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در عصــر حاضــر، کــه عصــر ارزش آفرینــي بــر پایــه ي اطاعــات و دانایی اســت و اســاس 
ــابق در  ــای س ــاف الگوه ــت، برخ ــاوری اس ــش و فن ــرد دان ــع و کارب ــد، توزی آن؛ تولی
عصــر کشــاورزی و صنعتــی تکیــه بــر ظرفیــت و ذهــن خــاق مــی باشــد. در دهــه  هــای 
اخیــر روشــن گردیــده کــه اقتصــاد دانــش بنیــان و نشــر دانــش فناورانــه در درون 

مرزهــای یــک کشــور بــرای رســیدن بــه رشــد اقتصــادی اهمیــت بــه ســزایی دارد.
ــی  ــد »بازتاب ــوان المان هــاي ارتباطــي مــی توان ــه عن در ایــن راســتا طراحــی پــل هــا ب
قدرتمنــد از هــر دو وضعیــت توســعه فنــاوری و فضــای فکــری در زمــان ســاخت آنهــا 
باشــند.« ؛ فضــای فکــری کــه شــاید روح زمانــه را کالبــد بخشــد و در حیــن ایــن تبلــور، 
فنــاوری هــا در هــر عصــر مــی توانــد بــه عنــوان ابــزاری در خدمــت طــراح قــرار گیــرد.

فنــاوری بــه ســرعت درحــال پیشــرفت بــوده و ایــن فنــاوری بایســتی در تمامــی عناصــر 
بــه ظهــور برســد و ضعــف در فضاهــای نمایشــگاهِی منســجم، ســرزنده، جــذاب و همــه 
ــل لمــس اســت،  ــه روشــنی قاب ــوآوری ب ــاوری و ن شــمول جهــت نمایانگــر ســاختن فن
فضاهایــی کــه بــرای همــه اقشــار جامعــه فعالیــت هــای جذابــی را درون خــود داشــته 
باشــند و در عیــن حــال بــه توســعه اقتصــادی، تجاری ســازی و عرضــه محصــوالت 
فناورانــه و نوآورانــه یــاری رســانند؛ فضاهایــی کــه مخاطبــان از نظــاره ی آن و حضــور 

در آن مشــعوف شــوند و در ایــن فضــا اوقــات مفیــد و خوشــی را ســپری نماینــد. 
ــور  ــی کش ــای اصل ــره راهبرده ــوآوری در زم ــاوری و ن ــارت، فن ــه تج ــه ب ــروزه توج ام
ایــران بــه حســاب مــی آیــد، لــذا در نظــر اســت طراحــی دروازه ای چنــد عملکــردی بــا 
عملکــرد غالــب نمایشــگاهی در حــوزه فنــاوری و نــوآوری بــه رقابــت گذاشــته شــود.

سید مهدي ابطحي
رئیس دانشگاه صنعتي اصفهان

گفتار نخست

The Place of Aesthetics in Bridge Design, Structural Engineering  International.  )1996( Christian Menn
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تعاریف و  کلیات 
بیان مسئله

ســایت پــروژه منطقــه تجــارت فنــاوری و نــوآوری واقع دراســتان اصفهان - شهرســتان 
خمینــی شــهر، دارای متــراژی برابــر 70 هکتــار مــی باشــد و بزرگــراه دانشــگاه صنعتی 
اصفهــان آن را بــه دو قســمت، کــه از ایــن پــس جبهــه شــمالی و جبهــه جنوبــی خوانــده 

مــی شــوند، تقســیم مــی کند.
ــی از  ــامل ریزفضاهای ــه ش ــا ک ــرکت ه ــازی و ش ــاری س ــه ی تج ــمالی پهن ــه ش در جبه
ــل و  ــل و نق ــای حم ــرکت ه ــده، ش ــت کنن ــان و حمای ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــه؛ ش جمل
ــتراکی  ــای کار اش ــزاری، فضاه ــرمایه گ ــی و س ــن مال ــای تامی ــرکت ه ــگری، ش گردش
ــی  ــه دارای فضاهای ــگاهی ک ــه ی نمایش ــوده و پهن ــری و... ب ــان فک ــای طوف ــاق ه و ات

ــرار دارد. ــت، ق ــت اس ــی و موق ــای دایم ــگاه ه ــا و نمایش ــازار ه ــن ب ــد؛ ف مانن
همچنیــن در جبهــه جنوبــی پهنــه ی بــاغ مــوزه فضاهایــی از جملــه مــوزه در فضــای بــاز 
ــرای دســتاورد هــای علمــی قــرار  ــی ب ــم و اســتند های و بســته، دهکــده کــودک و عل

گرفتــه اســت.
ــن  ــش( در ای ــل )دروازه دان ــاد پ ــوان اهــداف طراحــی و ایج ــی ت ــی م ــه صــورت کل ب

ــرد؛ ــوان ک ــه عن ــه را اینگون منطق
اتصــال دو جبهــه منطقــه تجــارت فنــاوری و نــوآوری بــه یکدیگــر، طراحــی بــه عنــوان 
ــگاهی  ــه ی نمایش ــگاهی از پهن ــرد نمایش ــداوم عملک ــهری، ت ــاخص ش ــان ش ــک الم ی

ــاغ مــوزه. منطقــه بــه پهنــه ی ب

ــن  ــوند، بدی ــه ش ــر گرفت ــن دروازه در نظ ــی ای ــد در طراح ــه بای ــی ک ــن ضوابط همچنی
صــورت مــی باشــند؛

ــر و  ــل 6 مت ــرض حداق ــع | ع ــر مرب ــگاهی 2000 مت ــد نمایش ــل مفی ــای حداق زیربن
حداکثــر 20 متــر | حداکثــر دهانــه هــای ورود و خــروج دروازه 40 متــر | طــول دروازه 

ــاع آزاد دروازه از ســطح  ــر ارتف ــر | حداقــل 5/5 مت حــدودًا 400 مت
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مراکــز تجــارت فنــاوری و نــوآوری به عنــوان یکــی از نهادهــای اجتماعــی و حلقــه ای از 
زنجیــره توســعه اقتصــادی مبتنــی بــر فنــاوری، از اوایــل دهــه 50 میــادی در آمریــکا 
ایجــاد شــدند، امــروزه در بیــش از 55 کشــور جهــان وجــود دارنــد و تعدادشــان روز 

منطقه تجارت فناوری و نوآوری اســتان اصفهان

ــن  ــران اســت. ای ــی ای ــر صنعت ــان یکــی از دانشــگاه های برت ــی اصفه دانشــگاه صنعت
ــود. دانشــگاه  ــران محســوب می ش ــن دانشــگاه ای ــر وســعت، بزرگتری دانشــگاه از نظ
صنعتــی اصفهــان در ســال 1356، تحــت عنــوان دانشــگاه صنعتــی آریامهــر اصفهــان، 
بــه عنــوان واحــد دانشــگاهی زیرمجموعــه دانشــگاه صنعتــی شــریف تاســیس گردیــد، 
امــا پــس از مــدت کوتاهــی از ایــن دانشــگاه جــدا شــد و بــه فعالیــت خــود بــه صــورت 

مســتقل ادامــه داد.
محوطــه اصلــی دانشــگاه کــه شــبیه یــک شــهر کوچک اســت، شــامل کلیه ســاختمان های 
آموزشــی و تحقیقاتــی و همچنیــن خوابگاه هــای مــدرن بــرای اســکان بیــش از 5000 
ــگاه  ــدان دانش ــرای کارمن ــی را ب ــه خانه های ــت، ک ــکونی اس ــای مس ــجو و محله ه دانش
فراهــم می کنــد. همچنیــن بــرای تســهیل دانشــجویان و کارکنــان، مرکــز خدمــات 
ــه  ــگاه تعبی ــه دانش ــل محوط ــز در داخ ــی نی ــد، ورزش و تفریح ــز خری ــی، مراک درمان

شــده اند.
از آنجایــی کــه ایــن مجموعــه در قلــب مجتمع هــای صنعتــی قــرار دارد، فرصتــی بــرای 
ــن  ــت. ای ــرده اس ــم ک ــران فراه ــان و ای ــهر اصفه ــی ش ــرفت های صنعت ــت پیش تقوی
دانشــگاه بــه انــدازه کافــی در زمینــه ارتبــاط بــا صنایــع موفــق بــوده و توانســته حــدود 

2000 پــروژه تحقیقاتــی بــا نهادهــای مختلــف صنعتــی ملــی انجــام دهــد.

ــگاه صنعتی اصفهان دانش

بــه  روز در حــال افزایــش اســت. ایــن مراکــز در پی گــذار از اقتصــاد مبتنــی بــر صنعــت 
بــه اقتصــاد مبتنــی بــر اندیشــه و خــرد در عصــر پســاصنعت هســتند و بــر لــزوم اســتفاده 
ــوزه  ــگران در ح ــه پژوهش ــن و خاقان ــای نوی ــده ه ــر ای ــا تکیه ب ــن ب ــای نوی ــاوری ه از فن

هــای مختلــف علــم و فنــاوری تأکیــد مــی کننــد.
بــا توجــه بــه ظهــور اقتصادهــای مــدرن و ورود کشــورهای توســعه یافته بــه عصــر 
پســاصنعت از اواخــر دهــه 1990 میــادی، اتــکا بــه دانــش و فنــاوری هــای نویــن و تــاش 
ــه  منظــور  ــی ب ــی و رقابــت در عرصــه هــای بیــن  الملل ــه بازارهــای جهان ــرای دســتیابی ب ب
عرضــه علــم و فنــاوری، بــرای هــر کشــور یــک ضــرورت بــه شــمار مــی آیــد. در ایــن راســتا 
یکــی از راهبردهایــی کــه تجربــه موفقــی را بــرای بســیاری از کشــورهای توســعه  یافتــه به 
همــراه داشــته، تشــکیل و گســترش منطقــه ویــژه یــا کریدورهــای علــم و فنــاوری و مراکــز 

تجــارت فنــاوری و نــوآوری در آن اســت.
ــال حاضــر در بخــش تجاری ســازی و عرضــه  ــان در ح ــاوری اصفه ــم و فن ــژه عل ــه وی منطق
محصــوالت فناورانــه، بازاریابــی و جــذب ســرمایه گذار، ضعیــف اســت و نیــاز بــه تقویــت 
ــر  ــت پ ــه در جه ــه دارد. درنتیج ــن زمین ــف در ای ــع ضع ــت رف ــی در جه ــش مکان و آفرین
کــردن خــأ بیــن دانــش، تولیــد و عرضــه و نهایتــًا نظام منــد کــردن فرآینــد تبدیــل ایــده 
بــه محصــول و تجاری ســازی محصــول، الزامــی اســت مکانــی بــا مأموریــت تجــارت فنــاوری، 
نــوآوری و صنعــت ایجــاد گــردد، کــه دانشــگاه صنعتــی اصفهــان درصــدد اســت در زمینــی 
بــه مســاحت 70 هکتــار در کنــار ایــن دانشــگاه و شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان و در 
مجــاورت بزرگــراه دانشــگاه صنعتــی، در راســتای تکمیــل فرآینــد پــرورش و عرضه دانش 
و محصــوالت فناورانــه و خاقانــه و پــر کــردن جــای خالــی نمایــش، عرضــه و تجاری ســازی 
در فرآینــد تولیــد علــم و فنــاوری در دانشــگاه صنعتــی و ســپس تولیــد محصــول علــم و 
ــا طراحــی بی نظیــری ایجــاد نماینــد  فنــاوری در شــهرک علمــی تحقیقاتــی، ایــن مــکان را ب
کــه فرصتــی را جهــت جــذب مخاطبــان در ســطح کشــور و فراتــر از آن در ســطح بین المللــی 
فراهــم می کنــد. لــذا مقیــاس عملکــرد ایــن منطقــه در ســطح بین المللــی اســت؛ بــه ایــن 
معنــا کــه بــا ایجــاد شــبکه بین المللــی فنــاوری در حــوزه تجــارت، کاال و خدمــات فنــاوری را 

در مقیــاس بین المللــی عرضــه کنــد.
رســالت ایــن منطقــه، ایجــاد تعامــل میــان ســه حــوزه دانــش، ســرمایه و صنعــت بــوده و 
ســازوکار آن فراهــم آوردن بســتری بــرای آشــنایی بــا نیــاز صنایــع بــه فنــاوری هــای نویــن 
توســط شــرکت های دانش بنیــان، شــناخت محصــوالت فناورانــه توســط صاحبــان صنایــع و 
ســرمایه گذاران، برندســازی، بازاریابــی و عرضــه محصــوالت فناورانــه در داخــل و خــارج 
کشــور اســت. ایــن منطقــه عمدتــًا بــا نــام هــای مراکــز توســعه فنــاوری، مراکز تجاری ســازی 
ــا  ــرده و ب ــت ک ــان فعالی ــارت در جه ــد تج ــز رش ــاوری و مراک ــارت فن ــز تج ــاوری، مراک فن
ــاوری هــای نویــن و تجــاری  ــه گســترش فن ــع ب ــه خدمــات بازاریابــی و مدیریــت مناب ارائ
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زنجیره فرهنگی ایوان

  آیین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی، مصوب 1381 شورای 
عالی انقالب فرهنگی 

مرجــع قانونــی ثابــت مــاک عمــل برگــزاری مســابقات شهرســازی و معمــاری کــه در ســال 
1381 بــه پیشــنهاد فرهنگســتان هنــر و تصویــب شــورای عالــی انقاب فرهنگــی تصویب 

و ابــاغ گردیــد. 

ــاره ایــن مســابقه یــک مرحلــه ای بــا دو بخــش داوری اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه  اش
همــان آثــار ارائــه شــده در بخــش نخســت کــه بــه بخــش دوم راه پیــدا نمــوده انــد بــا 

تفصیــل بیشــتر توســط داوران تدقیــق مــی شــوند.

مســابقه ای اســت کــه محدودیتــی بــرای شــرکت کنندگان نداشــته باشــد و همــة جامعــة 
اهــل فــن را در ســطح ملــی دربرگیــرد.

مســابقه ای اســت کــه بــرای دســت یافتــن بــه انگاره هــا وایده هــای برتــر طراحــی در 
موضوعــی معیــن انجــام گیــرد و نتیجــة آن در حــد طرح هــای اجمالــِی بیان کننــدة ایــدة 

طــرح باشــد.

مسابقه ای است که داوری آن در یک مرحله صورت  گیرد.

قانــون مصــوب مجلــس شــورای ملــی کــه مســتفاد از آن، حقــوق معنــوی و مــادی محصــول 
)اثــر معمــاری از قبیــل طــرح و نقشــه ســاختمان و ...( و پدیدآورنــده اثــر تبییــن گردیــده 

است.

مسابقه یک مرحله ای

نوع مسابقه

مسابقه طراحی اجمالی

قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 مجلس شورای 
ملی

مسابقه آزاد ملی

آزاد 
ملی

اجمالی
یک مرحله ای )با دو بخش فرآیند داوری(

جامعه شرکت کنندگان

اشــاره در صــورت تمایــل دانــش آموختــگان رشــته هــای دیگــر بــرای شــرکت در مســابقه 
ــه  ــه مســابقه ب ــه دبیرخان ــا شهرســاز ب ــار ی مــی بایســت ایشــان در گــروه خــود یــک معم

عنــوان معمــار و یــا شهرســاز مســئول پــروژه طراحــی، معرفــی نماینــد.

اشخاص حقیقی معمار و شهرساز
اشخاص حقوقی معماری و شهرسازی

در قالب مشارکت گروهی 

ســازی آن هــا کمــک می کننــد. اعضــای ایــن مراکــز را عمدتــًا شــرکت های ســرمایه گــذاری، 
ــردار،  ــرکت های بهره ب ــاال، ش ــک ب ــا ریس ــب وکارهای ب ــرمایه گذار در کس ــرکت های س ش
ــی  ــان، شــرکت های حقوقــی- مال ــم از شــرکت های دانش بنی ــده اع شــرکت های تولیدکنن
و شــرکت های بازاریابــی تشــکیل می دهنــد و همچنیــن امــکان حضــور هرگونــه شــرکت، 

موسســه و ســازمانی در ایــن ســرزمین تجــارت وجــود دارد.
ــف و  ــع مختل ــگاه، صنای ــا دانش ــواری ب ــاظ هم ج ــه لح ــر ب ــن موردنظ ــژه زمی ــت وی موقعی
شــهرک علــم و فنــاوری، قرارگیــری در مســیر محــور اصلــی اصفهان-تهــران، نزدیکــی بــه 
رینــگ ارتباطــی چهــارم شــهر اصفهــان و هم چنیــن دسترســی بــه صنایــع بــزرگ و اصلــی 
ــن  ــی و تأمی ــی تحقیقات ــاط علم ــراری ارتب ــکان برق ــی، ام ــی و پژوهش ــات آموزش و مؤسس

ــاوری، صنایــع و مؤسســات آموزشــی را دارد. ــل بیــن مرکــز تجــارت فن نیازهــای متقاب

   در راســتای اجــرای مفــاد قوانیــن مربــوط بــه مســابقات معمــاری، مراتــب ثبــت ایــن مســابقه، در دبیرخانــه داپمــی مســابقات معمــاری و 
   دانشجویان رشته های معماری و شهرسازی نیز مجاز به شرکت در مسابقه هستند.شهرســازی کشــور در جریــان مــی باشــد.

2

2

3

3
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مسابقه طراحی »دروازه دانش«

    زنجیــره ای بــرای رشــد اندیشــه و آفرینــش معمــاری »زمینــــه گــرا« اســت. مســئله مــورد توجــه ایــن زنجیــره، بازخوانــی اصالــت 
هــا و ریشــه هاســت تــا معــرف گونــه ای از معمــاری باشــد کــه بــا بســتر خــود همخوانــی داشــته و همچنیــن بــه امــروز و جامعــه امــروز 
خــود متعلــق باشــد، بــه گونــه ای کــه نتــوان آن را از زمینــه و بســتر خــود جــدا نمــود. تاکنــون رویــداد هــای آموزشــی، فرهنگــی و 

رقابتــی بســیاری در حــوزه هــای معمــاری و طراحــی توســط ایــن زنجیــره برگــزار گردیــده اســت. 
    معمار | پژوهشگر | طراح | مدیر برگزاری رویداد های آموزشی معماری

    معمار | پژوهشگر دکتری فلسفه هنر | دبیر وقت دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی کشور

کارفرما دانشگاه صنعتی اصفهان
اعضای شورای سیاست گذاری

1. سیدمهدی ابطحی   |   رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان
2. سید محمد بهشتی   |    رئیس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
3. محمد بیات   |    مدیر اجرایی پروژه  TTD )منطقه  تجارت فناوری و نوآوری استان اصفهان(

4. علی اصغر حاج حیدری  |   شهردار خمینی شهر
5. روح اله ربانی    |    مهندس عمران و مدیر دفتر فنی دانشگاه صنعتی اصفهان
6. پیمان صالحی    |    معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری

7. علیرضا قاری قرآن  |   مدیرکل راه و شهرسازي استان اصفهان
8. محمدرضا قانعی   |    رئیس هیات مدیره مهندسان مشاور پلشیر

9. محمد کاظمی   |    مشاور رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در امور توسعه پایدار
مشــاور تام االختیار کارفرما محمد شیخ زین الدین

برگزار کننده زنجیره فرهنگی ایوان
مدیرعامل زنجیره فرهنگی ایوان اندیشــه مشیری

مدیر مسابقه علی خدادادی
دســتیاران مدیر  شیوا اسعدی  |  آرزو مصلحی
 مشاور خبرسازی و خبررسانی  دنیا عباسی کسبی

ارکان مسابقه

داوران اصلی مسابقه
کامران افشار نادری 

محمدسعید ایزدی 
داراب دیبا 

پیمان صالحی 
علیرضا قاری قرآن 

محمدرضا قانعی 
سید رضا هاشمی 

داوران جانشین مسابقه
پرشیا قره گوزلو

    معمار |  منتقد معماری | استاد دانشگاه
    معمار | مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه | دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

    معمار و شهرساز | نویسنده کتب معماری | عضو منتخب داوران جایزه اقاخان در ژنو به سال 1380
    پژوهشگر | استاد دانشگاه | معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری

    مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان | مدرس دانشگاه
    معمار | مدرس دانشگاه

    معمار | تاسیس و راه اندازي مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
    معمار | مدرس دانشگاه

هیات داوران مسابقه
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زنجیره فرهنگی ایوان

هدف از طراحی

تعریف طرح

هــدف از طراحــی ایــن دروازه، صرفــاً طراحــی ســازه ای کــه ارتبــاط فضایــی بیــن دو نقطــه را فراهم 
کنــد، نمــی باشــد؛ بلکــه هــدف، آفرینش فضای نمایشــگاهی منحصر بــه فرد در کشــور و حتــی در 
ســطح بیــن الملل می باشــد. ایجاد قــرارگاه رفتاری جهــت گذران اوقــات فراغت در تمامی ســاعات 
روز و در تمــام فصــول ســال. آفرینــش محیطــی انســان گرا و اجتمــاع پذیــر، ســرزنده و سرشــار از 

بــا توجــه بــه ظهــور اقتصادهــای مــدرن، اتــکا بــه دانــش و فنــاوری هــای نویــن، نمایــش قدرتمنــد 
محصــوالت فناورانــه و نوآورانــه و تــاش بــرای دســتیابی بــه بازارهــای جهانــی و رقابــت در عرصــه 
هــای بین المللــی بــه  منظــور عرضــه علــم و فنــاوری بــرای هــر کشــور، یــک ضــرورت بــه شــمار مــی 
آیــد. در ایــن راســتا، دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در روند تبدیل شــدن به دانشــگاه نســل چهارم، 
بــا همــکاری زنجیــره فرهنگــی ایــوان، همــت به برگــزاری رقابتــی جهت رســیدن به طرحــی نوین و 
منحصربــه فــرد برای دروازه ی نمایشــگاهی فنــاوری و نــوآوری در منطقه تجارت فنــاوری و نوآوری 

اســتان اصفهــان    تحــت عنــوان مســابقه طراحــی »دروازه دانــش«   نموده اســت.

TTD     
Knowlage Gate  

طــرح موردنظــر، دروازه ای چنــد عملکــردی بــا عملکــرد غالــب نمایشــگاهی اســت. ایــن دروازه، 
مقصــد نمایشــگاهی و گردشــگری مهمی در ســطح کشــور و همچنین مکانــی خاص جهــت ارائه 

محصــوالت فنــاوری و نــوآوری و تجــارت محصــوالت خواهــد بــود.
دروازه طراحــی شــده توســط طراحــان باید مشــمول کاربری های؛ نمایشــگاه، کافه و رســتوران، 
فضــای رفــت و آمــد، فضــای نشســتن، خدمــات عمومــی و فضاهــای جمعــی باشــد. در اجــزاء و 
برنامــه فیزیکــی دروازه، انعطــاف پذیــری وجــود دارد و برنامــه فیزیکــی مــورد نظــر طراحــان 
بایســتی براســاس مطالعــات و بررســی هــای آنهــا ارائه گــردد و می تواند عــاوه بر کاربــری های 

پیشــنهاد شــده، شــامل کاربــری هــای دیگــری نیز باشــد. 
بــه طــور کلــی در نظر اســت، ضوابطــی از قبیل؛ زیربنــای حداقل مفید نمایشــگاهی 2000 متر 
مربــع، عــرض حداقــل 6 متــر و حداکثــر 20 متر، حداکثر دهانــه هــای ورود و خــروج دروازه 40 
متــر، طــول دروازه حــدودًا 400 متــر و حداقل 5/5 متر ارتفــاع آزاد دروازه از ســطح در طراحی 

ایــن دروازه رعایــت گردد.

ویژگی های طرح

رویدادهــای متنــوع و محیطــی کــه همه شــمول بــوده و توســط اقشــار گوناگــون مــورد بازدید و 
توجــه قــرار گیــرد. همچنیــن وجــه دیگر ایــن پــروژه، جنبه فیزیکــی و کالبــدی آن اســت که به 
عنــوان یــک نهــاد شــاخص و نمادیــن معماری خلق گــردد و همچنین مکانــی که شــرایط برقراری 

ارتبــاط مخاطبــان بــا محیــط اطرف خــود را بــه وجــود  آورد. 
ایــن دروازه، ضمــن اســتفاده از فضــا، عبــور و مــرور و دسترســی بیــن دو جبهــه منطقــه تجارت 
فنــاوری و نــوآوری را تســهیل مــی کنــد و دو پهنــه شــمالی منطقــه کــه عملکرد تجــاری ســازی و 
نمایشــگاهی دارنــد را بــه پهنــه ای بــا عملکــرد بــاغ مــوزه در جنــوب شــرق منطقــه متصــل مــی 
کنــد، عملکــرد ایــن دو پهنــه را در طــول خــود بــه تکامــل مــی رســاند و در نهایــت، محصــوالت 
فناورانــه و نوآورانــه منحصــر بــه فــرد گزیــده مــی گردنــد و بــه نمایــش گذاشــته مــی شــوند و 
مقدمــه ای جهــت ورود بــه فضایــی وســیع بــا مقیــاس فــرا ملــی جهــت بــه نمایــش گذاشــتن و 

تجــارت فنــاوری و نــوآوری در دو جبهــه دروازه مــی باشــد.
ــد از  ــرای حضــور، بازدی ــی اســت ب ــوری نیســت، بلکــه مکان ــاً عب ــن دروازه صرف عملکــرد ای
رویدادهــای نمایشــگاهی، ایجــاد ارتبــاط و همچنیــن گــذران اوقــات در فضایــی ســرزنده. در 
راســتای دســتیابی بــه این مــکان، در درجــه اول؛ فضاهای نمایشــگاهی و پــس از آن فضاهایی 
بــرای نشســتن و گردهمایــی دوســتانه، کافــه، رســتوران و پوشــش گیاهــی در ســطوح مختلف 
آن طراحــی می گــردد تــا از ایــن طریــق، عملکردهای مــورد انتظــار از ایــن دورازه به منصه ظهور 
گذاشــته شــوند. طراحــی ایــن دروازه به عنــوان یــک المــان شــاخص شــهری ضمن اعمــال تأثیر 

بــه ســزا در چهــره منطقــه، به عنــوان منظرگاهــی برجســته رخ نمایــی مــی کنــد.

16 15

15

16
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منطقــه تجــارت فنــاوری و نــوآوری اســتان اصفهــان در محــدوده ی شــهر خمینــی شــهر، ســمت 
غــرب و شــمال غــرب شــهر اصفهــان و در مجــاورت دانشــگاه صنعتــی اصفهــان قــرار دارد. ارتبــاط 
و پیونــد کالبــدی و خدماتــی کــه دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بین اصفهان، خمینی شــهر و در ســطح 
فراتــر از آن در ایــران ایجــاد می کنــد، موجــب ایجــاد ارتبــاط در ابعــاد و نظــام هــای دیگــر نیــز شــده 
اســت. همچنیــن مــی توان گفــت موقعیت قرارگیــری اراضی منطقه تجــارت فنــاوری و نــوآوری در 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان )به عنــوان یکی از دانشــگاه های مطرح در ســطح خاورمیانه(، پتانســیل 
آن را از منظــر جغرافیایــی جهــت احداث دروازه نمایشــگاهی فنــاوری و نــوآوری با مقیاس عملکرد 

جهانــی در ایــن منطقــه تأییــد می کنــد.
خمینی شــهر یکی از شــهرهای اســتان اصفهان در مرکز ایران اســت. این شــهر از ســال 1335 تا 
1357، همایــون شــهر     و پیــش تــر از آن ِســِده )ســه ده یــا ســه دژ(    و ماربیــن     نامیــده می شــد، 
کــه در بخــش مرکــزی شهرســتان خمینی شــهر قــرار داشــته و جمعیــت آن طبــق سرشــماری ســال 

1395 مرکــز آمــار ایــران، برابــر بــا 247128 نفر اســت.

محدوده قرارگیری پروژه

   Homayoon Shahr
   Sedeh/She-dedge
از آنجــا کــه خمینــی شــهر از ســه ده بــه نامهــای خــوزان، فروشــان و ورنوســفادران بوجــود آمــده بــود، بــه آن )ســه ده( مــی گفتنــد کــه 

بتدریــج بــر اثــر گســترش ایــن دهــات و اتصــال آن بــه یکدیگــر بــه همایونشــهر و ســپس خمینــی شــهر تغییــر نــام داد.
   Marbin

موقعیت خمینی شهر در استان اصفهانموقعیت استان اصفهان در ایران

موقعیت منطقه تجارت فناوری و نوآوری و دانشگاه صنعتی 
اصفهان در خمینی شهر

موقعیت ایران در جهان

موقعیت دروازه در منطقه تجارت فناوری و نوآوری

171819

17

18

19
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اجــرای ایــن دروازه، بــا ایجــاد فضاهــای جــذاب جهــت نمایــش و عرضــه ی محصــوالت فناورانــه و 
نوآورانــه اســت بــه شــکل گیــری محیــط اجتماعــی مناســبی بــرای جــذب افــراد خــاق، ســرمایه 
گــذاران و مخاطبــان داخلــی و خارجــی، منجــر خواهــد شــد. همچنیــن بــا برپایی نمایشــگاه های بین 
المللــی، بســتر رقابــت در عرصــه هــای ملی و بین المللــی را ایجــاد خواهد نمــود و در نتیجه جایگاه 

بیــن المللــی کشــور را در عرصــه تجــارت، فنــاوری و نــوآوری ارتقــاء مــی بخشــد.
از دیگــر نتایــج اجــرای طــرح دروازه، ایجــاد مکانــی جهــت ارائــه محصــوالت صنعــت هــای مختلــف، 
تســهیل در گــردش اطاعــات و ســرریزهای فناورانــه و توســعه خوشــه هــای فنــاوری بــا مزیــت 
رقابتــی، افزایــش موفقیــت شــرکت های دانــش بنیــان در زمینــه ارائــه محصــوالت، ایجــاد پیونــد 
کالبــدی و بصــری و درنتیجــه منظــر مطلــوب و منســجم، ارائــه خدمــات عمومــی و تفریحی جــذاب و 
برندســازی بــرای دانشــگاه صنعتــی، منطقــه ویژه علــم و فناوری اصفهــان و منطقه تجــارت فناوری 

و نــوآوری در مقیــاس خــرد، اســتان اصفهــان و در مقیــاس کان، کشــور ایــران خواهــد بــود.

نتایج و اثرات ناشی از اجرای طرح
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هزینه ثبت نام

نحوه ثبت نام

100 هــزار تومــان در بــازه ثبــت نــام تــا دو روز باقــی مانــده بــه پایــان موعــد ثبــت نــام 
و 200 هــزار تومــان در دو روز آخــر موعــد تحویــل

برنامه اجرایی

ثبــت نــام مســابقه از طریــق ســایت انجــام مــی گیــرد. بــا مراجعه بــه لینک ثبــت نام، فــرم ثبت 
نــام را بارگیــری کــرده، ســپس آن را تکمیــل و مجــددا در ســایت بارگــذاری خواهید کــرد. پس 

از پرداخــت هزینــه و دریافــت کــد رهگیــری، ثبت نــام نهایی خواهد شــد.
 https://ivangroup.ir/events/knowledgegate:لینک ثبت نام

نحوه شیت بندی و ارسال آثار
نحوه تحویل و ارائه آثار

ارائــه آثــار در قالــب 5 شــیت 100 در 70 بــه صــورت افقــی به همــراه یک انیمیشــن 1 دقیقه ای 
خواهــد بود.

مــدارک مــورد نیــاز در ارائــه هــا شــامل: ســایت پــان )مقیــاس آزاد(، پــان طبقــات، نمــا، مقاطــع 
ــی و خارجــی، دیاگــرام توضیــح کانســپت، توضیــح  )مقیــاس1:400( دیدهــای پرســپکتیو داخل

کانســپت، توضیــح ویژگــی هــای طــرح پیشــنهادی )حداکثــر در 300 کلمــه( اســت.
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اشــاره4 15 طــرح نخســت کــه در بخــش اول داوری انتخــاب شــده انــد، مــی بایســت حداکثــر 5 
شــیت از شــیت هــای ارائــه شــده ی خــود را بــه صــورت چــاپ شــده و بــر روی فــوم بــرد بــه همراه 
ماکتــی از طــرح خــود )اختیــاری(  تا قبــل از تاریخ برگزاری نمایشــگاه، برای ارائه در نمایشــگاهی که 

بــرای داوری شــهروندان برنامــه ریــزی شــده اســت، به دبیرخانه مســابقه ارســال کنند.

70

100

595

اشــاره 1 در صــورت ارائــه تعــداد بیــش از 5 شــیت، شــیت هــای اضافــی بــه تشــخیص مدیــر 
حــذف گردیــده و در فرآینــد داوری قــرار نخواهــد گرفــت.

اشــاره ۲ بــرای واحــد شــدن فرمــت کلــی شــیت هــا و درج کدهــای آثــار از فرمــت ارائــه شــده 
اســتفاده شــود. در کادر مشــخص شــده هیــج متــن یــا تصویــری الحــاق نگــردد.

مرحله دو ارسال آثار از طریق لوح فشرده به آدرس دبیرخانه مسابقه؛

آدرس دبیرخانــه: اصفهان | خیابان خاقانی، نبش کوچه 31 | خانه صفوی
کد پستی خانه صفوی: 8175718983

1 پوشــه ای حاوی فرم های مســابقه با نام »فرم«
۲ پوشــه ای حاوی شیت های ارایه با نام »شیت«

3 پوشــه ای حاوی انیمیشن با نام »انیمیشن«
4 جمع آوری پوشــه های مذکور در پوشــه نهایی با نام »کد رهگیری ثبت نام«

5 تبدیل فایل نهایی به فایل فشــرده
6 ذخیره فایل فشــرده روی لوح فشرده

1 پوشــه ای حاوی فرم های مســابقه با نام »فرم«
۲ پوشــه ای حاوی شیت های ارایه با نام »شیت«

3 پوشــه ای حاوی انیمیشن با نام »انیمیشن«
4 جمع آوری پوشــه های مذکور در پوشــه نهایی با نام »کد رهگیری ثبت نام«

5 تبدیل فایل نهایی به فایل فشــرده

مرحله یک ارسال آثار به آدرس پست الکترونیکی دبیرخانه مسابقه؛

 knowledge.gate.comp@gmail.com آدرس پست الکترونیکی مسابقه:                                         

نحوه ارسال آثار
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مسابقه طراحی »دروازه دانش«

روند داوری رتبه نخست، دوم و سوم

روند بررسی کّمی آثارتوسط گروه مدیریت مسابقه

این مسابقه ی بصورت یک مرحله ای و در دو بخش داوری می شود.
اشــاره  1  در ابتــدای رونــد داوری، نشــانه هایــی یــا برچســب هایــی بــا رنــگ بنــدی گوناگــون، 
در اختیــار هــر یــک از اعضــای محتــرم هیــات داوری قــرار خواهــد گرفــت. ایــن نشــان در حکم 

»نشــان عــدم تاییــد« در نظــر گرفتــه می شــود.

بخش نخست
مرحله ی »الف« : مراجعه انفرادی آثار

طــرح هایــی کــه حداقــل پنــج نشــان از هفــت نشــان هــر یــک از داوران را بــه خــود اختصــاص 
دهــد از لیســت طــرح هــای راه یافتــه بــه مرحلــه »ب« خــارج مــی گــردد.

مرحله »ب« : مراجعه جمعی آثار
دور جدیــد بازدیــد و مشــاهده آثــار راه یافتــه بــه ایــن مرحلــه بــه صــورت جمعــی صــورت مــی 

پذیرد.
هریک از داوران، نقطه نظر خود در خصوص آثار را با دیگر اعضا در میان می گذارد.

طــرح هایــی کــه حداقــل چهــار نشــان از هفــت نشــان هــر یــک از داوران را در دور جدیــد بــه 
خــود اختصــاص دهــد از لیســت طــرح هــای راه یافتــه بــه مرحلــه »ج« خــارج مــی گــردد.

مرحله »ج« : آخرین مرحله بخش نخست داوری
در صورتــی کــه آثــار باقــی مانده فراینــد داوری مراحــل »الــف« و »ب« بیش از 10 طرح باشــد، 

ایــن مکانیــزم تــا رســیدن آثــار بــه 10 طــرح راه یافته بــه بخــش دوم ادامه مــی یابد.
بخش دوم

مرحله ی »الف«
طرح های عبور کرده از پروســه داوری بخش نخســت در جلســه ای جداگانه و ترجیحا حضوری 

طــرح هایــی کــه در موعــد مقرر به دبیرخانه مســابقه واصل گردیده اند، توســط گــروه مدیریت 
بــا برنامــه مســابقه تطبیــق داده می شــود و نتیجــه این بررســی بصورت کتبی همــراه با تحلیل 
هــای فنــی و شــیت هــای تمامــی طــرح هــا در روز داوری در اختیــار اعضــای هیــات داوران قــرار 

خواهــد گرفت.

پــس از تعییــن و اعــام نتایــج رتبــه هــای اول تــا ســوم، نمایشــگاهی از 15 طــرح نخســت برپــا 
خواهــد شــدکه شــهروندان و جامعــه حرفــه ای مــی توانند )بــا اظهار نــام و نام خانوادگــی /کدملی / 
تحصیــات( تــا موعــد مقــرر پایــان نمایشــگاه در محل حضــور یافته بــه طرح هــای منتخب خــود رای 

دهند.

شرایط و نحوه امتیاز بندی
الف . تعداد مشارکت کننده ها : 1 تا100 نفر

مجمــوع امتیازهــا = امتیــازات اعضــای هیــات داوری 40 درصــد + امتیازات مشــارکت مردمی 60 
درصد

ب . تعداد مشارکت کننده ها: بین 100 تا 200 نفر
مجمــوع امتیازهــا = امتیــازات اعضــای هیــات داوری 30  درصد + امتیازات مشــارکت مردمی 70 

درصــد کل امتیاز
ج . تعداد مشارکت کننده ها: بیش از 200 نفر

مجمــوع امتیازهــا = امتیــازات اعضــای هیــات داوری 10 درصــد + امتیازات مشــارکت مردمی 90 
درصــد کل امتیاز

روند داوری جایزه ی آراء مردمی

توســط داوران محترم بررســی و تدقیق می گردد.
امتیاز 1 تا  15 توسط هر یک از داوران به طرح ها اختصاص داده می شود. 

اشــاره ۲  هویــت شــرکت کننــدگان در فرآیند برگزاری مســابقه و تا روز اعــام نتایج پنهان خواهد 
بود. 

اشــاره 3 امتیــازات اعطایــی هــر یــک از داوران در دو نســخه و در دو پاکــت جداگانــه مهــر و مــوم 
شــده در روز داوری بــه مدیــر مســابقه و رئیــس )دبیــر( هیــات داوری تحویــل داده مــی شــود.

اشــاره 4  هریــک از داوران مکلفنــد در خصــوص هــر 15 طــرح منتخــب، دالیــل انتخــاب طــرح هــا 
را بصــورت کتبــی بــه مدیــر تحویــل دهند.

اشــاره 5 روز اعــام نتایــج، پاکــت هــا بــاز شــده و پــس از جمع بندی توســط مدیــر با نظــارت جوان 
تریــن و مســن تریــن فــرد حاضــر در بیــن حضــار بــه عنــوان شــاهد، رتبــه هــای اول تــا ســوم اعــام مــی 

گردد.
اشــاره 6  امتیــازات اخــذ شــده طــرح هــا توســط هیــات داوران بــا دالیــل انتخــاب، حداکثــر تــا دو 

هفتــه پــس از اعطــای نتایــج در اختیــار جامعــه حرفــه ای قــرار خواهــد گرفــت.
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وظایف رئیس یا دبیر هیات داوری

قوانین جلسه داوری

اهداف داوری 

الــف. اعضــای هیــات داوری در جلســه نخســت داوری، از میان خود یکــی از داوران محترم را به 
عنــوان رئیــس یــا دبیر انتخــاب و بصورت کتبــی به مدیر معرفــی می نماید.

ب. در جلســات داوری بــه غیــر از اعضــای هیــات داوری، مدیــر و دســتیاران و در صــورت اعام، 
نماینــده دبیرخانــه دائمــی مســابقات معماری و شهرســازی، هیچ کــس حق حضور نــدارد.

ج. در صــورت داوری بصــورت حضــوری، جلســه داوری بــه صــورت آنایــن از طریــق پلتفــرم 
آپــارات یــا اینســتاگرام، در معــرض مشــاهده قــرار خواهــد گرفــت.

اشاره:  در صورت تغییر در پلتفرم ها، مراتب در سایت ایوان اطاع رسانی خواهد شد.
د. هویت شرکت کنندگان تا پایان روز اعام نتایج پنهان می باشد.

و. در جلســه نهایــی داوری کــه بصــورت رای پنهــان انجــام خواهــد پذیرفت، هــر یــک از داوران 
مکلفنــد تــا دالیــل انتخــاب طرح هــای اول تا پانزدهم لیســت امتیازدهی خــود را بصورت کتبی 

در اختیــار مدیر قــرار دهند.
ی. داوران مکلفنــد کــه صورتجلســه نهایــی رونــد داوری خــود را بصــورت کتبــی، همــراه بــا 
اســتدالل هــای مربــوط بــه دالیــل رد و پذیــرش آثــار راه یافتــه بــه بخــش دوم داوری را در 

جلســه نهایــی قضــاوت، بــه مدیــر تحویــل نماینــد.
ذ. اعضــای هیــات داوری در جلســه نخســت داوری بایــد از میــان خــود، حداقــل دو نفــر را بــرای 
شــرکت در نشســت تخصصــی مســابقه کــه بــا حضــور مدیــر و شــرکت کننــدگان برگــزار مــی 

شــود، بصــورت کتبــی بــه دبیرخانه مســابقه معرفــی نمایند.

ــد  ــش و تولی ــن حــوزه دان ــک اتصــال بی ــوان ی ــه عن ــش ب ــل دان ــوم دروازه، پ ــر مفه ــد ب 1. تأکی
ــش«  ــازی »دروازه دان ــانه س ــاد و نش ــت نم ــه و اهمی ــاوری نوآوران ــوالت فن محص

2. توجه به رویداد محوری و خاقیت در تبیین فعالیت های میان دو فضا
3. زندگی بخشی به فضاها و اثر بخشی به محیط اطراف

4. نــگاه محیــط زیســتی بــا توجــه بــه اقلیــم و محیــط، ســازه و چشــم اندازهــای مرکــز فنــاوری و 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان

5. توجه به امنیت و طراحی فضا در شب 
6. سهولت و سیالیت دسترسی ها، فضاها و خوانایی آنها

7. ارائه موجز و خوانا، برگرفته از یک ایده منسجم و برجسته 
8. نوآوری در ایده و پرهیز از ایده های تکراری

1. در صــورت هــم امتیــاز شــدن هــر یــک از طــرح هــا در بخــش نهایــی داوری، رئیــس هیــات 
داوران مــی توانــد یکــی از طــرح هــای هــم امتیــاز را شایســته اخــذ امتیــاز باالتــر نســبت بــه 

دیگــر طــرح هــا نمایــد.
2. پــس از اعــام مخفــی امتیازهــای اعطایــی توســط هــر یــک از اعضای هیــات داوری در جلســه 
نهایــی، یــک نســخه از پاکــت مهــر و مــوم شــده  شــامل امتیازهــا تــا روز اعــام نتایــج در اختیــار 
رئیــس یــا دبیــر هیــات داوری قــرار مــی گیــرد. نســخه دیگــر در اختیــار مدیر مســابقه خواهد 

بود.
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رتبــه نخست         یک میلیارد ریال 
رتبــه دوم           پانصد میلیون ریال
رتبــه سوم        سیصد میلیون ریال

صد و پنجاه میلیون ریال
بخش داوری مشارکتی ) آراء مردمی (

مستقل داوری  بخش 
جوایز مسابقه
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اشــاره 1 بــه دالیــل امــکان وجــود محدودیــت هایــی کــه در نتیجــه بــروز بحــران ویــروس کرونــا 
ممکــن اســت در طــول ایــن مســابقه حــادث گــردد، تقویــم مســابقه در بــازه هــای زمانی مشــخصی 
تعریــف شــده اســت و در طــول فرایند برگــزاری مســابقه، تاریخ و اطاعــات زمانی دقیق هــر کدام 
از رویدادهــا از طریــق مکانیــزم هــای اطاع رســانی به اطاع شــرکت کنندگان عزیز خواهد رســید.

- اعــام فراخــوان............................................................... 1400/02/03، ســاعت 10 صبح
اشــاره۲ خاطــر نشــان مــی نمایــم عــاوه بــر فراخــوان آزاد از برخــی معمــاران نیــز جداگانــه دعوت 
بــه عمــل خواهــد آمــد. ایــن دعوتنامــه در حکــم احتــرام نامــه صــادر گردیــده و دبیرخانــه مســابقه 
هیــچ امتیــاز بیشــتری نســبت به دیگر شــرکت کننــدگان در رونــد برگزاری مســابقه برای ایشــان 

قائــل نمی باشــد.
-  تاریخ شــروع ثبــت نــام .................................................... 1400/02/05، ســاعت 10 صبح
- تاریخ پایان ثبت نام ................................ 1400/02/16، ســاعت 8 بعدازظهر )ســاعت 20(
- بازدید از موقعیت و مکان پروژه ......................... در بازه 1400/02/15 الی 1400/02/16
- تاریــخ آغاز تحویــل آثــار ...................................................... 1400/03/17، ســاعت 8 صبح

- تاریخ پایان تحویل آثار  .......................... 1400/03/19 ساعت 8 بعد ازظهر )ساعت 20(
- بررسی فنی و کمی طرح ها توسط تیم مدیریت ... در بازه 1400/03/19 الی 1400/03/24
- جلسه بخش نخست داوری .. در بازه 1400/03/25 الی 1400/03/28، حداقل در دو روز 

اشاره 3 به صورت حضوری یا مجازی برگزار می گردد.
- بررســی تفصیلی فنی و کمی طرح های راه یافته به بخش دوم داوری توســط تیم مدیریت ..

............................................................................. 1400/03/29 الی 1400/03/31
- جلسه بخش دوم داوری ................................ در بازه 1400/04/19 الی 1400/04/25
اشــاره 4 دســت انــدرکاران برگــزاری ایــن مســابقه بایــد تمــام اهتمــام خــود را بــرای مهیــا 
کــردن شــرایط برگــزاری »جلســه بخــش دوم داوری« بــه صــورت حضــوری فراهــم نماینــد.

-  بــاز کــردن پاکــت هــای داوری و اعــام نتایــج بــا حضــور شــرکت کننــده هــا .........................
........................................................ در بــازه زمانــی 1400/04/27 الــی 1400/04/31
- بارگذاری طرح ها در پورتال زنجیره فرهنگــی ایــوان ................................ 1400/05/02
- موعد وصول اعتراضات .......................................... 1400/05/02 الی 1400/05/04
- صــدور و اعــام رای هیــات بدوی با ذکر دالیل و اباغ به شــاکی .................. 1400/05/09
- اعطای جوایز .................................................... بازه 1400/05/15 الی 1400/05/21

اشاره 5  مراسم حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.
-  برگزاری نمایشگاه

اشــاره 6  تاریــخ دقیــق برگــزاری نمایشــگاه در طــول فرایند برگزاری مســابقه، اطاع رســانی 
خواهد شــد.

- بــازه زمانی رای گیری مردمــی ................................................ در طول برگزاری نمایشــگاه
- نشست نقد و بررسی مسابقه
نشست اول: ارائه آثار منتخب 

نشست دوم: داوران و مدیر
اشــاره 7  مراســم بــه صــورت حضــوری بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی برگــزار خواهــد 

شــد.
اشــاره 8 زمــان هــای تعیین شــده از ابتدای شــروع مســابقه تا پایان مســابقه )اعطــای جوایز( 

قابــل تمدیــد از طرف کارفرما و برگزارکننده نمی باشــد.
اشاره 9 شرایط قهری از »اشاره 8« مستنثنی است.

تقویم مسابقه
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1. شرکت در این مسابقه به منزله پذیرفتن تمام مفاد این برنامه می باشد.
2. بــه آثــار واصــل شــده پــس از موعــد مقــرر در برنامــه اجرایــی مســابقه ترتیــب اثــر داده نمــی 

شــود.
3. هریک از اشخاص حقوقی، حقیقی یا گروه ها فقط مجاز به ارائه یک طرح می باشند.

4. شــرکت بــه صــورت گروهــی مســتلزم معرفــی نماینده رســمی به دبیرخانه مســابقه می باشــد.

قوانین و شرایط خصوصی مسابقه

قوانین و شرایط عمومی مسابقه
قوانین مسابقه

1. آییــن نامــه جامــع برگزاری مســابقات معماری و شهرســازی مصــوب 1381 شــورای عالی انقاب 
فرهنگی

2. قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 مجلس شورای ملی

در صــورت تصمیــم بــر عقــد قــرارداد پــروژه، طــرح اجرایــی به ترتیــب از میان طرح نخســت تا 
ســوم انتخــاب خواهــد شــد کــه ایــن امر منــوط بــه اذعــان هیــات داوری مبنی بــر اجرایــی بودن 
پــروژه مــورد نظــر بــرای اجــرا اســت. قــدر یقیــن اولویــت بــه ترتیــب با طرح نخســت و ســپس 

طــرح هــای دوم و ســوم می باشــد.
اشــاره: در صــورت تصمیــم کارفرمــا بــه عقــد قــرارداد، ادامــة کار بــا برنــده می توانــد مکمــل 
بعضــی از جایزه هــا باشــد، امــا در هیــچ صورتــی جانشــین جوایز هیچ یــک از رتبه ها نمی گــردد.

امکان و شرایط تحقق قرارداد پروژه
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ایشــان را شایســته ی واگــذاری ادامــه ی کار )عقدقــرارداد( نداند.
14. داور جانشــین بایــد در تمــام فراینــد مســابقه و داوری بــا حــق ارائــه نظــر و بدون حــق رای 

حضور داشــته باشــد.
15. رأی داور یــا هیئــت داوری قطعــی و تغییرناپذیــر اســت، و کســی )از جملــه مدیــر و 

ــت. ــرف در آن نیس ــر و تص ــه تغیی ــاز ب ــده( مج برگزارکنن
16. هیئــت داوری در صــورت صاحدیــد مــی توانــد، دو شــرکت کننده حائــز باالتریــن امتیــاز 
را بــدون اعــام رتبــه بنــدی، تعییــن و انتخــاب نهایــی را بــه نظــر کارفرمــا منــوط ســازد. در ایــن 
صــورت اعــان رســمی نتایج مســابقه بــه پس از اعــام نظر کارفرمــا موکــول می شــود؛ و در آن، 
شــرکت کننده ای کــه کارفرما او را شایســته تشــخیص دهــد؛ برنــده ی اول، و شــرکت کننده ی 

دیگــر برنــده ی دوم اعــام می گــردد.
17. هیــات داوری نمــی توانــد در حیــن برگــزاری مســابقه، بدلیــل مخفی بودن هویت شــرکت 

کننــدگان، ادامــه مســابقه را منــوط به جلســه و ارائه حضوری شــرکت کننــدگان نماید.
ــل  ــه ای تبدی ــه دومرحل ــه ای را ب ــابقه ای یک مرحل ــد مس ــت داوری می توان ــا هیئ 18. داور ی
کنــد. ایــن تصمیــم بدلیــل اضافــه شــدن بــار مالــی بــه کارفرمــا )کمــک هزینــه مرحلــه دوم(، 
تنهــا در صــورت موافقــت کتبــی کارفرمــا معتبــر اســت. در ایــن صــورت بایــد مراتب بــه اطاع 
شــرکت کنندگان رســانده شــود، و مســابقه مطابــق ضوابــط مســابقات در میــان راه یافتــگان بــه 

مرحلــه ی دوم ادامــه یابــد.
19. اعضــای هیــات داوری نمــی توانــد هیــچ دو طرحــی را بــه صورت مشــترک شایســته ی اخذ 
یکــی از رتبــه هــا بدانــد، مگــر بــا تایید کارفرمــا و پرداخــت کامل جایــزه تعیین شــده در برنامه 
مســابقه بــه هریــک از رتبــه ها.)بــه عبارتــی دیگر جوایــز تعیین شــده در برنامه مســابقه برای 

هــر یــک از رتبــه هــا قابل تقســیم نمی باشــد.(
20. در صــورت تاخیــر در اعطــای جوایــز بیــش از یک مــاه از موعد مقــرر در این برنامه، کارفرما 

بایــد مبلــغ 5 میلیــون تومــان عاوه بــر جوایز بــه ازای هر مــاه تاخیر به برگزیــدگان اعطا نماید.
21. کارفرمــا مخیــر اســت بــه ترتیــب اولویــت تنهــا از میــان طــرح هــای اول تــا ســوم بــا اذعــان 

هیــات داوران بــه اجرایــی بــودن پــروژه  اقــدام بــه عقــد قــرارداد فــاز 1 و 2 طراحــی نمایــد. 
22- طــرح هایــی کــه در موعــد مقــرر در دبیرخانــه مســابقه واصــل گردیــده اند توســط مدیر و 
تیــم مدیریــت بــا برنامــه مســابقه تطبیــق داده مــی شــود و نتیجــه این بررســی بصــورت کتبی 
همــراه بــا تحلیــل هــای فنــی و شــیت هــای تمامــی طــرح هــا در روز داوری در اختیــار اعضــای 

هیــات داوران قــرار خواهــد گرفــت.
23- مرجع اولیه بررسی شکایات احتمالی مابین ارکان، دبیرخانه مسابقه می باشد.

24. مرجــع نهایــی رســیدگی بــه شــکایات، هیــات رســیدگی بــه اختافــات دبیرخانــه دائمــی 
مســابقات معمــاری و شهرســازی کشــور اســت. موضــوع بنــد 4-5 بخــش 5 آییــن نامــه جامــع 

برگــزاری مســابقات معمــاری و شهرســازی 

)نماینــده رســمی، مســئولیت مکاتبــات و دریافت جایــزه را به عهده خواهد داشــت.(
5. اشــخاص حقوقــی بایــد یک نماینده تــام االختیار بــرای انجام مکاتبات و مســئولیت دریافت 

جوایــز به دبیرخانه مســابقه معرفی نمایند.
6. در صــورت شــرکت در مســابقه بصــورت شــخص حقوقــی )شــرکت(، یــک نفــر معمــار یــا 
شهرســاز بایــد بــه عنــوان »مســئول طراحــی« از طــرف شــرکت بــه دبیرخانــه مســابقه معرفــی 

شــده باشــد.
7. در صــورت شــرکت در مســابقه بصــورت گروهــی، مالکیت فکــری آثار متعلق به همــه گروه 
معرفــی شــده به دبیرخانه مســابقه می باشــد، مگر اینکــه ترتیباتی دیگــر در قالب تفاهمنامه 

ای بیــن گــروه تدوین و تصویب شــده باشــد.
8. مســئولیت اختافــات درون گروهــی بــر عهده شــرکت کنندگان می باشــد لذا پیشــنهاد می 
گــردد حــوزه مســئولیت هــا و وظایــف قبــل از ورود بــه فرایند مســابقه، طبــق قــراردادی کتبی 

بیــن اعضــای گــروه تدقیق گــردد.
9. گــروه مدیریــت مکلــف اســت کــه تجربــه هــای جهانــی و ایرانــی مشــابه بــا هریــک از طــرح 
هــای ارســالی را بــه همــراه گــزارش فنــی در روز داوری در اختیــار داوران قــرار دهــد. داوران 
مــی تواننــد نســبت بــه اصالــت آثــار اعــام نظــر نماینــد و در صــورت تشــخیص مبنــی بــر کپــی 
بــرداری، موضــوع را بــه همراه مســتندات بــه مراجع ذیصاح ارجاع نمایند. تعیین و تشــخیص 
کپــی بــودن آثــار فقــط بــا اجمــاع همــه اعضــای حاضــر در جلســه داوری امــکان پذیــر می باشــد.
10. آثــار بصــورت کدگــذاری در جلســات داوری در معــرض نمایــش اعضای هیــات داوری قرار 

خواهــد گرفــت و هویت شــرکت کننــدگان تــا روز اعــام نتایج مخفی خواهــد ماند.
11. در صــورت عــدم انطبــاق طــرح هــا بــا برنامه مســابقه مانند عدم انطباق مشــخصات شــیت 
هــای ارائــه شــده بــا برنامــه اجرایــی و فیزیکی مســابقه، دارا بودن نشــان هویتی در شــیت ها، 
مدیــر مــی توانــد آن طــرح هــا را از فراینــد مســابقه حــذف نمایــد ولی در عیــن حال بایــد دالیل 
حــذف را بــه همــراه طــرح ها بــه رویت داوران برســاند و طبق صورتجلســه ای با تاییــد داوران، 

حــذف قانونــی آن ها را مصــوب نماید.
12. شــرکت کننــدگان در مســابقه نبایــد در یــک ســال گذشــته از زمــان اعان فراخــوان هیچ 
رابطــه قــراردادی و مالــی بــا هــر یــک از داوران، برگزارکننــده، مدیــر و دســتیاران و کارفرمــا 

ــته باشند. داش
اشــاره: تنهــا اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه هــا، در صــورت تمایــل بــرای شــرکت در مســابقه 
از بنــد 8 در قبــال کارفرمــا )دانشــکاه صنعتــی اصفهــان( معــاف مــی باشــند. بــا اینحال ایشــان 
نبایــد در دو ســال گذشــته از زمــان اعــان فراخــوان هیــچ رابطــه قــراردادی و مالــی بــا هــر یک 

از داوران، برگزارکننده، مدیر و دســتیاران مســابقه داشــته باشــند.
13. داور، هیئــت داوری و کارفرمــا نمی توانــد هیچ شــرکت کننده ای را شایســته ی احراز مقام 
اول تــا ســوم ندانــد؛ امــا می توانــد عیــوب محصــول حائــز رتبــه اول تــا ســوم را اعــام کنــد و 
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knowledge.gate.comp@gmail.com  :آدرس پست الکترونیکی

شماره تماس:  03195014000 |  09138039295
آدرس: اصفهان  |  خیابان خاقانی  | نبش کوچه 31  | خانه صفوی

کد پستی خانه صفوی:   8175718983

1. پوستر مسابقه
2. عکس هوایی وضع موجود

3. عکس از موقعیت پروژه
4. نقشه ها 

        1.4. پان طرح منطقه تجارت فناوری و نوآوری
        2.4. موقعیت پل در طرح منطقه تجارت فناوری و نوآوری

        3.4. پروفیل طولی وضع موجود
        4.4. پان پهنه بندی منطقه تجارت فناوری و نوآوری 

        5.4. توپوگرافی محدوده پل
        6.4. نقاط شاخص محدوده ی بافصل

5. فرم ثبت نام
6. فرم اظهارنامه اصالت آثار

7. نسخه آیین نامه برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی
 8. نسخه قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان

کارفرما
برگزارکننده

داوران
مدیر



پیوست ها
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پیوست 1. پوستر مسابقه



23

 Copyright ©2021 Ivan Cultural Group 

زنجیره فرهنگی ایوان

Nپیوست ۲. عکــس هوایی وضع موجود
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پیوست 3. عکــس از موقعیت پروژه

جهت گیری دوربین در عکس ارائه شــده:
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را﹨﹠﹞ــــــ︀
﹝︡وده ﹝﹠︴﹆﹥ ︑︖︀رت ﹁﹠︀وری و ﹡﹢آوری

﹝︡وده ︎﹏

﹋︀﹡︀ل آب

︨︴ ا︫︽︀ل ︎﹑ک

︨﹢اره رو

︑︀︨﹫︧︀ت

ا︨︐︣ ذ︠﹫︣ه آب

﹁︱︀ی ︨︊︤

︎﹫︀ده رو

پیوست1.4. پــان طرح منطقه تجارت فناوری و نوآوری
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پیوست ۲.4. پــان موقعیــت پل در طرح منطقه تجارت فناوری و نوآوری
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پیوست 3.4. پروفیــل طولی وضع موجود

BRIDGE PROFILE

1

2

COORDINATES
POINTS X Y

1
2

551076.278 3619670.169
551438.713 3619735.201

Z
1605.00
1597.75

KEY PLAN
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N

پیوست 4.4. پــان پهنــه بندی منطقه تجارت فناوری و نوآوری
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پیوست 5.4. توپوگرافــی محدوده پل

16
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N

پیوست 6.4. نقــاط شاخص محدوده ی بافصل



31

 Copyright ©2021 Ivan Cultural Group 

زنجیره فرهنگی ایوان

پیوست 7.4. مقطع عرضی

A

A

Section A-A

Key Plan
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پیوست 5. فــرم ثبت نام
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پیوست 6. فــرم اظهارنامه اصالت آثار
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پیوست 7. نسخه آییــن نامــه برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی
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پیوست 8. نسخه قانــون حقــوق مولفان، مصنفان و هنرمندان
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