
دانشگاه صنعتی شیراز یادمان شهید گمنامطراحی دبیرخانه مسابقه   

 :مسابقه موضوع

 به ،مسابقه ای را برگزار نماید «دانشگاهیادمان شهید گمنام » پروژه اجرای و طراحیجهت  دارد، نظر در صنعتی شیراز دانشگاه

 .است مدنظر( 19*18) مترمربع 342 حدود مساحت به زمینی در یادمان محوطه طراحی منظور همین

 :پروژه فضایی برنامه

 (متر 6حداکثر ارتفاع یادمان: ) مترمربع 50و حداکثر  36زیربنای یادمان حداقل  –

 پروژه محوطهفضاسازی مابقی  –

 :مدنظر معیارهای

 صنعتی شیرازدانشگاه  محوطه درون با معنادار ارتباط برقراری در یادمان نقش –

 ) نظیر مصلی و ... ( صنعتی شیراز دانشگاه موجود های ساختمان مجموعه کالبدی هویتی شاکله به احترام –

 شهید گمنام مقبرهجایگاه  خور در وزین طراحی کیفیت حفظ به الزام –

 :مهم های زمان و مسابقه برگزاری نحوه

 اجازه شهرسازی و ...، عمران، مرتبط به تخصص معماری طراحان و معماران )اعم از دانشجو و غیر دانشجو( کلیه 

 .دارند را مسابقه در شرکت

 آدرس در 25/11/1399 تاریخ تا مدارکبارگزاری  و( گروه) افراد مشخصات ثبت: اول مرحله  nahad.sutech.ac.ir  

 25/12/1399 تاریخ تا مسابقه دبیرخانه به طراحی مدارک ارسال: دوم مرحله 

 1400 /17/01 تاریخ تا: طرح ها داوری 

 21/01/1400 تاریخ تا: مسابقه نتیجه اعالم  

 ملی کارت اسکن: ارسال جهت نیاز مورد مدارک: *تبصره

 ت داوری صورت می پذیرد.امتیاز الزم هیأاهداء جایزه و رتبه بندی طرح های ارسالی، تنها درصورت کسب  : *تبصره

 نحوه ارائه:

 ،(شود ذکر مقیاس) آزاد مقیاس با طرح از عرضی برش و نما نقشه 

 بعدی سه تصاویر 

 طراحی پوستر 

 برآورد هزینه اجرای طرح 

 است ضروری طرح توضیح برای که نکاتی و طراحی فرایند طرح، کلی ایده حاوی دفترچه یک (A4) 

 قالب در دفترچه نگارشی فایل و عکس فایل قالب در شیتها تصویری فایل حاوی فشرده لوح PDF و WORD 

 

 یداور مرحله به سپس و شد خواهد داده تطابق پروژه فضایی برنامه با ابتدا ها نقشه است، ذکر به *الزم

 .شودمی داده ارجاع

 تحویل دبیرخانه به مقرر زمانی بازه در حضوری صورت به یا و پست طریق از میبایست فوق مدارک *

 شود داده

 



دانشگاه صنعتی شیراز یادمان شهید گمنامطراحی دبیرخانه مسابقه   

 :تذکر

 باشد می متفاوت ایده و طرح 2 حداکثر ارائه به مجاز کننده شرکت هر. 

 و تلفن شماره نشانی، طراح، نام پروژه، نام. نشود ذکر طراح … و آرم لوگو، نام، مسابقه پوسترهای از هیچکدام روی 

 .شود نوشته فرم و پاکت روی فقط دورنگار

 دانشگاه صنعتی شیراز می باشد کیت حقوقی طرح برگزیده، منحصراً در اختیارمال. 

 

 :مسابقه داوران

 داور( 2دانشگاه صنعتی شیراز ) عضو هیئت علمی دانشکده عمران 

  (داور 2) دانشگاه شیرازمعماری هنر و عضو هیئت علمی دانشکده 

 ( 1نماینده عمرانی دانشگاه صنعتی شیراز )نفر 

 :مسابقه جوایز

  :ریالمیلیون  100طرح برگزیده 

 .از طرح های دوم تا پنجم نیز تقدیر به عمل می آید 

  :مسابقه دبیرخانه

  یادمان شهید گمنام طراحی دبیرخانه مسابقه – دانشگاه صنعتی شیراز –روبروی فضل آباد  –بلوار مدرس  –شیراز- 

 71557-13876کد پستی: 

  می باشد 071-7354511شماره دبیرخانه جهت کسب اطالعات بیشتر. 


