
 

 0011 فراخوان دیوارنگاری

 سازمان سیما منظر و فضای سبس شهری شهرداری بندر بوشهر

 

ػبصمبن ػیمب مىظش ي فضبی ػجض شُشی ثٍ عىًان متًلی آثبس َىشَبی شُشی دس ساػتبی ػبصمبوذَی ي استمبء ػغح 

فشَىگ تصًیشی کُه کیفیت ثصشی، ثُجًد ػیمب ي مىظش شُشی، ثُشٌ مىذی اص آثبس فشَىگی َىشی ي کمک ثٍ سشذ 

سا ثٍ ششح ریل مىتشش می ومبیذ. اص َىشمىذان َىشَبی تجؼمی  "0011دیًاسوگبسی ثًشُش "دیبس ثىذس ثًشُش فشاخًان 

مشتجظ دعًت ثٍ عمل می آیذ جُت ششکت دس فشاخًان ایذٌ َب ي عشح َبی خًد سا ثش  َىشی ي ػبیش گشایش َبی

 اػبع يیظگی َبی تعشیف شذٌ دس فشاخًان ثٍ آدسع ایمیل دثیشخبوٍ اسػبل ومبیىذ. 

 :  اثرمکان های طراحی و جانمایی 

 متش مشثع  001ثٍ متشاط  خیبثبن شُیذ مغُشی، دیًاس آتش وشبوی -

 مشثعمتش  363 ثٍ متشاط ػتبسٌ( 5شکضی )َتل دیًاس جىت شُشداسی م -

 ویژگی های طرح های ارسالی :

 "مرتبط با موقعیت  موضوع تاریخ، فرهنگ و "عشح َبی اسػبلی ثش ثؼتش  شبیؼتٍ اػت -

 وظش اػتًاس ثًدٌ ي ثبصومبیی معىبیی ي جزاثیت دس عشح َب مًسد تًجٍ لشاس گیشد. دیًاسَبی مًسد 

می ثبشذ ایه ػبصمبن دس ثب تًجٍ ثٍ ایىکٍ کُه دیبس ثًشُش دس فصل َبیی اص ػبل مًسد تًجٍ گشدشگشان  -

سا دس وظش داشتٍ  "گردشگری نهفته "ًم ي معىبی ُوظش داسد دس تمبمی عشح َب ي ایذٌ َبی خًد مف

 ثبشذ.



سا داشتٍ ي ثب  شبیؼتٍ اػت عشح َبی پیشىُبدی دس عیه مخبعت پزیشی لبثلیت اجشا دس فضبی شُشی -

 عشاحی گشدد. فشَىگی، اخاللی ي اعتمبدی سعبیت تمبم شئًوبت

مًجًد تًجٍ شًد ي عشح  دس ثؼتش "عناصر کالبدی و الگوهای معماری"شبیؼتٍ اػت ثٍ استجبط  -

 سا داشتٍ ثبشذ. ی ثب فضبَب ي محذيدٌ َبی محلٍيیظگی َبی الصم ثشای استجبط ثصشی ي محیغ

الضامی می ثبشذ. شبیؼتٍ اػت  خًاػتٍ شذٌثب صيایبی بلی ثش سيی عکغ دیًاس عشح اسػ اجشا ي جبومبیی -

عکغ َبی مشثًعٍ دس لیىک فشاخًان دسة ي پىجشٌ ي ػبیش الحبلبت دیًاسَب دس عشح َب لحبػ گشدد.  )

 ثبسگزاسی شذٌ اػت.(

 

 : ضوابط و مقررات

 میجبشذ.ثشسػی ،کبسشىبػی ،تبییذ یب سد عشح َب ثٍ عُذٌ کمیتٍ صیجبػبصی  -

 عشح َب وجبیذ پیش اص ایه دس سيیذادَبی دیًاسوگبسی دیگش تصًیت یب اجشا شذٌ ثبشىذ. -

سعبیت کلیٍ لًاویه مشثًط ثٍ حك تبلیف ي عشاحی اثش ثش عُذٌ فشػتىذٌ آثبس ثًدٌ ي پبػخ گًیی ثٍ کلیٍ  -

مشاحل اسائٍ عشح عًالت لبوًوی آن ثش عُذٌ اسائٍ کىىذٌ گبن آن می ثبشذ. دس صًستی کٍ دس َش یک اص 

مشثًعٍ الذامبت لبوًوی صًست خًاَذ  کمیتٍ صیجبػبصیعذم اصبلت عشحی محشص شًد عجك وظش 

 پزیشفت.

َىشمىذاوی کٍ تمبیل ثٍ اجشای عشح َبی خًد وذاشتٍ ثبشىذ پغ اص مىبػت ػبصی ي جبومبیی عشح َبی  -

الذام ومبیىذ. دس ایه صًست  خًد می تًاوىذ وؼجت ثٍ ياگزاسی اجشای آوُب  ثٍ کمیتٍ صیجبػبصی شُشی

ثٍ تشخیص کمیتٍ صیجبػبصی حك الضحمٍ عشاحی ثٍ صبحت اثش پشداخت ي وبم صبحت عشح دس اجشا 

 لحبػ خًاَذ شذ.

اجشا وکىذ ي اجشای آن سا ثٍ صمبن  0011کمیتٍ صیجبػبصی مجبص اػت ثشخی اص آثبس پزیشفتٍ سا دس ػبل  -

 دیگشی مًکًل ومبیذ.

 می ثبشذ. آصادی اص ػًی َىشمىذان تعذاد عشح َبی پیشىُبد -



ي ثب يضًح  jpg ثبال اص َش عشح ثب فشمت تیفیشذٌ ثب ک یمعشف یًاسَبید ذمبنیدس فشم چ A3 لغع آثبس -

311 dpi 

ثجت وبم ي اسػبل تصًیش آثبس فمظ اص عشیك ایمیل فشاخًان امکبن پزیش می ثبشذ.  -

Farakhan.zibasazi@gmail.com 

 تصًیش فشم تکمیل شذٌ ثجت وبم ثب امضب َىشمىذ ي اسػبل آن اص عشیك ایمیل الضامی می ثبشذ. -

 .ذییاسػبل ومب بمیپ 19073707901ثٍ شمبسٌ ياتؼبح  شتشیجُت اعالعبت ث -

  یي خذمبت شُش ییمعبيوت اجشا ،یمشکض ی: شُشداس شخبوٍیدث آدسع -

 

 : ارسال آثارثبت نام و مهلت 

ي اص عشیك ایمیل اعالم شذٌ صًست می  0011آثبن مبٌ  78ثجت وبم ي اسػبل آثبس تب پبیبن سيص مُلت  -

 پزیشد.
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 ثىذس ثًشُش 0011 دیًاسوگبسی فشم ششکت دس فشاخًان

 وبم خبوًادگی: وبم :

 تعذاد عشح َبی پیًػت : شمبسٌ ملی : 

 دس ممغع : فبسغ التحصیل سشتٍ :

 دس ممغع : داوشجًی سشتٍ :

 وشبوی محل ػکًوت :

 ایمیل : تلفه َمشاٌ : تلفه ثبثت :

 خالصٍ ػًاثك َىشی : 

 

 

 ػبثمٍ فعبلیت اجشایی :

 

 

 

   

 ایىجبوت  ............................................... صحت اعالعبت فًق سا تبییذ کشدٌ ممشسات مىذسج دس فشاخًان سا می پزیشم .

 

 تبسیخ ي امضبی َىشمىذ                                                                                                                                  


