


موضوع مسابقه

مســابقه ی طراحــی موکــب بــا هــدف طراحــی یــک موکــب بــزرگ بــرای خدمت رســانی 
ــا برگــزار می گــردد. مســابقه در ســطح  ــهر کرب ــینی در ورودی ش ــه زائریــن حس ب
ــده  ــوان برگزارکنن ــه عن ــی« ب ــاد فرهنگــی تول ــود و »بنی ــی )کانســپت( خواهــد ب ایده یاب
و نشــریه ی آنایــن معمــاری مــا بــه عنــوان دبیــر اجرایــی، مســئولیت برگــزاری مســابقه 

ــد. را برعهــده دارن
هــدف از برگــزاری ایــن مســابقه، جمــع آوری طرحهــای متفــاوت، ایده هــای منحصــر بــه 
فــرد و نتایــج نیازســنجی شــرکت کنندگان اســت. بنابرایــن از شــرکت کنندگان درخواســت 
می شــود در زمینــه ی »طراحــی یــک موکــب زیارتــی، شــامل کلیــه ی  فضاهــای مــورد 
ــاوت شــدن موکــب  ــث متف ــد باع ــه می توانن ــی ک ــن ایده های ــاز پیشــنهادی و هم چنی نی
ــده«  ــرح ش ــای مط ــق ایده ه ــی تحق ــات فضای ــه »الزام ــد و ب ــردازی کنن ــوند« ایده پ ش
ــرای  ــنجی ب ــتای »نیازس ــد در راس ــرکت کنندگان بای ــان، ش ــر بی ــه دیگ ــند. ب بیاندیش
دســتیابی بــه فضاهــای مــورد نیــاز یــک موکــب در ســایت مــورد بررســی، طراحــی کلــی 
ــرای شــاخص ســاختن موکــب  ــه فــرد ب فضاهــای الزم و هم چنیــن ایده هــای منحصــر ب
و القــای کیفیــات مثبتــی کــه در نظــر طراحــان شــرکت کننــده نقــش خواهــد بســت« 

گام بردارند. 
از ســوی دیگــر بــرای اســتفاده ی ســاالنه از موکــب، بــا توجــه بــه موقوفــه بــودن زمیــن 
ــه صــورت  ــا ب ــرژی در فضاه ــره وری ان ــه به ــرد ک ــه ای انجــام گی ــه گون ــد طراحــی ب بای
ــو و نیــز توجــه  حداکثــری باشــد. در ایــن مســیر اســتفاده از ظرفیت هــای انرژی هــای ن
ــه  ــناریویی ک ــود. س ــاد می ش ــب پیش نه ــاختمان موک ــتر س ــی و بس ــات بوم ــه ماحظ ب
ــی  ــب میزبان ــار ش ــت، چه ــف شده اس ــال تعری ــول س ــن در ط ــه زائری ــت ب ــرای خدم ب
رایــگان از هــر زائــر در طــول یــک ســال می باشــد. هم چنیــن از آن جــا کــه ایــن زائرســرا 
توســط ایرانیــان در مســیر زیــارت امــام حســین و در بیــن صدهــا موکــب بومــی دیگــر 
ــی  ــات طراح ــی از مطالب ــامی ایران ــاری اس ــت معم ــه هوی ــه ب ــردد، توج ــداث می گ اح

اســت. 
ایــن زائرســرا بایــد بــه گونــه ا ی طراحــی شــود کــه کاربــری مناســب را جهــت اســتفاده ی 
مطلــوب و کارآمــد زائــران مســیر پیــاده روی در ایــام اربعیــن وهم چنیــن زائــران مهمــان 

در طــول ایــام ســال، دارا باشــد.

توضیح برنامه

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

فضاهای مورد نیاز-------------------------------------------------توضیحات

خوابگاه ها و سالن های استراحت-------- حداقل ظرفیت ۲۰۰۰ نفر / با تیپ بندی متنوع
مسجد-----------------------------------------------ظرفیت ۱۰۰۰ نمازگزار
سالن همایش-----------------------------------------------ظرفیت ۵۰۰ نفر
آشپزخانه--------------------------------------با ظرفیت پخت برای ۵۰۰۰ نفر
سرویس های بهداشتی-------------------------------------------۱۲۰ چشمه

پارکینگ -------------------------------------------------ظرفیت ۱۰۰ واحد
فضاهای خدماتی----------------------------------------------به تعداد کافی

سایر پیشنهادات در اختیار طراحان



آشنایی با بنیاد فرهنگی تولّی

ــی  ــاد فرهنگ ــای بنی ــه ه ــی از زیرمجموع ــوان یك ــه عن ــین )ع(  ب ــدام الحس ــت خ هیئ
ــی از ســال ۱39۰ توســط جمعــی از دانشــجویان و فعــاالن فرهنگــی تاســیس شــد.  تول
ــا هــدف  ــا مشــارکت هیئــت خــدام العبــاس)ع( ب در اربعیــن ســال ۱39۱ ایــن هیئــت ب
ــه عتبــات عالیــات اعــزام نمــود.  تســهیل ســفر دانشــجویان، حــدود ۱۱۰۰ دانشــجو را ب
در همــان ســال بــا مشــاهده ی نبــود موکــب ایرانــی و عــدم حضــور ایرانیــان بــه عنــوان 
ــران  خــدام زوار اربعیــن، و پــس از اقدامــات اولیــه اولیــن موکــب جمهــوری اســامی ای
ــدام  ــت خ ــط هیئ ــال ۱39۲ توس ــود ۱۰7۵ در س ــا در عم ــه کرب ــف ب ــیر نج در مس
ــه ی  ــق در زمین ــه موف ــس از دوســال تجرب ــد. ســال ۱394 و پ ــا گردی الحســین)ع( برپ
برپایــی موکــب، زمینــی بــه مســاحت ۲۰۰۰۰ مترمربــع در محــل عمــود ۱۱۲۰ بــا کمــک  
مردمــی عاشــقان اباعبــداهلل الحســین)ع( بــه مدیریــت هیئــت خریــداری و وقــف حضــرت 
ــزی انجــام  ــه ری ــا وبرنام ــه نیازه ــا توجــه ب ــد. در ســال ۱39۵ ب ــام الزمان)عــج( گردی ام
شــده زمیــن مجــاور بــه مســاحت ۱۰۰۰۰ متــر خریــداری شــده و برنامــه ریــزی بــرای 

طراحــی و ســاخت زائرســرا آغــاز گردیــد.

مشخصات سایت

ــع  ــی ۲۵8۰۰ مترمرب ــاحت تقریب ــا مس ــی ب ــه زمین ــده قطع ــه ش ــر گرفت ــایت درنظ س
ــیرهای  ــایگی ها و مس ــراه همس ــن، به هم ــه ی زمی ــت. نقش ــاده راه کرباس ــیر پی در مس
ــذاری شــده اســت. ــا بارگ ــن دفترچــه در وبســایت معماری م ــه پیوســت ای دسترســی ب

شرایط شرکت در مسابقه

براســاس موضــوع و شــیوه ی ارائــه ی آثــار، تمرکــز ایــن مســابقه بیــش از همــه بــر گــروه 
ــی  ــی رود ذهن ــار م ــه انتظ ــت ک ــدان و...( اس ــاتید، حرفه من ــجویان، اس ــاران )دانش معم
خــاق و ایده پــرداز داشــته باشــند. ولیكــن شــرکت در مســابقه طبعــا منحصــر بــه ایــن 
اشــخاص نیســت و هیــأت برگــزاری مســابقه پذیــرای آثــار فــارغ التحصیــان، شــاغان، 
ــه  ــه ب ــه عاق ــرادی ک ــه ی اف ــز کلی ــته ها و نی ــایر رش ــدان س ــجویان و حرفه من دانش

ــود. ــد ب ــد، خواه ــردازی دارن ایده پ

نحوه ی ثبت نام

ــدی، از  ــی مشــخص شــده در جــدول زمان بن ــازه ی زمان ــام در ب ــت ن ــه ثب ــدان ب عاقمن
www.memarima.irــه آدرس ــا ب ــق ســایت نشــریه ی الكترونیكــی معمــاری م طری

 اقــدام بــه تكمیــل فــرم و طــی مراحــل ثبــت نــام می کننــد. پــس از ارســال فــرم، یــک 
ایمیــل حــاوی کــد شــرکت کننــده و تاییدیــه ی ثبــت نــام بــرای داوطلــب ارســال خواهــد 
ــد از  ــان می توانن ــش، داوطلب ــرح پرس ــه ط ــاز ب ــورت نی ــت درص ــر اس ــایان ذک ــد. ش ش
ــد. در  ــدام فرماین ــت پاســخ اق ــه طــرح موضــوع و دریاف ــل نســبت ب ــق همــان ایمی طری
ــار شــرکت کننــدگان نیــز بــه صــورت دیجیتالــی و از طریــق ایمیــل  نهایــت تحویــل آث

مذکــور انجــام خواهــد پذیرفــت.
ــم  ــع اســت. درصــورت تصمی ــرادی بامان ــا انف شــرکت در مســابقه به صــورت گروهــی ی
بــر شــرکت گروهــی، یــک نفــر از اعضــا در مقــام نماینــده ی گــروه اقــدام بــه تكمیــل فــرم 
ــا کــد شــرکت کننــده  ــار تنهــا ب ــد. از آنجــا کــه هــر یــک از آث و برقــراری ارتبــاط نمای
ــردن  ــخص ک ــس از مش ــرم پ ــل ف ــان تكمی ــت در زم ــد، الزم اس ــد ش ــناخته خواهن ش

نحــوه ی مشــارکت، نــام ســایر اعضــای گــروه نیــز ذکــر شــود.



مدارک تحویلی
ــی  ــه معرف ــی ب ــی گرافیك ــا بیان ــی ب ــورت دیجیتال ــه ص ــه ب ــابقه ک ــا در مس ــیت ه ش
ــی موکــب  ــه شــده، طراحــی کل ــه، کاربری هــای درنظــر گرفت »نیازســنجی انجــام گرفت
و تشــریح ایــده ی مــورد نظــر، تعییــن جوانــب آن ایــده و احیانــا بیــان الزامــات فضایــی 
ــن شــیت ها  ــورد اســتفاده در ای ــردازد. نحــوه ی شــیت بندی و عناصــر م ــاز« بپ ــورد نی م

ــود. ــده خواهــد ب ــه بیــان شایســته ی هــر ای آزاد و منــوط ب
ــدم  ــه ع ــه ب ــا توج ــار، ب ــودن داوری آث ــی ب ــل دیجیتال ــه دلی ــود ب ــی ش ــنهاد م پیش
ــا خــودداری شــود. ــز و ناخوان ــوای ری ــری محت ــه کار گی ــداد شــیت، از ب ــت تع محدودی

حداقل مدارک درنظر گرفته شده بر قرار زیر است:

1-پنج پرسپکتیو
 )دید پرنده و دید انسانی از فضاهایی که طرح شما را بهتر معرفی کند(

2-سایت پالن )نمایش فضاها، جانمایی فضاها در سایت(
3-دیاگرام های الزم جهت تشریح ایده ها و فضاها

4-در نهایــت یــک متــن مختصــر بــا 400 الــی 500 کلمــه کــه بــه تشــریح ایــده و 
ــه ایده هــا و  ــد ســیر دســت یابی ب ــن متــن بای ــردازد. ای ــه می پ نیازســنجی صــورت گرفت

وجــه مشــخصه ی هریــک را بــرای داوران بســط دهــد.

*ارائــه ی آثــار بــه صــورت شــیت بندی در ســند دیجیتــال ضمیمــه شــده خواهــد بــود 
ــار نیســت.  ــه پرینــت و شاســی کــردن آث و بــرای شــرکت در مســابقه نیــازی ب

دبیرخانــه مســابقه بــه صــورت آنایــن ســندهای شــما را دریافــت خواهــد کــرد. 
جوایز

صاحب ایده ی اول 3۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل سه میلیون تومان
صاحب ایده ی دوم ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل دو میلیون تومان

صاحب ایده ی سوم ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل یک میلیون تومان
صاحبان ایده ی چهارم تا دهم ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل دویست هزار تومان

*به کلیه برگزید گان عاوه بر جوایز، لوح یادبود اهدا خواهد شد.

ــب  ــرای موک ــی و اج ــر در طراح ــرح برت ــت ط ــه کاربس ــزم ب ــود را مل ــده خ *برگزارکنن
ــایر  ــز س ــر و نی ــای برت ــان طرح ه ــه از می ــت ک ــدوار اس ــیار امی ــد بس ــد، هرچن نمی دان
ایده هــای طراحــان، بتــوان بــه شایســته ترین طــرح بــرای ســاخت موکــب زوار حســینی 

دســت پیــدا کــرد.




