
 

 

 
 

 

 گزارش مسابقه طراحی

 (جز آن جنگ و سیل، انسانی)زلزله، حوادث طبیعی و شدگان جا بیاسکان موقت 

 

 برای کار فرهنگی در حوزه تخصصی معماری، شهرسازی، میراث فرهنگی وهای انتخاب موضوع سال معمارنت  بحث 69در نوروز 

میلیون  02نگران کننده حدود  آمارهای رسمی و دلیل این امر تمرکز یافت.« کم درآمد های الیهمسکن » موضوعروی  هنر

، حداقل سرپناه مدهای کم درآ الیه منظور از مسکن بود.حتی نقاطی در درون شهرهای بزرگ  شهرها و در حاشیه کالن بدمسکنی

های پایین  دهک دلیل شرایط اقتصادی بهبه های گذشته  در طی سالطبق برنامه جامع مسکن بود که  شدگانی جا بیبرای 

 صد جمعیت کشور که نه دردر 35یعنی حدود  بخشی از دهک چهارم رانده شده بودند. یعنی دهک اول ، دوم ، سوم واقتصادی 

 35به عبارت دیگر حق بر شهر  .شود ها یادی می نآاز  های رسمی برنامه ها و نه در سیاست و جایی دارند زیر چترحوزه معماری

 در وضعیت بالتکلیفی قرار دارد.از جمعیت کشور درصد 

یابی به  برای دست غازآ. در جلب توجه جامعه معماری به این موضوع بود ،اجتماعی ای و هدف ما در چارچوب مسئولیت حرفه

 مانند : ؛شدبرگزاری چند مسابقه طراحی پیشنهاد  ،این هدف

  «شهری شدگان جا بیمسابقه طراحی سرپناه خودساخته »

  «مدآکم در های الیهمسابقه طراحی مسکن حداقل برای »

 «شهری شدگان جا بیمسابقه طراحی گرمخانه برای »

د شامل نمایش ، تهیه فیلم مستن«شهری شدگان جا بیمسابقه طراحی سرپناه خودساخته » ،برای شروعدر ابتدا 

های  تجربهمروری بر تدوین کتابی از مقاالت و تهیه و باالخره ن ومسئوال نظران و مصاحبه با صاحب شهرها، نشینی در کالن حاشیه

اندیشی، انتخاب  های هم برگزاری نشست های اتاق فکر، نتخاب گروه اجرایی، برگزاری نشستبا ا گذشته در دستور کار قرار گرفت.

 شهرسازی. ت داوران، تهیه ضوابط مسابقه، اخذ مجوز از دبیرخانه مسابقات معماری وأهی



 فراخوان مسابقه بودیم که حادثه زلزله کرمانشاه رخ داد. عمومی پوستر و ناعالما آماده 

ما  ،زدگان توجه به همدلی عمومی جامعه برای کمک به زلزله ، طبیعی بود که باهای مجدد با توافق همه دوستان پس از بحث

اجتماعی به موضوع اسکان موقت  ای و وان مسئولیت حرفهعن به ،وطنان های هم نیز در صدد برآییم تا این بار در کنار سایرکمک

 ندیشیم.ابیوب مسکن حداقل چدر چارزلزله زدگان 

حتی جنگ  انسانی شامل زلزله، سیل و فراوان گذشته در موضوع حوادث طبیعی و و بها های گران واقعیت این است که تجربه

 اداری یا حافظه دست اندرکاران قابلیت ارجاع عمومی و های زارشوچه در قالب گ اند نشدهبررسی  خوبی مستند و هوارگان بآ و

 د.نتی را ندارآهای  ریزی برنامه زمینه سازی برای طرح و

مسابقه طراحی اسکان موقت حوادث طبیعی »موضوع  ،ن معماریابه همه این دالیل و برای جلب توجه متخصص

تدارک و  دیگر به مرور پس ازهای  همسابق ،نآجایگزین مسابقه اول شد تا پس از برگزاری « (جز آن وانسانی)زلزله، سیل، جنگ و

 ان عمومی گذاشته شود.وجلب حامیان به فراخ

جربه محلی بر روزرسانی ت با هدف به« (جز آن مسابقه طراحی اسکان موقت حوادث طبیعی وانسانی)زلزله، سیل، جنگ و»

 فرهنگ و توجه به اقلیم و با  همراه ،ایمن ، ساده وارزان رد مهندسی بود تا بتوان به اسکان موقتیِخِبا تلفیق  در اساس نیازهای روز

 انسانی دست یافت. جاشدگان حوادث طبیعی و مشارکت محلی برای بی

 55تا  وکردند ذرماه در سایت معمارنت ثبت نام آ 32گروه تا  فرد و 322حدود  ذرماه فراخوان مسابقه اعالم شد.آ 55روز 

صورت طراح موفق به ارسال طرح به  62د حدو ،مدآوجود  هترنت در کشور بنرغم همه مشکالتی که به خاطر اختالالت ای بهماه  دی

 فایل الکترونیک شدند.                                           

 و شد شهرسازی برگزار مسابقات معماری و نمایندگان دبیرخانه ماه جلسه طوالنی داوری با حضور داوران و دی 51در تاریخ 

که  ،ترتیب اولویت انتخاب شدند هطرح نهایی با امتیازبندی داوران ب 52سرانجام  ،گوو گفت بحث و ها و دوره مالحظه طرح 5پس از 

همچنین  هفت طرح برگزیده، لوح تقدیر دریافت خواهندکرد. جایزه نقدی و سوم تندیس وو  های رتبه اول، دوم امروز طرح

 یابد. هفته در خانه هنرمندان گشایش می از امروزبه مدت یک ها نمایشگاهی ازتعدادی از طرح

 موکویی خانم سوسن مؤمنیرتبه اول: 

 آقای یاشار خزائیرتبه دوم : 

 آقای محمد احمدی نیارتبه سوم: 

 برگزیده: های طرح

 آقای محمد حیدری ابهری

 )سرگروه( و خانم سمیه زینالیآقای احسان رمضانی

 مان جهاندیدهآقای ر

 خانم نرگس فخر واعظی، آقای مجید احمدی خوشبخت و خانم سوگل معصومی ،)سرگروه(سولماز عباس زادهخانم 

 اکبری آقای احسان

 آقای مسعود ملکوتی

 امان فررآقای مسعود 

 



 عکس هیأت داوران:

 

      



 

 
 



 

 
 

 



 

 

زودی در دسترس  ههای برگزیده ب طرح گذشته و های هتجرب نظران، فیلم مسابقه، شامل مصاحبه با صاحب امیدواریم کتاب و

توجه بیشتر جامعه تخصصی معماری  انسانی و جهت مستندسازی حوادث طبیعی و در حد خود شروعی در قرار گیرد تا همگان

مادگی بیشتر برای آدر جهت ی برای همکاری یها های مرتبط گام یگر رشتهای همراه با د ینده با نگاهی بین رشتهآباشد تا بتوان در 

 انسانی برداشت. مقابله با حوادث طبیعی و

بر  حقدرک مفهوم  کید همگان بر رسیدگی به مطالبات وأت اقتصادی جامعه و شرایط اجتماعی وامیدواریم با توجه به باز هم 

فراهم  را با توجه به تدارک قبلی و« جاشدگان شهری مسابقه طراحی سرپناه خودساخته بی» زودی همد، بآکم در های الیه شهر

 برسانیم. همگانیحامیان آن به فراخوان  شدن امکانات و

ها، نهادها و جمعی از معماران، طراحان، شهرسازان و دیگر افرادی که  ها، شرکت دوستان معمارنت، گروه در این راه،

کنندگان مسابقه  ها و همچنین شرکت ای داشتند ما را یاری کردند. صمیمانه ازهمه آن دغدغه مسئولیت حرفه

ای و  اندنی است احساس مسئولیت حرفهچه م شویم که مسابقه بهانه است و آن کنیم و یادآور می گزاری می سپاس

 مند شما است. اجتماعی ارزش

 داوران

 جناب آقای مهندس فرامرز پارسی

 پارسا جناب آقای مهندس پویا خزائلی

 جناب آقای مهندس جالل صادقی

 جناب آقای مهندس رضا حسینی الهیجی

 جناب آقای مهندس رضا نجفیان

 جناب آقای مهندس شهاب میرزائیان

: جناب آقای مهندس مهرداد قهمدیرمساب

 بهمنی

 دبیرخانه مسابقات معماری و شهرسازی

 حامیان مادی

 شرکت محترم کناف

 شرکت محترم فاد

 شرکت محترم همپایه

 شرکت محترم آذر هفتادونه

 شرکت محترم تناوب

 شرکت محترم کاشالوت

 شرکت محترم آهن و فوالد غدیر ایرانیان

 شرکت محترم رس

 نو شرکت محترم آرمه



 مهندسان مشاور محترم برسو

 ریاست محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی

ریاست محترم شرکت عمران و بهسازی 

 شهری ایران

 جناب آقای مهندس کورش فتحی

 شرکت محترم ام.ام.تی.ای

 حامیان معنوی

 جامعه مهندسان مشاور ایران

شورای هماهنگی تشکل های فنی و 

 مهندسی حرفه ای کشور

ی مهندسان مشاور معمار و انجمن صنف

 شهرساز

 ایران انجمن جامعه شناسی

 انجمن مفاخر معماری ایران

 (برنامه اسکان بشر ملل متحد)هبیتات

 باهمستان مجمع حق برشهر

 جمعیت امام علی)ع(

  مهروماه مؤسسه توانمندسازی

 خانه هنرمندان ایران

 همکاران

 جناب آقای محمد ساالری راد

 قدیرزادهجناب آقای حبیب 

 جناب آقای مهرداد زاهدیان

 جناب آقای مهندس حمیدرضا ناصرنصیر

 جناب آقای مهندس سعید سادات نیا

 جناب آقای سورنا رفیعیان

 سوشیانساطالعات  آورانشرکت محترم فن

 سرکار خانم مهندس سارا رحمتی سایه

 سرکار خانم مهندس سپیده سیروس

 سرکار خانم فاطمه وکیلی

 مهندس فرزانه شرکاییسرکار خانم 

 سرکار خانم مهندس صبا مدنی

 افشنگ سرکار خانم مهندس مانلی

 مهندس فاضل رحمتی سایه جناب آقای



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 


