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ؾاظهاى ؾيوا، هٌظط ٍ فضاي ؾثع شْطي شْطزاضي ظًجاى زض ًظط زاضز تا اؾتؼاًت اظ ذساًٍس هتؼال زض جْت ًشاط ترشي تِ 

شْط زض ايام ًَضٍظ ًؿثت تِ ؾاذت الواى ّاي ًَضٍظي اقسام ًوايس ٍ زض ايي ضاؾتا اظ تواهي اؾاتيس، ٌّطهٌساى ٍ شْطًٍساى 

 تِ ًشاًي 20/10/97گطاهي زػَت هي ًوايس، ايسُ ّاي ذَز ضا زض اضتثاط تا هَضَع تْاض ٍ ػيس ًَضٍظ تا پاياى ٍقت ازاضي هَضخ 

 .زتيطذاًِ ايي ازاضُ اضؾال ًوايٌس

 :شرايط فراخًان

 تكويل فطم فطاذَاى-1

 .اضائِ آثاض هي تايؿت زض قالة هاكت يا عطح ّاي ؾِ تؼسي اضائِ گطزًس-2

 .اًتراب هتطيال آثاض تِ ًحَي تاشس كِ هاًسگاضي آثاض زض هست ظهاى عَالًي تضويي گطزز-3

 : تِ شطح ظيط هي تاشس98ضٍيكطزّاي هحَضي عطاحي الواى ّاي ًَضٍظي -4

ِ ّاي فطٌّگي هٌغقِ ظًجاى - ِ ّاي تَهي، هؤلف  (هسيطيت شْطي)اؾتفازُ اظ ًقش هاي

 ذاعطُ اًگيعي، ؾطظًسگي ٍ ًشاط-

 ًَآٍضي ٍ ذالقيت ٍ ضًگ زض شْط-

 تْاض ٍ آزاب ٍ ضؾَم ًَضٍظي-

 تَجِ تِ ٍيػگي ّاي هراعثاى هحل-

 تَجِ تِ هٌاؾثت ّاي هتقاضى تا ايام ًَضٍظ-

 الواى ّا تِ ّوطاُ ًَض پطزاظي ذاص عطح تطاي شة-

 ظًسگي ٍ هفاّين اذالقي ٍ هؼٌَي-

 تَجِ تِ تاضيد هٌغقِ ٍ تٌاّاي اضظشوٌس هَجَز-

 تَجِ تِ اصَل تَؾؼِ پايساض-

 . عطاحي شسُ ضا شكط ًوايٌسكس هحلتا تَجِ تِ كسگصاضي الواى ّاي پيشٌْازي شطكت كٌٌسگاى تايؿتي زض فطم الف -5
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، تٌِ ذشك زضذتاى ٍ هثلواى (ػطشِ پل ؾَاضُ ٍ پيازُ- پايِ پل)زضذصَص پيشٌْازات زيَاضًگاضي ّا، عطاحي پل ّا -6

شْطي، شطكت كٌٌسگاى هي تَاًٌس هكاى ّاي پيشٌْازي ضا اضائِ ٍ عطح هَضز ًظط ضا تط اؾاؼ هٌاؾثات آى هكاى پيشٌْاز 

 .ًوايٌس

 زض فطاذَاى شطكت هي ًوايٌس تايؿتي تصاٍيط ٍ هكاى ّاي اًتراتي ذَز ضا تا شكط ًشاًي 15شطكت كٌٌسگاًي كِ تط اؾاؼ تٌس -7

 .ز قطاض زٌّس.زقيق زض پاكت پيشٌْازي ذَ

 .پيشٌْاز زٌّسُ ػالٍُ تط اضائِ عطح، هي تايؿت تَاًايي اجطاء، ًصة ٍ تحَيل عطح پيشٌْازي ضا ًيع زاشتِ تاشس-8

كليِ عطح ّاي پيشٌْازي تايؿتي تِ صَضت پطيٌت ضًگي تا هشرصات هكتَب شاهل اًساظُ ٍ اتؼاز ؾاظُ، هصالح هصطفي، -9

 .اضائِ گطزز (عطاحي، ؾاذت ٍ ًصة)ظهاى هَضز ًياظ ٍ عطاحي ظهيٌِ ي الواى پيشٌْازي ٍ هثلغ پيشٌْازي ّعيٌِ شاهل 

 .زضصَضت تأييس عطح تَؾظ شْطزاضي، هتؼاقثاً قطاضزاز في هاتيي هٌؼقس ذَاّس شس-10

 .عطح ّاي اًتراب شسُ پؽ اظ اػالم ًتايج فطاذَاى اػازُ ذَاّس شس-11

 . ضٍظ تط ػْسُ تطًسُ فطاذَاى ذَاّس تَز20ًصة ٍ جوغ آٍضي، ًَض پطزاظي ٍ ًگْساضي ًوازّا تِ هست -12

كليِ شطكت كٌٌسگاى تايس ضظٍهِ كاضي ذَز ضا زض اؾٌاز هطتَعِ قطاض زٌّس ٍ زض صَضت ػسم اضائِ ضظٍهِ، پاكت هطتَط تِ -13

 .ايي افطاز، گشَزُ ًرَاّس شس

 .كليِ شطكت كٌٌسگاى تايس گَا ّي ّاي هطتَعِ زض ذصَص ضشتِ ٌّطي هَضز فؼاليت ذَز ضا زض پاكت قطاض زٌّس-14

 .كليِ شطكت كٌٌسگاى تايس فطم الف ضا تطاي ّط يك اظ الواى ّا ٍ عطح ّاي پيشٌْازي ذَز تكويل ٍ زض پاكت قطاض زٌّس-15

 . عطح تطتط ػقس قطاضزاز ذَاّس شس10اظ هجوَع عطح ّاي زضيافتي - 16

 .شْطزاضي زض ضز يا اًتراب عطح ّاي اضائِ شسُ هرتاض اؾت-17

 :دايري آثبر

 .آثاض اضائِ شسُ تَؾظ كويتِ ترصصي ؾيوا ٍ هٌظط شْطزاضي ظًجاى تطضؾي ٍ اػالم ًظط ذَاّس شس

 عثقِ فَقاًي ؾاذٌواى پاياًِ هؿافطتطي -  ذياتاى ذطهشْط– شْط ظًجاى :وشبوي دبيرخبوٍ

 024-33741281 – 33784069 -33784068: تلفي تواؼ
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 فرم الف

 :         ضشتِ تحصيلي                    :                         ًام ذاًَازگي                     :                       ًام

 :              شواضُ تواؼ

 :هست ظهاى اًجام كاض:                                                  تكٌيك ٍ هتطيال هَضز اؾتفازُ

 .………… :كد                   :         هكاى عطح پيشٌْاي:                                               قيوت پيشٌْازي تطاي كل پطٍغُ

 :                                                                                       هَضَع اًتراتي عطح

 :آوبليس قيمت مًاد ايليٍ مصرفي

 وظريٍ كميتٍ سيمب ي مىظر قيمت كل قيمت ياحذ وًع متريبل رديف

1     

2     

3     

     جمغ

 

 :َسيىٍ سبخت ي اجرا

   هسينه ساخت

   هسينه حمل

   هسينه نصب

   هسينه نور پردازي

   سود هنري

   جمغ

 

در صًرت ػذم تطببق اثر بب طرح ارائٍ شذٌ ي وقص مًارد فًق، سبزمبن سيمب، مىظر ي فضبي سبس شُري شُرداري زوجبن 

 .َيچ گًوٍ مسئًليتي در قببل تحًيل گرفته المبن َب ي تسًيٍ حسبة وخًاَذ داشت

 

 

 

 
 امضب ي تبريخ
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 1398اسناد فراخوان المان هاي نوروزي شهرداري زنجان سال  

   هيساى ٌّطؾتاى:مكان 

 M1 :كد 

  هتط    20 :ابعاد ميدان

 :محورهاي طراحي المان 

 َّيت شْطي ظًجاى -

 ٌّط ٍ فطٌّگ- 

  العاهي:نورپردازي

  : پيشنهادات

 احتطام تِ الواى هطكعي هيساى ٍ عطاحي ؾايت هيساى تا احجام ٍ فضاي ؾثع ٍ گل كاضي ّا هتٌاؾة تا عطح ٍ هيساى

 وقشٍ ميذان

 

 تصًير ميذان
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 1398اسىبد فراخًان المبن َبي وًريزي شُرداري زوجبن سبل 

  هقسم يا شيالت:مكبن

 M2 :كد 

  هتط25: ابؼبد ميذان

 :محًرَبي طراحي المبن

 ذاًَازُ ٍ عثيؼت-1

 هؿافط-2

 اؾتفازُ هَاز تاظيافتي زض عطاحي الواى-3

 :وًرپردازي

 .ًَضپطزاظي ّن ضاؾتا تا الواى العاهي اؾت

 .لچكي شوالي تطاي ًصة الواى پيشٌْاز هي گطزز: تًضيحبت

 وقشٍ ميذان

 

 تصًير ميذان
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 1398اسىبد فراخًان المبن َبي وًريزي شُرداري زوجبن سبل 

  تلَاض آظازي:مكبن

 M3 :كد 

  هتط100: ابؼبد ميذان

 :محًرَبي طراحي المبن

 ظًسگي ٍ هفاّين اذالقي ٍ هؼٌَي-1

 ظًسگي اجتواػي-2

 (ّوجَاضي تا هكاى)شْط ٍ شْطزاضي-3

 (ّوجَاضي تا هكاى)تَاًثرشي -4

 :وًرپردازي

 .ًَضپطزاظي ّن ضاؾتا تا الواى العاهي اؾت

 .الواى زض ترش شوالي هيساى ًصة ذَاّس شس: پيشىُبد

 وقشٍ ميذان

 

 تصًير ميذان
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 1398اسىبد فراخًان المبن َبي وًريزي شُرداري زوجبن سبل 

  هيساى اًقالب:مكبن

 M4 :كد 

  هتط30: ابؼبد ميذان

 :محًرَبي طراحي المبن

 َّيت شْطي ظًجاى-1

 ذاعطُ اًگيعي ٍ ًشاط ٍ شازي-2

 آئيي ٍ ؾٌت ّاي تَهي هٌغقِ-3

 (فضاّاي هَجَز زض گصشتِ)تاضيد هٌغقِ -4

 :وًرپردازي

 .ًَضپطزاظي ّن ضاؾتا تا الواى العاهي اؾت

 : تًضيحبت

 تلفيق الواى تا فضاي ؾثع ٍ گل آضايي

 وقشٍ ميذان

 

 تصًير ميذان
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 1398اسىبد فراخًان المبن َبي وًريزي شُرداري زوجبن سبل 

 (زيَاض تطجؿتِ) زيَاض پيازُ ضاُ ؾثعُ هيساى :مكبن

 M5 :كد 

  هتط6*10: ابؼبد ديًار

 :محًرَبي طراحي المبن

 (فضاّاي هَجَز زض گصشتِ)تاضيد هٌغقِ -1

 تَجِ تِ تٌاّاي اضظشوٌس هَجَز-2

 :وًرپردازي

 .ًَضپطزاظي ّن ضاؾتا تا زيَاض ًگاضي العاهي اؾت

 : تًضيحبت

 تلفيق فضاي ؾثع ٍ گل كاضي

 نقشه 

 

 تصوير 
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 1398اسىبد فراخًان المبن َبي وًريزي شُرداري زوجبن سبل 

  هيساى جْاز:مكبن

 M6 :كد 

  هتط50: ابؼبد ميذان

 :محًرَبي طراحي المبن

 ذَشاهسگَيي-1

 َّيت شْطي ظًجاى-2

 (ؾفطُ ّفت ؾيي)تْاض ٍ آزاب ٍ ضؾَم ًَضٍظي -3

 :وًرپردازي

 .ًَضپطزاظي ّن ضاؾتا تا الواى العاهي اؾت

 : تًضيحبت

 تلفيق الواى تا فضاي ؾثع ٍ گل كاضي

 نقشه ميدان

 

 تصوير ميدان
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 1398اسىبد فراخًان المبن َبي وًريزي شُرداري زوجبن سبل 

  هيساى ضٍظتِ:مكبن

 M7 :كد 

  هتط40: ابؼبد ميذان

 :محًرَبي طراحي المبن

 ظًسگي اجتواػي-1

 زاًش ٍ ػطفاى-2

 :وًرپردازي

 .ًَضپطزاظي ّن ضاؾتا تا عطح العاهي اؾت

 : تًضيحبت

 تلفيق الواى تا فضاي ؾثع ٍ گل كاضي

 نقشه ميدان

 

 تصوير ميدان
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 1398اسىبد فراخًان المبن َبي وًريزي شُرداري زوجبن سبل 

  تقاعغ تطتيت:مكبن

 M8 :كد 

  هتط60: ابؼبد تقبطغ

 :محًرَبي طراحي المبن

 اؾتفازُ هَاز تاظيافتي زض عطاحي الواى-1

 اؾتفازُ اظ عطح ّاي تؼاهلي-2

 (تسضقِ)تلفيق تا الواى هَجَز -3

 :وًرپردازي

 .ًَضپطزاظي ّن ضاؾتا تا الواى العاهي اؾت

 : تًضيحبت

 تلفيق الواى تا فضاي ؾثع ٍ گل كاضي

 نقشه تقاطع

 

 تصوير تقاطع
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 1398اسىبد فراخًان المبن َبي وًريزي شُرداري زوجبن سبل 

 (ضلغ شوال غطتي) هيساى شَضا :مكبن

 M9 :كد 

  هتط20: ابؼبد ميذان

 :محًرَبي طراحي المبن

 عثيؼت ٍ ذاًَازُ-1

 عطح ّاي تاظيافتي-2

 عطح ّاي تؼاهلي-3

 شَضا ٍ هطزم-4

 :وًرپردازي

 .ًَضپطزاظي ّن ضاؾتا تا عطح العاهي اؾت

 : تًضيحبت

 تلفيق الواى تا فضاي ؾثع ٍ گل كاضي

 نقشه ميدان

 

 تصوير ميدان
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 1398اسىبد فراخًان المبن َبي وًريزي شُرداري زوجبن سبل 

 زيَاض ًگاضي (جساضُ شْطي) هيساى شَضا :مكبن

 M10 :كد 

  هتط20: ابؼبد ميذان

 :محًرَبي طراحي المبن

 عطاحي ؾايت هيساى شَضا تا حجن ؾاظي ٍ تلفيق گل

 نقشه ميدان

 

 تصوير ميدان
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 1398اسىبد فراخًان المبن َبي وًريزي شُرداري زوجبن سبل 

  هيساى ٍليؼصط:مكبن

 M11 :كد 

  هتط80: ابؼبد ميذان

 :محًرَبي طراحي المبن

 الواى تلفيقي تا آب-1

 ًَضٍظ ٍ تْاض-2

 :وًرپردازي

 .ًَضپطزاظي ّن ضاؾتا تا عطح العاهي اؾت

 نقشه ميدان

 

 تصوير ميدان
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 1398اسىبد فراخًان المبن َبي وًريزي شُرداري زوجبن سبل 

  هيساى پطٍيي اػتصاهي :مكبن

 M12 :كد 

  هتط20: ابؼبد ميذان

 :محًرَبي طراحي المبن

 ًَآٍضي ٍ ذالقيت-1

 ًشاط ٍ شازاتي تْاض-2

 نقشه ميدان

 

 تصوير ميدان

 

 


