معرفی جایزه
"جایزه معماری تهران"رویدادی ملی است که از سال  ،۹۹۱۱هرساله توسط مجتمع رسانهای راه و ساختمان (صما) و با همکاری
شهرداری تهران برگزار میشود و هیئت داورانی متشکل از معماران برجسته کشور با بررسی آثار دریافتی از سوی شرکتکنندگان،
موارد منتخب را جهت دریافت جایزه برمیگزینند.
مجتمع رسانهای راه و ساختمان (صما) به عنوان برگزار کننده این رویداد ،یک هولدینگ رسانهای است که بیش از دو دهه در حوزه
راه ،ساختمان و معماری کشور فعالیت دارد و به دلیل همین سابقه طوالنی ،سالهاست که ارتباط گستردهای با سازندگان و
معماران کشور و همچنین با مدیریت شهری در دورههای مختلف داشته است.
اهداف جایزه
شناسایی و شناساندن معماران خالق ایرانی  ،ارتقآ فرهنگ معماری در سطح جامعه ،تشویق معماران جوان و عالقمند ،تقویت رقابت
های سالم معماری
همچنین یکی از مهمترین وجوه تمایز "جایزه معماری تهران" نسبت به سایر موارد مشابه ،خروجی این رویداد است که عالوه بر
اطالع رسانی گسترده در میان معماران و سازندگان کشور ،بازتابی بسیار قوی در حوزه مدیریت شهری به عنوان مرجع قانونگذار و
ناظر بر پروژههای ساختمانی ایجاد خواهد کرد که قطعاً تاثیر بهسزایی در راستای درک دغدغهها و اعمال دیدگاه معماران برجسته
کشور بر ذهنیت و عملکرد مدیران شهری به جای خواهد گذاشت.
هیئت داوران:
حسین شیخ زین الدین
کامران افشار نادری
مهرداد ایروانیان
حامد بدری احمدی
سارا کالنتری
دبیر رویداد:
سعید ظریف
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شرایط شرکت در رقابت:
جایزه تهران مختص مهندسان معمار است .در این رقابت تمام پروژه های ساختمانی ساخته و تکمیل شده در طی ۹1سال
میتوانند شرکت کنند .پروژه های نیمه کاره و در دست ساخت (مگر آنهایی که فقط در جزییات کم اهمیت تکمیل نشده اند) نمی
توانند در جایزه شرکت کنند.
گروه بندی آثار:
گروه اول :پروژه های کوچک
ساختمان های ویالیی و ابنیه کوچک عمومی
گروه دوم :پروژه های متوسط
ساختمان های آپارتمانی شهری (کمتر از  8طبقه) است که از یک یا دو طرف محدود به بنای مجاور باشند.
در این گروه ابنیه مسکونی و عمومی می توانند شرکت کنند.
گروه سوم :پروژه های بزرگ
برج ها و مجتمع های مسکونی و عمومی بزرگ
اهدای جایزه :جایزه صرفآ به طراح مسئول معماری پروژه تعلق می گیرد و کارفرما ،سازنده ،تیم های مهندسی دخیل
در پروژه ،شرکت های امضا کننده نقشه های مجوز و افراد تیم طراحی نمیتوانند مستقآل در جایزه شرکت کنند.
مالکهای کلی ارزیابی آثار:
 -۹خالقیت و نوآوری در طراحی
 -2ارتباط اندیشمندانه بین اجزاء فضایی و ساختمانی بنا
 -۹توجه به نقش شکل و حجم بیرونی ساختمان در سیما و بافت شهری
 -4توجه به اصول فنی و اجرایی
 -5توجه به شرایط اقلیمی ،همچنین پایداری و ارزشهای زیست محیطی تا آن جا که درکانسپت طرح تاثیر گذاشته باشد
 -6توجه به ارزش های انسانی و اجتماعی تا آنجا که نقش موثری در ایده پروژه ایفا کرده باشند
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 -7نوآوری در کاربرد مصالح و فناوری ساختمان
 -8طراحی جزئیات ساختمانی مبتکرانه و مرتبط با ایده اصلی پروژه
نحوهی شرکت در رقابت:
مرحله اول :بارگذاری اطالعات
شامل:
الف) شرح پروژه:
 ایده اصلی طراحی و مزایا و نوآوریهای موجود در طرح و اجرای پروژه در حد اکثر  511کلمه و به صورت نوشتارب) تصاویرو نقشهها:
سایت پالن
پالن کلیه طبقات
مقاطع و نماهای اصلی
تصاویر نشاندهندهی ساختمان در محیط اطراف و جزئیات مهم مورد نظر طراح (حداکثر  5عکس)
تصاویر داخلی پروژه ( حداکثر  5عکس)
هرگونه دیاگرام و طرح و تصویری که به درک بهتر فضای پروژه کمک کند.
ج) شناسنامه پروژه:
کاربری بنا
مساحت زمین و سطوح زیر بنا
سال شروع و اتمام پروژه
نشانی دقیق پروژه
مشخصات کارفرما و بهرهبرداران پروژه
محل پروژه با کروکی و نشانی دقیق
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 معرفی تیم طراحی و معماری سازهمعرفی تیم اجرایی پروژه
معرفی کپی رایت عکس ها ( نام عکاس )
توضیحات در خصوص نحوه ارسال فایل ها:
تصاویر و نقشه ها به صورت شیت بندی شده و با رزولوشن DPI ۹11ارائه شوند.
فرمت شیت ها َ  A1و حداکثر تعداد آنها  4شیت است.
شیت ها عمودی باید باشند.
نام گذاری فایل ها به التین و به نام پروژه باشد .در هر حال کلیه فایل ها قبل از ارائه به داوران مجددأ نامگذاری می شوند.
از نوشتن نام و عالمت هایی بر روی شیت ها که موجب شناسایی طراح شود اجتناب شود.
روز آغاز پذیرش طرح ها(بارگذاری) :چهارشنبه  02مرداد  -0022ساعت 00
روز پایان پذیرش طرح ها :شنبه  02شهریور  -00222ساعت 00
مدارک ارسالی توسط هیئت داوران در روز  08شهریور بررسیشده و پروژههای راهیافته به مرحله نیمهنهایی معرفی
می شوند.

مرحله دوم :ارسال مدارک به دبیرخانه (ویژه راه یافتگان به مرحله نیمه نهایی)
کلیه معمارانی که پروژههای آنها به مرحله دوم راه مییابد ،باید تا تاریخ  10مهر مدارک زیر را به آدرس دبیرخانه تحویل
نمایند.
 همهی نقشهها و عکسها و توضیحات باید در ابعاد  A1روی فومبورد (حداکثر  4شیت عمودی) .دقت شود که روی هیچ یک ازمدارک ،نام طراح ،نام پروژه ،نام کارفرما و یا هرگونه لوگو قید نشود.
 اطالعات فردی از جمله نام طراح ،پروژه ،نشانی ،شماره تلفن و شماره فکس بر روی پاکت حاوی شیت ها.توضیحات در خصوص ارسال مدارک چاپی:
لطفا بههیج عنوان از صفحات چوبی سنگین جهت لمینت مدارک استفاده نشود.
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پروژههای متعدد متعلق به یک معمار ،در پاکتهای جداگانه ارسال شود.
شرایط شرکت در جایزه :
شرکت در این مسابقه برای همهی معماران عالقمند آزاد است
در مورد افراد حقیقی که بهصورت گروهی در رقابت شرکت خواهند نمود ،دبیرخانه تنها آن فردی را که با عنوان سر گروه ثبت نام
میکند جهت انجام مراحل مسابقه به رسمیت میشناسد.
برگزارکننده در قبال تاخیر و یا خسارت وارده به مدارک قبل از تحویل آن به دبیرخانه ،مسئولیتی را بر عهده نمیگیرد.
ارسال اثر توسط شرکتکنندگان به منزله اعالم مالکیت اثر است .در صورت اثبات عدم صحت این موضوع ،شرکت کننده مورد نظر
از مراحل مسابقه حذف خواهد شد .و چنانچه اثری برنده جایزه شود ولی متعاقبآ مشخص شود اثر متعلق به فرد دیگری است،
برگزارکننده حق دارد جایزه را پس گرفته و با نظر داوران برنده دیگری را تعیین کند.
مدارک ناقص بههیچ وجه بررسی نخواهد شد .چنانچه نقصان مدارک جزئی باشد ،داوران صالحیت شرکت در رقابت آن کار را
تعیین خواهند کرد.
طرحهایی که پس از زمان مقرر به دبیرخانه برسند در مسابقه شرکت داده نخواهند شد.
حق برگزاری نمایشگاه و چاپ آثار رسیده با ذکر نام پدیدآورندگان اثر و حفظ حقوق فکری مولف ،درفرصت مناسب برای
برگزارکننده مسابقه محفوظ است.
نمایش آثار
آثار برگزیده در سومین نمایشگاه و همایش تخصصی نما که در تاریخ  2۹الی  2۹مهر  ۹411برگزار میشود ،در معرض دید عموم
قرار خواهد گرفت.
جوایز
به نفر اول هر گروه مبلغ ۹1میلیون تومان اهدا می گردد .به نفرات دوم و سوم لوح تقدیر داده می شود.
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