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زمان بندی جایزه   
مرحله اول - ارسال مدارک: پنجشنبه 27 آبان 1395 )تحویل مدارک اولیه(
مرحله دوم - ارسال آثار: شنبه 6 آذرماه 1395 ) تحویل شیت های نهایی(

داوری: یکشنبه 14 آذرماه 1395 
اعالم نتایج داوری و اهدای جوایز برندگان: چهارشنبه 1 دی ماه 1395 

هیئت داوران جایزه )به ترتیب حروف الفبا(   

4. داراب دیبا 3. هادی تهرانی  2. شهاب الدین ارفعی  1. فرهاد احمدی 

جوایز  
مبلــغ کل جوایــز 250,000,000 ریــال اســت کــه بــا صالح دیــد داوران بیــن برنــدگان اول تــا ســوم تقســیم خواهــد شــد. مبلــغ 

جوایــز هرننـــا معــار را حامیــان پرداخــت می کننــد.

رشایط رشکت در جایزه هنـرنـام معامر  

1. ســاختان های تجــاری کــه در بیســت ســال گذشــته در کلیــه شــهر های ســاحلی ایــران واقــع شــده اند، مجــاز بــه رشکــت در ایــن 

رقابــت می باشــند.

2. در مرحلــه نخســت همــه رشکت کننــدگان می بایســت مــدارک زیــر را هــم بــه صــورت پرینت شــده در صفحــات A3 )صحافــی 

فــرنی( و هــم بــه صــورت فایــل بــر روی DVD )منت هــا بــه صــورت فایــل WORD، نقشــه ها بــه صــورت فایــل PDF یــا TIF و 

تصاویــر بــه صــورت فایــل JPG بــا رزولوشــن 300 مگاپیکســل( تــا تاریــخ 1395/08/27 به نشــانی پســتی تهران، شــهرک اکباتــان، فاز 

2، مجتمــع اداری تجــاری گل هــا، واحــد 206 و 207 جنوبــی، کــد پســتی: 43333  13968 ارســال کننــد.

3. کلیــه رشکت کنندگانــی کــه آثــار آنهــا در مرحلــه اول از طــرف دبیرخانــه جایــزه مــورد قبــول واقــع شده اســت، می بایســت مــدارک 

پــروژه خــود را کــه در وب ســایت هنـرنـــا معــار ذکــر گردیــده، تــا تاریخ شــنبه 6 آذرماه 1395به نشــانی ذکر شــده تحویــل دهند.

اعالم نتایج داوری و اهدای جوایز برندگان  
معرفی و اهدای جوایز برندگان، در روز چهارشنبه 1 دی ماه 1395 انجام می گردد )مکان برگزاری، متعاقباً اعالم می گردد(.

اطالعات بیشرت   
آثار راه یافته به مرحله نهایی، در فصلنامه تخصصی هنـرنـا معار چاپ خواهند شد.

برای اطالعات بیشرت می توانید با دبیرخانه جایزه از طریق ایمیل، تلفن و یا تلگرام ارتباط حاصل منایید.

@honarnamamemar  :کانال تلگرام فصلنامه   @honarnama_memar :تلگـــرام دبیرخانه

comp@honarnamamemar.com :ایمـیـــل   www.honarnamamemar.com :وب سایت

نشانی دفرت دبیر خانه جایزه   
بندرعباس، خیابان رسالت شالی،  کوی پرواز، خیابان مالصدرا،  کوچه آبان 6، پالک 14

تلفن: 6167  3362  076  -  6168  3362  076             دورنگـار: 6034  3362  076 
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کارشناس ارشد معاری از دانشکده هرنهای زیبای  �

دانشگاه تهران با درجه ممتاز - سال 1356

عضو هیئت علمی دانشکده معاری و شهرسازی  �

شهید بهشتی

عضو گروه برنامه ریزی معاری در ستاد انقالب فرهنگی �

استاد دانشکده ی معاری شهیدبهشتی تهران، یزد و  �

پردیس اصفهان

Farhad Ahmadi

فرهاد احمدی، متولد 1329، آبادان

Razie Bahrami

راضیه بهرامی )دبیـر جایزه(
کارشـناس ارشـد معمـاری

کارشناس ارشد معاری از دانشکده هرنهای زیبای  �

دانشگاه تهران - سال 1367

عضو انجمن مفاخر معاری ايران �

دريافت كننده لوح اخالق و نيايش در حوزه معاری �

استاد دانشکده ی معاری آزاد تهران، تربیز و بندرعباس �

Shahabeddin Arfaei

شهاب الدین ارفعی، متولد 1336، تهران

کارشناس ارشد معاری از دانشگاه ژنو و آکادمی  �

سلطنتی هرنهای زیبای بلژیک 

دکرتای معاری از دانشگاه لیژ بلژیک - سال 1348 �

عضو هیئت ژوری جایزه آقاخان در سال 2001 �

استاد دانشکده هرنهاى زیبای دانشگاه تهران و  �

استاد مدعو دانشکده هرنهاى زیبای ژنو EPFL و 

Harvard-MIT دانشگاه

Darab Diba

داراب دیبا، متولد 1320، تهران 

کارشناس ارشد معاری از دانشگاه براونشوایک در آملان �

طراح و سازنده پروژه های صنعتی �

کسب رتبه اول در چندین مسابقه معاری جهانی �

تدریس در مدرسه عالی آخن �

Hadi Teherani

هادی تهرانی، متولد 1334، تهران
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جایزه هنـرنـاممعامر  95
قوانین رشکت در رقابت Honar Nama Memar

Professional Journal
Architecture & Urban Design

    اهداف جایزه

1. ترویج وفاداری فرهنگی و تاریخی و الگوهای بومی
2.  ترویج نوآوری در سیستم فرهنگی و اجتاعی به واسطه تخصص معاری

3. به کارگیری هرن معاری جهت بهبود  بخشیدن به فضاهای شهری
4. معرفی نسل نوی طراحان و انتقال تجارب پیشکسوتان

5. ایجاد توجه به زمینه گرایی به ویژه دریا و ساحل
6. معطوف کردن توجه دست اندرکاران به طراحی با کیفیت معارانه، متناسب با اقلیم 

شهرهای ساحلی
7. ترویج استقبال از به کارگیری خالقیت و  نوآوری در طراحی و معاری پیرشو

8. ارتقای افکار و دیدگاه عمومی جهت استفاده از مصالح بوم آورد و پاک
9. ترغیب معاران و کارفرمایان به استفاده بهینه از انرژی های سبز و پاک

10. شناسایی راهکارهای تخصصی جهت حفاظت فضاهای معاری از آلودگی های بیرونی

    نحوه رشکت در جایزه هنـرنـام معامر

1. کلیه ساختامن های تجاری که در بیست سال گذشته در شهر های  ساحلی کشور واقع شده اند، 

مجاز به رشکت در این رقابت می باشند.

 2. این رقابت در دو مرحله برگزار می گردد. در مرحله نخست همه رشکت کنندگان می بایست 

مدارک زیر را هم به صورت پرینت شده در صفحات A3 )صحافی فرنی( و هم به صورت فایل بر 

روی DVD )منت ها به صورت فایل WORD، نقشه ها بصورت فایل PDF یا TIF و تصاویر به صورت فایل 

JPG با رزولوشن 300 مگاپیکسل( تا تاریخ 1395/08/27 به نشانی پستی تهران، شهرک اکباتان، فاز 2، 

مجتمع اداری تجاری گل ها، واحد 206 و 207 جنوبی، کد پستی: 43333  13968 ارسال کنند.

2-1. مدارک مورد نیاز مرحله اول: 
الف( رشح پروژه در یک صفحه A3 با حروفی که به راحتی قابل خواندن باشند، شامل موارد زیر:

مشخصات رشکت کننده: �

نام و نام خانوادگی  I  مدرک تحصیلی  I  شاره متاس )همراه و ثابت(  I  آدرس دقیق 

پستی  I  پست الکرتونیکی

مشخصات کلی پروژه شامل: �

نام بنا  I  کاربری بنا با ذکر جزئیات  I  موقعیت پروژه )محل پروژه با کروکی و نشانی 

دقیق(  I  سطوح زیربنا و زمین پروژه  I  تاریخ رشوع پروژه  I  تاریخ امتام پروژه  I  نام طراح 

  I  نوع سازه و تأسیسات بنا  I  نام طراح سازه  I  اسامی تیم طراحی معاری  I  یا طراحان معار

نام طراح تأسیسات  I  نام مدیر تیم اجرایی  I  نام ناظر  I  نام و مشخصات کارفرما و بهره  برداران  

I  ایده طراحی، نوآوری ها و مزایای پروژه )حدوداً 1500 کاراکرت یا 300 کلمه(

ب( نقشه ها

سایت پالن )پالن نشان دهنده موقعیت بنا در محیط اطراف( �

پالن طبقات اصلی �

مقاطع بنا )حداقل دو مقطع( �

نـاهای بنا )نـاهای اصلی( �

دیاگرام های طراحی �

پرسپکتیو �

ج( تصاویر )عکاسی شده(

جدیدترین تصاویر پروژه )حداکرث 90 روز گذشته( �

مهم ترین و شاخص ترین ارزش های بنا �

تصاویر نشان دهنده بنا در محیط اطراف �

تصاویر فضاها ی داخلی، خارجی و جزئیات مهم بنا �

هرگونه تصویر، طرح یا منوداری که درک پروژه را تسهیل کند. �

2-2. مدارک مورد نیاز مرحله دوم:

کلیه رشکت کنندگانی که آثار آنها در مرحله اول از طرف دبیرخانه جایزه مورد قبول واقع 

شده است، می بایست مدارک پروژه خود را که در زیر معرفی شده اند، تا تاریخ شنبه 6 آذرماه 

1395به نشانی ذکر شده تحویل دهند.

معرفی مشخصات کلی پروژه در صفحات شیت بندی شامل: �

نام بنا  I  کاربری بنا با ذکر جزئیات  I  موقعیت پروژه )محل پروژه با کروکی و نشانی دقیق(  

I  سطوح زیربنا و زمین پروژه  I  تاریخ رشوع پروژه  I  تاریخ امتام پروژه  I  ایده طراحی، 
نوآوری ها و مزایای پروژه )حدوداً 1500 کاراکرت یا 300 کلمه(

همه نقشه هــا، عکس ها و توضیحـات می بایست به صورت شیت بندی خوانا بر  �

روی فوم برد )Foamboard( به ابعاد 70×100سانتی مرت بصورت افقی )حداکرث 6 صفحه( 

چسبانده شوند )استفاده از صفحات سنگین مانند MDF از امتیاز رشکت کنندگان کرس خواهد کرد(.

نام پروژه،  نام طراح، نشانی،  شاره تلفن، دورنگار و نشانی الکرتونیکی بر روی  �

هیچ بخشی از صفحات ارائه شده درج نشود )در صورت مشاهده پروژه از رقابت حذف خواهد شد(.

DVD حاوی تصاویر و نقشه های 300DPI بافرمت  JPEG یا TIF تحویل داده  �

شود. از این تصاویر برای تهیه مدیای فینالیست  ها و برندگان استفاده می شود.

3. مدارک ارسالی به رشکت کنندگان بازگردانده منی شود.

    زمان بندی

مرحله اول - ارسال مدارک: پنجشنبه 27 آبان 1395 )تحویل مدارک اولیه(

مرحله دوم - ارسال آثار: شنبه 6 آذرماه 1395 ) تحویل شیت های نهایی(

داوری: یکشنبه 14 آذرماه 1395 

اعالم نتایج داوری و اهدای جوایز برندگان: چهارشنبه 1 دی ماه 1395 

    داوری

روش داوری شامل دو مرحله حذف و انتخاب برای گزینش پروژه های نهایی خواهد بود. 

هرسال، همراه با فراخوان جایزه، اسامی هیئت داوران اعالم می گردد.

     داوران جایزه )به ترتیب حروف الفبا(

1. فرهاد احمدی  2. شهاب الدین ارفعی  3. هادی تهرانی  4. داراب دیبا

    معیارهای داوری

در معیارهای داوری این دوره، بناها در دسته بندی  مجزا  قرار نخواهند گرفت بلکه با توجه به فرم، 

عملکرد  و روابط بین فضا های بنا، قضاوت صورت می پذیرد.

موارد عمومی زیر در داوری پروژه ها مد نظر قرار خواهند گرفت:

خالقیت و نوآوری در طراحی و نوآوری در کاربرد مصالح و فناوری ساختان �

مواجهه خالقانه با مشکالت خاص پروژه از جمله: محدودیت های اقتصادی و رشایط خاص  �

سایت )از نظر ابعاد و اندازه، ضوابط و رویدادهای قانونی و دشواری های فنی(

دقت و نوآوری در طراحی جزئیات �

توجه به محیـط پیرامونی و رشایط اقلیمی، ارزش های زیست محیـطی و تعهدات اجتاعی �

استفاده از مؤلفه های پایداری در پروژه �

 بدیهی است که قضاوت نهایی در مورد هر پروژه از طریق مشخص کردن امتیاز آن در هر کدام از 

موارد فوق و معدل گیری از امتیازات صورت خواهد گرفت.

    جوایز

مبلغ کل جوایز 250,000,000 ریال است که با صالح دید داوران بین برندگان اول تا سوم تقسیم 

خواهد شد. مبلغ جوایز هرنمنا معار را حامیان پرداخت می کنند.

    نشانی دبیرخانه

بندرعباس، رسالت شالی، کوی پرواز، خیابان مالصدرا، کوچه آبان شش، پالک چهارده 

تلفن های تـاس: 8 - 6167  3362  076 دورنگار:  6034  3362  076 کدپستی: 97395  79158

comp@honarnamamemar.com :ایمیل         @honarnama_memar :تلگرام دبیرخانه

www.honarnamamemar.com :وب سایت @honarnamamemar  :کانال تلگرام فصلنامه

برای اطالعات بیشرت می توانید  با دبیرخانه جایزه از طریق ایمیل، تلفن و یا تلگرام ارتباط حاصل منایید.

    نکته !
آثار راه یافته به مرحله نهایی، در فصلنامه تخصصی هنـرنـا معار چاپ خواهند شد.

    تذکر!
در مرحله نخست، طرح ها و مدارک ارسالی توسط دبیرخانه بررسی و چنانچه پروژه ها واجد 

رشایط نباشند، حذف شده و یا اگر نواقصی در مدارک دیده شود، به مراتب اعالم و در صورت عدم 

همکاری، در رقابت رشکت داده نخواهند شد. لطفاً در تکمیل مدارک دقت فرمایید.


