
« جریان نوین معماري ایران، که من به آن تعلق دارم تالش دارد نوعی معماري بیافریند؛ که معماري گذشته این سرزمین کهن را تداوم و تکامل بخشیده؛ بتواند جایگاه خاصی در معماري جهان را به خود اختصاص دهد.»

(زنده یاد مهندس سید هادي میرمیران)

بنیاد معماري میرمیران همواره تالش داشته است بستري را فراهم آورد که بر اساس درك و شناخت مفاهیم و مشخصه هاي سرزمینی و فرهنگ غنی معماري تمدن ایران و جریانات پیشرو معماري امروزینِ جهان، به بالندگی و 

شکوفایی جریان نوین معماري ایران یاري رساند. در این راستا موضوعات و مباحث مطروحه در مسابقه طراحی مفهومی (CONCEPT DESIGN) جایزه معماري میرمیران در دوره هاي اولیه عمدتا معطوف به درك و شناخت 

عوامل محیطی و مادي موثر بر معماري سرزمینی ایران، بکارگیري الگوها و مفاهیم برگرفته از این عوامل در روند طراحی مفهومی معماري و فضاهاي شهري امروزي بوده است. در دوره هاي بعدي شناخت جریانات نوین اصیل و 

پیشرو معماري جهان، درك رابطه مفهومی و امکان تاثیر متقابل این جریانات در روند طراحی معماري کشور مدنظر قرارگرفته است.

از این دوره رویکرد اصلی مسابقه متوجه درك و شناخت مفاهیم ذهنی و ذاتی معماري سرزمینی ایران است که در طول تاریخ تداوم داشته و در هرمقطع تاریخی- اجتماعی رابطه ي احساسی و متقابل انسان ایرانی را با روح و 

فضاي این معماري شکل داده و هم اکنون نیز در خاطره هاي آرمانی ما نهفته است و می تواند بستر مناسبی براي ارتقاء و غناي جریان نوین معماري ایران باشد.

موضوع این دوره از مسابقه طراحی مفهومی جایزه معماري میرمیران با عنوان « طراحی فضاي انسانی»  نیز ناظر بر این رویکرد می باشد؛ رویکردي که ماهیتا با جریانات پیشرو معماري جهان نیز هم راستا می باشد.

طراحی انسان محور کوشش میکند معماري را آنگونه سازمان دهد که عالوه بر پاسخگویی به نیازهاي عملکردي و تامین رضایت مندي، رفاه و آسایش مادي، فضایی معنادار، سرزنده، خیال انگیز و متعالی بیافریند که زمینه 

شکوفایی فضایل انسانی، احساسات، عواطف و اشتیاق انسان توام با خرسندي، شادمانی، نشاط و شادابی، خوشحالی و انبساط خاطر فراهم آمده و امکان تعامل و لذت بردن از این فضاها در عرصه هاي فردي و اجتماعی را به وجود 

آورد. این فرایند در معماري سرزمینی ایران نیز وجه قالب شکل گیري کالبد و فضا در چهارچوب فرم ها، الگو ها و مفاهیم فضایی بوده است.

هدف از برگزاري این دوره از مسابقه طراحی مفهومی با عنوان "طراحی فضاي انسانی "، خلق فضایی متکی بر این فرایند طراحی و با بهره گیري از مفاهیم معماري سرزمینی ایران می باشد. در این راستا بنیاد معماري میرمیران از 

کلیه معماران و دانشجویان معماري جهت شرکت در این دوره از مسابقه دعوت به عمل می آورد.

زمان تحویل و داوري طرح ها: مهلت تحویل طرح ها به دبیرخانه بنیاد حداکثر تا ساعت 16:00 روز شنبه 98/11/26 است و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. زمان داوري طرح ها روز شنبه و یکشنبه، سوم و 

چهارم اسفند ماه خواهد بود؛ ولی نتایج داوري و اهداء جوایز در مراسم یادمان و جایزه معماري میرمیران در روز چهارشنبه سوم اردیبهشت سال 1399 مقارن با روز معمار در خانه هنرمندان ایران اعالم می گردد.

مدارك مورد نیاز و نحوه ارائه طرح: مدارك مورد نیاز باید بتواند با استفاده از نقشه ها، پرسپکتیوها، رنگ ها، تصاویر سه ُبعدي رایانه اي و یا عکس ها و یا هر روش دیگري به معرفی فضاهـاي اصلی ( داخلی و خارجی ) و ... در رابطــه با 

موضوع مسابقه بپردازد. ضمنًا از آن جایی که تهیه پوستر و ارسال آن براي شرکت کنندگان مشکالتی را در بر داشت، بنا به درخواست تعداد زیادي از شرکت کنندگان مقرر شد چاپ پوستر با استفاده از فایل ارسالی شرکت کنندگان به طور 

یکنواخت از طریق بنیاد معماري میرمیران انجام شود؛ لذا شرکت کنندگان در مسابقه می بایست فایل خود را با کیفیت فقط dpi 150 در ابعاد 166x74 سانتیمتر به صورت عمودي و در قالب فرمت گرافیکی  TIFF به صورت لوح 

فشرده (CD) به همراه اصل فیش واریزي به مبلغ 1،000,000 ریال به حساب بنیاد معماري میرمیران در بانک پارسیان شعبه مالصدرا به شماره کارت 6221061207846496 ( بابت هزینه چاپ پوستر ) و خالصه توضیحات طرح 

حداکثر در یک صفحه A4  به زبان فارسی و یک صفحه انگلیسی و فایل کامپیوتري به دفتر بنیاد ارائه نمایند. ضمنًا نوشتن نام و نام خانوادگی،  ایمیل،  شماره تلفن ثابت و همراه روي CD  ( لوح فشرده ) و روي پاکت محتوي صفحه 

توضیحات طرح الزامی است. الزم به یادآوري است که مدارك تحویلی شامل یک عدد CD یا لوح فشرده ( مربوط به طرح و صفحه توضیحات ) و اصل فیش بانکی واریز وجه و دوصفحه پرینت A4 توضیحات فارسی و انگلیسی می باشد.

اقتبـاس شده باشد مــورد رسیدگــی قــرار نخواهـد گرفت و چنانچـه حتی بعـد از داوري نیـز مشخص گردد که طرح برنـده یا منتخب  توجه:  طرح هایــی که از آثـــار دیگـــر معمــاران ( ایرانـی یا خارجـی )

اقتباس از آثار دیگـران بوده است ضمن اقدام در خصوص استرداد جایــزه و لوح تقدیــر مراتب در نشریات معمـاري و شهرسـازي منعکس شده و حق هیچگونه اعتراضـی نخواهـد بود. 

جوایز: نفر اول 100,000,000 ریال * نفر دوم 50,000,000  ریال * نفر سوم 30,000,000 ریال و عالوه بر نفـرات اول تا ســوم به 10 منتخــب دیگــر لـوح تقدیـــر اهــــداء خواهـد شد؛ ضمنا از طرف 

«انجمن ویرایش و درست نویسی» متن هاي ارسالی (صفحات A4 فارسی ضمیمه طرح ها) نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و سه متن برگزیده و ده متن شایسته مورد تقدیر قرار خواهد گرفت (توضیحات به پیوست در 

سایت) و همچنین آثــاري که از لحاظ گرافیکـــی خالقانــه باشنــد، جوایـــزي از طـرف هیئــت داوران اهـــدا گردیـــده و از آثـــار مذکـــور به عنــوان پوستــر مسابقـه استفاده خواهد شــد.

ـ جناب آقاي دکتر  هیئت داوران: اسامی هیئت داوران این مسابقه بر اساس حروف الفبا بدین شرح می باشد: جناب آقاي استاد آیدین آغداشلو- جناب آقاي پروفسور ایرج اعتصام ( ریاست هیئت داوران ) ـ  جناب آقاي مهندس امیرپویا اصغري 

ـ جناب آقاي پروفسور محمود گالبچی ـجناب آقاي مهندس آرمین محسن دانشگر -  جناب آقاي مهندس حمید میرمیران  ـ جناب آقاي مهندس سید علیرضا قهاري  ـ جناب آقاي مهندس فرشاد فرهی  ـ جناب آقاي مهندس سامان سیار  داراب دیبا 

پرسش و پاسخ: در صورتی که شرکت کنندگان سوالی در رابطه با برگزاري مسابقه داشته باشند می توانند از طریق تلفن هاي 22372582 و 22376053 و از طریق پست الکترونیکی بنیاد معماري میرمیران به نشانی    

Email:info@mirmiran-arch.orgو Website:www.mirmiran-arch.org و به آدرس:  سعادت آباد، باالي میدان کاج، خیابان جمشیدي ( یکم )، پالك 30 ، واحد 8 ، بنیاد معماري میرمیران. ( دبیر بنیاد: حبیب قدیرزاده)
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