
 نگاه عاشورایی ملی جشنواره معماریآئین نامه و تقویم اجرایی بخش 

 

سی     شنا شانه  ستفاده  و ن صر  از ا شانه ای  عنا ست  مقوالتی از یکی ن ستم  قرن در اگرچه که ا سی  مورد علمی صورت  به بی  رارق برر

شد  کهن تمدن های فرهنگ و موتیف های بنیادی ترین از یکی اما، گرفت سی    . می با شنا شانه   رب مطالعه ای می توان را شهری  ن

  درباره هریش  نشانه شناسی   . ارتباط اند در شهر  با مستقیم  صورتی  به یا و دارند تعلق شهر  به یا که کرد تعریف نماد ها و نشانه ها 

  نینهمچ و نشانه ای  دستگاه های  و نشانه ها  سایر  با و شهر  کلیت با یکدیگر، با ها آن روابط, ها آن کارکرد, نشانه ها  این مفاهیم

شانه ها  این درونی روابط درباره شانه  کارکردهای. می کند مطالعه ن سازه ای      ن شامل  شی،   ، آفرین غرور بخش، هویت شهری  ارز

 ... می باشد.و شهر برای نمادی

امان دهی بصری و ارتقای  بر هویت بخشی و س مبنی خود اهداف راستای نگاه عاشورایی موسسه آموزش عالی فردوس در جشنواره

سازی   یشهر سیمای  کیفی  سایر عالقه     شهرها به منظور خوانایی و به سازان، هنرمندان و  سمه    ، از کلیه معماران، طراحان، مج

  فیتکی که آنجایی از. نمایند شرکت نگاه عاشورایی جشنواره ملی  در گروهی یا فردی صورت  به که نماید دعوت می محترم مندان

ساس  افزایش با شهری  محیط صر    شد،  خواهد عملکرد ها بهبود باعث زندگی، محیط به شهروندان  تعلق اح باال بردن کیفیت عنا

. به بیان ساده   باشد  می جشنواره  این برگزاری مهم اهداف از یکی عنوان به عناصر سازی این   کاربردیو  شهری  فضای موجود در 

 تر می توان گفت که این جشننننواره به دنباگ نگاهی هنرمندانه به هنجار ها و جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی می باشننند.                
 

 محور های برگزاری:

 طراحی المان -1

   شهریطراحی المان تقاطع ها و میادین موجود 

  شهریطراحی المان پنارک و فضای سبز 

 محیطی یطراح -2

 استفاده خالقانه از نارسایی های شهری 

  شهری نامطلوب بهره گیری از فضاهایخالقیت با 

 ارتقای فضای شهری با عناصر غیرمنتظره 

 ایجاد المان با عناصر طبیعی 

  محیطی نقاشی هایاستفاده از 

 نورپردازی و توجه به معماری شب 

 نشانه های رفتاری و محیطی -3

 و ایجاد تعامل اجتماعی فعاگهویت فرهنگی  آثار معرف 

 سطح رفتار ادراکی آثار باال برنده 

 رفتار خاص )هنجار اجتماعی( آثار مروج و مشوق 

 طراحی معماری -4



 ایجاد فضاهای شهری و یا بهبود به عملکرد آنها 

  با هدف باز دارندگی از ناهنجاری های اجتماعیطراحی های گرافیکی بر عناصر شهری 

 

 معیار های طراحی:

 باشد. ساگایام  کلشهری در  استفادهجهت طرح باید کامالً منحصر به فرد، شاخص، دارای هویت و دارای ویژگی های الزم  -1

 و ارتقا کیفیت فضای شهری ی دینیحفظ ارزشها -2

 یشهر اجتماعی و فرهنگی جایگاه تعیین -3

 کلیه ایام ساگدر  شهر به بخشی هویت -4

 و با رویکرد عاشورایی )خالقیت( ذهنی و مفهومی عرصه در فضایی تنوع افزایش -6

  اطراف محیط و بستر با هماهنگی -7

 المان جایی جابه امکان و سریع اجرای قابلیت -8

 (باز فضای در اثر ماندگاری) فنی و اقتصادی نظر از بودن بهینه -9

 و در عین حاگ به نمایش در آوردن نگاه عاشورایی رعایت معیار های طراحی ایرانی اسالمی -10

 اثرهمخوانی با وجه تسمیه میادین یا محله ها و نحوه ارتباط آن با  -11

 بیان فرهنگ عاشورا در عناصر شهری -12

 رشادت و ...( شهادت، استفاده از ارزشهای عاشورایی در مفهوم طرح ) ایثار، -13

  

 :جشنوارهشرایط 

 .برای همه عالقه مندان آزاد می باشد مسابقهشرکت در این  -1

به عنوان مسئوگ گروه جهت ارتباط با  را یک نفر می نمایند، می بایستافراد حقیقی که بصورت گروهی در جشنواره شرکت  -2

 کرده تا آن شخص به عنوان نماینده گروه در سایت ثبت نام نماید.دبیرخانه تعیین 

 هنرمند آزاد می باشد.تعداد ارائه آثار توسط هر  -3

 مرحله ای ) انتخاب بر اساس مدارک ارسالی( صورت می پذیرد. تکبه صورت مسابقه  -4

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. ،ارساگ شود جشنوارهآثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه  -5

 است. جشنوارهارساگ اثر توسط شرکت کنندگان به منزله پذیرش شرایط  -6

 میر عودت داده جشنواره پس از اتمام داوری به صاحب آثرسیده به دبیرخانه  فیزیکی رصورت تمایل شرکت کننده آثدر  -7

 شود و هزینه پست آن به عهده صاحب اثر می باشد.

 کمیته برگزاری در قباگ تأخیر و یا خسارات وارده به مدارک قبل از تحویل آن به دبیرخانه مسئولیتی نخواهد داشت. -8

 تمامی امتیازات مادی و معنوی به صاحب اثر تعلق خواهد گرفت. -9

 خواهد بود و از طریق دبیرخانه اطالع رسانی خواهد شد. جشنوارهتصمیم گیری درباره موارد پیش بینی نشده بر عهده دبیر  -10



 :نحوه ارائه طرح های حجمی یا سه بعدی

  http://www.ferdowsconferences.irسایت ثبت نام در  -1

 ،به صورت افقی 50*70حداکثر بر روی دو شیت ) ارائه کلیه نقشه ها و طرح ها شامل پالن، نما، پرسپکتیو و ایدئو گرام  -2

 ( dpi 300و  JPGفرمت 

)  نحوه نورپردازیدر صورت لزوم، ارائه به کار رفته جهت ساخت در ابعاد واقعی و رنگ  و جزئیات اجرایی و معرفی مصالح -3

 ( Wordارساگ در فایل 

 با کیفیت باال  JPGو یا به صورت دستی در قالب  فایل اتوکدقالب ارائه تمامی نقشه ها در  -4

 سه بعدیارائه طرح به صورت سه بعدی در یکی از نرم افزار های  -5

 7) پس از تایید نهایی طرح توسط داوران و اعالم منتخبین توسط دبیرخانه، منتخبین تا تاریخ ماکت حجمی از طرح ارائه  -6

 جهت ساخت ماکت نهایی فرصت دارند. ( 1398 ماه فروردین
 

 

 شامل نقاشی دیواری، حجم های دو بعدی و... نحوه ارائه طرح های دو بعدی

 http://www.ferdowsconferences.irثبت نام در سایت  -1

 "اختیاری " ( dpi 300و  JPGبه صورت افقی، فرمت  50*70شیت  یکارائه طرح ها شامل نما و ایدئو گرام )بر روی  -2

)  نحوه نورپردازیدر صورت لزوم، ارائه به کار رفته جهت ساخت در ابعاد واقعی و و رنگ  جزئیات اجرایی و معرفی مصالح -3

 ( Wordارساگ در فایل 

 عکس ( 3تصاویر از چند زاویه مناسب ) حداقل ارائه  -4
 

 تذکر:

 تنها ضروری می باشد که کد ملی شرکت کننده درج گردد. .در شیت ها به هیچ عنوان نام، لوگو یا عکس شخصی قرار نگیرد -1

 .ارساگ گرددآدرس پستی  و یا به سایت جشنوارهمدارک فوق بایستی به  -2

 بایستی بر روی یک حلقه لوح فشرده نیز ذخیره و ارائه گردد. در صورت ارساگ پستی کلیه مدارک خواسته شده  -3
 

 معیارهای داوری:

 ها مدنظر قرار خواهند گرفت:داوری پروژه معیارهای عمومی زیر در

 عاشورایی نگاهبا  طرحخالقیت و نوآوری در طراحی با توجه به ویژگی های خاص پروژه و همخوانی  -1

 مواجهه خالقانه با ویژگی های خاص پروژه  -2

 در طرح  عاشورایینحوه مواجهه با معیار های  -3

 ت ضوابط و معیار های طراحی شهریرعای -4

 پروژه بودن قابلیت اجرایی -5

 کپی نبودن و منحصر به فرد بودن طرح ارائه شده -6
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 وایز:ج

 میلیون ریاگ چهل و پنجلوح افتخار و تندیس مسابقه، نفر اوگ: 

 میلیون ریاگ سی و پنجلوح افتخار و تندیس مسابقه، نفر دوم: 

 میلیون ریاگ بیست و پنجلوح افتخار و تندیس مسابقه، نفر سوم: 

  جهت ساخت و نصب در سطح شهر  مراجع ذیربطمعرفی طرح های برتر به 

 .به کلیه شرکت کنندگان در مسابقه گواهی شرکت اهدا خواهد شد 

 بخش معماریدبیر 

 ایمان میرشجاعیان حسینی آقای مهندس

 هیئت داوران

 دکتر علیرضا شیخیآقای 

 دکتر مهدی مداحی آقای

 آقای مهندس علی آدینه 
 

 مسابقه:تقویم 
 

 موضوع تاریخ ردیف

 دریافت آثار و کد گذاری اسفند 15 1

 اوری آثارد فروردین ماهاوگ  دهه 2

 اعالم نتایج داوری فروردین ماهاوگ  دهه 3

 ارساگ ماکت نهایی توسط منتخبینمهلت جهت  فروردین ماه 7لغایت  1 4

 افتتاحیه نمایشگاه  فروردین ماه 17 5
 

 دبیرخانه:

  نگاه عاشورایی جشنواره ملیدبیرخانه  –موسسه آموزش عالی فردوس  – 30کالهدوز شهید  –بلوار شهید کالهدوز  –مشهد 
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