فراخوان طراحی مبلمان شهری ویژه معلولیه
تاتَجِ تِ ایٌکِ هعلَالى جسوی ٍ حزکتی تخشی اس جوعیت جاهعِ را تشکیل هی دٌّذ کِ ّواًٌذ دیگز هزدم تایستی تزای
رفع احتیاجات خَد تتَاًٌذ در سطح شْز حزکت ًوایٌذ ،ایجاد فضاّای هٌاسة ٍ هطلَب تزای تواهی گزٍُ ّای سٌی ٍ
جسوی تِ ٍیژُ گزٍُ ّای آسیة پذیز (ًظیز کَدکاى ،سًا ى ،سالخَردگاى ٍ ًاتَاًاى جسوی ) تا رٍیکزد جْاًی (طزاحی فزاگیز )
هی تایست فزاّن گزدد تا جاًثاساىً ،اتَاًاى جسوی ٍ هعلَالى ّواًٌذ سایزیي اس اهکاًات ٍ خذهات عوَهی تتَاًٌذ استفادُ
ًوایٌذ.
در ایي راستا ساسهاى سیوا ،هٌظز ٍ فضای سثش شْزداری یشد در ًظز دارد تِ هٌظَر ارتقای کیفی فضاّای شْز یشد تا رٍیکزد
خذهات رساًی هٌاسة ٍ در شأى ٍ کزاهت جاًثاساى ٍ هعلَلیي گزاهی ٍ ّوچٌیي احقاق حقَق شْزًٍذی ایشاى ،هساتقِ ای
تحت عٌَاى "طزاحی هثلواى شْزی ٍیژُ هعلَلیي " تزگشار ًوایذ ،لذا تذیٌَسیلِ اس کلیِ طزاحاى ،هشاٍریي  ،طزاحاى صٌعتی ،
هعهاری ٍ هتخصصیي تَاًوٌذ در ایي اهز دعَت هیگزدد طزح ّا ٍ پیشٌْادات خَد را در ایي سهیٌِ تِ دتیزخاًِ ساسهاى سیوا،
هٌظز ٍ فضای سثش ارسال ًوایٌذ.
موضوع مسابقه:
•

طزاحی عٌاصز ٍ اجشای هختص استفادُ هعلَلیي در پارکْا ،هعاتز ٍ کلیِ فضای شْز

هیات داوران فراخوان :
•

آقایاى ًَیذ خالصی ،رضا اکثزی ،علی اکثز شزیفی ،هجتثی فزّوٌذ ،هحسي عثاسی ّزفتِ ٍ خاًن ًجوِ ًادری

شرایط شرکت در مسابقه:
-

اهکاى شزکت در هساتقِ ،تِ صَرت اًفزادی ٍیا تِ صَرت گزٍّی
دارای قاتلیت استفادُ ّوشهاى تزای افزاد دارای هعلَلیت جسوی ،حزکتیً ،اتیٌایاى ٍ افزاد عادی
تٌاسة طزح ّا ٍ پیشٌْادات تا فضاّای شْزی هیادیي ٍ هعاتز
قاتلیت ساخت ٍ اجزا
تِ کارگیزی تواهی هَلفِ ّای طزاحی چَى( ایوٌی ٍ ارگًََهیًٍ ،ذالیسن ،استحکام ٍ دٍام ،فزم ،هَارد سیثایی
شٌاسی ،هَارد اقتصادی ٍ) ...
ّواٌّگی کلیِ عٌاصز تا یکذیگز

ًحَُ ٍ تاریخ ارسال طزح ٍ ایذُ ّا :
هتقاضیاى شزکت در هساتقِ هی تایست حذاکثز تا تاریخ  25آتاى هاُ ً ،1397سثت تِ ارسال کاًسپت تا اتعاد ٍ اًذاسُ کلی تِ
صَرت هاکت ٍ یک فایل در اًذاسُ  70در 50ساًتی هتز تا کیفیت  300 dpiتا فزهت  jpgدر حذاقل یک ٍ حذاکثز سِ شیت
تِ ّوزاُ فایل ّای ُ 3Dب ارسال ًواییذ .

جوایز:


تِ آثار تزگذیذُ داٍری هثلغ پاًشدُ هیلیَى ریال تِ عٌَاى کوک ّشیٌِ ساخت هاکت پزداخت هی شَد



ًفزیا گزٍُ اٍل :سی میلیَى ریال



ًفز یا گزٍُ دٍم :تیست میلیَى ریال



ًفز یا گزٍُ سَم :دُ هیلیَى ریال

وشاوی دبیر خاوه:


چْارراُ هْذیِ ،خیاتاى شْیذ هٌتظز قائن ،کَچِ ًقیة سادُ ،ساسهاى سیوا هٌظز ٍ فضای سثش شْزی
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