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: تعریف گیل پارک

اشتي مجموعه اي خدماتي و بين راهي است، با محوريت احداث سرويس هاي بهد گیل پارک

 مترمربع 100تميز در سراسر جاده هاي بين شهري و روستايي گيالن که در مساحتي کمتر از 

 زيربنا احداث مي شود .  

و  الناستانداری گیتكار و حمايت اين مجموعه هاي کوچك خدمات رساني بين راهي با اب

ند همكاري ساير دستگاه هاي ذيربط و بخش خصوصي در سراسر استان گيالن اجرا خواه

ان سازم که فراخوان و برگزاري مسابقه طراحي معماري اين مجموعه ها با محوريت .گرديد

.  استان گيالن مي باشد نظام مهندسي ساختمان

اهداف پروژه : 

 منابع طبيعي حفاظت از 

 ارتقاء ضريب ايمني 

 سالمت و بهداشت مسافران و گردشگران داخلي و خارجي در استان

 افزايش رضايتمندي گردشگران 

 بازآفريني فرصت هاي شغلي جديد

قلمرو مكانی طرح : 

 محورهاي مواصالتي اصلي استان

 جاده هاي روستائي 

ري محورها و مسيرهاي گردشگ 

سواحل و شناگاه ها
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خدمات گیل پارک : 

 يس سرويس بهداشتي زنانه و مردانه به تعداد هر کدام دو چشمه )حداقل يك سرو

( بهداشتي با ضوابط معلولين

  ) غرفه محصوالت محلي ، صنايع دستي ) ميني مارکت

  غرفه کافي شاپ ، نوشيدني ها و دم نوش هاي بومي محلي

 گل و گياه  غرفه

  دستگاهATM  و آنتن ايرانسل و يا همراه اول و خدمات اينترنت

  بيلبورد تبليغاتي 

 ستائي ي رودفتر اطالعات ، خدمات گردشگري ) رزرو اقامتگاه هاي بوم گردي و خانه ها

 و راهنماي گردشگران ( 

 ا ي بوهاي هيبريدتك پمپ بنزين ) به همراه پيش بيني نصب دستگاه هاي شارژ خودر

استفاده از انرژي خورشيدي در برنامه تكميلي( 

مسابقه : هایزمینه 

ا توجه به توانند ب مي شرکت کنندگان.برگزار مي گردد زيربشرح  زمينهدر دو  مسابقهاين  

بپردازند:ر ثا به ارائهزمينه ها اين ادامه متن در  در حات مشروحتوضي

«گیل پارک» معماری یطراح-1

«گیل پارک» راحی لوگوط -2
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 «گیل پارک» معماری یطراح-1

 

 استان ياين گيل پارک ها با توجه به شرايط اقليمي و معماري متنوع بوممعماري طراحي 

 زير تقسيم مي شوند : محور چهارگيالن، به 

 های کوهستانی  در راهالف ( 

 ای کوهپایه ه هدر راب ( 

 ای جلگه ای ه در راهج( 

 در مناطق و راه های ساحلی و شناگاه هاد( 

 ته و گرف شرکت کنندگان محترم ميتوانند يكي از محورهاي فوق را براي طراحي در نظر

 يند.اقدام به طراحي نما ، با توجه به خواسته هابا فرض قرارگيري پروژه در آن مسير

 و شرکت کنندگان محدوديتي در انتخاب محورهاي فوق براي طراحي وجود ندارد 

اي حورهمميتوانند در يك يا چند محور اقدام به طراحي نمايند.بديهيست درصورت طراحي در 

 در شيت جداگانه ارائه گردد. ميبايستمختلف،پروژه هاي هر محور 

  و (جزا مشرکت کنندگان مي توانند در يك محور چند طرح ارايه نمايند.) در شيتهاي

 ندارد. در اين خصوص محدوديتي وجود

 

  معیارهای ارزشیابی و داوری( :شرح اهداف معمارانه طرح ) 

 

ايد با بشد ، اين بناهاي کوچك مقياس در عين حال که بايد از معماري روز برخوردار با الف(

 معماري بومي مناطق سازگاري و پيوند داشته باشد . 



5 

ناطقي در م ووب استفاده شود مصالح آنها ترجيحاً از مصالح قابل بازيافت ، بخصوص از چ ب(

ي نگ هاسکه مصالح محلي ديگر در دسترس باشد با آن تلفيق مناسب داشته باشند ، مانند 

 محلي و غيره .  

 داشت و واهنداستفاده از انرژي هاي تجديدپذير مانند خورشيد ، باد و غيره نيز ترجيح خ پ(

 استفاده از انرژي هاي غير فعال نيز بايد توجه شود . 

ناها بتوجه به مدوالسيون )ضريب تكرار طراحي کم و زياد شونده( براي طراحي اين  ت(

 هد.دنيازهاي متفاوت و ويژه در مناطق مختلف را پوشش  با انعطاف الزم،بصورتي که 

زگار اطق ساگيل پارکهاي احداثي در جاده هاي کوهستاني بايد با معماري و مصالح آن منث( 

 باشد.

 نده اييم کوهستاني منطقه که از آب و هواي بسيار متغير و غافلگيرکنتوجه به اقلج( 

قعي ر موابرخوردار است بايد مورد توجه باشد . به گونه اي که گيل پارکهاي کوهستاني د

 بصورت پناهگاه 

اسب يط منموقت در هنگام تغيير هوا و بارشهاي ناگهاني يا مه گرفتگي شديد ، حداقل شرا

 امت موقت مسافران و گردشگران را فراهم نمايد .  براي بيتوته و اق

توجه  ا، باتوصيه مي شود در طراحي گيل پارک ها در مناطق و راههاي ساحلي و شناگاه ه چ(

ه اي ، پارچ به شرايط آب و هوايي مناسب فصول مورد استفاده ، از سازه هاي سبك ، کابلي و

صورت بواحل سيط آسايش و زيبائي همگون با برزنتي و غيره با رنگهاي مناسب براي ايجاد شرا

 موقت و فصلي نيز استفاده شود .  

 رعايت ضوابط و مقررات ملي ساختمان  (ح
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«گیل پارک» طراحی لوگو -2

 ست ، و بايدضروري« گيل پارک ها » مناسب ، متشكل و واحد براي اين لوگوي نياز به طراحي 

يوند پژه ، اري از امكان اجراي متناسب با معماري پروبه نحوي طراحي گردد که ضمن برخورد

   ايد .ميان اين گيل پارکهاي متنوع را از لحاظ ذهني و بصري براي مخاطبان فراهم نم

ویژگی های لوگو:  

 بايسرت برراي تواند بصورت نوشتاري، تصويري و يا ترکيبي باشد. لذا طرراح ميمي وگول

.را جاگذاري نمايد « گیل پارک» آثار تصويري، نوشتار

 بايد بصورت رنگي و تك رنگ قابل استفاده باشد وگول.

   سازي را داشته باشدقابليت حجممي بايست   وگول. 

 ز دسرت اهري و مفهومي خود را ابايد در ابعاد کوچك و بزرگ، خوانايي، تناسب ظ وگول

 د.نده

 ها و نمادهراي ثبرت هاي بصري مستقل بوده و با سراير نشرانهبايد داراي مشخصه وگول

د.ايراني و خارجي تشابه نداشته باششده 

  المللي وجود داشته باشدفاده از طرح در ارتباطات بينامكان است.

 در تعداد آثار ارسالي توسط هر فرد محدوديتي وجود ندارد. 

 در صورت کپي بودن اثر، آثار شرکت داده شده از مسرابقه حرذف و مسریوليت عواقرب 

.حقوقي ناشي از آن بر عهده شرکت کننده است
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 نحوه داوری:

 

 چهارگانره  يرك از محورهرايهرر  ، برا توجره بره بخش طراحي معمارييده در آثار رس 

بعبارتي برا بصورت جداگانه داوري خواهند گرديرد. جلگه و ساحل(-کوهپايه-)کوهستان

دگان توجه به چهار محور طراحي،آثار هر محور مجزا داوري شده و براي هرر محرور برنر

 رتبه هاي برتر اعالم مي گردد.

  واهرد خهاي مسابقه مورد قضاوت قرار زمينه  بصورت جداگانه بعنوان يكي ازطرح لوگو

 گرفت.

 داوران:هیأت 

 

 حروف الفبا : بیبه ترت مسابقهداوران 

 علی رحیم پور 

 یعیسم سیرئ یمحمد مهد  

 یعیاصغر ساعد سم 

 حمید سلیمانی 

  عیشفمبرهن  كروزین 

 

 جوایز مسابقه:

 

   قدير لوح ت ، ( ریال40.000.000میلیون ) چهل مبلغ   : معماریطراحی  اول های رتبهبرندگان

 و چاپ اثر در ويژه نامه سازمان

   لروح ، ( ریتال 20.000.000میلیتون ) بیست  مبلغ :  معماریطراحی  دومی ها رتبهبرندگان

 و چاپ اثر در ويژه نامه سازمان تقدير

  ر و ، لروح تقردي( ریال 10.000.000میلیون ) ده : مبلغ  معماریطراحی  رتبه های سومبرندگان

 چاپ اثر در ويژه نامه سازمان
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   ثرر در اير و چراپ ، لوح تقرد( ریال 10.000.000میلیون ) ده مبلغ  ه اول طراحی لوگو:رتببرنده

ويژه نامه سازمان

 :دير ، لوح تق( ریال 5.000.000میلیون ) پنجمبلغ  برندگان رتبه های دوم و سوم طراحی لوگو

و چاپ اثر در ويژه نامه سازمان

شرک  در مسابقه :  طیشرا

  است. آزاد دانشجویان رشته معماریو  مهندسان معمار براي شرکتي بخش طراحي معماردر

  آزاد است.کلیه هنرمندان شرکت براي  طراحی لوگودر بخش 

شرایط و نحوه ارائه آثار

  يت شر دو براي هر محرور طراحري حرداک ر و برروي فوم بورد ،  50×70 در ابعادمعماري کليه آثار

 ارائه گردد.

  : شرامل پرالن هاپالن ارائه(، 200/1با مقياس )طراحي و ارائه سايت پالن نقشه هاي مورد نياز شامل(

،  (100/1)در مقيراس  هرا و  برشها نما   ، (100/1مقياس ) درو پالن شيب بندي(  مبلمان ،دازه گذاريان

هادي کليت سيستم پيشن ، مشخص نمودن)شامل ديدهاي پرنده و انساني ( پرسپكتيوهاي داخلي و خارجي

 معرفي کامل طرح نظوربه م درصورت لزوم جزئيات و بزرگنماييدر نقشه ها و سازه 

  عالوه بر شيت ها،ارسال فايل پروژه ها با فرمتTIFF ياPDF  300با رزولوشن dpi لروح  بر روي

  فشرده الزامي است.

  ادر شريته )ترجيحرا(خط  و يرا بصرورت گرافيكي 10ي طرح و ايده طراحي حداک ر در مباني نظر 

ارائه گردد.

 ارسالي در فرمت لوگوهای طرح jpeg وح مگابايت، با حرداقل وضر ۳جررم حداقل با ح

۳00    dpi  نسرخه چراپي و ارسرال).سانتيمتر تهيه شرود 25*25و در ابعاد حداقل 

فايل مربوطه(
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  را ) بتا حق برگزاری نمایشگاه و چاپ آثار رسیده سازمان نظام مهندسی ساختمان گیالن

ذکر نام صاحب اثر( در فرص  مناسب برای خود محفوظ می دارد.

 نخواهد شد. هیچ یك از آثار رسیده مرجوع

رکتح يا شاخاص طرنشانه ، امضاء، لوگو و ساير نشانه ها از قبيل مشخصات طراح  وجود تذکر:

در  صرفا طرح از مراحل داوري خواهد گرديد.مشخصات ذف ح موجبهاي ارسالي  طرحدر  يا گروه طراحي

 مربوطه و پاکت ارسالي درج گردد. فايل

برنامه زمانبندی مسابقه :

بر روي سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان اسـتان گـیالن قابـل   اسناد مسابقه از تاریخ 97/2/5
  ( http://www.guilan-nezam.ir ) .دریافت است

زمان تحویل حضوري آثار به دبیرخانه مسـابقه تـا پایـان وقـت اداري روز97/3/5 خواهد بود.درصورت ارسال 
پستی آثار،مالك زمان تحویل آثار به دبیرخانه مـی باشـد.

 زمان اعالم نتایج روز  97/3/10 خواهد بود .            
 زمان هاي اعالم شده قابل تمدید نمی باشد. 

دبیرخانه مسابقه :

  بیرخانته د-سی ساختمان استتان گتیالنسازمان نظام مهند-بلوار شهید انصاری -رش

معماری مسابقه

  : 013-33759701-3شماره تماس

  : 013-33720271شماره فاکس




