فراخوان مسابقه معماری موزه جازموریان (قلعه گنج کرمان)

موسسه فرهنگی موزه ها با همکاری شرکت مهندسین مشاور بنیاد سازه در نظر دارد جهت طراحی اثری بدیع و
ماندگار” طراحی کانسپت موزه ی جازموریان کرمان را به مسابقه بگذارد.


ویژگی های طرح:

.1مجموعه ای فرهنگی ،خاص ،زیبا و ویژه با هدف احیای تاریخ بومی مردم حوزه فرهنگی جازموریان و معماری
آنان طراحی گردد.
.2نمادی از دمیدن روح دوباره در کالبد معماری قدیمی این منطقه.
.3توجه ویژه به "کپـر" در طراحی با توجه به گستردگی و پیشینه استفاده از آن در منطقه صورت پذیرد.
.4ایجاد پروژه ای مانوس با طبیعت و بهره گیری از اقلیم منطقه.
.5این بنا ،نشان قدرتمند فرهنگ ،تمدن  ،هویت و سنت و  ...مردم حوزه فرهنگی جازموریان باشد.
.6توجه به موقعیت جغرافیایی در طراحی مجموعه مد نظر طراح باشد.
.7طراحی ساختمانی بی نظیر برای خلق یک سمبل.
.8ایجاد مرکزی جهت حفظ ،نگهداری ،معرفی و نمایش آثار فرهنگی ،تاریخی و میراث بومی تمدن های حوزه
جازموریان.
.9توجه به قرار گیری این منطقه در پایلوت اجرای طرح اقتصاد مقاومتی کشور.
.11توجه به ضرورت توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه.
.11ایجاد مرکزی جهت معرفی محوطه های باستانی ،جاذبه های گردشگری و طبیعی منطقه.
.12حفظ  ،احیا و معرفی معماری سنتی و بومی منطقه با تاکید بر مصالح بوم آورد.
.13ایجاد مرکزی علمی -فرهنگی جهت ارائه خدمات آموزشی در راستای حفظ و باز زنده سازی هنرهای بومی و
سنتی منطقه.
.14ایجاد مکانی فرهنگی در منطقه در راستای جذب گردشگران داخلی و خارجی.
 .15تمامی استاندارد های ساخت موزه در نظر گرفته شود.



آئین نامه و شرایط اختصاصی مسابقه:

شرکت در این مسابقه برای همه عالقمندان آزاد است.

مسابقه حاضر به صورت آزاد و در یک مرحله برگزار می گردد.
در مورد افراد حقیقی که به صورت گروهی در مسابقه شرکت خواهند نمود تنها فردی را که با عنوان سر گروه
ثبت نام می کند جهت انجام مراحل مسابقه به رسمیت می شناسد.
آثار ،قبل از ارائه به هیات داوران توسط دبیرخانه مسابقه بررسی می شود و در صورت رعایت شرایط مسابقه و
مسائل فنی ،جهت داوری نهایی به هیات داوران ارجاع خواهد شد.
برگزار کننده مجاز است آثار رسیده را پس از اتمام مسابقه به نحو مقتضی و با ذکر مشخصات صاحب طرح و اثر
منتشر نماید.

طرح ها و آثار ارائه شده مسترد نخواهد شد.
برگزار کننده در قبال تاخیر و یا خسارت وارده به مدارک قبل از تحویل آن به دبیرخانه  ،مسئولیتی را بر عهده

نمی گیرد.

ارسال اثر توسط شرکت کنندگان به منزله قبول مقررات است.
تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده بر عهده برگزار کننده بوده و متعاقبا” به اطالع عموم خواهد
رسید.
ارسال اثر توسط شرکت کنندگان به منزله اعالم مالکیت اثر است  .در صورت اثبات عدم صحت این موضوع ،
شرکت کننده مورد نظر از مراحل مسابقه حذف شده و به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

به آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه مسابقه ارسال شود به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.



نحوه ارائه مدارک:

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مسابقه شامل  :ارائه طرح حداکثر در چهار شیت  ، A2ماکت طرح ( اختیاری)

شرح کانسپت در یک برگ  A4و ارائه کلیه مدارک خواسته شده بر روی لوح فشرده و شیت می باشد ،شرح هر
یک از موارد در ذیل آمده است.
موارد مورد نیاز جهت ارائه در شیت های A2
الف) نماها و مقاطع مورد نیاز کلی طرح
ب ) نقشه های پالن
ج ) جزئیات اجرایی ومواد ومصالح به کار رفته در طرح
د ) تصاویر سه بعدی داخلی وخارجی
*ماکت طرح با مقیاس ( 1:21اختیاری)

هریک از شرکت کنندگان موظف است شرح کانسپت وایده های کلی طرح خود را حداکثر دریک برگ  A4ارائه
دهد.
کلیه مدارک خواسته شده بایستی بر روی یک  CDیا  DVDنیز ذخیره وهمراه سایر مدارک ارسال گردد که
شامل موارد زیر می شود:
الف) تصایر سه بعدی با فرمت  jPGدرابعاد حداقل  1754 *1241وحداکثر 3511 * 2481
ب ) نقشه های کامل فضاها به مقیاس  1:111وسایت پالن به مقیاس  1:511با فرمت  DWFو DWG

ج) کانسپت طرح با فرمت DOC
د) نام ونام خانوادگی به همراه شماره تماس طراح بر روی لوح فشرده
هـ) در همه شیتها نام افراد یا شرکت و شماره شیت در یک مربع  5x5سانتیمتری در قسمت پایین سمت چپ
شیت قرار گیرد و در هیچ جای دیگری این اطالعات لحاظ نشوند
تذکر مهم:
الف) تمامی توضیحات مندرج درفایلهای  CADبایستی به زبان انگلیسی نوشته شود.
ب) کلیه مدارک باید مطابق با نیازهای مسابقه ودرمدت زمان مقرر به دست هیئت برگزار کننده برسد ودرغیر
این صورت از لیست شرکت کنندگان حذف خواهد شد.
ج) کلیه مدارک باید درسیستم متریک ارائه گردد.
 اطالعات پروژه به پیوست آمده است.


هیات داوران:

دکتر داراب دیبا
دکتر کامران افشار نادری
دکتر ایرج اعتصام


جوایز مسابقه:

طرح برگزیده اول 211 :میلیون ریال  +لوح تقدیر
طرح برگزیده دوم 51 :میلیون ریال  +لوح تقدیر
طرح برگزیده سوم 21 :میلیون ریال  +لوح تقدیر
طرح های چهارم تا ششم :تقدیر نامه از طرف موسسه فرهنگی موزه ها
برنامه زمانبندی:
مهلت ثبت نام 95/11/12 :لغایت 95/11/28
آخرین مهلت ارسال آثار95/11/28 :



دبیرخانه مسابقه:

آدرس :بـزرگراه تهران -کرج -کیلومتر 5-مجتمع ارم سبز دبیر خانه موسسه فرهنگی مــوزه هـای بنـیـــاد
شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت هرگونه اطالعات با شماره تلفن  423- 44341442درساعات اداری
تماس حاصل نمایند و یا از طریق سایت سازمان به آدرس www.Cio-museums.ir :اطالعات الزم را دریافت
نمایند.

مجری :مهندسین مشاور بنیاد سازه
مدیر مسابقه :مهندس محمد واعظی

اطالعات فنی پروژه
نام موزه :موزه ملی جازموریان
طبقه بندی :باستانشناسی ،مردم شناسی
متراژ زمین 11111 :متر مربع
ابعاد81×125 :

ردیف

شرح

مساحت (متر مربع )

1

سالن نمایش

3244

2

گالری

033

3

تاالر ورودی و اطالعات

03

4

بخش اداری

073

5

بخش حفاظت و اتاق کنترل

03

6

سالن اجتماعات (چند منظوره)

 033نفره

7

کتابخانه

003

8

کالسهای آموزشی

033

9

کارگاههای هنری

033

11

فروشگاه محصوالت فرهنگی

02

11

نمازخانه

02

12

وضوخانه

مشاور

13

خزانه

233

14

کارگاه مرمت

23

15

بخش مستند نگاری

03

16

قرنطینه

03

17

سرویسهای بهداشتی

مشاور

18

آبدارخانه

00

19

انبار دارائی و ...

23

21

چایخانه

03

21

رستوران

------

22

فروشگاه صنایع دستی

03

23

پست برق

مشاور

24

فضاهای تاسیسات

مشاور

25

فضاهای عمومی و مشاعات

مشاور

22

سایر

مشاور

