فروردین و اردیبهشت  - ۱۳۹۷شیراز

پیش در آمد
چهارمیــن دوره کارگاه مســابقه قــوام الدیــن امســال بــا عنایــت بــه پــروردگار متعــال و بــا توجــه بــه تجربیــات ســال گذشــته و بــا
هــدف ارتقــا فرهنــگ معمــاری شــهری و تعامــل مســتقیم میــان جامعــه معمــاری ایــران و شــهروندان در اردیبشــهت  ۱۳۹۷در
گــذر قــوام الدیــن شــیرازی ( جلوخــان بــاغ عفیــف آبــاد ) برگــزار خواهــد شــد.
موضــوع رویــداد امســال باتوجــه بــه اهمیــت تغییــرات اقلیمــی در ایــران و بحــران هــای زیســت محیطــی بــه وجــود آمــده در ســال
هــای گذشــته بــه تعامــل میــان محیــط زیســت بــه عنــوان بســتر بــه وجــود اورنــده تمــدن بشــری و معمــاری بــه عنــوان شــکل
دهنــده اصلــی بــه تمــدن ،مــی پــردازد.

بیانیه
«دریاچــه بختــگان ،از دریاچــه هــای بــزرگ ایــران در شــرق اســتان فــارس اســت کــه درحــال حاضــر بــه دلیــل کمبــود بارندگــی و وجــود ســد
بــه روی رودخانــه هــای کــر و ســیوند خشــک شــده و زمینهــای کشــاورزی منطقــه تبدیــل بــه بیابــان و شــوره زار شــده اســت».
اخبارمنتشر شده در آبان  ۱۳۹۶در خبرگزاری های رسمی ایران

مــا در نســبت خــود بــا اخبــار روزمــره ،بــا غیبــت یــک اســتثنا مواجــه شــده ایــم .غیبــت اســتثنا در دل خــود متضمــن ایــن
معنــا میتوانــد باشــد کــه روزمرگــی ،تبدیــل بــه قاعــده ی زندگــی شــده اســت .بــه بیــان دیگــر ،بازتولیــد اســتثنا درهرحــوزه ای،
اســتثناییت امــر را از آن گرفتــه و آن را تبدیــل بــه یــک امــر عــام و عمومــی نمــوده اســت.
تغییــر شــرایط اقلیمــی در ایــران موجــب تغییــر کیفیــت زندگــی مــردم در بســیاری از شــهرها گشــته اســت و ســکونت در نقــاط
بســیاری از ایــران هــر روز دشــوارتر مــی گــردد .آمارهایــی کــه از ســازمان هــا و فعــاالن محیــط زیســتی در بــاب تغییــرات اقلیمــی
ایــران مشــاهده مــی شــود حامــل پیامــی بــرای تــک تــک مــردم ایــن ســرزمین اســت .پیامــی کــه تکــرار آن کــم کــم بــه امــری
روزمــره بــرای مــا تبدیــل گشــته اســت .کاهــش ســطح آب ســفره هــای زیــر زمینــی ،خشــک شــدن یــک بــه یــک دریاچــه هــای ایــن
ســرزمین ،ریزگردهــا ،انقــراض گونــه هــای گیاهــی و جانــوری و بســیاری مــوارد دیگــر را میتــوان بــه عنــوان مهمتریــن چالــش هــای
پیــش روی مــا در ســال هــای آتــی ایــران دانســت.
در کنــار ایــن امــر چالــش هــای اقتصــادی ـ سیاســی موجــود در کشــور ،نگــرش عامــه مــردم را بــه مســائل زیســت محیطــی بــا یــک
دوگانگــی مواجــه کــرده اســت و موجــب فاصلــه گرفتــن هرچــه بیشــتر شــهروندان از مداخلــه ثمربخــش جهــت بهبــود شــرایط
زیســت محیطــی شــده اســت.
بــه گمــان مــا معمــاری قــادر اســت راهکارهایــی میــان رشــته ای را بــرای چالــش هــای پیــش رو جســتجو کنــد و بــه واســطه پیونــد
عمیــق و ناگسســتنی خــود بــا محیــط زیســت ،بــا ارائــه رویکــرد هایــی مبتکرانــه نســبت بــه بهبــود شــرایط زیســتی قــدم بــردارد.
در درک عمومــی ،امــر ســاختن متناقــض بــا حفــظ محیــط زیســت و عملــی در راســتای تخریــب آن اســت .دیدگاهــی کــه ســاختن
را بــه عنــوان دشــمن فضــای طبیعــی میشناســد ،محصــول تاریخچــه معاصــر شهرنشــینی اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
معمــاری نــه فقــط ســاختمان ســازی ،کــه نقطــه تالقــی اقتصــاد ،سیاســت ،قــدرت ،محیــط طبیعــی ،طراحــی و زندگــی روزمــره

اســت .روشــی اســت کــه تعییــن کننــده رابطــه بیــن فضــای مــادی ،ســکونت و نــوع حضــور در آن اســت .معمــاری ســازمان دهنــده
ایــن رابطــه هــا اســت.
در همیــن راســتا ،در چهارمیــن دوره کارگاه مســابقه قــوام الدیــن اصــرار مــا پرداختــن دوبــاره بــه مفهــوم متــدوال ســاختن در امــر
معمــاری نیســت بلکــه هــدف تاکیــد بــر ایــن مســئله اســت کــه امــر معمــاری همــان رابطــه پیوســته بیــن محیــط مصنــوع و محیــط
طبیعــی اســت.
مـا چهارمیـن کارگاه مسـابقه قـوام الدیـن در جلوخـان بـاغ عفیـف آبـاد را فرصتـی بـرای در چارچـوب قـرار دادن نـگاه بـه مسـائل
اقلیمـی و زیسـت محیطـی از منظـر معمـاری وشـهر سـازی میدانیـم .مـا بـه دنبـال روایـت هایـی هسـتیم از روش هـای برخـورد
معمـاری بـا ایـن چالـش هـا بـرای بهبـود کیفیـت زندگـی اجتماعـی و میخواهیـم از فرصـت تعامـل میـان مـردم و معمـاری در
فضـای شـهری جلوخـان عفیـف آبـاد بـرای نشـان دادن ایـن راهکارهـا ،نقـد هـا و دغدغـه هـا اسـتفاده کنیـم.
مــا در شــیراز بــه دنبــال یــک پیــروزی بــزرگ نیســتیم امــا گمــان داریــم میتــوان بــا بــه اشــتراک گذاشــتن پیــروزی هــای هرچنــد
کوچــک بــا مــردم ،در راســتای بهبــود کیفیــت زندگــی در ایــن ســرزمین قدمــی کوچــک برداشــت .بــرای رســیدن بــه ایــن مقصــود مــا
از تمامــی فعــاالن حــوزه هــای مختلــف بــه ویــژه حــوزه هــای مربــوط بــه محیــط زیســت و معمــاری کشــور تقاضــا مــی کنیــم کــه مــا
را در ایــن مهــم یــاری کننــد و ایــن رویــداد را بســتری بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن ایــن تجربیــات بــا جوانــان و دانشــجویان معمــاری
ایــن ســرزمین بداننــد و از ایــن همزیســتی و تعامــل اجتماعــی در راســتای ارتقــائ دانــش و آگاهــی آنــان بــه عنــوان ســرمایه هــای
ایــن مــرز و بــوم حداکثــر بهــره را ببرنــد.

مهران داوری
دبیر علمی چهارمین کارگاه مسابقه قوام الدین

مکان
محـــل برگـــزاری چهارمیـــن دوره کارگاه مســـابقه در مرحلـــه تئــوری در فضــای آتلیــه و مرحلـــه ســـاخت آثـــار در گـــذر قـــوام الدیـــن
شــیرازی  -جلوخــان بــاغ عفیـــف آبـــاد  -خواهـــد بـــود.

حائزین صالحیت برای شرکت در
چهارمین کارگاه مسابقه قوام الدین
از تمامــی گروههــا و دفاتــر مســتقل معمــاری ایــران کــه پیشــینه فعالیــت حرفــه ای و آموزشــی در زمینــه معمــاری،
محیــط زیســت و شهرســازی دارنــد دعــوت میشــود در قالــب ایــن فراخــوان چارچــوب آموزشــی خــود را تبییــن
کــرده و فراینــد تولیــد اثــر را بــرای بررســی بــه هیــات انتخــاب آثــار ارســال نماینــد.

هیئت داوران  -مرحله انتخاب آثار
بــا توجــه بــه موضــوع کارگاه مســابقه امســال و تاثیــر آن در بیــن مخاطبیــن داخلــی و رویکــرد کلــی حاکــم بــر آن ضــرورت انتخــاب
هیــات داوران بــا رویکــرد میــان رشــته ای عــاوه بــر دارا بــودن صالحیــت علمــی و تخصصــی از هــر دو حــوزه معمــاری و محیــط
زیســت بیــش از پیــش احســاس مــی شــود .بــا توجــه بــه صــاح دیــد هیــات دبیــران کارگاه مســابقه و بــا توجــه بــه ســابقه حرفــه
ای ،افــراد ذیــل جهــت داوری مرحلــه اول اعــام مــی گــردد :
 .۱سارا انواری
 .۲علیرضا امتیاز
 .۳حسین مدنی
 .۴مهران داوری

هیئت نظارت بر مراحل داوری آثار
 .۱وهاب زنگنه
 .۲مهدی پیروی

هیيت داوران  -مرحله نهایی
 .۱فرهاد احمدی
 .۲علیرضا امتیاز
 .۳کاوه مدنی
 .۴جعفر کاشف حقیقی
.۵حمید عرفانیان جم
 .۶مزدک میررمضانی

سازمان اجرایی  -راهبردی چهارمین دوره
فرج هللا رجبی ،رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و نماینده مردم شریف شیراز در مجلس شورای اسالمی
حامد مظاهریان ،معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی
غالم رضا نامورچی ،رییس سازمان نضام مهندسی استان فارس
حیدر اسکندر پور ،شهردار شهر شیراز
حمید عرفانیان جم ،مشاور معاونت ساختمان و مسکن وزرات راه و شهرسازی
ابراهیم صبوری ،نایب رییس شورای شهر شیراز
لیال دودمان ،رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز
اسماعیل احمدی ،رییس گروه تخصصی معماری استان فارس
امیرحسین جمشیدی ،دبیرشورای سیاست گذاری و مدیر کل دفتر فنی استانداری استان فارس
عبدالوهاب زنگنه ،دبیر کارگاه  -مسابقه قوام الدین
مهدی پیروی ،دبیر اجرایی کارگاه  -مسابقه قوام الدین
مهران داوری ،دبیر علمی کارگاه  -مسابقه قوام الدین
پوریا باقری ،مدیر بخش های جنبی و نمایشگاهی کارگاه  -مسابقه قوام الدین

فرآیند فراخوان
بــا توجــه بــه تجربــه ســال هــای قبــل در برگــزاری ایــن رویــداد و تجربــه ســال گذشــته و در نتیجــه میــل بــه تعامــل بهتــر بــا مــردم
بــه عنــوان مهــم تریــن مخاطبــان ایــن رویــداد و در نظــر گرفتــن شــرایط جامعــه حرفــه ای معمــاری اعــام فراخــوان بــرای ارســال
رزومــه کاری و چارچــوب آموزشــی بــه تمامــی گروههــا و دفاتــر مســتقل معمــاری ایــران اعــام میگــردد .
کلیــه عالقــه منــدان مــی بایســت پــس از ثبــت نــام بــه نســبت ارايــه نظــر و دیــدگاه خــود دربــاره بیانیــه و ایــده و موضــوع پژوهشــی
جــاری خــود در قالــب گــروه طراحــی اقــدام نماینــد .همچنیــن چارچــوب آموزشــی خــود را در قالــب برنامــه  ۴روزه تئــوری ( آتلیــه
طراحــی) و  ۱۰روزه ســاخت در ســایت اصلــی پــروژه( جلــو خــان بــاغ ٰفیــف آبــاد ) بــا محوریــت هــای اصلــی ذیــل در قالــب مــدارک
خواســته شــده اقــدام نماینــد.
محوریت های اصلی رویداد عبارتند از  .۱ :آب  .۲گونه های زیستی  .۳انرژی  .۴آلودگی های محیطی
الزم بــه ذکــر اســت گــروه هــا مــی بایســت متریــال و روش ســاخت پیشــنهادی خــود را بــرای ســاخت اثــر در قالــب پاویــون و یــا
چیدمــان شــهری در پروپــوزال هــای ارســالی خــود بیــان نماینــد.
پــس دریافــت دیــدگاه هــا و مــدارک ارســالی در قالــب مشــخص شــده در فراخــوان ،هیــات داوران بــه بررســی دیــدگاه هــای ارايــه
شــده میپردازنــد و در تاریــخ  ۲۲فروردیــن مــاه  ۱۳۹۷هشــت گــروه را بــه عنــوان گــروه هــای نهایــی بــرای ســاخت اثــر در گــذر قــوام
الدیــن شــیرازی انتخــاب خواهنــد کــرد .در نهایــت پــس از پایــان ســاخت اثــار منتخــب در تاریــخ  ۲۵اردیبهشــت  ۱۳۹۷یــک طــرح
توســط هیيــت داوران نهایــی ،بــه عنــوان طــرح برگزیــده انتخــاب خواهــد شــد.

بودجه
مبلــغ  ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریــال بــرای هــر پــروژه بــه عنــوان کمــک هزینــه ســاخت و مبلــغ  ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریــال بــه عنــوان حــق الزحمــه
گــروه اســاتید در نظــر گرفتــه شــده.
بدیهــی اســت شــرکت کننــدگان مــی بایســت در طــرح پیشــنهادی خــود مالحظــات تطابــق بــا بودجــه در نظــر گرفتــه شــده
را رعایــت کننــد.

معیارهای انتخاب طرح
در راستای شفاف سازی پروسه داوری ،انتخاب طرح های برگزیده بر منبای ارزش های زیر صورت می گیرد.
• تبییــن برنامــه آموزشــی مشــخص بــرای شــرکت کننــدگان ( حداکثــر  ۱۲دانشــجو بــه ازای هــر گــروه ) در قالــب کارگاه  ۵روزه
تئــوری
• تبیین برنامه آموزشی مشخص برای شرکت کنندگان در قالب کارگاه  ۱۰روزه ساخت
• تبیین رویکرد هر گروه به مقوله محیط زیست و انتخاب یک محوریت به عنوان چالش اصلی گروه
• مرتبط بودن چارچوب پیشنهادی آموزشی هر گروه با رویکرد اصلی کارگاه  -مسابقه قوام الدین
• مرتبط بودن بیانیه هر گروه با بیانیه اصلی کارگاه  -مسابقه قوام الدین
• مرتبط بودن فعالیت های هر گروه با مقوله آموزش در معماری
• تبیین ساختارهای مالی پروژه و تعیین متریال پیشنهادی ساخت با توجه به بودجه پروژه

برنامه زمانبندی
•  ۲۶اسفند  ،۱۳۹۶اعالن رسمی فراخوان
•  ۲۰فروردین  ،۱۳۹۷پایان زمان ثبت نام در فراخوان
•  ۲۰فروردین  ،۱۳۹۷پایان زمان ارسال مدارک
•  ۲۳فروردین  ،۱۳۹۷اعالم لیست برگزیدگان  -شامل اسامی هشت گروه منتخب هیئت داوران
•  ۲۳فروردین  ،۱۳۹۷اعالم آغاز رسمی ثبت نام کارگاه ها برای شرکت کنندگان
•  ۳۱فروردین  ،۱۳۹۷پایان فرصت ثبت نام برای شرکت کنندگان
•  ۲اردیبهشت  ،۱۳۹۷آغاز مرحله تئوری کارگاه  -مسابقه قوام الدین
•  ۵اردیبهشت  ،۱۳۹۷پایان مرحله تئوری
•  ۶اردیبهشت  ،۱۳۹۷جلسه ارائه عمومی و معرفی طرح ها توسط گروه ها
•  ۱۵اردیبهشت  ،۱۳۹۷آغاز مرحله ساخت آثار در سایت  -گذر قوام الدین شیرازی ( جلوخان باغ عفیف آباد )
•  ۲۴اردیبهشت  ،۱۳۹۷پایان مرحله ساخت در سایت گذر قوام الدین
•  ۲۵اردیبهشــت  ،۱۳۹۷مراســم اختتامیــه و داوری آثــار  -داوری نهایــی طــرح هــا بــه صــورت ژوژمــان بــاز انجــام خواهــد شــد-
کارگاه مســابقه قــوام الدیــن

مدارک مورد نیاز
مدارک مورد نیاز جهت حضور در چهارمین کارگاه مسابقه قوام الدین شیرازی:
• فرم درخواست ( دریافت از وبسایت ) q-arch.ir
• بیوگرافی خالصه از هر یک از اعضای تیم ( حداکثر  ۳نفر و ماکزیمم  ۲۵۰کلمه به ازای هر نفر )
• تصویر کارت ملی یا شناسنامه اعضای گروه
• تصویر مدرک تحصیلی کلیه اعضای گروه ( و یا کارت دانشجویی معتبر درصورت اشتغال به تحصیل )
• ارســال رزومــه کاری گــروه ( در صــورت نداشــتن وب ســایت دفترچــه آثــار گــروه مــی بایســت تــا قبــل از تاریــخ  ۲۰فروردیــن ۱۳۹۷
بــه دبیرخانــه کارگاه مســابقه ارســال گــردد )
• ارسال بیانیه هر گروه با محوریت یکی از محورهای مطرح شده در فرآیند فراخوان ( حداکثر  ۱۰۰۰کلمه )
• ارسال و تبیین چارچوب آموزشی در قالب برنامه زمانبندی مشخص و روزانه برای هر دو مرحله تئوری و کارگاهی
• ارســال حداکثــر  ۲تصویــر ( تصویرســازی ،دیاگــرام و  ) ...مربــوط بــه بیانیــه هــر گــروه همــراه توضیــح ( ماکزیمــم  ۱۰۰کلمــه بــرای
هــر تصویــر )
• فرم مالکیت معنوی
لطفــا کلیــه مــدارک فقــط در قالــب یــک ایمیــل از طــرف کل گــروه ارســال شــود و از ارســال مــدارک در ای میــل هــای متعــدد
خــودداری کنیــد.
پــس از اعــام نتایــج مرحلــه اول ،گروههــای منتخــب مــی بایســت نســبت بــه بارگــذاری کلیــپ  ۱دقیقه ای جهت بیــان دیدگاههای
خود برای آشــنایی شــرکت کنندگان در ســایت اقدام نمایند.

فرم مالکیت معنوی
دبیر محترم کارگاه مسابقه قوام الدین شیرازی
موضوع :پذیرفتن حق مالکیت معنوی پروژه
بــر اســاس مفــاد فراخــوان چهارمیــن کارگاه  -مســابقه قــوام الدیــن شــیرازی  ،۱۳۹۷ایــن پــروژه از طــرف ----------------بــه
عنــوان گــروه اســاتید بــه منظــور آمــوزش بــه شــرکت کننــدگان و حضــور در فراَینــد داوری و ارزیابــی در چهارمیــن کارگاه مســابقه
قــوام الدیــن شــیرازی در ســال  ۱۳۹۷ارســال شــده اســت .اینجانبــان مســئولیت و تعهــد مالکیــت معنــوی پــروژه را پذیرفتــه و
اذعــان مــی دارد کــه کلیــه حقــوق معنــوی کلیــه همــکاران ایــن پــروژه اعــم از کارفرمــا و شــرکت کننــدگان را بــا معرفــی نــام و شــرکت
متبــوع آنهــا رعایــت مــی دارم .
بدیهــی اســت مســئولیت هــر گونــه ادعــای بعــدی در مــورد مالکیــت معنــوی ایــن پــروژه بــر عهــده امضــا کننــدگان ایــن گواهــی
بــوده و خــارج از مســئولیت و پاســخ گویــی متولیــان و مســئوالن کارگاه مســابقه قــوال الدیــن  ۱۳۹۷مــی باشــد.

نام شرکت :
اسامی اساتید :

مهر و امضا مجاز و تعهدآور

• این فرم می بایست پس از چاپ ،امضا و سپس بارگذاری گردد

سواالت متداول
 .۱آدرس ایمیل کارگاه مسابقه چهارم چیست ؟
opencall@q-arch.ir
 .۲راه های ارتباطی با دبیرخانه کارگاه مسابقه چگونه است ؟
کلیه مکاتبات فقط به صورت کتبی و از طریق ایمیل صورت میگیرد
 .۳آیا افراد میتوانند به صورت انفرادی در این فراخوان شرکت کنند ؟
خیــر  -بــا توجــه بــه تاکیــد دبیرخانــه کارگاه-مســابقه در امــر ترویــج کار گروهــی و ضروریــات اجرایــی طــرح ،مــی
بایســت حداقــل  ۲نفــر معرفــی گردنــد.
 .۴آیا دانشجویان هم میتوانند در این فراخوان ثبت نام کنند ؟
در صــورت ارائــه رزومــه کاری مشــخص در قالــب فعالیــت گروهــی ،فعالیــت آموزشــی ( تدریــس در آموزشــگاه یــا دانشــگاه
هــای ایــران ) و ارائــه مســتندات مبنــی بــر توانایــی هدایــت آموزشــی گــروه مــی تواننــد.
 .۵آیا شرایط اقامت ( برای گروه های غیر بومی ) در شیراز توسط دبیرخانه کارگاه مسابقه تامین میشود ؟
جهت اقامت گروههای غیر بومی تسهیالتی توسط کارگاه-مسابقه در نظر گرفته خواهد شد.

