فراخوان طراحی هفت سین نوروزی
سبسٔبٖ سیٕب ٔٙظز  ٚفضبی سجش ضٟززاری یشز ٕٞشٔبٖ ثب ثزٌشاری زٔٚیٗ سبال٘ٙٞ ٝزٞبی ضٟزی ثٟبر یشز  ،جٟت استمجبَ اس
ثٟبر ،1399فزاذٛاٖ عزاحی ٞفت سیٗ ٘ٛرٚسی را اػالْ ٔی ٕ٘بیس .اس ایٗ ر ٚاس ٙٞزٔٙساٖ ٔحتزْ زػٛت ٔیطٛز ثب ارائ ٝعزحٟبی
ذالق ٛ٘ ٚآٚرا٘ ٝثب زر٘ظزٌزفتٗ ضزایظ اػالْ ضس ٜزر ایٗ فزاذٛاٖ ضزوت ٕ٘بیٙس.
ضزوت وٙٙسٌبٖ ٔی ثبیست زر عزاحی ٞفت سیٗ ٞبی ٘ٛرٚسی اصٔ ٚ َٛجب٘ی سیجبیی ضٙبذتی
لزارزاز ٚ ٜآثبر خٚز را ثب رػبیت چبرچٛة ٔٛضٛػی سیز ارائ ٝزٙٞس :

 ٚاٞساف فزاذٛاٖ را ٔس ٘ظز

ٔ .1ؼزفی  ٚاستفبز ٜاس ػٙبصزٕ٘ ،بزٞب ٘ ٚطب٘ٞ ٝبی ضبذص فزٍٙٞی ،تبریریٔ ،ذٞجیٔ ،ؼٕبری ،صٙبیغ زستی
ٔ .2ؼزفی آئیٗ ٞب  ٚسٙت ٞبی ثٔٛی ّٔ ٚی ٔزتجظ ثب ثزپبیی ٞفت سیٗ ٞبی ٘ٛرٚسی ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔتٙبست ثب فضبی
حبوٓ ثزآٖ و ٝثبػث ٘طبط ،سزس٘سٌیٞ ،یجبٖ  ٚاحیبی ذبعزات ضٟز٘ٚساٖ ٔ ٚسبفزاٖ ٘ٛرٚسی ضٛز.
اٞساف فزاذٛاٖ
.1
.2
.3
.4

ٔؼزفی سٙت ٞب  ٚآئیٗ ٞبی ثٔٛی ّٔ ٚی زر ارتجبط ثب ٘ٛرٚس  ٚثزپبیی ٞفت سیٗ ٞبی ٘ٛرٚسی زر سغح ضٟز
ارتمبی فز ًٙٞثصزی  ٚتٛٙع  ٚؿٙبی ٙٞزی ضٟز  ٚایجبز آرأص  ٚتّغیف فضبٞبی ضٟزی
افشایص سغح زِجستٍی ضٟز٘ٚساٖ ث ٝضٟز
تساػی ذبعزات جٕؼی ٔ ٚطتزن ضٟز٘ٚساٖ  ٚتبویس ث ٝارسش ٟ٘بز ذب٘ٛاز ٜثب تٛج ٝثٔ ٝبٞیت ثزپبیی سفزٞ ٜبی ٞفت
سیٗ

ٔالن ا٘تربة آثبر ثزتز


ذاللیتٛ٘ ،آٚری ٙٔ ،حصز ثفزز ثٛزٖ  ٚعزاحی ٔرتص فضبی ضٟزی



رػبیت اصٔ ٚ َٛجب٘ی ٙٞزی



ویفیت عزاحی  ٚاجزای ٔغّٛة



ٕٞبٍٙٞی ثب ٔحیظ پیزأ ،ٖٛتٛج ٝثٔ ٝىبٖ لزار ٌیزی اثز ،جبٕ٘بیی  ٚزیس ٜض٘ٛسٌی ٔٙبست ،ارتجبط ثب ٔربعت



استفبز ٜاس رً٘ ٞبی ٔتٙبست ثب فصُ ثٟبر جٟت ایجبز ضبزاثی  ٚسزس٘سٌی ٞزچ ٝثیطتز ضٟز٘ٚساٖ

ضزایظ ػٕٔٛی فزاذٛاٖ
.1
.2
.3
.4
.5

حفظ  ٚرػبیت ارتجبط ٔٛضٛػی ایسٞ ٜب  ٚعزح ٞبی ارائ ٝضس ٜثب ٔٛضٛع ضزٚری است.
زر٘ظز ٌزفتٗ سٔبٖ ٞ ٚشیٞ ٝٙبی ٔتؼبرف فزْ ثزآٚرز ٞشی ٝٙثزای اجزایی ضسٖ عزح ٞبی ارائ ٝضس ٜزر ثزرسی اثز
ٔٛرز تٛج ٝذٛاٞس ثٛز.
اصبِت عزح  ٚپزٞیش اس ٞزٌ ٝ٘ٛوپی ثززاری اس آثبر ٙٞزٔٙساٖ ایزا٘ی  ٚذبرجی اس ضزایظ تبییس عزح ثٛزٔ ٚ ٜس ٘ظز
زاٚراٖ لزار ٔیٍیزز (ٔسئِٛیت ٞزٌ ٝ٘ٛترّف زر ایٗ سٔی ٝٙث ٝػٟس ٜپیطٟٙبز زٙٞس ٜاست)
تبییس ٟ٘بیی عزح ٞب اس عزیك ثزرسی ٔبوت اجزایی صٛرت ٔیٍیزز.
ٔبوت ارسبِی ٔی ثبیست اس ٔصبِح ٔب٘سٌبر ٔ ٚمب ْٚثبضس ،زر ؿیز ایٗ صٛرت سبسٔبٖ ٞیچ ٔسئِٛیتی زر لجبَ سالٔت
ٔبوت ٘رٛاٞس زاضت.

٘ىبت:
 .1ا٘جبْ ثجت ٘بْ فزْ ثجت ٘بْ  ٚپذیزش عزح ثب رػبیت تٕبْ ٔٛارز یبزضس ٚ ٜسٔبٖ تؼییٗ ضس ٜزر سبػبت ازاری صٛرت
ٔی پذیزز
 .2زثیزذب٘ ٝاس پذیزش عزح ٞبی ذبرج اس ضٛاثظ فٛق ٔؼذٚر است
 .3زرصٛرت تٛا٘بیی  ٚصالحیت ،اِٛٚیت اجزای عزح ثب عزاح است  .زر ؿیز ایٙصٛرت ،سبسٔبٖ پس اس پززاذت ٞشیٝٙ
عزاحی ٔٛرز تٛافكٔ ،یتٛا٘س ٘سجت ثٚ ٝاٌذاری اجزای عزحٟبی ثزٌشیس ٜث ٝافزاز ٚاجس ضزایظ رأسبً الساْ ٕ٘بیس.

جٛایش
 .6ثٞ ٝز وساْ اس عزح ٞبی ثزٌشیس ٜزر ٞز ثرص ٔجّؾ زٚاسزٔ ٜیّی ٖٛریبَ ترصیص زازٔ ٜی ضٛز.
ٞ .7شی ٝٙاجزای ثزای ٞز ثرص ثز حست ٔٛاز ٔٛرز ٘یبس  ٚسبیز ٞشیٞ ٝٙبی آٖ و ٝتٛسظ وبرضٙبسبٖ فٙی سیٕب ٙٔ ٚظز
ضٟززاری یشز ٔحبسج ٚ ٝپززاذت ذٛاٞس ضس.
 .8سقف مبلغ تمام شذه در هر پروژه برای هربخش به انضمام جایزه دویست میلیون تومان می باشذ.

٘ح ٜٛثجت ٘بْ  ٚارائ ٝعزح:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ٙٞزٔٙساٖ ٔی تٛا٘ٙس عی ٔست ٔطرص ضس ،ٜثب ٔزاجؼ ٝث ٝزثیزذب٘ ٝسبسٔبٖ سیٕبٔٙظز ٚفضبی سجش ضٟززاری یشز
تحٛیُ ٔٛارز سیز زر ایٗ فزاذٛاٖ ضزوت ٕ٘بیٙس.
ارائ ٝتصٛیز عزح پیطٟٙبزی ٔ ٚبوت حجٕی
ارائ ٝتٛضیح  ٚتٛجی ٝعزح پیطٟٙبز ضسٜ
ارائٔ ٝرتصبت ٔ ٚطرصبت اثز ( جٙس اثز ،اثؼبز اثز ،تىٙیه سبذت ) ....ٚ
ارائ ٝلیٕت پیطٟٙبزی  ٚثزآٚرز ٞشی ٝٙزلیك
رسٔ ٝٔٚستٙس ٙٞزٔٙس

ّٟٔت ثجت ٘بْ :ضٙج 5 ٝث ،98 ٕٟٗزر سبػبت ازاری
٘طب٘ی زثیزذب٘: ٝیشز ،ذیبثبٖ ضٟیس ٔٙتظز لبئٓ ،وٛچ٘ ٝمیت ساز ،ٜسبسٔبٖ سیٕب ٔٙظز  ٚفضبی سجش ضٟزی
تّفٗ)035(36274470 -73 :زاذّی123

ایٗ ثزي را زاّ٘ٛز ،پزیٙت  ٚتىٕیُ

السْ است ٙٞزٔٙس زاٚعّت
تحٛیُ زٞس

وٙس ٚثب عزحٟبی پیطٟٙبزی ذٛز ثٝ

ٔطرصبت ٙٞزٔٙس
اس ٘ٛضتٗ ٘بْ ٔستؼبر ٙٞزی ٚ
ٔب٘ٙس آٖ ذٛزاری ضٛز.
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اثز ضٕبر2 ٜ

اثز ضٕبر3 ٜ

٘بْ ٘ ٚبْ ذٛا٘ٛازٌی:

تبرید تحٛیُ:

أضبء:

سازمان سیما منظر و فضای سبسشهری

کد اثز
نام هنزمند
عنوان اثز
جنس اثز

فزم بزآورد قیمت آثار
مشخصات

مواد مصرفی

هسینه های اجرایی

هسینه های جانبی

فونذاسیون
پایه
حمل و نقل و نصب
دستمسد اجرا
جمع هسینه های اجرایی
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کمیتهی کارشناسی
طراحی اثر و سود هنرمنذ
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کارشناسی
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هسینه

نظریه کمیته
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جانمایی و توجیهات بیشتز:

تذکز:
 فزم را به صورت خوانا تکمیل نمایید

نام و امضای هنزمند

نام و امضای اعضای کمیتهی کارشناسی

