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  به نام خدا

  

  » مسابقه طراحي معماري موكبدومين « 
  

  

  مركز معماري اسالمي حوزه هنريبرگزار كننده مسابقه: 

  : مقدمه 

كشور عراق شده و   چند سالي است كه در ايام سوگواري ساالر شهيدان امام حسين ع، جمع كثيري از عاشقان حسيني راهي
تا كربال را پياده طي مي كنند. از سوي ديگر ساكنان بومي عراق و عالقه منداني از ايران و ساير كشورهاي  مسير شهرهاي مختلف
اين سفر  ،درماني و هايي در مسير زيارتي نجف تا كربال،  سعي مي كنند تا با ارائه خدمات اقامتي، فرهنگي 1اسالمي با برپايي موكب

قصد دارد حوزه هنري مركز معماري  اسالمي رتر نمايند. به منظور ساماندهي بهتر اين موكب ها،  تر و دلپذيسهلعرفاني را براي زائران 
در اختيار متوليان برگزاري  جمع آوري نموده و را مسابقه طراحي معماري، ايده هاي خالقانه و كاربردي با برپاييبراي دومين سال تا 

شكل دهي به بستري براي شكل گيري سبك زندگي  فرهنگي قيام حسيني در طرح،توجه به مفاهيم  اين آيين معنوي قرار دهند.
، طراحي بران موكبها، توجه به شرايط اقليمي و ارتباط مناسب با طبيعتكارزائران پياده و ارائه خدمات بهتر و كاملتر به  اسالمي،

اليت مطلوب طرح در زمانهاي پيك كاربر از اولويتهاي و فع ، شناخت بهتر آداب و شرايط پياده روي براي زيارتفضاهاي چند عملكردي
  طرح خواهد بود.

  :جوايز

 + تنديس مسابقه پنج ميليون تومان - نفر نخست  -

 سه ميليون تومان + تنديس مسابقه -نفر دوم  -

 دو ميليون تومان + تنديس مسابقه - نفر سوم  -

  اهدا خواهد شد. مسابقه و گواهي شركت در لوح يادبود آثار راهيافته به نمايشگاهبه كليه  -

  شرايط طراحي:

و شكل  ر مبناي بستر فرهنگي اماكن مذهبيان هاي كلي موكب، توجه به رفتارها و ارتباطات شكل گيرنده درون طرح بتوجه به ارك -
 گيري طرحي مبتني بر خدمات رساني بهتر به زائران از اولويت هاي مسابقه خواهد بود

ه پيمايي اربعين خط افق در صحرا و مشاهده سيل جمعيت زائران است. نحوه ارتباط خط يكي از زيباترين صحنه ها در را -
 آسمان طرح و افق حائز اهميت است.

 .سازه موقت طراحي شود بشكلي كه نيازمند پي كني و بنا كردن ساختمان دائمي نباشد طرح به شيوه -

نسبت به درون شهر پايين تر است. توجه به پاكيزگي و ارتباط با موكب ها در جاده و صحرا بوده و سطح خدمات عمومي و تاسيسات  -
 محيط طبيعت داراي امتياز مي باشد.

شكل  نيست. تراز منفيامكان استفاده از  عموما با توجه به باال بودن سطح آبهاي زير زمينيارائه گردد و  طرح حدكثر در يك طبقه -
 د.بال اشكال مي باشگيري نظرگاه در نيم طبقه 

                                                 
 كه در التزام ركاب پادشاه باشند، آمده است. ادگانيپ اياز سواران  يواژه در فرهنگ دهخدا به صورت گروه نيا يلغو يمعنا 1
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  بيني و طراحي فضاهاي مناسب جهت پاسخگويي به نيازهاي زائران در زمان هاي بيشينه سفر ضروري است پبش -
 در طراحي پوسته و حجم و فضاسازي موكب ها. مفاهيم معنوي و مذهبي واقعه كربالپرداختن به  -

  پرداختن به موضوع تقويت همبستگي بين قوميت هاي مختلف حول محور فرهنگ حسيني  -
 استفاده از سازه و مبلمان متحرك در موكبتوجه به  -

  توجه به نورپردازي شبانه جهت پاسخگويي به عملكرد در طول شب -

  مسابقه: تقويم

 1397شهريورماه  24ثبت نام: شروع  -

 1397مهرماه  18مهلت ارسال آثار: آخرين  -

 1397مهرماه  28اختتاميه و اعالم اسامي برندگان و برگزاري نمايشگاه آثار برگزيده  -

  شركت براي عموم آزاد مي باشد.

  :نام ثبت نحوه

 به نسبت مهرماه18 روز تا حداكثر مسابقه، هاي ويژگي و شرايط مشاهده ضمن و مراجعه ،artfest.ir تارنماي  به توانند مي داوطلبين -
  نمايند اقدام ارسال آثار و مشخصات درج و نام ثبت فرم تكميل

   در مورد مسابقه را مطرح نمايند.پرسش هاي احتمالي  تلگرام كانالطريق توانند از  داوطلبان مي -
  .مي باشد سايتبه صورت ديجيتالي و از طريق  تنهاآثار شركت كنندگان  تحويل -
ي گروه  صورت گروهي يا انفرادي بالمانع است. درصورت تصميم بر شركت گروهي، يك نفر از اعضا در مقام نماينده شركت در مسابقه به -

به تكميل فرم و برقراري ارتباط نمايد. از آنجا كه هر يك از آثار تنها با كد شركت كننده شناخته خواهند شد، الزم است در زمان  اقدام
 تكميل فرم ، نام ساير اعضاي گروه نيز ذكر شود.

ي از روند داوري حذف خواهد از درج نام شركت كنندگان بر روي شيت هاي ارسالي اكيدا خودداري گردد. در صورت درج نام طرح ارسال -
 شد.

  جهت آشنايي بيشتر با موضوع موكب و سبك زندگي اربعين حسيني فايل تكميلي اين فراخوان را حتما مطالعه فرماييد. -

  :دبيرخانه

  .است پذير امكان شده اعالم بندي زمان طبقفقط  آثار  ارسال

  irac_ir@ :آدرس كانال جهت سواالت احتمالي

  :ارسالي براي مسابقه مدارك

 شامل: مدارك خواسته شده

 و توضيح رفتارها و الگوها و توضيح بستر فرهنگي يحاطر روندايده و براي توضيح  70*50يك شيت كامل  -

  50/1با مقياس هاي زير براي توضيح ديتيل ها و جزئيات طرح  70*50يك شيت كامل  -
 )پيـاده و سواره مسيرهاي ساماندهي نحوه دهنده نشان( 200/1 مقياس به پالن سايتتحليل سايت و  -

  100/1 مقياس با پالن -
  100/1 مقياس با نما ارائه -
  عرضي برش يك و طولي برش حداقل يك ارائه -
  )، فضاي داخليپرنده ديد و ناظر ديد شامل( مختلف زواياي از (پرسپكتيو) بعدي سه انداز چشم پنج حداقل -
  بعهده طراح بوده و تعيين متراژ ها، ظرفيت ها و جانمايي ريز فضاها با نظر طراح خواهد بود.انتخاب ريز فضاها و برنامه دهي طرح  -
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  :توجه

 پيكسل در اينچ ارائه گردد.  300 )رزولوشن( DPIبا  70*50) شيت پنجمدارك خواسته شده در سه (يا حداكثر  -

 باشند مربوطه جزئيات با طرح كامل گوياي كه باشند نحوي به بايد شيت ها در شده ارائه مدارك تمامي -

دبيرخانه مسابقه به صورت آنالين سندهاي شما را دريافت  نيازي به پرينت و شاسي كردن آثار نيست. براي شركت در مسابقه -
 خواهد كرد.

 در پايان روند اجرايي آثار برگزيده اين مسابقه در فصلنامه هنر و معماري به چاپ خواهد رسيد -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :سايت

متر در راستاي شرق به غرب مي باشد.  35متر در راستاي شمال به جنوب و  50 شكل و به ابعاد مستطيل يزمين سايت طرح در
خواهد بود. اما دسترسي خودرو در دو طرف سايت جاده به عرض ده متر قرار گرفته كه در ايام پيك هر دو سمت متعلق به افراد پياده 
  قرار دارد. 313نيز قطع نخواهد شد. در قسمت شرقي سايت ساختمان موكب ها قرار گرفته است. زمين طرح در عمود 

 

 مسير پياده روي نجف تا كربال 
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