
 

 

          سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان                                                                                                                                                                                                                        سازمان سیما ، منظر و فضای شهری شهرداری بندرعباس

 مقدمه: 

رشته تخصصی، در نظر دارد به منظور گرامیداشت متخصصین این عرصه    7سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان به نمایندگی از کلیه مهندسین در  

مشارکت همه هنرمندان و متخصصین این عرصه طراحی نماد به مسابقه  در استان اقدام به برگزاری مسابقه طراحی نماد مهندس نماید. در این راستا برای جلب  

ر همجواری و  گذاشته می شود.با توجه به اینکه فضاهای عمومی شهر از جمله خیابانها، میادین و فضاهای شهری عرصه مناسبی هستند که میتوانند به فراخو

در خور آن تعریف شود، لذا شهرداری بندرعباس اقدام به این مهم با مشارکت سازمان نظام  موقعیتشان در شهر به نام حرفه ای نامگذاری شده و هویت کالبدی 

 مهندسی ساختمان استان نموده است.

 موضوع مسابقه: 

  با مفهوم گرامیداشت متخصصین عرصه ساختمان و   استان   سازمان نظام مهندسی ساختمانساختمان مرکزی  بوستان جنب  در  واقع  طراحی نماد شهری مهندس  

 شهرسازی در استان 

 

 اهداف مسابقه: 

 قدردانی از جامعه مهندسی در قبال تعهد و تخصص در این عرصه -

 مند شدن حرفه ها در فضاهای شهری  تالش در جهت تقویت سرمایه اجتماعی شهر و مکان-

 دستیابی به ایده های نو و ارزشمند و شکل دهی به فضای شهری -

 عالقمندان و متخصصین جدید الورود به این عرصه ایجاد بستر مناسب برای -

 مخاطبین مسابقه: 

مسابقه مذکور به صورت عمومی برگزار می گردد و شرکت در آن برای دانشجویان، متخصصان رشته های معماری و شهرسازی، طراحی محیط، هنرهای  

 تجسمی و مجسمه سازی و سایر حوزه های مرتبط، آزاد می باشد. 

 

 



 

 :عوامل مسابقه

 کارفرما و مجری طرح: شهرداری مرکزی بندرعباس و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

 برگزار کننده مسابقه: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

 فرشته فدائی مدیر مسابقه:

 فاطمه امیرشکاری  مسئول دبیرخانه:

 )متعاقبا اعالم می گردد(  داوران مسابقه

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

 زمانبندی مسابقه: 

 01/09/99 انتشار فراخوان 

 )معموال دو هفته(  12/09/99آخرین مهلت ثبت نام 

 )معموال یک ماه پس از مهلت ثبت نام(  14/10/99 آخرین مهلت تحویل آثار

 24/10/99  اعالم نتایج داوری

 متعاقبا اعالم می گردد.   زمان اهداء جوایز و برگزاری نمایشگاه آثار

 شرایط ارائه طرح: 

 داشتن ارتباط موضوعی و مفهومی ایده ها و طرح ارائه شده با مفهوم مهندس-

 ین شده جهت اجرای طرح ارتباط بصری و محیطی با فضای تعی در نظر گرفتن ویژگی های الزم برای-

 یرانی و خارجی )مسئولیت هر گونه تخلف در این زمینه به عهده شرکت کننده می باشد(.اصالت طرح و پرهیز از هر گونه کپی برداری از آثار هنرمندان ا-

 داوری و انتخاب اثر بر اساس نگاه هنرمندانه و خالق هنرمند و طراحی و قابلیت اجرای طرح می باشد. -

 طراحی پایه و محوطه نصب نیز ارائه گردد. باید فضاسازی محل نصب اثر مورد تایید بوده و -

 نتایج پس از زمان داوری از طریق سایت سازمان اطالع رسانی خواهد شد. -

 انجام ثبت نام و پذیرش طرح صرفا با رعایت تمام موارد ذکر شده و در زمان تعیین شده در ساعات اداری صورت می پذیرد.-

 یا گروهی ثبت نام کنند.شرکت کنندگان می توانند به صورت انفرادی -



 الزم است کلیه متقاضیان شرکت  در مسابقه در زمان مقرر در سایت ثبت نام و کد رهگیری دریافت نمایند.-

 حقوقی انجام می گیرد.  شرکت و یا   شخص حقیقیثبت نام در مسابقه توسط یک نفر به عنوان  -

 فاقد نام و مشخصات طراح باشد و تنها کد رهگیری به صورت واضح قسمت باالی طرح سمت چپ درج گردد.  بایدکلیه مدارک ارسالی -

 درج هر گونه نام و مشخصات موجب حذف طرح می شود. -

 برگزار کننده می تواند نسبت به معرفی آثار در پایگاه اطالع رسانی خود با ذکر نام طراح اقدام نماید. -

از بین سه طرح یکی را برای اجرا انتخاب نماید و در صورت هر گونه موارد احتمالی جهت اجرایی شدن سه طرح برگزیده مختار   برگزار کننده مجاز است

 است از بین سایر طرحهای ارسالی یکی را انتخاب نماید. 

 جوایز مسابقه: 

 ریال  000/000/70 نفر اول 

 ریال  000/000/50   نفر دوم 

 ریال  000/000/30 نفر سوم

 سایر شرکت کنندگان لوح تقدیر و سپاس

 نحوه ی شرکت در مسابقه: 

به دبیرخانه مسابقه، مستقر در مدیریت آموزش،   (CDفرم ثبت نام و مدارک مورد نیاز به صورت لوح فشرده)، ارسال  تکمیل فرم ثبت نام مندرج در سایت سازمان

 توسعه و پژوهش سازمان

 ارائه طرح:

در فراخوان مسابقه    با تحویل موارد خواسته شده،آموزش، توسعه و پژوهش  با مراجعه به واحد    جهت ارائه آثار   ندان می توانند در مهلت تعیین شده عالقه م-

 شرکت نمایند. 

 ارائه طرح پیشنهادی و کانسپت همراه با طرح سه بعدی -

 تکنیک ساخت و ...(   -ابعاد -ارائه مختصات و مشخصات اثر)جنس-

 تکمیل فرم ثبت نام -

 شرکت در مسابقه به منزله پذیرش کلیه شرایط مسابقه می باشد. -

 مدارک مسابقه: 

 نقشه های وضع موجود و پارک مهندس و فضای پیرامون آن 

 تصاویر محدوده طراحی -

 فایل اتوکد موقعیت طرح-



 لینک ها: 

 اتوکد( )تصاویر، فایل مدارک مسابقه  /فرم ثبت نامراهنمای ثبت نام/ 

 معیارهای داوری: 

 میزان تطابق با موضوع مسابقه و انتقال پیام -

 خالقیت و نوآوری و بیان مفهومی طرح-

 میزان هماهنگی با سایت و بستر-

 تحقق پذیری طرح -

 نوآوری در مصالح -

 توجه به پرسپکتیوهای مختلف طراح-

 توجه به دید در شب -

 شناختی توجه به مسایل هویتی و زیبایی -

 توجه به جنبه های فنی و اجرایی-

 مدارک تحویلی مسابقه: 

 A4شرح ایده و مبانی نظری حداکثر یک صفحه -

 نقشه های فنی شامل پالن، نما، برش همراه با بزرگنمایی و مقیاس متناسب-

 انسانی و ایزومتریک(تکیو در دید پپرس 6)  در صورت ارائه طرح تندیس یا مجسمه ارائه تصاویر سه بعدی طرح-

 شه های اتوکد و رندرها و یا عکس های ماکت نقشامل انیمیشن،   cdتحویل دیجیتال مدارک در قالب یک  کلیه مدارک به صورت 

 تحویل به صورت شیت، متعاقبا اعالم می گردد.* 

 تماس با دبیرخانه مسابقات المان مهندسی: 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان-نبش بلوار امام حسین-دانشگاه انتهای خیابان آدرس بندرعباس:

 www.nezam-hormozgan.comآدرس سایت:

 2280- 2215داخلی  32440-076     شماره تلفن جهت هماهنگی:

 

 

 

 


