
 

 جداره خیابان دانش آموزطراحی فراخوان 

 

توجه به شهر انسان محور و درک نیاز های افراد به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان فضاهای عمومی شهر 

سازمان سیما منظر و فضای سبز  . پیرو این مهمست نوشهر گرایراه ها یکی از اصول  کیفیت پیادهبه حساب می آید و

به  دنیرس یدر راستا یمدار ادهیپ تیو اهم سازی و زیباسازی جداره خیابان دانش آموزبه شهری جهت اجرای طرح

هنرمندان، معماران، طراحان و  تمامیبدین وسیله از نماید. می اقدام به انتشار فراخوان  " داریشهر  پا"اهداف 

شرکت های حقوقی دعوت به عمل می آید با توجه به شرایط خواسته شده در فراخوان شرکت  تمامی متخصصان و

 نمایند.

 : اهداف

ی مراکز شهری، محورهای پیاده است و پیاده روی مهم ترین امکان برای مشاهده مکان تجدید حیات مدن راه

باشد. اهداف می ه در محیط شهر و فعالیت ها و احساس شور و تحرک زندگی و کشف ارزش ها و جاذبه های نهفت

 : در راستای انتشار فراخوان به شرح ذیل می باشد این سازمان

 ارتقاء خوانایی و وضوح فضای شهری -

 بهبود سیمای کالبدی شهر -

 ارتقاء کیفیت زندگی و سرزندگی و القاء حس مکان -

 ی عمومی و کارآیی شهرهاتنوع در فضا ایجاد -

 واکاوی اصالت و معنا -

 توجه به جنبه های اجتماعی و عملکردی پیاده راه ها -

 بهبود در وضعیت خرید و خدمات -

 



 

 : مشخصات عمومی فضا

 طول  142متراژ :    -                          مکان : خیابان دانش آموز -

 .باشد بین دو تا چهار متر متغییر می تواند ارتفاع جداره به نسبت طرح -

جداره خیابان دانش آموز از یک سو  مورد نظر در نقشه با رنگ زرد مشخص شده است.موقعیت جداره     - 

 در مجاورت بافت تاریخی بوشهر و از طرف دیگر در مجاورت مراکز خرید می باشد.

 

 



 

وجه امکان  چیجداره به ه کامل بیباشد امکان تخر یمدرسه م واریجداره موجود د نکهیتوجه : ) با توجه به ا

گردد. الزم  ییو جانما یجداره موجود طراح یبر رو یستیفراخوان با رخانهیبه دب یارسال یباشد و طرح ها ینم ریپذ

 باشد.( یآجر م وارید یفعل الیبه ذکر است متر

 

 اولویت های انتخاب طرح :

 باشد.  "ایمنی و راحتی پیوستگی، زیبایی، امنیت،" رویکرد هایدارای  فوق حطرشایسته است   -

 ویژگی های عملکردی را مد نظر قرار دهد. در نظر گرفتن ویژگی های عابر پیادهشایسته است طراح با  -

 حائز اهمیت می باشد. توجه به عوامل، اقلیمی، کالبدی و فرهنگی -

 می باشد.رکان اصلی طرح پیاده راه از ا قابلیت انعطاف پذیری و سازگار بودن عابر پیاده با محیط -

 والقاء جذابیت برای مخاطب باشد. نفوذ پذیریوق دارای شاخصه های سرزندگی، تنوع، شایسته است طرح ف -

 از کالبد محیط بر اساس شرایط موجود و ارزش های بافت ز نماد و نشانه های شاخص برگرفتهاستفاده ا -

 حائز اهمیت می باشد. موجود

 در طرح مورد نظر ارائه گردد. کاربری نور مناسب و دید در شب  -

 .کاربری خدماتی و مبلمان تا جایی که منجر به سد کردن مسیر پیاده راه نگردد ایجاد -

شایسته در این فراخوان به دلیل اینکه جداره مورد نظر صرفا پیاده راه بوده و امکان تردد ماشین وجود ندارد  -

 صرفا پیاده محور باشد. است طراحی

 سطوح رنگی، فرم ها و موتیف های استفاده نمایند.هنرمندان می توانند در راستای جذابیت بیشتر آثار از  -

 و قابلیت اجرا داشته باشد. یست از مخاطب پذیری برخوردار بودهایده طرح و ترکیب رنگی می با -

 ستفاده از متریال در طرح آزاد است.ا -

 مقرون به صرفه نیز باشد. ،انتخاب متریال در طراحی باید ضمن ماندگاری باال با توجه به شرایط آب و هوایی -

 در طراحی ها انتخاب مواد و مصالح و روش های اجرا، به مسائل زیست محیطی توجه شود. -

 شرایط عمومی فراخوان :

 رعایت تمامی مقررات عرفی و حرفه ای به ویژه عدم تعارض آثار با موازین اخالقی و قانونی الزامی است. -



و طراحی اثر بر عهده فرستنده آثار بوده و پاسخگویی به کلیه عواقب رعایت کلیه قوانین مربوط به حق تألیف  -

می باشد. در صورتی که در هر یک از مراحل ارائه طرح، مراحل مختلف نی آن بر عهده ارائه کنندگان قانو

کارشناسی و داوری در حین و یا پس از اجرای طرح ها، عدم اصالت طرحی محرز شود طبق نظر اعضای 

 زی و مدیران مربوطه اقدامات قانونی صورت خواهد پذیرفت.کمیته زیباسا

 بررسی، کارشناسی، تائید  یا رد طرح ها به عهده اعضای کمیته زیباسازی شهرداری بندر بوشهر می باشد. -

در  تلف پذیرفته شده اند مجاز به شرکتهای مخآثاری که پیش از این در فراخوان های سازمان زیباسازی  -

 باشد.این فراخوان نمی 

 300  و با کیفیت  jpgیا pdfه صورت افقی با فرمت ب 70در  50آثار بایستی در یک شیت نحوه ارائه  -

dpi .به ایمیل فراخوان ارسال گردد 

 ارائه مبانی نظری  و توجیح طرح الزامی می باشد.) محتوا، فرم، متریال( -

 کافی می باشد.(دید) به دلیل اینکه طرح مورد نظر جداره می باشد ارائه دو زاویه مختلف  دید یایزوا ارائه -

 .شود یمدارک خوددار لیگروه در ذ ایاز ذکر نام هنرمند  یداور ندیهمگون در فرآ طیشرا جادیمنظور ا به -

به آدرس داده  وستیپ یمدت زمان مشخص شده با ارسال فرم ها یآثار خود را ط توانندیکنندگان م شرکت -

 .و شرکت در فراخوان نخواهد بود یکه بعد از زمان مقرر ارسال گردند قابل بررس ی.آثارندیشده ارسال نما

 رخانهیخود را همراه با طرح به دب یمربوط به رشته هنر یگواه ایو  یرزومه کار دیشرکت کنندگان با تمامی -

 .ندیفراخوان ارسال نما

 فراخوان الزامی می باشد.تکمیل و ارسال فرم های  -

. الزم به دییارسال نما امیدر واتساپ پ 09173742910به شماره تلفن  دیتوان یم شتریاطالعات ب جهت -

 .ردیپذ یانجام م یدر ساعات ادار ییذکر است پاسخ گو

 : رخانهیدب آدرس -

 Farakhan.zibasazi@gmail.com  یل :  میا آدرس -

 تقویم فراخوان :   -

 1400ماه  دی 25 هلت ارسال طرحم

 1400ماه  دی 30 ارزیابی طرح ها و ایده ها

mailto:Farakhan.zibasazi@gmail.com
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 فرم الف(

 

 مشخصات

 نام خانوادگی : نام : 

 شماره تماس : رشته تحصیلی :

  ترکیب نقاشی فلز فایبرگالس چوب سنگ تکنیک و متلایر مورد استفاده

 مدت زمان انجام کار:                                                                        روز

 قیمت پیشنهادی برای کل پروژه :                                                           لایر

 

 

 فرم ب(

 

 آنالیز قیمتی مواد و متلایر مصرفی اولیه

 

 نوع متلایر ردیف

 )مواد و مصالح(

 قیمت کل قیمت واحد مقدارمصرفی

1     

2     

3     

     جمع کل

 

 

 فرم ج(

 

 هزینه ساخت و اجرا :

 

  هزینه ساخت

  هزینه حمل

  هزینه نصب

  هزینه نورپردازی

  هزینه طراحی

  جمع کل

 



 


