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هسابقِ طراحی الواى ّای ارزشی

س

عٌَاى طرح :طراحی الواى ّای ارزشی
چشن اًذاز :


شیراز سَهیي حرم اّل بیت



شیراز شْر رٍایتگر حواسِ ّا



شیراز شْر پاسذاشت ایثار



شیراز شْر زیارت ٍ گردشگری



شیراز شْرخاطرُ ّا

اّذاف طرح:


ثسرگذاشت حوبسِ ی شْذای ٍاالی اًمالة اسالهی



ثسرگذاشت همبم ٍاالی شْذا ،جبًجبزاى ،آزادگبى ٍ ایثبرگراى ّشت سبل دفبع همذس



ثسرگذاشت دستبٍردّبی ّشت سبل دفبع همذس



ثسرگذاشت همبم ٍاالی شْذای هذافغ حرم



ثسرگذاشت همبم ٍاالی شْذای ّستِ ای



ثسرگذاشت همبم ٍاالی شْذای هذافغ هرزّب



ثسرگذاشت همبم ٍاالی شْذای ًْضت سَادآهَزی



ثسرگذاشت همبم شبهخ ثبًَاى در ّشت سبل دفبع همذس ٍ اًمالة اسالهی



ایجبد زهیٌِ ّبی شٌبخت رٍیذاد ّبی هْن اًمالة  ،دفبع همذس ٍ ...



تمَیت سیوبی ثصری شْر
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هعیار طرح :


عراحی الوبى ّبی ثب کیفیت ،فبخر ٍ هبًذگبر



تَجِ ثِ الوبى ثؼٌَاى ًوبد ایثبر ٍ فذاکبری



تَجِ ثِ الوبى ثؼٌَاى ًوبد صالثت ٍ ایستبدگی



تَجِ ثِ هسبئل َّیتی ٍ زیجبشٌبختی.



ایجبد حس تؼلك ٍ تؼبهلی ثَدى الوبى.



ًَآٍری ٍ خاللیت.



لبثلیت ایجبد ارتجبط ثب سٌیي هختلف.



لبثلیت رٍیت الوبى از زٍایبًی هتفبٍت.



درًظرگرفتي دیذ شت ٍ ًَرپردازی اصَلی الوبى.



تَجِ ثِ آسیجْبی اجتوبػی احتوبلی ثِ الوبى ٍ ثِ کبرگیری راّکبرّبی همبثلِ ثب آى



پیشٌْبد سبیت هحل ًصت الوبى ثب تَجِ ثِ ػٌبصر شبخص پیراهًَی ٍ ّن خَاًی ثب ثستر عراحی.

ًکات قابل تَجِ :
 تکویل فرم اصبلت اثر تَسظ عراح الساهیست ٍ هسئَلیت ػذم رػبیت حمَق هؼٌَی ٍ کپی ثرداری از آثبر سبیر ٌّرهٌذاى ثِ ػْذُ عراح ثَدُ ٍ ػَالت حمَلی آى ثِػْذُ ٍی خَاّذ ثَد.
-

عراح هیجبیست هتؼْذ گردد کِ اثر ارسبل شذُ لجال در هحل دیگری اجرا ًشذُ ٍ ثؼذا ًیس اجرا ًخَاّذ شذ.

-

کلیِ حمَق هؼٌَی اثر ثرگسیذُ هتؼلك ثِ سبزهبى سیوب ،هٌظر ٍ فضبی سجس خَاّذ ثَد.

-

ثِ جْت رػبیت حمَق شرکت کٌٌذگبى در هسبثمِ اػضبی هٌتخت ّیئت داٍراى حك حضَر در هسبثمِ را ًخَاٌّذ داشت .اػضبی ّیأت داٍراى در صَرت
شرکت در هسبثمِ حضَر در ّیبت داٍراى هحرٍم ٍ افراد ریصالح تَسظ سبزهبى جبیگسیي خَاٌّذ شذ.

-

کبرفرهب حك ثرگساری ًوبیشگبُ ٍ چبح آثبر رسیذُ در فرصت هٌبست را ثرای خَد هحفَظ هیذارد ٍ ّیچ یك از آثبر رسیذُ هرجَع ًخَاّذ شذ ٍ کبرفرهب در اجرای
عرحّبی رسیذُ هختبر است.

-

تؼذاد آثبر ٍ عرح ّبی لبثل ارائِ ًبهحذٍد هیجبشذ.

-

طراحاى برتر هلسم بِ اجرا ٍ ًصب اثر ٌّری خَدپس از تاییذ سازهاى سیوا هٌظر ٍ فضای سبس شْری در هحل هَرد تَافق هیباشذ
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جاهعِ هخاطب :
 ٌّرهٌذاى ٍ هؼوبراى-

داًشگبُ ّب ٍ داًشکذُ ّبی ٌّر ٍ هؼوبری

-

سبزهبى ّبی سیوب ،هٌظر سراسر کشَر

-

سبزهبى ّبی هردهی

-

اًجوي ّبی ػلوی داًشگبُ ّبی ٌّر ٍ هؼوبری

-

ادارات کل فرٌّگ ٍ ارشبد اسالهی سراسر کشَر

-

حضَر ثرای سبیر ػاللِ هٌذاى ثب گرایش ّبی هرتجظ ٍ ّوچٌیي کبرهٌذاى شْرداری ًیس آزاد است.

جَایس هسابقِ
 اّذا لَح تمذیر ثِ ًفرات ثرتر.-

لرارداد سبخت اثر ٌّری ثب عراحبى ثرتر ثِ ّوراُ هجلغ پٌجبُ هیلیَى ریبل جبیسُ ًمذی



شْرداری فمظ هتؼْذ ثِ ػمذ لرارداد ثب شرکت کٌٌذگبًی خَاّذ ثَدکِ رزٍهِ ٍ تَاًبیی اجرایی آى ّب احراز شذُ ثبشذ.

اعضا ّیات داٍری:
 یکی از اػضبی کویسیَى سَهیي حرم اّل ثیت شَرای اسالهی شْر شیراز-

آلبی ػجذالؼلی لسبهی

-

آلبی اهیي ثالغی

-

آلبی هحوذ ّبدی فخرائی

-

ًوبیٌذُ سبزهبى سیوب هٌظر ٍ فضبی سجس شْری

ًاظریي :
 آلبی فریذٍى رحیویً /وبیٌذُ ثبزرسی-

آلبی فرزاد یبسیٌیً /وبیٌذُ حراست

هْلت ارسال آثار :یک هاُ هی باشذ
هْلت ارسال آثار از دٍم آباى هاُ لغایت دٍم آررهاُ هی باشذ.
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ًحَُ ارائِ آثار:
آثار با فرهت  ٍ PDFحذاکثر در قالب  4شیت  07*07از طریق آدرس ایویل شاهل:
-

تصبٍیر سِ ثؼذی ٍاضح از زٍایبی هتفبٍت یب ثصَرت هبکت ثب ارائِ جسئیبت ٍ رػبیت تٌبسجبت.

-

کلیِ ًمشِ ّبی دلیك ٍ ّوراُ ثب اثؼبد ٍ اًذازُ .

-

تؼییي هصبلح ٍ هتریبل هَرد ًظر در عراحی .

-

رزٍهِ آثار ٍ الواى ّای شْری ساختِ شذُ ٌّرهٌذ



کلیههِ آثههبر هیجبیسههت ثههذٍى درن ًههبم -آرم ٍ لَگههَی شخصههی یههب شههرکت ثههررٍی اثههر از عریههك هراجؼههِ ثههِ لسههوت ثجههت ًههبم فراخههَاى در سههبیت:
 www.landscape.shiraz.irثِ سبزهبى سیوب ،هٌظر ٍ فضبی سجس شْری ارسبل گردًذ.






الزم است در زهبى ارسبل در لسوت هَضَع ایویل جولِ "فراخَاى الوبًْبی ارزشی" لیذ گردد.
ًحَُ ارائِ آثبر آزاد ٍ ثِ ػْذُ عراحبى ثَدُ ٍ ثذیْی است الزم است عرح ّب ثصَرت جبهغ ٍ کبهل ارائِ گردد.
تٌْب آثبری کِ در لبلت هبکت ارائِ هیشًَذ ثصَرت فیسیکی تحَیل گرفتِ خَاٌّذ شذ.
تکویل فرم شوبرُ یك تحت ػٌَاى هشخصبت فردی الساهی هی ثبشذ.

تلفي دبیرخاًِ702-78869220 :
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