
 مسابقه طراحی نمای ساختمان نظام مهندسی بروجن

 واقع دررا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد طراحی معماری نمای ساختمان جدید خود 

صاحب  -ضلع جنوبی   باغ ملی را در سطح کشوری به مسابقه بگذارد ، لذا از کلیه )علاقه مندان شهر بروجن خیابان طالقانی 

 رکت نمایند.   شمهندسین معمار و .......( دعوت میگردد تا در این مسابقه  -مشاورین –اساتید  -نظران

( مشخصات طرح1  

ن که اجرای موجود در نظام مهندسی بروجقه روی آن مطابق نقشه های خدماتی مشتمل بر  زیر زمین و پنج طبساختمان با کاربری 

مسابقه میباشد .اسکلت آن تمام شده است. آماده  شرکت در   

( معیارها و خواسته ها2  

به کار گیری فرم های مناسب و بدیع و همچنین متناسب از نظر مقیاس -  

توجه به شرایط اقلیمی و همساز سازی با اقلیم منطقه -  

اثری ماندگار با ویژگی های شاخص ابنیه اداری نوآوری جهت خلق  -  

توجه به مولفه ای فرهنگی  -  

توجه به عملکرد  -  

توجه به فناوری ساخت و کاربرد مواد و مصالح متداول و نیز مصالح نوین  -  

سازگاری با زمینه ، خصوصا پارک موجود در شمال سایت  -  

توجه به مولفه های نمای سبز  -  

 استفاده از شاخصه های معروف جایگاه نظام مهندسی در ارتقا سطح کیفی صنعت ساختمان سازی  -

 قابلیت درک بصری و فضایی متناسب با موقعیت -

 توجه به مولفه زمان  -

 توجه به جلوه مطلوب در طول شبانه روز و فصول مختلف سال  -

 توجه به قابلیت  اجرای طرح -

 ارائه جزئیات مربوطه -

 ،رهگذران و نیز سایر مخاطبین در سطح شهری توجه به مخاطبین ، اعم از مراجعین . کارکنان   -

 پاسخ گویی خلاقانه در تطبیق و تلفیق معیارهای اشاره شده  -

 تیر مورب واقع در سقف طبقه اول در نما حفظ گردد . و پیشنهاد میگردد در صورت امکان نمای ستون -



    ( توضیحات لازم3

 طرح نماهای شمالی و جنوبی الزامی است .ارائه  -

 در صورت ارائه طرح خاص در پروژه شناساندن جزئیات اجرایی در مقیاس مناسب الزامی است . -

 حق استفاده از طرح های برتر مسابقه ) رتبه اول تا سوم ( با سازمان نظام مهندسی استان میباشد . -

 های برتر جهت اجرا مختار است .سازمان استان در رد یا قبول طرح  -

  ( نحوه ارایه 4

و سه بعدی  DWGو همراه لوح فشرده اطلاعات پروژه شامل ) نقشه های دو بعدی با فرمت  A3طرح های ارایه شده در چهار شیت 

 ( JPGو کلیه رندرهای کار با فرمت  3DMAXو  DWGبا فرمت 

اص خودداری نمایید و و کلیه شرکت کنندگان با کد خاص و ومربوطه نظام در کلیه شیت ها از نوشتن هر گونه نام یا علامت خ

 مهندسی شناخته خواهند شد .

  مهلت ارسال آثار ( 5

 بروجن ارائه گردد .استان یا دفتر  به سازمان نظام مهندسی  02/20/5931تا پایان وقت اداری مورخ 

  ( جوایز مسابقه6

  پذیرفته شده اول ،دوم ،سوم ، هدایایی با تصویب هیئت مدیره و لوح تقدیر تعلق خواهد گرفت .برای طرح های 

( داوران مسابقه 7  

 اعلام خواهد شد .  داوران مسابقه توسط نظام مهندسی استان مشخص گردیده و متعاقبا

ریال جهت دریافت  522222جهت دریافت نقشه و  ریال 922222میتوانند با ارائه درخواست کتبی و پرداخت مبلغ  شرکت کنندگان

 مدارک و نقشه های لازم را جهت شرکت در مسابقه از روابط عمومی نظام مهندسی بروجن تحویل بگیرند .    فایل 

(53134234426 -53134227175)تلفن های تماس :  


