
 بسمه تعالی

عی البق  مهی ا ای کمی السالم عل   

 عیبق مهئآستان مطهر ا یمعمار یطراح مسابقه

 یکتاب اهلل و عترت نیالثقل کمیتارکم ف یان

و عترت او  دیمانده است :کتاب قرآن مج یاعظم )ص( به جا امبریارزشمند و ماندگار از پ هیدو هد 

 کتاب یقائل اند ، هم برا ی)ص( احترام خاصامبریارزشمند پ هیدو هد نیا یبرا نی، که همه مسلم

شور زندگ ست و هم برا یاهلل که من دو  اینکتاب اهلل هستند .و  نیخاندان ائمه اطهار )ع( که مب یا

 . شوندیاز هم جدا نم

 فاتی)ص( از نوع تشرامبری، مخصوص قرآن و عترت پ میو تکر میاحترام و تعظ نیاست که ا یهیبد 

 ی، بلکه از درون قلوب مستتلمانان م ستتتین یکاف یو فقط احترام ظاهر ستتتین ییایدن یهاقدرت

 . است یو آسمان یاله یکند و عشق یجوشد و طراوت م

)ع( ،  امام محمد باقر)ع( ،  نیالعابد نیامام ز ،)ع( یامام حسن مجتب )ص(،امبریتن از عترت پ چهار

و  نیمستتلم ارتگاهیمکان را ز نیکه ا،اند مدفون شتتده عیو در بق نهیامام جعفر صتتاد) )ع( ، در مد

 یهم در آنجا مدفون م یگریدبزرگانی (  و ائمه اطهار )ع( نموده استتتت هرچند ص)امبریعترت پ

 .باشند

از  یبه عنوان بخش مهم یکه حت، ستین شیب یاظاهر خرابهدر  مینیبیم عیرا ما امروز از بق آنچه

صه خیشهر و تار شاخ ساده هم  کی رینظ یشهر شیو آرا یطیمحستیز ییابتدا یهااز  ستان  بو

  . ستیبرخوردار ن

و  روح نواز ییبایبا ز ،)ع(  عیآستتتان مبارا ائمه بق یطراح ژهیمحل مهم به و نیا یطراح نیبنابرا

 .دینما یم یو صالبت کامالً ضرور یسادگ



 یم ینیکه بر دوش ما سنگ یگران سنگ نیاساس و با بغض در گلو خفته چند ده ساله و د نیبر ا 

پاا  ،دنک بان عترت  ند و مح ماران توانم ندان و مع با فراخوان از هنرم که  ما را بر آن داشتتتت 

سوزان و عالقه قلب مییمکان مقدس نما نیا ی)ص(دعوت به طراحامبریپ شق  سلم ی.تا ع  نیهمه م

 یهستتتند را به گونه ا یکه مورد فخر اله یپاا و کامل انستتان یو نمونه ها بهیشتتجره ط نیا هرا ب

 .و جذاب پاسخ داد فیلط

شده و مبنا یوطراح یفراخوان تخصص نیا حیتوض در شته  سابقه گذا صفا  یکه به م  ،خلوص ،آن 

تا ، را افزود  یذو) ،هنر ، عرفان و درا و شناخت هنر معمار یستیعشق و محبت است . با ،یپاک

ست اله ساده و ز ستهیشا،ن اش در خور یو الطاف ائمه اطهار)ع( طرح یبتوان به خوا و جذاب  بای،

وارسته  ، باتریز یو بنا بایز یها دهیا نیو ا دیآ شیمناسب پ یفرصتبزودی و ان شاهلل  میابیدست 

شا شامخ برا ستهیو  ست  لیتبد)ع( عیائمه بق یو  واند ت یم یبلند دهیا نیبه چن دنیازیشود . د

 دستاورد است. نیعا مهمترطکه ق ،داشته باشد یدر پ یش اخرواوپاد یاجرمعنو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : برگزار میگرددبقیع  یبقیع )ع( وتالش درجهت احیاوایمه بقیع جنه الدر راستای تکریم 

  مجموعه جنه البقیع: مقدماتیمسابقة طراحی   

ومحیط داخلی آن واقع درمرکزشهرمدینه  شریف محدوده حصارفعلی چهارطرف بقیعشامل محدوده طراحی سایت، )

 می باشد .( درعربستان

 کنندگان :نوع و دامنة شرکت 

  معماران ؛ شهرسازان ، طراحان شهری  هو هم نداردکنندگان شرکت یبرا یتیاست که محدود یامسابقه

شاور ، سین م شرکتهای مهند ساتید، ،  شته های مرتبط ا شجویان ر سطح مل دان شرکت  یدر  می توانند 

 کشورها وجودندارد.ومنعی نیزجهت شرکت کنندگان از سایر .کنند

 و یا انفرادی درمسابقه شرکت کنند یبصورت گروه توانندیشرکت کنندگان م: 

  شهرشامل گروهی  -الف ساز، طراح  شهر سان معمار ، صورت  یمهند  یشرکت ها ایو  یروهگو..... ب

 طراحگروه مشاور ومهندسان 

 یبصورت فرد انیمهندسان و دانشجوانفرادی  -ب 

 : اهداف مسابقه 

  بقیعزمینه سازی برای زیارت ائمه معصومین بقیع )ع(وسایر مرحومین 

 تمدن اسالمی فرهنگ وآثار تاریخی صدراسالم و آشنایی بیشتر با  احیاتالش درجه حفاظت ، مرمت و 

 برای احیای آستان مطهر ائمه بقیع اسالم  امت زمینه سازی وایجاد آمادگی برای 

  جهانی ،حول محورمدینه النبی امت واحدهایجاد وفا) میان فر) اسالمی در پیگیری سیاست 

  ایجاد شور ونشاط فرهنگی وخالقیت در جامعه معماران وشهرسازان 

 .....و 

  ومعیارهای ارزیابی معماری استان مطهر حرم ائمه بقیعمشخصات طراحی  
 شته تیهو یستیو کالبد طرح با تیهو سالمی درمعماری زیارتگاهها  خاص خود را دا صول فرهنگ ا واز ا

 الهام گرفته ودرعین حال با شرایط محیطی هماهنگ باشد .

 با حرم نبوی بخصوص  توجه به هم پیوندی طرح پیشنهادی با محورها و نقاط ارزشمندی پیرامونی 

 شدودرع ساس قبور مطهر چهار امام بقیع)ع( با ستی برا شنهادی بای سایتاکید وتمرکز طرح پی ر ین حال 

 قبورموجود نیز مورد توجه قرارگیرد.

 تجلی هویت هنرومعماری اسالمی در طرح پیشنهادی 



 برقراری ارتباطی و کارکردی بین بقیع وحرم نبوی 

 توجه به خالقیت ، زیبایی شناسی وحکمت وهنراسالمی 

  واشرافیگریتاکید برهویت فرهنگ ومعماری اسالمی و پرهیز ازتجمل گرایی وظواهرپرهزینه 

 )...منطق اجرایی داشتن ) در عین خالقیت و 

 توجه به مشخصات قید شده 

 ....و 

 : مدارک ارسالی  
 ی پیرامونی ارایه پالن از موقعیت و همسایگی ها 

  سایت پالن ( عیآستان مطهر ائمه بق یمعمار یطراحارایه ( 

  در مقیاس مناسب های طبقاتنقشه ارایه 

  مناسبارایه نما وبرش در مقیاس 

  حجمی( طرح سه بعدیارایه ( 

 یمترسانت 01در  011درابعاد ها نقشه  ابعاد 

 مگ ( 0حداکثر هر صفحه در محیط پی دی اف )حجم  ارایه فایل رایانه ای 

  عایت شده در طرحرشرح ایده ومفهوم طرح و اصول 

  :(میشنیانپویا نمایی )اختیاری  

 .... 

 زیجوا  : 

  گردد : یم میتقد دگانیبه برگزهدیه ای بعنوان کمک هزینه ،  یمعنواجرو پادش عالوه بر 

 : ی( بخش گروه الف

 تومان ونیلیم 011نخست:   دهیبرگز •

 تومان ونیلیم 01دوم:   دهیبرگز •

 تومان ونیلیم 51سوم :  دهیبرگز •

 : ی( بخش انفرادب

 تومان ونیلیم 01نخست:  دهیبرگز •



 تومان ونیلیم  01دوم:  دهیبرگز •

  ونیلیم 05سوم :  دهیبرگز •

 تومان  ونیلیم 01هرکدام : دهم  یچهارم ال دهیبرگز •

ز تقدیم تندیس نیعالوه برلوح تقدیر، به کلیه برگزیدگان لوح تقدیرو به برگزیدگان اول تا ستتتوم 

 میشود.

 : زمان های کلیدی 

  روز معمار( 0011اردیبهشت  0 : مسابقهتحویل مدارک زمان پایان (  

  سم  0011خرداد  0 :  نتایجاعالم سجد طی مرا شهر) م شهر نماد مقاومت جروز ازادی خرم امع خرم

 مکان مذهبی ( 

 :گیردای صورت میمرحلهداوری مسابقة بصورت یک نحوه داوری. 

   اطالعات بیشتر به نشانیwww.omranbasij.ir 

  ارسال مدارا به نشانی  emaratbag@shmail.ir 

 وحامیان کنندگان  مشارکت: 
 قطب معماری اسالمی ایران 

 بنیاد معماری انقالب اسالمی 

 حوزه هنری مرکزمعماری اسالمی 

 نیقزو  یجهاددانشگاه یهنر و معمار یمرکز خدمات تخصص 

  پژوهشگاه بعثه رهبری در حج 

  کشورسراسر دانشکده های معماری دانشگاه های 

  ، آستان حضرت عبدالعظیم حسنی آستان های متبرکه ) آستان قدس رضوی ، آستان حضرت معصومه

 آستان احمدابن موسی و....(،

 ستاد عتبات عالیات 

  سازمان تبلیغات اسالمی 

 مجمع تقریب مذاهب اسالمی 

  مرکز جهانی اهل بیت 

 مرتبط دوسایر نهادهای عالقمن 

http://www.omranbasij.irن/
mailto:emaratbag@shmail.ir


 کشور سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری:  برگزارکننده 

  موسسه مسکن وعمران اجتماعی بسیج   :مسابقهدبیرخانة 

 مهندس محمود ایلخان مسول برگزاری : 

 داوران هیئت:  
 چمران یمهد مهندس 

 نقره کار  دیاستاد عبدالحم 

 یمحمدخان ریام دکتر  

 یخان محمدمحمد علی  دکتر 

 زاده بیادبهمن  دکتر 

 ری، دب  یفشارک یهاشم دجوادیس دکتر 

  ، یک  نفر از این عزیزان بعنوان عضو اضافه میشود ویک نفر هم بعنوان علی البدل :دکتر محمد فرضیان

 دکتر بمانیان ، دکتر اسالمی 

 : )توضیحات ) شرایط شرکت درمسابقه 
 شودیعودت نم یمدارا ارسال. 

  برگزیده ( متعلق به برگزارکننده می باشد.مالکیت معنوی ومادی اثار منتخب( 

 .برگزارکننده مجازبه چاپ وانتشارکلیه اثاردریافتی بنا به صالحدید می باشد 

  ارسال اثار ارایه شده به سایر جشنواره ها، پایان نامه ها وغیره ، درصورتیکه با مشخصات مسابقه تطابق

 ارسال کننده می باشد حقوقی ارسال مدارا باداشته باشد ، بالمانع می باشد.وهرگونه مسولیت 

 

 

 

 

 


