موضوع مسابقه

توضیح برنامه

مســابقهی طراحــی موکــب بــا هــدف طراحــی یــک موکــب بــزرگ بــرای خدمترســانی
بــه زائریــن حســینی در ورودی شــهر کربــا برگــزار میگــردد .مســابقه در ســطح
ایدهیابــی (کانســپت) خواهــد بــود و «بنیــاد فرهنگــی تولــی» بــه عنــوان برگزارکننــده
و نشــریهی آنالیــن معمــاری مــا بــه عنــوان دبیــر اجرایــی ،مســئولیت برگــزاری مســابقه
را برعهــده دارنــد.
هــدف از برگــزاری ایــن مســابقه ،جمـعآوری طرحهــای متفــاوت ،ایدههــای منحصــر بــه
فــرد و نتایــج نیازســنجی شــرکتکنندگان اســت .بنابرایــن از شــرکتکنندگان درخواســت
میشــود در زمین ـهی «طراحــی یــک موکــب زیارتــی ،شــامل کلی ـهی فضاهــای مــورد

توضیح برنامه حداقلی (کف نیازها) طرح کانسپت موکب به شرح زیر خواهد بود:

نیــاز پیشــنهادی و همچنیــن ایدههایــی کــه میتواننــد باعــث متفــاوت شــدن موکــب
شــوند» ایدهپــردازی کننــد و بــه «الزامــات فضایــی تحقــق ایدههــای مطــرح شــده»
بیاندیشــند .بــه دیگــر بیــان ،شــرکتکنندگان بایــد در راســتای «نیازســنجی بــرای
دســتیابی بــه فضاهــای مــورد نیــاز یــک موکــب در ســایت مــورد بررســی ،طراحــی کلــی
فضاهــای الزم و همچنیــن ایدههــای منحصــر بــه فــرد بــرای شــاخص ســاختن موکــب
و القــای کیفیــات مثبتــی کــه در نظــر طراحــان شــرکت کننــده نقــش خواهــد بســت»

گام بردارند.
از ســوی دیگــر بــرای اســتفادهی ســاالنه از موکــب ،بــا توجــه بــه موقوفــه بــودن زمیــن
بایــد طراحــی بــه گونــهای انجــام گیــرد كــه بهــرهوری انــرژی در فضاهــا بــه صــورت
حداكثــری باشــد .در ایــن مســیر اســتفاده از ظرفیتهــای انرژیهــای نــو و نیــز توجــه
بــه مالحظــات بومــی و بســتر ســاختمان موکــب پیشنهــاد میشــود .ســناریویی کــه
بــرای خدمــت بــه زائریــن در طــول ســال تعریــف شدهاســت ،چهــار شــب میزبانــی
رایــگان از هــر زائــر در طــول یــک ســال میباشــد .همچنیــن از آنجــا كــه ایــن زائرســرا
توســط ایرانیــان در مســیر زیــارت امــام حســین و در بیــن صدهــا موکــب بومــی دیگــر
احــداث میگــردد ،توجــه بــه هویــت معمــاری اســامی ایرانــی از مطالبــات طراحــی
اســت.
ایــن زائرســرا بایــد بــه گونـهای طراحــی شــود كــه كاربــری مناســب را جهــت اســتفادهی
مطلــوب و كارآمــد زائــران مســیر پیــادهروی در ایــام اربعیــن وهمچنیــن زائــران مهمــان
در طــول ایــام ســال ،دارا باشــد.

فضاهای مورد نیاز-------------------------------------------------توضیحات
خوابگاهها و سالنهای استراحت --------حداقل ظرفیت  ۲۰۰۰نفر  /با تیپبندی متنوع
مسجد-----------------------------------------------ظرفیت  ۱۰۰۰نمازگزار
سالن همایش-----------------------------------------------ظرفیت  ۵۰۰نفر
آشپزخانه--------------------------------------با ظرفیت پخت برای  ۵۰۰۰نفر
سرویسهای بهداشتی ۱۲۰-------------------------------------------چشمه
پارکینگ-------------------------------------------------ظرفیت  ۱۰۰واحد
فضاهای خدماتی----------------------------------------------به تعداد کافی
سایر پیشنهادات در اختیار طراحان

آشنایی با بنیاد فرهنگی تولّی
هیئــت خــدام الحســین (ع) بــه عنــوان یكــی از زیرمجموعــه هــای بنیــاد فرهنگــی
تولــی از ســال  1390توســط جمعــی از دانشــجویان و فعــاالن فرهنگــی تاســیس شــد.
در اربعیــن ســال  1391ایــن هیئــت بــا مشــاركت هیئــت خــدام العبــاس(ع) بــا هــدف
تســهیل ســفر دانشــجویان ،حــدود  1100دانشــجو را بــه عتبــات عالیــات اعــزام نمــود.
در همــان ســال بــا مشــاهدهی نبــود موكــب ایرانــی و عــدم حضــور ایرانیــان بــه عنــوان
خــدام زوار اربعیــن ،و پــس از اقدامــات اولیــه اولیــن موكــب جمهــوری اســامی ایــران
در مســیر نجــف بــه كربــا در عمــود  1075در ســال  1392توســط هیئــت خــدام
الحســین(ع) برپــا گردیــد .ســال  1394و پــس از دوســال تجربــه موفــق در زمینــه ی
برپایــی موكــب ،زمینــی بــه مســاحت  20000مترمربــع در محــل عمــود  1120بــا كمــك
مردمــی عاشــقان اباعبــداهلل الحســین(ع) بــه مدیریــت هیئــت خریــداری و وقــف حضــرت
امــام الزمان(عــج) گردیــد .در ســال  1395بــا توجــه بــه نیازهــا وبرنامــه ریــزی انجــام
شــده زمیــن مجــاور بــه مســاحت  10000متــر خریــداری شــده و برنامــه ریــزی بــرای
طراحــی و ســاخت زائرســرا آغــاز گردیــد.

مشخصات سایت
ســایت درنظــر گرفتــه شــده قطعــه زمینــی بــا مســاحت تقریبــی  25800مترمربــع
در مســیر پیــادهراه کربالســت .نقشــهی زمیــن ،بههمــراه همســایگیها و مســیرهای
دسترســی بــه پیوســت ایــن دفترچــه در وبســایت معماریمــا بارگــذاری شــده اســت.
شرایط شرکت در مسابقه
براســاس موضــوع و شــیوهی ارائـهی آثــار ،تمرکــز ایــن مســابقه بیــش از همــه بــر گــروه
معمــاران (دانشــجویان ،اســاتید ،حرفهمنــدان و )...اســت کــه انتظــار مــیرود ذهنــی
خــاق و ایدهپــرداز داشــته باشــند .ولیکــن شــرکت در مســابقه طبعــا منحصــر بــه ایــن
اشــخاص نیســت و هیــأت برگــزاری مســابقه پذیــرای آثــار فــارغ التحصیــان ،شــاغالن،
دانشــجویان و حرفهمنــدان ســایر رشــتهها و نیــز کلیــهی افــرادی کــه عالقــه بــه
ایدهپــردازی دارنــد ،خواهــد بــود.
نحوهی ثبت نام
عالقمنــدان بــه ثبــت نــام در بــازهی زمانــی مشــخص شــده در جــدول زمانبنــدی ،از
طریــق ســایت نشــریهی الکترونیکــی معمــاری مــا بــه آدرسwww.memarima.ir
اقــدام بــه تکمیــل فــرم و طــی مراحــل ثبــت نــام میکننــد .پــس از ارســال فــرم ،یــک
ایمیــل حــاوی کــد شــرکت کننــده و تاییدیـهی ثبــت نــام بــرای داوطلــب ارســال خواهــد
شــد .شــایان ذکــر اســت درصــورت نیــاز بــه طــرح پرســش ،داوطلبــان میتواننــد از
طریــق همــان ایمیــل نســبت بــه طــرح موضــوع و دریافــت پاســخ اقــدام فرماینــد .در
نهایــت تحویــل آثــار شــرکت کننــدگان نیــز بــه صــورت دیجیتالــی و از طریــق ایمیــل
مذکــور انجــام خواهــد پذیرفــت.
شــرکت در مســابقه بهصــورت گروهــی یــا انفــرادی بالمانــع اســت .درصــورت تصمیــم
بــر شــرکت گروهــی ،یــک نفــر از اعضــا در مقــام نماینــدهی گــروه اقــدام بــه تکمیــل فــرم
و برقــراری ارتبــاط نمایــد .از آنجــا کــه هــر یــک از آثــار تنهــا بــا کــد شــرکت کننــده
شــناخته خواهنــد شــد ،الزم اســت در زمــان تکمیــل فــرم پــس از مشــخص کــردن
نحــوهی مشــارکت ،نــام ســایر اعضــای گــروه نیــز ذکــر شــود.

مدارک تحویلی
شــیت هــا در مســابقه کــه بــه صــورت دیجیتالــی بــا بیانــی گرافیکــی بــه معرفــی
«نیازســنجی انجــام گرفتــه ،کاربریهــای درنظــر گرفتــه شــده ،طراحــی کلــی موکــب
و تشــریح ایــدهی مــورد نظــر ،تعییــن جوانــب آن ایــده و احیانــا بیــان الزامــات فضایــی
مــورد نیــاز» بپــردازد .نحــوهی شــیتبندی و عناصــر مــورد اســتفاده در ایــن شــیتها
آزاد و منــوط بــه بیــان شایســتهی هــر ایــده خواهــد بــود.
پیشــنهاد مــی شــود بــه دلیــل دیجیتالــی بــودن داوری آثــار ،بــا توجــه بــه عــدم
محدودیــت تعــداد شــیت ،از بــه کار گیــری محتــوای ریــز و ناخوانــا خــودداری شــود.
حداقل مدارک درنظر گرفته شده بر قرار زیر است:
-1پنج پرسپکتیو
(دید پرنده و دید انسانی از فضاهایی که طرح شما را بهتر معرفی کند)
-2سایت پالن (نمایش فضاها ،جانمایی فضاها در سایت)
-3دیاگرامهای الزم جهت تشریح ایدهها و فضاها
-4در نهایــت یــک متــن مختصــر بــا  400الــی  500کلمــه کــه بــه تشــریح ایــده و
نیازســنجی صــورت گرفتــه میپــردازد .ایــن متــن بایــد ســیر دس ـتیابی بــه ایدههــا و
وجــه مشــخصهی هریــک را بــرای داوران بســط دهــد.
*ارائـهی آثــار بــه صــورت شــیتبندی در ســند دیجیتــال ضمیمــه شــده خواهــد بــود
و بــرای شــرکت در مســابقه نیــازی بــه پرینــت و شاســی کــردن آثــار نیســت.
دبیرخانــه مســابقه بــه صــورت آنالیــن ســندهای شــما را دریافــت خواهــد کــرد.
جوایز
صاحب ایدهی اول  30.000.000ریال معادل سه میلیون تومان
صاحب ایدهی دوم  20.000.000ریال معادل دو میلیون تومان
صاحب ایدهی سوم  10.000.000ریال معادل یک میلیون تومان
صاحبان ایدهی چهارم تا دهم  2.000.000ریال معادل دویست هزار تومان
*به کلیه برگزیدگان عالوه بر جوایز ،لوح یادبود اهدا خواهد شد.
*برگزارکننــده خــود را ملــزم بــه کاربســت طــرح برتــر در طراحــی و اجــرای موکــب
نمیدانــد ،هرچنــد بســیار امیــدوار اســت کــه از میــان طرحهــای برتــر و نیــز ســایر
ایدههــای طراحــان ،بتــوان بــه شایســتهترین طــرح بــرای ســاخت موکــب زوار حســینی
دســت پیــدا کــرد.

