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ﻣﻘﺪﻣﻪ

سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور در راستاي اجرايي نمودن اهداف سند تحول بنيادين آموزش و
پرورش و برنامه زيرنظام تأمين فضا ،تجهيزات و فناوري و ابﻼغيه رياست محترم جمهور ،در نظر دارد با همكاري جمعي
از صاحﺐنظران در عرصه معماري كشور ،همچون سنوات گذشته نسبت به برگزاري نهمين همايش و نمايشگاه ملي
"مدرسه ايراني معماري ايراني" در تراز سند برنامه زيرنظام تأمين فضا ،تجهيزات و فناوري ،با اولويت مديريت سبز در
فضاهاي آموزشي ،تربيتي و ورزشي ،در اسفند ماه سال جاري اقدام نمايد .بدين منظور از معماران مجرب كشور ،استادان،
دانشجويان و دانشآموزان عﻼقمند ،با هدف دستيابي به مدارس با هويت ،مزين به ارزشها و اصالتهاي جامعه اسﻼمي،
دعوت به عمل مي آيد تا عكسها و طراحيهاي خود را به منظور ارائه در همايش و نمايشگاه و شركت در مسابقه ،ارسال
نمايند.

● سطوح ﻣختلف ﻣسابﻘﻪ

 (١سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور و ادارات كل تابعه
 (٢مهندسين مشاور و بخش آزاد
 (٣دانشجويان معماري داخل و خارج از كشور

● بخش هاي ﻣسابﻘﻪ
 (١بخش طراحي :طراحي فضاهاي آموزشي مطابق با جدول ارائه شده )طراحي مدرسه در مقاطﻊ مختلف آموزشي(
 (٢بخش طرحهاي اجرا شﺪه :ارائه تصاوير و پوستر از روند اجراي مدرسه در فضاهاي آموزشي دولتي و غير دولتي ساخته شده
 (٣بخش عكاسي :ارائه عكس از فضاهاي مختلف مدارس موجود با ديد انتقادي ،نگاه مثبت يا منفي نسبت به معماري و فضاهاي
مدرسه ) شركت در اين بخش براي همگان آزاد است(
● ﭘﻨﻞ هاي نمايشگاه
 (١طرح هاي برگزيده معماري مدرسه شهري
 (٢طرح هاي برگزيده عشايري و روستايي
 (٣طرح هاي برتر اجرا شده مدرسه
 (٤ايده هاي نو در طراحي مدرسه
 (٥عكس هاي برتر
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● ﻣوضوعات بخش طراحي :
رديف

سطوح ﻣسابﻘﻪ

١

سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس
كشور و ادارات كل تابعه

٢

دانشجويي

٣

مهندسين مشاور و بخش آزاد

٤

عموم و بصورت آزاد
سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس
كشور و ادارات كل تابعه –
بخش آزاد

٥

ﻣوضوع

 (١مدرسه ابتدائي و يا متوسطه طراحي شده در سايت هاي موجود استان
 (٢مدرسه ابتدايي يا متوسطه در سايت معرفي شده از سوي دبيرخانه همايش
 (٣مجتمﻊ آموزشي در سايت معرفي شده از سوي دبيرخانه همايش
 (٤مدارس روستايي  ١تا  ٦كﻼسه با رويكرد مديريت سبز در سايت هاي موجود استان
يا سايت معرفي شده از سوي دبيرخانه همايش
 (٥مدارس عشايري
 (٦مدارس سبز طراحيشده در سايت موجود )استانها(
 (١مدرسه ابتدايي يا متوسطه در سايت معرفي شده از سوي دبيرخانه همايش
 (٢مجتمﻊ آموزشي در سايت معرفيشده از سوي دبيرخانه همايش
 (٣پايان نامههاي دانشجويي در زمينه طراحي مدارس سبز
 (٤جزء فضاها و ايدههاي نو
 (٥مدارس روستايي  ١تا  ٦كﻼسه با رويكرد مديريت سبز در سايت هاي موجود استان
يا سايت معرفي شده از سوي دبيرخانه همايش
 (٦مدارس عشايري
 (١مدرسه ابتدايي يا متوسطه در سايت معرفي شده از سوي دبيرخانه همايش
 (٢مجتمﻊ آموزشي در سايت معرفي شده از سوي دبيرخانه همايش
 (٣جزء فضاها و ايدههاي نو
 (٤مدارس روستايي  ١تا  ٦كﻼسه با رويكرد مديريت سبز در سايت هاي موجود استان
يا سايت معرفي شده از سوي دبيرخانه همايش
 (٥مدارس عشايري
عكاسي
فضاهاي آموزشي ،تربيتي و ورزشي دولتي و غير دولتي ساختهشده
نمونههاي موفق مدارس مقاومسازي شده با رويكرد حفظ معماري مدارس

● جوايز :
در بخش طراحي:

 ٢٠٠ميليون ريال
نفر اول
 ١٥٠ميليون ريال
نفر دوم
 ١٠٠ميليون ريال
نفرسوم
 در صورت تأمين منابﻊ مالي و درخواست اداره كل استاني كه طرح هاي برگزيده در بخش "مهندسين مشاور و بخش آزاد" در آن واقﻊ است،
در قالﺐ قرارداد مشاوره ،در دستور كار اجرايي ادارات كل قرار مي گيرد.
در بخش فضاهاي آﻣوزشي ساختﻪ شﺪه  :اهداي لوح تقدير و تنديس به مديران كل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس استان منتخﺐ و تيم
طراحي آن در بخش مدارس دولتي و به تيم طراحي در بخش مدارس غير دولتي
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در بخش عكاسي:

به سه عكس برتر هركدام مبلغ  ٣٠ميليون ريال

● مهلت ارسال آثار:
آخرين مهلت ارسال طرح ها
آخرين مهلت ارسال عكس ها
روز داوري طرح ها و عكس ها

١٣٩٩/١١/١٧
١٣٩٩/١١/١٧
١٣٩٩/١١/٣٠

اسامي برندگان بخشهاي مختلف همايش روز  ١٣اسفند  ١٣٩٩در سالن آمفي تئاتر دانشگاه الزهرا اعﻼم و جوايز اعطاء خواهد شد.

● مدارك درخواستي :
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧

در بخش طراحي ،هر طرح بر روي حداكثر  ٣شاسي از ورق فوم ) Foam boardفوم بورد( با ابعاد  ٥٠* ٧٠سانتيمتر به صورت افقي ارائه گردد.
)ارائه فايل شيت طرح ها براي نمايشگاه مجازي الزامي است(
پﻼن ها ،نماها ،برش ها ،پرسپكتيوها )داخلي و خارجي( ،تحليل طرح و سايت پﻼن ،مباني طراحي طرح در ارائه طرح الزامي است.
عكس هاي ارسالي داراي ابعاد  ٣٠×٤٠روي ورق )  Foam boardفوم بورد( با  DPIحداقل  ٣٠٠به همراه فايل آن ارائه شود.
براي دانلود سايت مسابقه طراحي به پرتال سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور ،مراجعه كنيد.
شركت كنندگان خارج از كشور مي توانند با ارسال فايل هاي  psd ،dwgو  jpgطرح هاي خود به آدرس الكترونيكي دبيرخانه همايش ،در مسابقه
شركت نمايند.
مدارك ارسالي به دبيرخانه ،عودت داده نخواهد شد.
ارسال تمامي فايل ها ،مدارك و مستندات و توضيحات طرح ،بصورت  psd ،dwgو  jpgو عكس و مشخصات طراح ،قبل از برگزاري داوري ،براي
چاپ در كتاب "مدرسه ايراني معماري ايراني" الزامي است.

● شرايط و مقررات مسابقه :
 -١ثبت نام و شركت در مسابقه ،به صورت اينترنتي و با تكميل فرم ثبت نام ،از طريق مراجعه به پرتال سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز
مدارس كشور به آدرس  http://www.dres.irامكان پذير است.
 -٢آثار ارسالي تنها با ذكر كد كاربري و عنوان طرح و يا عكس ارائه گردد.
 -٣در صورت عدم رعايت موضوع مذكور ،آثار ارسالي ارزيابي نخواهند شد.
 -٤شروع ثبت نام ،متعاقباً اعﻼم ميگردد.

● مكان و زمان برگزاري همايش و نمايشگاه مجازي:
 مكان  :تهران -دانشگاه الزهراء
 زمان برگزاري همايش مجازي ١٢ :و  ١٣اسفند ماه ١٣٩٩
 زمان برگزاري نمايشگاه ٩ :لغايت  ١٥اسفند ماه ١٣٩٩

● آدرس دبيرخانه :
تهران ،خيابان شريعتي  -باﻻتر از پل رومي ،خيابان شهيد موسيوند ،كوچه شهيد لطيفي ،سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور
آدرس پورتال سازمان http://www.dres.ir :
كد پستي١٩٣٣٨٨٤٨٨٣ :

