
  شهرداري نجف آباد رفاهی تفریحیسازمان 

 به نام خدا

  >>فراخوان جذب ایده و طرح آثارحجمی و المان ها شهري<<

  :هدف 
نجف آباد در راستاي رسالت خود در زمینه هنرهاي شهري و ارتقاي کیفیت  رفاهی تفریحی شهرداريسازمان 

فضاي شهري  به منظور ایجاد هویت بصري، نشاط اجتماعی و حمایت از ظرفیت هاي هنري موجود شهر، از 
ي هنرمندان، طراحان و ایده پردازان در جهت ارائه آثار خود با توجه به شناخت و تجربیاتشان و بر اساس نیازها

  .محیطی شهر دعوت به همکاري می نماید

  :موضوع
ایده هاي  می توانند موضوع آزاد و هنرمندان با توجه به شناخت و تجربیات خود براساس نیاز هاي محیط شهر

  .سال نمایندد رابه صورت المان ثابت یا متغیر ارخو

  :هاي فراخوانمحور

  :ثابت 
 اداب رسوم مردم نجف آباد  
  دستی نجف آبادمشاغل سنتی و صنایع  
  اثار و ابنیه ي تاریخی نجف آبد  
 محصوالت کشاورزي ویژه ي نجف آباد  

  :متغیر 
 اعیاد باستانی و مراسمات آن از جمله نوروز،یلداو. ...  

  ):موضوعی(اماکن خاص 
  ، بوستان خدمت ،پارك مشاهیر و فرهیختگان وپارك کوهستان ، پارك آبشار. ...  

  

  :ویژگی هاي فراخوان 
  رت موقت و مناسبتی یا فصلی باشدو یا به صورت المان ثابت طرح میتواند به صوارائه.  
 نصب باشد ارسال آثار براساس مکان.  
 می باشد... پارك ها و، معابر ،پیاده رو ها ،میادین:قبیل فضاهاي عمومی از :مکان هاي پیشنهادي شامل.  
  هنري داخلی و خارجی ارطرح و عدم کپی برداري از آثاصیل بودن .  



  شهرداري نجف آباد رفاهی تفریحیسازمان 

 بر روي لوح فشرده ....)قابل دانلود از سایت (ول ضمیمه شده اارائه طرح اولیه در قالب فایل به همراه جد
  .به آدرس دبیر خانه 

  1:50در مقیاس (تحویل ماکت طرح پس از داوري اولیه در قالب ارائه شده (. 

شده فوق را به دبیرخانه  بایست تمامی فایلهاي ذکر شرکت کنندگان می: تذکر مهم
شایان ذکر است در . تحویل دهند 1:50یا ماکت در مقیاس   DVDفراخوان در قالب 

صورتی که یکی از موارد فوق در فایل هاي ارسالی موجود نباشد به طرح ارائه شده ترتیب 
  .اثر داده  نخواهد شد

  

  : نحوه ثبت نام و ارائه طرح 

 مراجعه به سایتwww.farhangnajafabad.com  وپر  و در یافت فرم هاي مربوطه
روي بر به آدرس دبیر خانه ) سه بعدي ( 3D MAXه همراه طرح اولیه در قالب فایل کردن آنها و ارسال ب

DVD  تا )، برآورد قیمت از لحاظ ابعاد واقعی و متریال شناسنامه طرح،مشخصات طرح(شامل جداول
 .تاریخ مقرر

  نحوه ارائه ماکت طرح 

  جهت بررسی روابط و فرم پیرامون اثر 1:50ماکت اثر در مقیاس  

  

  :گاه شمار فراخوان
 

توسط شرکت کنندگان انجام و ماکت هاي ارسالی ارسال شده  هاي فایلبر اساس  96آبان  30داوري اولیه در مورخ
  .خواهد گرفت

  طرح تحت داوري نهایی قرار خواهند گرفتپذیرفته شدگان مرحله اول داوري پس از ارائه ماکت 

  
  1396دي  30 :در تاریخ سازمان رفاهی تفریحی شهرداري نجف آباداعالم نتایج از طریق پیامک و سایت 

  فرهنگسراي خارون  -بلوار شهید حججی  :نشانی دبیر خانه فراخوان  
 42658143 - 42658142 - 42658141 -42658140 -42658053 :تلفن دبیر خانه  
 آدرس سایت دبیر خانه: www.farhangnajafabad.com    
  دبیر خانهآدرس پست الکترونیکی: najaf.refahi.tafrihi@gmail.com    
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  : جهت داوري ك ومعیار هاي ارزیابیالجدول م
  اسالمی –توجه به شاخصه هاي ایرانی  
  استفاده از مصالح متناسب با اقلیم  
  هویت گرا و منطبق با زمینه تاریخی ،فرهنگی و بستر طرح  
  ارتقاي فضا و معرفی نماداو ارزش هاي فرهنگی و تاریخی  
  بر اساس زیبایی منظرایجاد نشاط و شادابی  
  بهره گیري از نگاه تکنولوژیک در انتخاب مصالح وسازمان دهی نحوه شناخت  
  بر قرري ارتباط بصري و رعایت مقیاس فضا  
 ارائه بیان هنري ،خالقیت و نو آوري در طرح  
  دید ، متناسب با فضاي پیرامون در رنگ و فرم ونماي پشت اثر ونور روز و شب توجه به زاویه ي.  
  خوانش اثر در تمامی جهات  
  المان با مناظر اطراف آن با در نظر گرفتن فاصله و زاویه دید ) طول و عرض و ارتفاع (ارتباط منطقی حجم  
 مالحظات اقتصادي و اقلیمی در طرح  
 قابلیت اجرایی طرح  
  توجه به مفاهیم و ارزش هاي فرهنگی اجتماعی  
 قابلیت نماد شدن  
 نو آوري و خالقیت  
  توجه به فرهنگ و هویت شهر نجف آباد  
  توجه به موقعیت مکانی ، سوابق تاریخی مکان ،نام مکان،توجه به ویژگی هاي مخاطبان هرمکان ،مکانم

 ... .هاي مجاور و
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  :جدول شناسنامه طرح

نام و نام خانوادگی 
  طراح

  

    نام طرح
شرح طرح مایه 

  )توجیح طرح(
  

ویژگی و ماهیت 
طرح از نظر نوآوري  

  وکاربرد

  

آدرس و شماره 
  تماس

  

  

  

  :جدول مشخصات طرح

    جنس
    ابعاد

    تکنیک اجرا
مکان 

  پیشنهادي
  

    وزن
    نورپردازي

  

  

  :جدول براورد قیمت و هزینه پیشنهادي با جزئیات

  هزینه  )وزن/ابعدمقدار (رفیصمواد م
    اجرا

    جانبی
    ایده

  

  

  

  .ارائه جداول زیر همراه با طرح هاي پیشنهادي الزامی می باشد*


