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 مقدمه  

تواند در انجام این مهم یاری رسان  ای در ادبیات شهری برخوردار است و معماری یکی از ابزارهایی است که میه ژ از جایگاه وی،  امروزه موضوع توسعه پایدار

 های جاری در هر سرزمین است که سازمان دهنده توسعه هر کشور است. البته در نگاهی کالن این سیاست باشد.

یند  آدر فر  به سوی توسعه پایدار باشد.  ،تواند چراغی ولو کم نورمی  ،های محیطی و انسانیتوجه به شرایط موجود و در نظر گرفتن ظرفیت  ،اما با این حال

 ن دارند. آگیری نقشی بسزا در شکل  ، اجتماعی و اقتصادی ،های زیست محیطیظرفیت ،توسعه پایدار

یک منبع  عنوان    هگذارد. توجه به منابع انسانی ببدون شک پتانسیلی بزرگ در اختیار ما می،  های اجتماعی در بستر محیط زیستی انسانظرفیت،  در این میان

که  ؛  ثر ایفا کندؤ نقشی م  ،ها و ساختارهای محیطیارزش   بر منطبق  «  اینهمانی»   گیری ن شکلآگیری اجتماعی پایدار و به دنبال  می تواند در شکل،  نامحدود

 جایگاه خاصی دارد.    ،این امر خود در ایجاد اقتصادی پویا و پایدار

ثر و ؤ هم مگیری فرهنگی مبتنی بر درست زیستن  اند در شکل تو می  ،که عالوه بر نقش تندرستی و سالمتیامروزه ورزش یکی از نیازهای مهم جامعه است  

،  در این راستا مکانی برای ورزش کردن تنها جهت پرورش جسم نیست  اند.همواره در کنار هم ستوده شده   در طول تاریخ سالمتی جسم و روان.  مفید باشد

 یاور و ارزشمند.  ،گیری فرهنگی پویا تواند باشد بر شکلغاری میآبلکه 

 

 و کاستی  زسستی کژی زاید   به ورزش بود مرد را راستی  
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 موضوع مسابقه  ▪

های ورزشی چون  نگاه امروز به مجموعه  یرند.گفرهنگی جوامع شکل می  –های ورزشی متناسب با تغییرات و تعامالت ورزشی  در جهان امروز، مجموعه

بلکه تو گذشته که تنها ساختمانی جهت ورزش باشد   در نظر گرفته میمان به عنوان نماد فرهنگی  أنیست؛  مکانی که    شود. جهت تعامالت ورزشی نیز 

 . برای ایجاد حس تعلق مکان  شودگامی می "اینهمانی"و بیانجامد "اینهمانی جمعی"واند در کنار ورزش به ساختن یک تمی

 شود. ابعاد روحی و روانی انسان نادیده گرفته می  ،های جدید شهریدهد که در بافتبیشتر نشان می نیاز به ایجاد حس تعلق مکان و اینهمانی زمانی خود را  

در این راستا گروه صنعتی هفت الماس تصمیم دارد یک مجموعه    ای برای ظهور اینهمانی و تعلق مکان باشند.توانند زمینه های این چنین میاین مکانبنابر   

 ورد. آکه به نوعی برای شهروندان مهرگان حس تعلق مکان و اینهمانی را به ارمغان  اجتماعی احداث نماید. – ورزشی در شهرک مهرگان با رویکرد ورزشی 

 اهداف مسابقه  ▪

بوم و  است که با توجه به بستر اقلیم و    بخصوص طراحان خالق و جوان   ،هنر و فرهنگ  ، یمشارکت اهالی طراح  ،هدف از برگزاری مسابقه  ،بر این اساس

 ورد مبادرت ورزند. آبه ایجاد مکانی که حس تعلق و اینهمانی را به ارمغان می ،مناسبمجموعه ورزشی یک پیشنهاد با  ، فرهنگ منطقه

 اهداف مورد نظر گروه برگزار کننده عبارتند از :  ▪

   .هماهنگی با اقلیم و بستر طرح توجه و  .1

   . رویکرد پایداری اجتماعی  با ، در بستر معماری پایدار  سازی کالبد مجموعه ورزشیتوجه به نقش فرهنگ .2

 . های ساخت و فناورانه نوینمان به تکنیکأتوجه تو  .3
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 . های کاربری و عملکردی مجموعه توجه به ویژگی .4

 . ساختجویی و هزینه کرد بهینه در فهررعایت اصل ص .5

 . ل شدن به یک رویداد شهری یطراحی محوطه با رویکرد استفاده عمومی و پتانسیل تبد .6

 وابط طراحی و معیارهای طراحی  ض  ▪

سیسات و پارکینگ برای  أ باشد. همچنین احداث زیرزمین در قالب تدرصد سطح کل قطعه و در سه طبقه می  50تراکم ساختمانی زمین ورزشگاه حداکثر  

 ورزشی مجاز می باشد.موعه جم

 وابط طراحی و مالحظات فنی ض  ▪

 )معرفی سازه مجموعه( ها گذاری در پالنو ستونمحوربندی  .1

 سیساتیأ های تهای پیشنهادی و سیستم ها سازه مشخص نمودن مقاطع با احتساب ضخامت تقریبی سقف .2

 ها مقاطع و نماهاتعریف مناسب تراز طبقات در پالن .3

 مترمربع اعیان یک واحد الزامیست.   40نفر یک عدد یا هر   5تعریف پارکینگ به ازای هر  .4

 مبلمان فضاها چه داخلی و چه خارجی  .5

 تعبیه مسیرهای آتشنشانی و خدماتی در سایت .6

 یات بر اساس رویکرد خواسته شده ئسازی با جز طرح محوطه .7
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 معیارهای طراحی  ▪

 همسازی سازه و فضای معماری .1

 احجام و یا انتخاب احجام متناسب با اهداف طراحی کیب رت .2

 ات اجرایی ئی سیسات و جز أ از جمله ت ل فنی ئدر نظر داشتن مسا  .3

 

 قالب ارائه طرح  ▪

 .....(   و تاریخ تولد ،نام خانوادگی ،)نام  WORDاطالعات و مشخصات طراح یا طراحان در قالب فایل  .1

   PDF  و   WORDبه صورت فایل  A4 شرح ایده و سازه در یک صفحه  .2

     PDFو WORDبه صورت فایل A4  صفحه  2سیسات در قالب أ شرح توجیه اقتصادی اقلیمی اجرایی و ت .3

 .)باشدارائه ماکت اختیاری می(  200/1ها و نماها با مقیاس پالن .4

دریافت  ،  ه به داورانئ جهت ارا   و سند دیجیتالA2   به صورت  ها کنندگان و دفترچه نقشهکتربدون درج نام ش 70* 100بندی در سایز  ثار به صورت شیتآ .5

 گردد. می
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 برنامه زمانی مسابقه   ▪

 1400مرداد   15تا  ریت  8ثبت نام و ارسال آثار: 

 1400مرداد   20مرحله اول:  ن یمنتخب اعالم

 1400 وریشهر 5مرداد تا  20منتخب:   یطرح ها  اتیجزئ لیتکم 

 ور یشهر  10تا  7:  نی منتحب هیدفاع

 ی داوری مسابقه  حوه ن  ▪

 . زاد آل و  ل مدیران مجموعه هفت الماس و اساتید معماری دانشگاه بین الم  ز: داوران این مسابقه عبارتند ا

 جوایز مسابقه  ▪

 میلیون تومان 30ل:  رتبه او

 میلیون تومان 20 رتبه دوم:

 میلیون تومان 10:  رتبه سوم
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 نحوه ثبت نام  ▪

ابقه فرهنگی  مس  در فرم و پر کردن مشخصات خود  diamonds.com-www.seven  توانند با ورود به سایتمندان به شرکت در این مسابقه میعالقه

 .در این رویداد شرکت نمایند ورزشی مهرگان

 (  314) داخلی      5-32560021-028شماره تماس با دبیرخانه مسابقات : 

 اتوبان قزوین تهران، شرکت صنایع هفت الماس، واحد عمران و معماری.   18آدرس دبیرخانه : کیلومتر  

 

   برنامه فیزیکی پیشنهادی :  ▪

o نفر تعریف گردد.   2400برای  تفریحی -های ورزشیسرانه 

o   باشد.مترمربع می 4350مساحت زمین 

o   مترمربع. 6525مساحت کل بنا 

o ها تغییر کند. تواند مطابق با سرانهقابل ذکر است اعداد می 

 فضاهای پیشنهادی کارفرما :   ▪

 ورزشی   –   ی ح ی تفر   ی فضاها  ▪

 در فضای باز  ی ورزش نیزم

http://www.seven-diamonds.com/
http://www.seven-diamonds.com/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86/
http://www.seven-diamonds.com/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86/
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قابل     (تمرینی زمین بسکتبال 2مین والیبال و ز  2) آقایان و ( قابل استفاده تمرینی بسکتبالزمین    2والیبال و مین ز 2)  چندمنظوره  ی ورزش سالن

 ها به صورت مجزا. خانم استفاده 

 ، یوگا( TRX، ایروبیک،  یبدنساز، یرزمهای گروهی )ورزش سالن

 سالن ماساژ و سونا خشک 

 سالن ورزشی کودکان  

 فضای بسته بازی کودکان 

 سالن فوتبال دستی و ایرهاکی

 کامپیوتریهای سالن بازی

 سالن پینگ پونگ 

 سالن اسکواش 

 ی خدمات   ی فضاها  ▪

 ها نگیپارک

 ی ادار  التیتشک

 رستوران  و ا یتر
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 های اولیه اتاق کمک

 )با تفکیک جنسیت و گروه سنی بزرگسال و کودک(  یبهداشت یها سیسرو

 سیساتأ انبار و ت

 باز رو  فضاهای   ▪

 زمین اسکیت  

 آبنما و   فضاهای سبز

 برای تعامالت اجتماعی خلق فضاهایی

 

 

 

 

 


