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 اصلی دانشگاه صنعتی سهنددرب سرفراخوان مسابقه طراحی 

ه اقدام نماید، لذا از کلیدانشگاه نظر دارد نسبت به طراحی سردرب اصلی  در دانشگاه صنعتی سهند

 به نشانی  دانشگاهسایت از طریق وب مدارک مسابقهنسبت به دریافت  گرددمیمندان به طراحی دعوت عالقه

(2222http://www.sut.ac.ir/main/showarticle.aspx?artid= )پس از پرداخت  اقدام نمایند و

نظر را همراه با مستندات خواسته  طرح مورد ،و دریافت کد شرکت در مسابقه ماهآذر 15 اهزینه ثبت نام ت

 دفتر")به  ،ذکر شدهو مقررات ط روز پس از تاریخ انتشار این فراخوان مطابق شرای ۰۳ظرف مدت  نهایتاًشده 

جدید سهند، پردیس دانشگاه صنعتی  به آدرس تبریز شهر ("هاي عمرانی دانشگاهفنی و نظارت بر طرحامور 

و یا به صورت رسال ا 5۰۰11113۰5 با کد پستیهاي عمرانی دانشگاه فنی و نظارت بر طرح اموردفتر  ،سهند

 د.نماینحضوري تحویل 

 :و مقررات شرایط

 ستا آزاد، مشاوره و طراحی دفاتر ،التحصیالن فارغ دانشجویان،اساتید،  براي مسابقه این در شرکت. 

  هاي مرتبط طراحی در زمینه معماري یا سایر رشتهو یا تجربه طراح باید داراي تخصص دانشگاهی

 .اشدب

 است محفوظ مسابقه برگزارکننده براي دریافتی آثار نشر باز حق. 

 ها و آثار ارائه شده مسترد نخواهد شدطرح. 

  ثبت نام در مسابقه فقط از طریق ارسال عکس فیش واریزي به ایمیل دبیرخانه مسابقه به آدرس

fanni@sut.ac.ir .و دریافت کد شرکت در مسابقه از طریق ایمیل ذکر شده خواهد بود 

 ت ـباید ثبکه از طریق ایمیل ارسال شده است  مسابقه شرکت کننده روي تمامی مدارک تنها کد رب

  شود.می درج چپ ها در قسمت پایین سمتیتروي ش بر دــشود. این ک

 چنانچه این  .حقیقی یا حقوقی( بر روي آثار ممنوع است اشخاص) کنندگانشرکت لوگوي یا نام درج

 گذاشته خواهد شد. امر نادیده گرفته شود طرح مذکور قبل از مرحله داوري از مسابقه کنار

 ی را ، مسئولیتدانشگاهخیر و یا خسارت وارده به مدارک قبل از تحویل آن به أبرگزارکننده در قبال ت

 گیرد.بر عهده نمی

  اعالم مالکیت اثر است. در صورت اثبات قبول مقررات و ارسال اثر توسط شرکت کنندگان به منزله

 شد. خواهدعدم صحت این موضوع، شرکت کننده مورد نظر از مراحل مسابقه حذف 
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 یکی از اساتید مربوطه در مسابقه شرکت  مشارکت توانند بادانشجویان رشته معماري یا طراحی می

 نمایند.

  تواند به عنوان طرح نهایی اجرا شود و دانشگاه هاي ارسالی میبه توضیح است که هریک از طرحالزم

 اعمال کند. مختار است تغییرات مورد نظر خود را بر روي طرح

  به آثاري که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه مسابقه ارسال شود به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد

 شد.

 این  که الزم است باشدمیریال  ۰،۳۳۳،۳۳۳ در این مسابقه  رکت کنندگانهزینه ثبت نام براي ش

 IR25۳1۳۳۳۳5۳۳1۳155۳۰۳11۰21 دانشگاه صنعتی سهند به شماره حساب به حسابمبلغ 

ثبت نام در  .شودواریز  ۰11۳155551221۳۳۳۳5۳1۳۰2222۳۳۳2بانک مرکزي با شناسه واریز 

مسابقه فقط از طریق ارسال عکس فیش واریزي به ایمیل دبیرخانه مسابقه به آدرس 

fanni@sut.ac.ir .و دریافت کد شرکت در مسابقه از طریق ایمیل ذکر شده خواهد بود 

 د:گردمی اهدا هدایایی به شرح زیر برتر اتنفر به کنندگان شرکت کلیه از تشکر و تقدیر بر عالوه 

  میلیون ریال 25۳مبلغ  :نفر اول

  میلیون ریال 15۳ مبلغ :نفر دوم

  میلیون ریال 1۳۳مبلغ  :نفر سوم

 :های طرحویژگی

  جامعه محوري و  یک محیط دانشگاهی نسل چهارم مبنی بر اي از هویتسردرب باید نشانهطرح

 فرهنگی باشد. -علمیهاي شاخصه

  تعامل با معماري بومی بوده و هویت معماري منطقه را داشته باشد. در مورد نظرطرح  

 باشد.ارائه شده مدنظر می طرح در نو نگاهی و خالقیت 

 باشد دانشگاه با متناسب و هافعالیت اهداف، نشانگر که باشد ايگونه به سردرب طراحی. 

  توجه گردد:ر یموارد ز شاملمحیط زیستی  -عملکردي هايویژگیبه 

 طرح مسائل زیست محیطی بستر .1

 کردن ورودي نفررو و سواررو امکان مسدود .2

 نورپردازي در شب .۰

 ارتفاع مناسب جهت ماشین آالت سبک و سنگین .5

 درب نفر رو مستقل .5

 هاي بیرونی و درونیدید کافی نسبت به عرصهداراي مترمربع  ۰۳اتاقک نگهبانی با متراژ  .3
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 و اندازه و ابعاد نظر از سایت خاص شرایط اقتصادي، هايمحدودیت شامل پروژه خاص مسائل به 

 توجه گردد. طراحی ضوابط و استانداردها

 باشد. پذیرتوجیهو اقتصادي  ییاجرا ارائه شده از نظر طرح 

 نظر گرفته شود. در دانشگاه تأسیس سال و آرم نام،درج  جهت ضروري است محلی 

 ددیگر پیشنهادي طراح باشهاي ربريتواند داراي کاسردرب می. 

 :مدارک ارسالی

 5۳/1 مقاطع و نماها ،پالن 

 هامتریال نمودن مشخص و باال کیفیت با بعدي سه تصاویر 

  مختلف داخلی و خارجی پرسپکتیوهايیک پوستر شامل 

 پوستر از کانسپت و ایده کار 

 شب در نورپردازي نظرگرفتن در با طرح نمایش 

 پیشنهادي هايتکنولوژي و سازه، مصالح توضیح 

 مسابقه با برخورد روش و طراحی مبانی 

 از حرکت در فضاي طراحی شده نیک انیمیش 

 Pdf فایل آلبوم کار  ذکر شده و کلیه موارد 

شده  ذکربه آدرس  CD چاپ شده و هم بصورت فایل در قالببه صورت بایست تمامی اسناد خواسته شده می

 ارسال شوند.

:مسابقه اجرایی هیات  

  مالی دانشگاه صنعتی سهند و اداري تمعاون

 دانشگاه صنعتی سهندعمرانی هاي نظارت بر طرح و دفتر فنی
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:داوران هیات  

 .خواهند بود یدانشگاه و دفتر فن نینظران بنام معماري، مشاور داوران مسابقه از اساتید دانشگاه، صاحب

: به ترتیب حروف الفبا داوران  

 افشین                دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سهندجناب آقاي دکترحسن 

 عضو هیت علمی سابق پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی    جناب آقاي مهندس تقی زاده            

 جناب آقاي دکتر محمدرضا چناقلو          استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سهند

 دانشیار دانشکده معماري و شهرسازي،دانشگاه هنر اسالمی تبریز                    سرکار خانم دکتر قره بگلو

 مرتضی میرغالمی         دانشیار دانشکده معماري و شهرسازي،دانشگاه هنر اسالمی تبریز جناب آقاي دکتر

 

:مسابقه بندی زمان برنامه  

 15۳۳ ماهآذر 15 : نام ثبت مهلت

  15۳۳ ماهدي  15:  آثار ارسال مهلت نیآخر

 15۳۳ ماه بهمن ۰ : جینتا اعالم زمان

 اطالعات تماس:

 یعمران يو نظارت بر طرح ها یگروه امور فنآدرس: تبریز، شهر جدید سهند، دانشگاه صنعتی سهند، 

 5۰۰11113۰5  کد پستی: 

 ۳51-۰۰55۰1۰1      ۳51-۰۰551255  شماره تماس: 

  fanni@sut.ac.irآدرس ایمیل دبیرخانه مسابقه: 
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 : پالن و مقطع و عکس هوایی از محل سردرب
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