
 تئاتر دانشگاه شهاب دانش قممسابقه طراحی نمای ساختمان آمفی

، به صورت تک مرحله ای و در سطح طراحی برگزار می شود و شرکت در آن     استان قم این مسابقه در سطح   

 .آزاد استاستان قم برای تمامی دانشجویان، مشاورین و مهندسین معمار 

 :موارد زیر اشاره کردتوجه در این مسابقه می توان به از جمله موارد قابل

 خانه مسابقه تنها فردی را در مسابقه شرکت خواهند کرد، دبیر  در مورد افراد حقیقی که به صورت گروهی   –

 .شناسدانجام مراحل مسابقه به رسمیت می کند، جهتکه با عنوان سر گروه ثبت نام می

رعایت شططراید  می شططود و در صططورت قبل از ارائه به هیات داوران توسططد دبیرخانه مسططابقه بررسططی ،آثار –

 .، جهت داوری نهایی به هیات داوران ارجاع داده خواهد شدمسابقه و مسائل فنی

 .کنندگان به منزله قبول مقررات استارسال اثر توسد شرکت ––

صمیم  – سائل پیش ت شده بر عهده برگزارکننده بوده و متعاقبا گیری در مورد م  خواهد عموم اطالع به بینی ن

 .سیدر

ع، صحت این موضو  ن به منزله اعالم مالکیت اثر است. در صورت اثبات عدم  کنندگاارسال اثر توسد شرکت    –

 .نظر از مراحل مسابقه حذف خواهد شدکننده موردشرکت

 .وجه بررسی نخواهد شدمدارک ناقص به هیچ –

 .ک از آثار رسیده مرجوع نخواهد گردیدیهیچ –

 .مقرر به دبیرخانه ارسال شوند، در مسابقه شرکت داده نخواهند شد هایی که پس از زمانطرح –

 .حق برگزاری نمایشگاه و چاپ آثار رسیده درفرصت مناسب برای برگزارکننده مسابقه محفوظ است –

 .مختار است قرارداد طراحی و اجرای نما کامالکننده در انعقاد برگزار –
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  دانشگاه شهاب دانش، انتهای بلوار شهروند، پردیسان، قم :محل برگزاری

 

http://shdu.ac.ir/


 :باشدذیل میشرح  به اهمیت در طراحی نمانکات حائز برخی

 فرهنگی بناهایهای مثبت خالقیت و نوآوری جهت خلق اثری ماندگار، شاخص و هماهنگ با ویژگی –

 اقلیم و مسائل فرهنگینیز متناسب از نظر  بدیع و ومناسب  نماسازی استفاده از –

 دقت و نوآوری در طراحی جزئیات مربوطه –

 پاسخگویی بهینه به عملکرد –

 جهت سهولت تردد ضمن   ،تئاتری واقع در زیرزمین آمفیبه کتابخانهاز داخل حیاط  فضای ورود  بینیپیش –

 بهینه ورود و خروجامکان کنترل 

 پایداری، استواری و صحت فنی –

 توجه به فناوری ساخت و کاربرد مواد و مصالح متداول و نیز مصالح نوین –

 سازگاری با زمینه –

 های قانونیخاص از جمله: محدودیتهای مالطی، ضوابد و رویه شرایدمواجهه خالقانه با  –

 انداز از خارج دانشگاهدانشگاه و چشمفضای قابلیت درک بصری و فضایی متناسب با  –

 توجه به محید پیرامونی و شراید اقلیمی –

 توجه به مؤلفه زمان –

 روز و فصول مختلف سالتوجه به جلوه مطلوب در طول شبانه–

 توجه به قابلیت اجرای طرح –

پاسططخگویی  و و نیز سططایر مخاطبین در سطططح ملی و جهانی خاطبین، اعم از مراجعین،کارکنانتوجه به م –

 .شدهفیق معیارهای اشارهخالقانه در تطبیق و تل

 :از عبارتند آثار داوری در هتوجمعیارهای مورد

 سادگی و جذابیت در طراحی –

 توجه به زمینه و طراحی شهری –



 نوآوری در کاربرد مصالح و استفاده از مصالح مناسب، متناسب و ماندگار –

 های موجودامکانات، مصالح و تکنولوژیجه به قابلیت اجرا با تو –

 هماهنگی نما با سازه و پالن طرح موجود –

 رعایت اصول معماری سبز –

 در نظر گرفتن ضوابد شهرداری –

 برآورد کلی هزینه اجرای طرح –

 :ی ارائه آثار به این شرح استمدارک الزم و نحوه

 های کلی طرحشرح سناریوی طراحی، مفهوم و ایده  -1

 مواد و مصالح به کار رفته در طرحمعرفی  -2

 : A2شیت3ارائه حداکثر  -3

 پرسپکتیو نورپردازی شب 

 پرسپکتیوهای روز 

 پرسپکتیو دید انسانی محوطه ورودی 

 پرسپکتیو دید انسانی نما 

 :مدارک ترجیحی -4

  پرسپکتیو دید از از فضاهای داخلی به بیرون از میان نما 

 برآورد هزینه مصالح و اجرای کل طرح 

 های مربوط به طرحلوح فشرده حاوی کلیه فایل  -5

 کلیه مدارک خواسته شده بایستی بر روی یک CD یا DVD ارسال شود نیز ذخیره و. 

      مشخصات صاحب اثر، شماره تماس و ایمیل بر روی جلد CD های جداگانه به صورت  در نام درج و

 .کامل صاحب یا صاحبان اثر معرفی شوند

 

 



 ۱  نکته

از قبیل لوگو، امضاء و یا   هانشانه بایست از درج مشخصات طراح و سایر     ها و گزارش ها میبر روی تمام شیت 

 کد کارها از کدام هر بروی مسططابقه دبیرخانه. شططود خودداری  های خاص در مدارک ارسططالی اکیداًنشططانه

 .شوندقرارداده و کارها با این کد شناسایی می

 2نکته 

 1397بهمن ماه  7: آخرین مهلت ارسال آثار

 ب:نظر گرفته شده برای طرح های منتخ جوایز در

 و لوح تقدیر ی تمام بهار آزادیدو سکه: جایزه طرح برگزیده اول 

 هآمد ادامه در که طیاارتب هایراه از بیشتر  اطالعات کسب  و ارسال آثار  نام وثبت توانند جهتعالقمندان می

 :جویند بهره ،است

 :دبیرخانه مسابقه
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 SDUDesign@کانال تلگرام: 

 Arctadmin@: ارسال آثارنام و ثبتجهت  ادمین کانال


