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 -1ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﻞ ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﺷﺎﺧﻪ ای از ﺳﺮی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎزه ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺧﻼف دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎزه ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪه و ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری
ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺳﺮی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺎم
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﻣﻌﻤﺎری ﭘﻞ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دارد .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎزه ای و در ﮐﻨﺎر آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻃﺮح
ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﻣﺼﺎﻟﺢ:
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :
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ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ:
ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای و ﻏﯿﺮ دﺳﺖ ﺳﺎز ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺮآوری ،ﺑﻬﺴﺎزی و ﺗﻘﻮﯾﺖ روی
آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺼﻮرت ﻋﺎدی در ﺑﺎزار در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭼﺴﺐ:
اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ ،دوﻗﻠﻮ ،زودﮔﯿﺮ) ،(123ﻗﻄﺮه ای و ﻣﺎﯾﻊ ،ﺑﺪون ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدن ﺑﺎ
ﻣﺎده دﯾﮕﺮی ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﺗﺬﮐﺮ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻣﺎده دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ،ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 -3اﺑﻌﺎد ﺳﺎزه:
 -1-3ارﺗﻔﺎع ﮐﻠﯽ ﺳﺎزه:
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ﻣﻮرد ارﺗﻔﺎع ﺳﺎزه ﭼﻪ در زﯾﺮ و ﭼﻪ در ﺑﺎﻻي ﺳﺎزه وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه ﺧﻮد از اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﺳﺎزه ای در زﯾﺮ ﻋﺮﺷﻪ و ﯾﺎ روي ﻋﺮﺷﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.
 -2-3ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪ ﺳﺎزه:
ﻃﻮل ﻣﺠﺎز ﺑﺮای دﻫﺎﻧﻪ ﺳﺎزه ﺑﯿﻦ  ۱۰۰اﻟﯽ  ۱۲۰ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐ}ﺮ اﺳﺖ ) ﻃﻮل
ﻣﺎﮐﺖ  ۱۰۰اﻟﯽ  ۱۲۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در ﻣﻘﯿﺎس .(1/100
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 -3-3ﻋﺮض ﺳﺎزه:
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض ﻣﺠﺎز ﻋﺮﺷﻪ ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺧﺎر ج  ۲۰ﻣﺘﺮ ) ﻋﺮض ﻣﺎﮐﺖ  ۲۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در ﻣﻘﯿﺎس
 (1/100ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی دوﭼﺮﺧﻪ و ﭘﯿﺎده اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

 -4ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﮐﺖ:
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ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ:
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ﺷﮑﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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ﻗﻄﺮ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ:
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 -5ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﯿﺎز:
ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﮐﻤﯿﺘﻪ داوري  100اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﺗﻌﻠﻖ
ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ:
 30 üاﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮح ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺖ اﯾﺪﺋﻮﮔﺮام و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺮی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ.
 ۲۰ üاﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮاي ﻣﺪارک ﻃﺮح )ﭘﻼن  ،ﻧﻤﺎ ،ﻣﻘﺎﻃﻊ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی( ﺗﻌﻠﻖ
ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ.
 ۲۰ üاﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﺑﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﻮع اﺟﺮای ﻣﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ.
 ۳۰ üاﻣﺘﯿﺎز ﻫﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮدن ﻃﺮح در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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 -6ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺮح:
ﭘﻞ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار و ﭘﯿﺎده ﯾﺎﺳﯿﻨﯽ  -ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮخ ﺣﺼﺎر ﺗﻬﺮان

 -7ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:
 üﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺷﯿﺖ اﯾﺪﺋﻮﮔﺮام ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  100*70ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ و ﭘﺮوﺳﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ )ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ در ﺷﯿﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  250ﮐﻠﻤﻪ(
 üﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼن ﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﻃﻊ ،ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻼن و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی)دﯾﺪ
ﻧﺎﻇﺮ و ﭘﺮﻧﺪه در روز و ﺷﺐ(
 üﻣﺎﮐﺖ ﻃﺮح) اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﮐﺖ (
 üﻣﻘﯿﺎس ﻣﺎﮐﺖ )1:100 :اﺑﻌﺎد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﻦ  ۲۰ x ۱۲۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ(

 -8ﻣﺮاﺣﻞ داوری ﻃﺮح ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه:
داوري ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد:
 üاراﺋﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﯾﺪﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻃﺮح
 üﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ:
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻌﻤﺎري ،اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋه ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
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 üاﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋه ﺑﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ از وﯾﮋﮔﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
 üاﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋه ﺑﺮاي وﺟﻮد ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ وﺧﻼﻗﯿﺖ در ﻃﺮح؛
 üداﺷﺘﻦ ﮐﺮوﮐﯽ ﻫﺎی دﺳﺘﯽ و اﺗﻮد ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻃﺮح و اراﺋﻪ روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ؛
 üدر ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزه ﺧﺎﺻﯽ در آن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺳﺎزه ای ﻧﯿﺰ در
روﻧﺪ اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ...و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪن ﻃﺮح ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

آ&ﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮ ﭘﺎرس ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﺎزه ﻣﻌﻤﺎری ﭘﻞ ،
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۸/۰۹/۳۰در  ۸ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺸﻮری ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ )اﯾﺮان ﺧﺮﭘﺎ( و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ www.Kharpa.ir
و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام  @kharpaﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎWﺪ.
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ﮐﻤﯿﺘﻪ داوری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت :
 vﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻼﺑﭽﯽ )ر&ﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ داوری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت(
 vدﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﻮدی
 vدﮐﺘﺮ ﻣﺘﯿﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
 vدﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺎﻓﻈﯽ
 vﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺦ زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ

ﮐﻤﮏ داوران ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت :
 vدﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد رادﻣﻨﺶ
 vﻣﻬﻨﺪس روزﺑﻪ ﻧﻮری
 vﻣﻬﻨﺪس ﺟﻮاد ﻋﺒﺎﺳﯽ
 vﻣﻬﻨﺪس ﻣﺴﻌﻮد اﻓﻀﻠﯽ
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