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  مسابقه نامه شیوه

 تنکابن( ره)  خمینی امام میدان معماریطراحی 

 

 

 

 

 

 

 
 

 به را نامه شیوه این گردد می درخواست کنندگان شرکت تمامی از

با دبیر سابقه  در صورت داشتن هر گونه ابهامی، و نمایند مطالعه دقت

 هماهنگ نمایند.

 سعیده پورنورعلی : مسابقهدبیر 
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 خدا بنام

 منظوره ب و سفارش شهرداری تنکابن  به ،تنکابن ( ره)  خمینی امام میدانطراحی  معماری مسابقه -1

 الگوهای از برگرفته باالتر، کیفیت با و تر اجرایی و تر مناسب های طرح و ها انگاره به دستیابی

  .شود می برگزارحفظ ارزش های واالی انقالب اسالمی  در راستای  و ایرانی شهرسازی و معماری

 .شد خواهد گیری بهره مقتضی نحو به قبلی مطالعات و مستندات تمامی از مسابقه این برگزاری در بنابراین

 :شود می برگزار زیر ارکان با تنکابن( ره)  خمینی امام میدانطراحی  معماری مسابقه -2

 شهرداری تنکابن    :مسابقه کننده برگزار -

 پورنورعلیسعیده    :مسابقه  مدیر -

 محمدرضا کهزادی –علیرضا مشهدی میرزا  –نیما مکاری    : داوران -

  مسابقه سایت در کنندگان نام ثبت  : شرکت کنندگان  -

 مسابقه و برگزاری فرایند در اقدامات تمامی که کنند می تعهد مسابقه مدیر و داوران هیأت مجری، -3

 و معماری طراحی مسابقات برگزاری جامع نامة آیین"طبق تنکابن( ره)  خمینی امام میدان معماری

 آیین این متن .شود برگزار فرهنگی انقالب عالی شورای  1381.12.20مورخ  513جلسه  مصوب "شهرسازی

 در مسابقه قبال در خود تکالیف و حقوق از مسابقه ارکان سایر و دهندگان مسابقه آگاهی برای نامه

 آن دهندگان مسابقه تمامی شود می توصیه .است دریافت قابل مسابقه سایت از آن، فرایندهای تمامی

 .کنند مطالبه مسابقه دبیر از را آن اجرای آن، مفاد به تعهد ضمن و مطالعه را

 طبق دهندگان مسابقه های پرسش به مسابقه، برگزاری مراحل تمامی در است موظف مسابقه مدیر -4

 پرسش نام ذکر بدون و پرسش همراه به را پاسخ به که ترتیب بدین گوید، پاسخ مرجع نامه آیین

 باره در بخشی آگاهی همراه به رسانی اطالع اینگونه .برساند کنندگان شرکت تمامی اطالع به کننده

 .شد خواهد انجام مسابقه سایت طریق از الزم، موارد سایر و رویدادها

 :است شده تعیین زیر ترتیب به مسابقه جوایز -5
  : سکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر 5رتبه اول 

  : سکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر 3رتبه دوم 

  : سکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر 2رتبه سوم 

 نفرات چهارم تا دهم : لوح تقدیر 

 از پس داشت خواهد اختیار وی و باشد، می کننده برگزار به متعلق مسابقه آثار تمامی معنوی حقوق -6

 عمومی یا اختصاصی های بولتن بصورت یا تخصصی نشریات در را آنها از بخشی یا تمام مسابقه پایان

 .سازد منتشر
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 مهم : رویدادهای تاریخ -7
 ..........................................................................................................96.11.20مهلت ثبت نام 

  96.12.2آثارمسابقه ...................................................................................................تحویل 

 ........................................................................................................................96.12.3داوری 

 96.12.4نتایج داوری و اهدا جوایز............................................................................... اعالم 

 اهداف مسابقه : -8
 باشد مستقیم تماس در مسابقه اصلی عنوان با باید اثر نهایی فرم. 

 باشد دارا را شهری نشانه یک به شدن تبدیل قابلیت باید اثر نهایی فرم. 

   باشد نزدیک آن واالی های ارزش و کشور انقالبی فرهنگی های ریشه به بودن بدیع اذن در باید اثر نهایی فرم. 

 باشد داشته اجرایی قابلیت بایست می نهایی فرم. 

 شود طراحی پروژه حماسی – نمادین عملکرد به توجه با اثر یادمانی فرم . 

 باشد داشته نمادین و محتوایی قرابت مسابقه موضوع با باید بودن بدیع اذن در فرم. 

 شب در المان نورپردازی به دادن اهمیت 

 باشد می تنکابن امام میدان طراحی مسابقه اصلی اهداف از( تنکابن شهر)  پروژه زمینه به دادن اهمیت. 

 مدارک مسابقه : -9

 ایشان به پیامک یا ایمیل طریق از و شده تأیید سایت در ایشان نام ثبت که شرکت کنندگان از هریک از

مدارک زیر را در محلی   96 اسفند 2تاریخ   18 ساعت از قبل تا که شود می درخواست است، شده اطالع داده

 :دهند تحویل رسید، خواهد اطالع به سایت همان طریقاز  که 

 هرگونه بدون رنگ، سفید متری سانتی نیم بورد فوم روی شده نصب سفید 1 آ قطع در برگه یک 

نقشه ها، رندرها، تصاویر و دیاگرام های  شامل آمد، خواهد در نمایش به عمومی بصورت که  حاشیه،

 تولید فرم به نحوی که به طور کامل نشانگر ایده طراح باشد.

 قالب در ( شیت تصویری فایل حاوی فشرده لوح حلقه یک ( JPG  دفترچه نگارشی فایل و )دوقالب  در

M.S.Wordو PDF) 

  ماکت اختیاری می باشد.ارائه 

  یک برگA 4  .بدون ذکر نام و فقط توضیحات که دربرگیرنده مفاهیم شکل دهنده پروژه باشد (

 پروژه به همراه کد شرکت کننده(

 فرم ثبت نام شرکت در مسابقه 

 توضیحات : -11
 خاص، های بزرگنمایی و موضعی های برش و ها پالن جداول، نمودارها، قراردادن فوق، حداقلی موارد بر عالوه 

 کند، کمک ایده معرفی به که صورتی در ، 1 آ شیت روی در اینها به شبیه و ماکت از عکس بعدی و سه تصاویر

 .ندارد مانعی

 کناره به چسبیده و پایین چپ سمت گوشه در متر سانتی 2 در 5 ابعاد به افقی مستطیلی شده، طراحی شیت در 

 شده داده او به نام ثبت تأیید از پس که دهنده مسابقه هر اختصاصی رهگیری شناسه و شود، قرارداده شیت،

 .شود نوشته آن در است،
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 به که اینها، پشت و داخل یا فشرده لوح یا شیت روی عالمت یا نام نوشته، هرگونه درج رهگیری شناسه جز 

 می مسابقه فرایند از شده ارائه مدارک حذف موجب برود، آن احتمال یا کند کمک دهنده مسابقه شدن شناخته

 .است ممنوع فارسی، غیر اعداد و حروف بکارگیری همچنین .شود

 پاکت، روی رهگیری شناسه درج با و بگیرد، قرار 5 آ قطع به سفیدرنگ پاکت یک داخل دفترچه و فشرده لوح 

 .شود تحویل

 شده درج آن روی رهگیری شناسه که رسیدی مسابقه، مدیر هب مدارک تحویل هنگام در دهنده مسابقه هر 

 ارائه باید جایزه دریافت برای رسید برگه همان دهنده، مسابقه شدن برنده صورت در .کرد خواهد دریافت است،

 یا ارسال نادرست روش سبب به مدارک دیدگی آسیب قبال در مسئولیتی مسابقهمدیر و مجری حال هر به .شود

 .ندارند آنها بندی بسته

 و پذیرفته را نامه شیوه این شرایط دهنده مسابقه که است آن منزله به مسابقه، سایت در نام ثبت تأیید 

 تضمین را دهندگان مسابقه یکایک حقوق مراعات و نامه شیوه این اساس بر مسابقه انجام نیز مسابقه مدیریت

 .کند می

 تنکابن : خمینی  عکس های هوایی از موقعیت میدان امام -11
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 ی از اطراف میدان امام خمینی تنکابن :یعکس ها -12
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 تنکابن : چشمه کیله عکس هایی از پل  -13

 

 

 
 


