاری دکتر آقای جناب

 مشاور ارشد مسابقه:

 جناب آقای حمید حیدری مهوار

 طراح مسابقه:

 علیرضا قلی نژاد پیر بازاری دکتر آقای جناب

 مدیر مسابقه:

 دکتر محمد مهدی همتی

 :مسابقه جوایز

 تقدیر و منتخبی از صنایع دستی نفیس آوج .ملیون ریال ، لوح  300مبلغ : اول نفر

 ملیون ریال ، لوح تقدیر و منتخبی از صنایع دستی نفیس آوج .200مبلغ : دوم نفر

 ملیون ریال ، لوح تقدیر و منتخبی از صنایع دستی نفیس آوج .۱50مبلغ: سوم

 نفیس آوج .ملیون ریال ، لوح تقدیر و منتخبی از صنایع دستی 30چهارم و پنجم هر یک : مبلغ

 ملیون ریال ، لوح تقدیر و منتخبی از صنایع دستی نفیس آوج .۱0ششم تا دهم هر یک : مبلغ

کلیه حقوق آثار ارسالی در اختیار برگزار کننده مسابقه می باشد و شرکت کنندگان از این بابت هیچگونه مطالبه :توجه

 .آمد خواهد در نمایش به داوری متقاعب نمایشگاهی در برگزیده آثار ای نخواهند داشت همچنین 

 

 


