
 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                          کليات فراخوان مسابقه  -الف



 

 

  »بسمه تعالی«

  
  

   معرفی کليات-بخش اول

  درباره مسابقه -الف

 »پردیس دانشگاه علوم پزشـکی  سردر ورودی طراحی«دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان درنظر دارد به منظور        
  . با همين عنوان برگزار نمایدمسابقه ای

 انتهای شهرک -طراحی سردر مربوط به ورودی محوطه پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان واقع در زنجان       

  .دو نرسيده به اراضی شرکت نفت می باش) امتداد شمالی جاده گاوازنگ(موسوی ...  باالتر از بيمارستان آیت ا-کارمندان

و دو  ) انتظامـات و حراسـت دانـشگاه      (و نيز یک قـسمت اداری       ) خواهران و برادران  (، دو نگهبانی    )یک یا دو ورودی   (شامل ورودی عابر    طرح نهایی   

  . جنوبی خيابان گاوازنگ خواهد بود-در امتداد شمالی) برای ورود و خروج(ورودی اتومبيل رو 

  

  آرم دانشگاه -ب

 
 
 
 
 
 
 

  نشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجاندا               

            Zanjan University of medical sciences  
 

  

  ختار سازمانی دانشگاهاس -ج

آموزشـی، غـذا و دارو، دانـشجویی و         هفتگانـه    کـل شـامل معاونتهـای        دانشگاه علوم پزشکی و خـدمات بهداشـتی و درمـانی اسـتان زنجـان در               
  .فعاليت می نماید) ستاد مرکزی(و اداری ) دانشگاه(و در دو حوزه فعاليت آموزشی بوده بهداشتی، پژوهشی، درمان و پشتيبانی فرهنگی، 

  

  ویژگی های طرح -د

  . اسالمی باشد-در آميزه ای از فرهنگ ایرانیدانشگاه علوم پزشکی  بهداشتی - درمانی-طرح باید نشانگر هویت آموزشی .١

  .بالمانع می باشد) ببند( دانشگاه استفاده از طرح آرم .٢

  .داشته باشد"  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان"پيشانی سردر بایدمحلی جهت معرفی باعنوان  .٣

  .الزامی استکده ها و سایر ساختمانها بيرونی و درونی، همخوانی با اجزای دیوار محوطه، ساختمان دانشتوجه به فضای  .۴

  ...)، فضای تایمکس، امنيت، سهولت تردد وتفکيک سواره از پياده(گرفتن ویژگيهای عملکردی درنظر  .۵

  .به تناسب محل نگهبانی و کنترل ورود و خروج با موقعيت آرم دانشگاه و سردر به عنوان نقطه معرفی فضا توجه شود .۶

  .کی درنظر گرفته شودمحل عبور و مرور اشخاص و وسایل نقليه با درنظر گرفتن استانداردهای ترافي .٧

  .ن درنظر گرفته شودانه طراحی و جزئيات مناسبی برای آنقاط اتصال دیوار محوطه و سردر با ظرافت معمار .٨

  .توجه کافی منظور شود) باتوجه به موقعيت طرح و حجم عبور از جاده گاوازنگ(رپردازی درشب وميزان رؤیت سرد نسبت به نحوه نور .٩

  .ه باشد و مطابق کروکی با رعایت تمامی تناسبها ترسيم گرددطرح باید قابليت اجرا داشت .١٠

  .اقتصادی ارائه گردد" تا حد امکان"پيشنهادها الزامًا باید با رعایت مسایل و آیتم های  .١١

   

   جزئيات برگزاری مسابقه-بخش دوم

   مسابقهشرایط اختصاصی -الف

 .در یک مرحله برگزار می گرددمسابقه حاضر بصورت آزاد و  .١

 د حقيقی که بصورت گروهی در مسابقه شرکت خواهند نمود، تنها فردی که با عنوان سرگروه ثبت نام می کنـد                    درمورد افرا اه  دانشگ .٢
 .مسابقه به رسميت می شناسدرا جهت شرکت در مرحله برگزاری 

حـراز جزئيـات مربـوط بـه     طرحها قبل از ارائه به هيئت داوران، توسط دانشگاه بررسی می شود و درصورت رعایت شـرایط مـسابقه و ا         .٣
 .مسائل فنی، اقتصادی و کليات مطروحه در بخش اول به هيئت داوران ارجاع خواهد شد

برگزارکننده مجاز خواهد بود از کليه طرحهای ارسالی برای طراحی نهایی سردر و اجرای پروژه استفاده نماید و کليه حقوق مربوط به  .۴
 .آثار ارسالی متعلق به دانشگاه می باشد

 .رحهای ارائه شده، پس از پایان مسابقه مسترد نخواهد گردیدط .۵

 .برگزارکننده، طرحهای رسيده را پس از اتمام مسابقه به نحو مقتضی و مطلوب و با ذکر مشخصات صاحب طرح منتشر خواهد نمود .۶

 .ی را برعهده نمی گيردبرگزارکننده در قبال تأخير و یا خسارت وارده به مدارک قبل از تحویل آن به دبيرخانه، مسئوليت .٧

 .طرحهای رسيده پس از تاریخ اعالم شده در تقویم مسابقه ترتيب اثر نخواهد داددبيرخانه مسابقه دانشگاه به  .٨



 

 

  

   ارائه مدارکه نحو-ب

 :مدارک موردنياز جهت شرکت در مسابقه شامل

 A2ارائه طرح حداکثر در پنج شيت  .١

 ...)، 3D max ،3D CAD ،Sketch Upه بعدی یا ارائه حجمی تحت نرم افزارهای س(ماکت طرح  .٢

 شرح کانسپت و ایده های طراحی  .٣

 ارائه کليه مدارک خواسته شده برروی لوح فشرده با ليبل خوانا شامل نام کامل طراح و عنوان مسابقه .۴

 رزومه شخصيت حقيقی یا حقوقی صاحب طرح .۵

  .می باشد که شرح هرکدام از موارد صدرالذکر در ذیل آمده است

  

 A2 مدارک موردنياز جهت ارائه در شيت های -ج

 )١٠٠/١دو نمای اصلی و یک برش از موقعيت مناسب به مقياس (نماها و مقاطع موردنياز   .أ 

 نقشه ها، نماها و مقاطع موردنياز از اتاق نگهبانی و انتظامات، پذیرش، تایمکس و اطالعات  .ب 

 )اختياری(ر رفته در طرح ارائه و طراحی جزئيات اجرایی و معرفی مواد و مصالح به کا  .ج 

 )از هرکدام حداقل دو مورد(تصاویر سه بعدی داخلی و خارجی   .د 

 .رعایت تایتل پيشنهادی ازسوی دبيرخانه مسابقه که در بخش پيوست ارائه شده است  .ه 

  

   ارائه حجم طرح-د

نحوه  دی رایانه ای به جای مقياس،     درصورت ارائه با استفاده از نرم افزارهای سه بع        ( با مصالح مناسب     ٢٠٠/١ماکت طرح در مقياس      •
 .)پرزانته و رزولوشن آن اهميت خواهد داشت

  

   لوح فشرده-ه

 نيز ذخيره و همراه سایر مدارک درخواستی ارسال گردد که شامل مـوارد      DVD یا   CDکليه مدارک خواسته شده بایستی بر روی یک          •
 :زیر می باشد

 ٢۴٨٠*٣۵٠٠ و حداکثر ١٢۴٠*١٧۵۴ در ابعاد حداقل JPGتصاویر سه بعدی با فرمت   .أ 

 بـا  ٢۵٠/١بـه مقيـاس   طـرح   سـایت پـالن     نقـشه    و   ١٠٠/١بـه مقيـاس     ) شامل نماها و برش ها    (نقشه های کامل فضاها       .ب 
  ساير فرمت هاي معتبر ترسيمي یاDWGرمت ف

 کـه قابليـت ارائـه مناسـب موضـوع را             و هـر فرمـت مناسـب دیگـر         TIFF یـا    DOC  ،PSD  ،BMPکانسپت طرح با فرمت های        .ج 
 .داشته باشد

  

   برگ کانسپت-و

 نوشـتاری بـه صـورت       A4هریک از شرکت کنندگان موظف است شرح کانسپت و ایده کلی طرح ارسالی خود را در حـداکثر یـک بـرگ                        •
 . ارائه نماید) بند باال(متصل به لوح فشرده  گرافيکی A3متن رایانه ای یا یک برگ 

 .برگ به اختيار طراح خواهد بوداین و تایتل گذاری ترکيب بندی نحوه ارائه و  •

   
   مهمات تذکر-ز

 .تمامی توضيحات مندرج در فایلهای ترسيمی رایانه ای بایستی به زبان انگليسی نوشته شده باشد •
 .باید در سيستم متریک ارائه گرددترسيمی رایانه ای کليه مدارک  •
سابقه و در مدت زمان مقرر به دبيرخانه پشتيبانی دانـشگاه رسـيده باشـد و درغيـر اینـصورت از       کليه مدارک باید مطابق با نيازهای م       •

 .ليست شرکت کنندگان حذف خواهد شد
  
   هيئت داوران -ح

شامل ترکيبی از اساتيد معماری دانشگاههای زنجان و کارشناسـان دفـاتر فنـی دانـشگاه و مـشاورین فنـی مـرتبط خواهـد بـود کـه                              •
 .ق سایت رسمی دانشگاه اعالم خواهد گردیدمتعاقبا از طری

  
   دبيرخانه مسابقه-ط

ضـلع شـمالی     -زنجـان : بـه آدرس  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسـتان زنجـان              در معاونت پشتيبانی     تقرمس •
 .تيبانی معاونت پش- زنجاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان ستاد مرکزی -ميدان آزادی

 )٠٢۴١ (-۶١۵۴۶۵٠-٣: شماره تلفن تماس •
 ۴١٣١٢٠٣ :شماره دورنگار •
 www.zums.ac.ir :آدرس پایگاه اینترنتی •

  

   هيئت اجرایی-ی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان کارشناسان و پرسنل شاغل در معاونت های مختلف گروهی از  •
  



 

 

   تقویم اجرایی مسابقه-س

  

  

   جوایز برگزیدگان-ق

م ایـن مـسابقه    تـا دهـ  بـه نفـرات برگزیـده اول   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان        معاونت پشتيبانی    •
 :جوایزی به شرح ذیل اعطاء خواهد نمود

  به همراه لوح تقدیرکه تمام بهار آزادی س)ده (١٠    :نفر اول .١

  سکه تمام بهار آزادی به همراه لوح تقدیر)شش (۶    :نفر دوم .٢

  سکه تمام بهار آزادی به همراه لوح تقدیر)چهار (۴    :نفر سوم .٣

 .از نفرات برگزیده چهارم تا دهم با جوایز نفيس به همراه لوح، تقدیر به عمل خواهد آمد .۴

 طبق عرف برگزاری مسابقات، نسبت به انتخاب هرکدام از طرح های ارسالی بدون نياز به رعایت رتبه نهایی                   برگزار کننده : تذکر مهم  •
 .هيئت داوران جهت عقد قرارداد اجرای پروژه، مجاز و مختار خواهد بود

  
   اطالعات طراحی-بخش سوم

   مفاد درخواستی جهت رعایت در طرح-الف

 .بازه ای مابين بيست تا سی و پنج متر را شامل خواهد بود  بنا به شرايط طرح،طول محدوده طراحی •
  مترپنجسردر حداکثر هر دهانه عرض تعریف شده برای  •
ارتفـــاع  ورودی طبـــق اســـتانداردهای تعریـــف شـــده حـــداقل چهـــار و نـــيم متـــر و حـــداکثر بـــا رعایـــت تناســـبات معمـــاری               •

 .طرح خواهد بود
  
  و استنادات الزم در طراحیفراخوان  ضمائم -ب

رم مربـــوط بـــه ثبـــت نـــام غيـــر اینترنتـــی و اطالعـــات و مشخـــصات قابـــل درج در پرونـــده شـــرآت آننـــدگان در مـــسابقه             فـــ •
 .موجود می باشد) بخش پيوست(در انتهاي همين فراخوان 

 . استارائه شده در پيوست فراخوان مسابقه محدوده طراحيمربوط به  پالن ترسيميویر اطالعات ابعادی دقيق به همراه تص •
 
   

   ثبت نام-مخش چهارب

   شرایط ثبت نام-الف

کليه دانشجویان و اساتيد معماری، کارشناسان دفـاتر فنـی، طراحـان، حجـم سـازان و      : واجدین شرایط شرکت در مسابقه عبارتند از  •
  ابنيه و معماریگروه طراحان و مشاوران ،مهندسين مشاور، پيمانکاران و معماران تجربی

 

  نحوه ثبت نام-ب

 واجد شرایط جهت ثبت نام در مسابقه می توانند با مراجعه به سایت رسمی دانشگاه و یا تکميل فـرم پيوسـت و ارسـال     عالقمندان •
درس دبيرخانـه   آشـامل تأیيدیـه یکـی از شـرایط منـدرج در بنـد فـوق بـه                   یـا اساسـنامه معتبـر       گواهينامه  فتوکپی  آن به همراه یکبرگ     

 . اقدام نماینداجرایی مسابقهزمان اشاره شده در تقویم  مدت طبقمسابقه 

 .ثبت نام و شرکت در مسابقه به معنای پذیرش تمامی مفاد مندرج در بندهای شرایط اختصاصی مسابقه می باشدتكميل  •

  توضيحات  فاز بندی  احل عملياتی مسابقهمر  

    ١٣٨٨من ـــ به١٧  آغاز ثبت نام و ارائه مدارک مثبته  ١
    ١٣٨٩ فروردین ١٧  پایان زمان ثبت نام و تحویل مدارک به دبيرخانه مسابقه  ٢
    ١٣٨٩ فروردین ٢١  برگزاری نمایشگاه و داوری طرح های رسيده  ٣
    ١٣٨٩ فروردین ٢٢  يهاعالم نتایج مسابقه و مراسم اختتام  ۴
    براساس اعالم نهایی  عقد قرارداد با طراح منتخب  ۵



 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                          مستندات پيوست  -ب



 

 

  

  

  
  »بسمه تعالی«     

  
  

  

  

  

   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجانفرم ثبت نام مسابقه طراحی سردر پردیس

  
  

  :نام شرکت /نام و نام خانوادگی

  :نام موسس و صاحب امتياز شرکت/ نام پدر

  :شماره ثبت شرکت/ شماره شناسنامه

  :آدرس

  

  :تلفن محل کار

  :تلفن ضروری

  :مدارک پيوستشرح 

  

  :موارد درخواستی

  A2شيت در قطع  ........تعداد 

 A2/A3برگ به قطع .....  رح کانسپت درش

        /    ندارد        دارد:ماکت

        /   ندارد    دارد     :حجم سه بعدی

  :سایر موارد

  

  ......./  .../ ...:  تاریخ ارسال مدارک

 

  

  :توضيحات

  

  

  

  

ين فراخـوان و پـذيرش و موافقـت بـا تمـامي مفـاد آن، در         با اطالع از تمامي بندهاي ا     ........................... گروه  /دفتر/شرآت/اينجانب
شـرآت نمـوده و بـا آمـال     » پردیس دانشگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی و درمـانی اسـتان زنجـان       طراحي سردر  «مسابقه  

ده نداشـته  مي نماييم درصورت عدم رعايت موارد خواسته شده در اين فراخوان، ادعـايي بـر عليـه برگزارآننـ    /صداقت تعهد مي نمايم   
  .باشيم/باشم

  

  

  مهر/ محل امضاء                  

  :تاريخ                  



 

 

  

 


