ﻓـﺮم ﺛﺒﺖ ﻧـﺎم
د ّوﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ و ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﻣﺒﻠامن ﻫرن ﻣﻌامری
ﻧﺎم :
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

ﺗﻮﺟﻪ :ﺣﺮوف ﻣﺸﺪّد دوﺑﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
ّ

ﴍﮐﺖ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻃ ّﺮاﺣﯽ:
آدرس:

ﺗﻠﻔﻦ:

ﻓﮑﺲ:

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه:

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ:

ﺑﺨﺶ ﴍﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ :ﺑﺨﺶ ) ۱ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ(
ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ:

ﺑﺨﺶ ) ۳ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﻣﺒﻠامن(

ﺑﺨﺶ ) ۲ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ(

ﻣﺸﺨﺼﺎت آﺛﺎر ارﺳﺎﻟﯽ
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ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﻫﻤﮑﺎر
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• ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ﺗﻌﺪاد ﻃﺮحﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
• ﻧﺎمﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﻫﻤﻨﺎم ﺑﺎ ﭘﺮوژهی اﺟﺮا ﺷﺪه و ﻧﺎم ﻃ ّﺮاح اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان منﻮﻧﻪNegin House - Aidin Rahimi :
• ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﭙﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
آدرس ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻫرن ﻣﻌامری ﻗﺮن )ﻧﺎﴍ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﻫرن ﻣﻌامری(:
ﺗﻬﺮان ،ﻣﻔﺘﺢ ﺷامﻟﯽ ،ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻣﻄﻬﺮی ،ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻫﺮه ،ﮐﻮﭼﻪی ﻗﺎﺑﻮﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﭘﻼک  ،۱ﻃﺒﻘﻪی ﻫﻤﮑﻒ ،واﺣﺪ ۶
ﺗﻠﻔﻦwww.aoa.ir info@aoa.ir ۸۸۳۴۲۹۶۰- ۸۸۳۴۲۹۶۱ :

ﻣﮑــﺎن

ﻓـــﺮاﺧﻮان
د ّوﻣﯿـﻦ ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪی ﻣﻌﻤـﺎری داﺧﻠﯽ و ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﻣﺒﻠامن ﻫُ رن ﻣﻌﻤـﺎری
ﺣﺎﻣﯽ :ﴍﮐﺖ ﻣﺒﻠامن ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ

ﻓـﺮاﺧـــﻮان

د ّوﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ و ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﻣﺒﻠﻤـﺎن ﻫُ ﻨـﺮ ﻣﻌﻤـﺎری
ﺣﺎﻣﯽ :ﴍﮐﺖ ﻣﺒﻠامن ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ

اﻫﺪاف ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ:

ﴍاﯾﻂ و ﻧﺤﻮه ی ﴍﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ:

 .۱ﺗﺮوﯾﺞ و اﺷﺎﻋﻪی ُاﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ
 .۲ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔ ّﯿﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﻓ ّﻌﺎﻟ ّﯿ ِﺖ ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ
ﴐورت اﺳﺘﻔﺎده از
 .۳ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ِ
ّ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪی
ﺣﺴﺎس منﻮدنِ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﻋﻢ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن،
ّ
ّ .۴
ّ
ﺣﺴﺎﺳ ّﯿﺖ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ )ارﺗﻘﺎء
اﯾﺠﺎد
،
ﮐﻞ
در
و
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،
ّ
ﺳﻠﯿﻘﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ(
 .۵اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ و رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎمل ﺑﯿﻦ ﻃ ّﺮاﺣﺎن و ﻣﻌامران داﺧﻠﯽ
 .۶اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﻣﻌ ّﺮﻓﯽ ﻓ ّﻌﺎﻟ ّﯿﺘﻬﺎ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮای اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺟﻮان
 .۷اﯾﺠﺎد ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻃ ّﺮاﺣﺎن ،اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺎرب ﻧﺴﻠﻬﺎی ﻗﺒﻠﯽ
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده )ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﯿﺮاﯾﯽ(
.۸
ِ

 .۱ﴍﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﻌامران ،ﻃ ّﺮاﺣﺎن ،ﻣﻌامران داﺧﻠﯽ و ﻫرنﻣﻨﺪان آزاد اﺳﺖ.
 .۲اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑ ّﯿ ِﺖ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻫرن ﻣﻌامری ﻗﺮن ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .۳ﺣﻖّ ﭼﺎپ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻃ ّﺮاﺣﺎن ﺑﺮای ّ
ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻫرن ﻣﻌامری ﻗﺮن و ﻧﯿﺰ در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی
 .۴ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﴍﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ روی ﺳﺎﯾﺖ ّ
ُﻫرن ﻣﻌامری )ﺷامرهی  ،۱۶ﺑﻬﺎر  ۸۹و  ،۱۷ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  (۸۹ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
 .۵ﻃﺮح ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوژهی اﺟﺮاﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 .۶ارﺳﺎل اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﻃﺮح را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻼﻧـﻬﺎ ،ﻣﻘﻄﻊﻫﺎ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ،ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮﻫﺎ،
ﻋﮑﺴـﻬﺎی واﻗﻌﯽ ﭘﺮوژه و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻪ ُﺑﻌﺪی؛ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً اﺗﻮدﻫﺎ و اﺳﮑﯿﺴـﻬﺎی دﺳﺘﯽ و دﯾﺘﯿﻞﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﻣﺮ داوری و اراﺋﻪی ﻃﺮح ﻣﺆ ّﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۷اﯾﺪهی اﺻﻠﯽ ﻃﺮح )(Design Concept
 .۸ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ آزاد اﺳﺖ.
 .۹ﻃﺮح در اﺑﻌﺎد  ۵۰×۷۰و ﺣﺪاﮐرث در  ۳ﺷﯿﺖ )ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺮوژه( اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﺮﻣﺖ  TIFﯾﺎ  PDFﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ 300dpi
 .۱۰ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﯿﺘﻬﺎی  ،۵۰×۷۰ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ُﻓ ِ
ﺑﺮروی ﻟﻮح ﻓﴩده اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 .۱۱ﺷﯿﺘﻬﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺣﺘ ًام ﺑﺎﯾﺪ روی ُﻓﻢﺑﻮرد اﻟﺼﺎق ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۱۲ﴍح ﻣﺨﺘﴫ و ﻣﻔﯿﺪی از اﯾﺪهی ﻃﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ روﻧﺪ ﮐ ّﻠﯽ اﺟﺮا و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻃﺮح
ﻓﺮﻣﺖ  ،Wordو ﺣ ّﺪاﻗﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪی  A4ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮد.
در ﻓﺎﯾﻞ ارﺳﺎﻟﯽ ،ﺑﺎ ِ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃ ّﺮاح و ﻧﺎم ﭘﺮوژه و ﺳﺎﯾﺮ ّ
ّ .۱۳
ﺧﺎص ﻃﺮح
ﻣﺸﺨﺼﺎت از ﻗﺒﯿﻞ ﻟﻮﮔﻮ ،اﻣﻀﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﻪی ّ
ﯾﺎ ﴍﮐﺖ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻃ ّﺮاﺣﯽ در آﺛﺎر ارﺳﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻓﺮم ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﻓﺎﯾﻞ
ﭘﺎﮐﺖ ﭘﺴﺘﯽ ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد.
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ِ
 .۱۴ﻣﺤﺪود ّﯾﺘﯽ در ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژهﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 .۱۵آﺛﺎر ارﺳﺎلﺷﺪه ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻣﺴﱰد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ:
 .۱ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ )اﻋﻢ از آﭘﺎرمتﺎﻧﯽ و وﯾﻼﯾﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ واﺣﺪ(
 .۲ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ )اﻋﻢ از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎری ﯾﺎ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺷﺎﻣﻞ اداری،
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،در ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ واﺣﺪ(
 .۳ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﻣﺒﻠامن ﻣﺨﺼﻮص ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﮐﺎری ﯾﺎ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ )ﻣﺒﻞ ،ﺻﻨﺪﻟﯽ ،ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ،
ﻣﯿﺰ ،ﭼﺮاغ و…(

ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ:
ﺟﻮاﯾﺰ اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎرده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﴍح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 .۱ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ؛ ﺑﻪ ﻋﻼوهی اﻫﺪای ﺗﻨﺪﯾﺲ و
ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻣﻌ ّﺮﻓﯽ در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ُﻫرن ﻣﻌامری
 .۲ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ؛ ﺑﻪ ﻋﻼوهی اﻫﺪای ﺗﻨﺪﯾﺲ و ﻟﻮح
ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻣﻌ ّﺮﻓﯽ در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ُﻫرن ﻣﻌامری
 .۳دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در ﺑﺨﺶ ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﻣﺒﻠامن؛ ﺑﻪ ﻋﻼوهی اﻫﺪای ﺗﻨﺪﯾﺲ و
ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻣﻌ ّﺮﻓﯽ در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ُﻫرن ﻣﻌامری

ﺗﺬ ّﮐـــــﺮ!
ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﻧﺎﻗﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﴍﮐﺖ داده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ ﻟﻄﻔﺎً در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک د ّﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

Sponsored by

w w w . h a r m o n y . i r

The 2nd Interiors Competition
Held by

ﻫﯿﺌﺖ داوران:

ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻧﺎﻇﺮﻋﻤﻮ

ﻋﻠﯽاﮐﱪ ﺻﺎرﻣﯽ

ﻓﺮﯾﺪون ﮐﴪاﯾﯽ

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻌامری؛ داﻧﺸﮑﺪهی ﻫرنﻫﺎی زﯾﺒﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان۱۳۵۴ ،؛ دورهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ؛ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺮﻓﻪای :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﱰل ﭘﺮوژه ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ۱۳۶۱ ،؛ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ :ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺳﻨﱰوﭘﯽ۱۳۵۵-۱۳۶۰ ،؛ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﻫﻤﮕﺮوه،
۱۳۶۰-۱۳۷۸؛ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﻣﺒﻨﺎ ﮔﺮه ﮐﺎر ۱۳۸۰ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن؛ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺆﺳﺲ ﴍﮐﺖ ﮔﺮوه  ۱۴ﭘﺎرس ﺑﺎ ﴍح وﻇﺎﯾﻒ ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ  ۱۳۸۰ ،E.P.C.ﺗﺎﮐﻨﻮن؛ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺮﻓﻪای
ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌامری :ﻃﺮح و اﺟﺮای  ۲۳واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ـ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،دﯾﺰﯾﻦ۱۳۵۵-۱۳۵۷ ،؛ ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮاﺣﯽ دو ﭘﺮوژه ،ﺳﺎﺧﺘامﻧﻬﺎی اداری ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﱰوﻧﯿﮏ اﯾﺮان )در ﺗﻬﺮان و ﺷﯿﺮاز(۱۳۵۵-۱۳۵۷ ،؛ ﻣﺪﯾﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﻬﺎر ﭘﺮوژه ،ﺳﺎﺧﺘامﻧﻬﺎی اداری دادﮔﺴﱰی و ﺛﺒﺖ ﺑﺮوﺟﺮد و اراک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﮑﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺳﻪ ﺳﻮ۱۳۵۵-۱۳۵۷ ،؛ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻣﻌامری ﻣﺴﺠﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﴍﯾﻒ،
۱۳۵۶؛ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻌامری ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻬﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ۱۳۶۳ ،؛ ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎری در ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻬﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺷﯿﺮاز،
ﯾﺰد و ﺳﻤﻨﺎن۱۳۴۷-۱۳۶۴ ،؛ ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ ورزﺷﯽ ﺳﻘﺰ و ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر۱۳۶۶-۱۳۶۷ ،؛ ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻃﺮاح و ﻫﻤﮑﺎر
ﻃﺮاﺣﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎی آﻣﺎدهﺳﺎزی زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺣﺪود  ۲۰۰۰ﻫﮑﺘﺎر۱۳۶۸-۱۳۷۲ ،؛ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ داوران اوّﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﻫرن ﻣﻌامری ،اﺳﻔﻨﺪ .۱۳۸۸
اﻫﻨامﯾﯽ
ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :اﺧﺬ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻌامری از داﻧﺸﮑﺪهی ﻫرنﻫﺎی زﯾﺒﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان۱۳۴۷ ،؛ اﺧﺬ ﻣﺪرک دﮐﱰا ) (PhDدر رﺷﺘﻪی ﻣﻌامری از داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎ ر
ِ
اﺳﺘﺎد ﻓﻘﯿﺪ ﻟﻮﯾﯽ ﮐﺎن۱۳۵۵ ،؛ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺮﻓﻪای :ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ )ﻣ ّﻠﯽ ﺳﺎﺑﻖ( ۱۳۵۴-۵۵؛ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﻣﺪﯾﺮﯾّﺖ ﮔﺮوه ﻣﻌامری داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺎراﺑﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎری اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آن در ﺳﺎل ۱۳۵۹؛ رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺨﺶ ﻃ ّﺮاﺣﯽ در دﻓﱰ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺗَﺠﯿﺮ از ﺳﺎل  ۱۳۵۹ﺗﺎﮐﻨﻮن؛ ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان از ﺳﺎل  ۱۳۶۳ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۷۶؛ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺗﺠﺴﻤﯽ ،ﮐﺮج )دﻓﱰ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺗَﺠﯿﺮ(۱۳۷۴ ،؛ ﺳﺎﻟﻦ
ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاﺷﺪه :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ُﺟﻠﻔﺎ ،اﺻﻔﻬﺎن )دﻓﱰ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺗَﺠﯿﺮ(۱۳۶۸ ،؛ ﺧﺎﻧﻪی ُﺟﻠﻔﺎ ،اﺻﻔﻬﺎن۱۳۷۱ ،؛ ﻫرنﺳﺘﺎن ﻫرنﻫﺎی ّ
اﺟﺘامﻋﺎت و آﻣﻔﯽﺗﺌﺎﺗﺮ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ،ﺗﻬﺮان )دﻓﱰ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺗَﺠﯿﺮ(۱۳۷۵ ،؛ ﺳﺎﺧﺘامن اداری ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺧﻮن ،ﺗﻬﺮان )دﻓﱰ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺗَﺠﯿﺮ(۱۳۸۳ ،؛ ﺳﺎﺧﺘامن ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪی اﯾﺮان در ﺗﯿﺮاﻧﺎ،
آﻟﺒﺎﻧﯽ )دﻓﱰ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺗَﺠﯿﺮ(۱۳۸۴ ،؛ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺳﺎﺧﺘامن ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ )دﻓﱰ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺗَﺠﯿﺮ(۱۳۸۶ ،؛ ﺗﺎﻻر ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه )دﻓﱰ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺗَﺠﯿﺮ(۱۳۸۶ ،؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
ﺗﺠﺎریـ اداری ﺑﺮج ﺑﻠﻮر ﺗﱪﯾﺰ )دﻓﱰ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺗَﺠﯿﺮ(۱۳۸۸ ،؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺗﺠﺎریـ اداری ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪای ﻣﺸﻬﺪ )دﻓﱰ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺗَﺠﯿﺮ؛ در دﺳﺖ اﺟﺮا(

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﺪرﯾﺲ :ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪی ﺑﻮزار ﭘﺎرﯾﺲ در رﺷﺘﻪی ﻣﻌامری و داﻧﺸﮑﺪهی ﻫرنﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﭘﺎرﯾﺲ )آردﮐﻮ( در رﺷﺘﻪی ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ؛ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ
ﻫرنی  EDﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ؛ ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮑﺪهی ﻫرنﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۸ﺳﺎل؛ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺮﻓﻪای :ﺑﺮﻧﺪهی ﻣﺪال
ﻃﻼی ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ در اوﻟﯿﻦ منﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان؛ ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ﺑﻬﱰﯾﻦ منﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺘﺤ ّﺮک ،ﺳﺎل  ،۱۳۵۱ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﮐﺎر ) ،(ILOﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘامﻋﯽ،
ﺗﻬﺮان؛ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﮐﺰ ﻃﺮاﺣﯽ اوﺗﺎﮔﻮﻧﻮ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺒﻠامن و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ؛ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌامری اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﮐﻮدک در ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺳﺎل ۱۳۴۸؛ ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ ﻫﺘﻞ وارﯾﺎن۱۳۵۱-۱۳۵۳ ،؛ ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ اﻧﻘﻼب ۱۳۵۳-۱۳۵۵؛ ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ ﺑﯿامرﺳﺘﺎن دﮐﱰ اﻗﺒﺎل )ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﯿامرﺳﺘﺎن اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ(۱۳۵۴ ،؛ ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ دﻓﱰ ﻣﺮﮐﺰی ﴍﮐﺖ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ در ﺗﻬﺮان۱۳۷۱ ،؛ ﻣﻮزهی ﻣ ّﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤـﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.۱۳۸۲ ،

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ از آﮐﺎدﻣﯽ ﻫرنﻫﺎی زﯾﺒﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ۱۹۸۳-۱۹۸۷ ،؛ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺮﻓﻪای :ﴍﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻨﺪﺳﻪ در ﺷﻬﺮ ُاﮐﻠﻨﺪ ،ﮐﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ۱۹۸۲-۱۹۸۹ ،؛
ﴍﮐﺖ ﮔﺎزر و ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد۱۹۹۱-۲۰۰۹ ،؛ ﭘﺮوژهﻫﺎی اداری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از  ۱۹۹۱ﺗﺎ ﺣﺎل :ﴍﮐﺖ ﭘﯿﺴﺘﻮن اﯾﺮان ،ﺗﱪﯾﺰ؛ ﴍﮐﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻬﺎل ،ﺳﺎﺧﺘامن اداری ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﺮدن ،ﺗﻬﺮان؛ ﴍﮐﺖ
ﺳﺎزه ﭘﻮﺷﺶ ،ﺳﺎﺧﺘامن اداری ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﺮدن؛ ﴍﮐﺖ ﺳﺎزه ﭘﻮﺷﺶ ،واﺣﺪ اداری ،ﻫﺸﺘﮕﺮد؛ ﴍﮐﺖ اﻧﺮژی داﻧﺎ ،ﺳﺎﺧﺘامن اداری در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺒﺎدﯾﺎن ،ﺗﻬﺮان؛ ﴍﮐﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻋﺰام ،ﺳﺎﺧﺘامن اداری،
ﺷﻬﺮک ﻏﺮب؛ ﴍﮐﺖ ﺧﻠﯿﺞ اﯾﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻇﻔﺮ ،ﺗﻬﺮان؛ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺮن؛ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮادران رﺣامﻧﯽ؛ ﴍﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﻋﻈﯿﻢ ،ﺟﺎدهی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج؛ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺳﻮﺋﯿﺲ؛ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در اﯾﺮان؛ داور ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮ ّﻣﺖ و اﺣﯿﺎ ﺷﺪه ،ﺑﻬﺎر ۱۳۸۲؛ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ داوران اوّﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﻫرن ﻣﻌامری،
اﺳﻔﻨﺪ .۱۳۸۸

ﺣﻤﯿﺪ ﮔﺎ ُزر

ﻋﻠﯽ ﺧﺎدمزاده

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از داﻧﺸﮑﺪهی ﻫرنﻫﺎی زﯾﺒﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان؛ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺮﻓﻪای :ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎر ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ
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ﮔﺰارش ا ّوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﻫرن ﻣﻌامری

ﻓــﺮازﻫــﺎ و ﻓــﺮودﻫــﺎ
ﻣنت از ﺑﻬﺎره ﻋﻠﯿﺰاده
ﻋﮑﺴﻬﺎ از ﺷﺎدان ﺷﺎﻣﺒﯿﺎﺗﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ ُ
»ﺧﺪا« ﭘﻨﺎﻫﯽ
ﻣﺆﺳﺴﻪی
ﺗﻮﺳﻂ ّ
ﻣﺮاﺳﻢ اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ ا ّوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽّ ،
ﻫرنی ﻫرن ﻣﻌامری و ﺑﺎ ﺣامﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﴍﮐﺖ ﻣﺒﻠامن ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽـ ِ
در روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۱۱اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۸۸در ّ
ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘامﻋﺎت ﻫﺘﻞ ُاﳌﭙﯿﮏ
ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن و ﻓ ّﻌﺎﻻن
ﻣﺠﺮی آن ﺑﻮد ،رﺳﻤﯽ
اﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و رﺿﺎ رﺷﯿﺪﭘﻮر
ِ
ﻋﺮﺻﻪی ﻃ ّﺮ ِ
ﺑﺪﯾﻊ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻫرنی اﯾﺮان را رﻗﻢ زد.
ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻫرن ﻣﻌامری ،در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺧﺎﻧﯽزاد ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ّ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺿﻤﻦ ﺧﻮشآﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ّ
ﺣﻀﺎر ﮔﻔﺖ» :ﺑﻬﱰ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا از زﺣامت
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸ ّﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﻀﻮر و ﺣامﯾﺖﺷﺎن ﻧﺒﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ منﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺟﺮا ﺷﻮد .ﺟﺎ دارد در اﺑﺘﺪا از آﻗﺎی دﮐﱰ وﺻﻔﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ّ
ﮐﻞ ﻣﺤﱰم
ّ
دﻓﱰ ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﺗﺸ ّﮑﻠﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣامﯾﺖ ﺑﯽدرﯾﻎ ﺧﻮد ﻣﺠ ّﻮز ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ؛ در
ﮐ ّﻠﯿﻪی ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ از ﮐﻤﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﱰم ﴍﮐﺖ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ،
آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ ،و ﻫﻤﮑﺎران ارﺟﻤﻨﺪﺷﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣامﯾﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟـﯽ
و ﮐﻤﮑـﻬﺎی ﻓﮑﺮیﺷﺎن ﻣﺎ را از ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﯾﺎری منﻮدﻧﺪ؛ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از داوران ﻣﺤﱰم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ
ﻧﺎﻇﺮﻋﻤﻮ ،ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿـﺪ ﮔﺎ ُزر ،ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ داﻧﺸﻤﯿﺮ و ﻣﻬﻨﺪس ﻋـﻠﯽ
ﺧـﺎدمزاده ﺳﭙﺎﺳﮕـﺰارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﴏف وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﻓﺮاوان ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
آﺛﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ،ﮐﯿﻔ ّﯿﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را در ﺣ ّﺪ ﺗﻮان ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪ؛ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻃ ّﺮاﺣﺎن ﻋﺰﯾﺰی ﺗﺸ ّﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮق و
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ واﻗﻌﺎً ﺑﺮﮔﺰار منﯽﺷﺪ .ﺣﻀﻮر  ۱۸۳ﻃﺮح در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﻃ ّﺮاﺣﯽ
ﺗﺨﺼﺼﯽای از اﯾﻦ دﺳﺖ ،آن ﻫﻢ
داﺧﻠﯽ و ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺘـﻬﺎی ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دورهی ﺑﺮﮔﺰاری ،ﺑﺮای ﻣﺎ واﻗﻌﺎً ﻗﺎﺑﻞ ّ
روﻧﺪ در ﺳﺎﻟـﻬﺎی آﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ و دوﺳﺘﺎمنﺎن در
ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻫرن ﻣﻌامری ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و اﻋﺘﻼی
ّ
داﻧﺶ ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺑﺮدارﯾﻢ .در آﺧﺮ ،از ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺎ
ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻫرن ﻣﻌامری و
را ﯾﺎری دادﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﻢ در ّ
از ﻫﻤﻪی ﻣﯿﻬامﻧﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و در اﯾﻦ وﻗﺖ از ﺳﺎل در اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺸ ّﮑﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
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در اداﻣﻪ رﺷﯿﺪﭘﻮر ،ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،در ﻣﻘﺪّﻣﻪی ﺳﺨﻨﺎن رﺣﯿﻤﯽ،
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﴍﮐﺖ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ درک ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ )ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ(
در ﺣامﯾﺖ از روﯾﺪادﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .وی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ:
»ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪ ِای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮای ﻓﺮوش
ﻃﯽ دو ﺳﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﱰک
ﺑﯿﺸﱰ و ﺳﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ؛ ا ّﻣﺎ ﺣﺪّاﻗﻞ ّ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ
اﺣﯽ ُﻣﺪرن
اﯾﺸﺎن اﻟﺤﻖ درﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ در ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻃ ّﺮ ِ
ﻣﺒﻠامن داﺧﻠﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﺳﻮم
اﺳﺖ؛ از د ّﻗﺖ ﺑﻪ اﻧﺤﻨﺎی ﻣﺒﻠامن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺤﻮهی ﭼﯿﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
در ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ و ﺑﯽراه ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و از
ﻣﻘﺎﻻت ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻨﺤﻨﯽ در ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘامن
ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آراﻣﺶ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺆ ّﺛـﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ
دوﺳﺘﺎمنﺎن در ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ درک ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺣامﯾﺘﺸﺎن ﮐﺎﻣ ًﻼ ّ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
و ﻣﺸﺎرﮐﺘﺸﺎن ﺑﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن داﺷﺘﻢ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی در زﻣﯿﻨﻪی ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ و ﻣﺒﻠامن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،از اﯾﺸﺎن ﺗﺸ ّﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺣﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺨرناﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از ﺗﺸ ّﮑﺮ از ﺧﺎﻧﯽزاد
و رﺷﯿﺪﭘﻮر ﮔﻔﺖ» :ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در ﺣامﯾﺖ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ و
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﺎﻓنت ﺣﻠﻘﻪی ﻣﻔﻘﻮده در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ
ﺑﺪون ﭼﺸﻤﺪاﺷﺘﯽ در ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردن ﭼﺮخ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎری ﮐﻨﯿﻢ و
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫرنی را ﭘﺎس ﺑﺪارﯾﻢ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺟﺰﺋﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ «.وی اداﻣﻪ داد» :ﻫامنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﱰﻧﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﺴﱰ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺷﺘﺎب اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات واﻗﻌﺎً ﴎﺳﺎمآور اﺳﺖ .ﻫﻤﭙﺎی اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﯾﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺘﻬﺎ،
ﻣﺆ ّﻟﻔﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻃ ّﺮاﺣﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اوج
ﮔﺮﻓنت اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺟﱪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﻋﻠﻮم ،ﺣﺪّاﻗﻞ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﯽ ،ﺟﻠﻮﺗﺮ از زﻣﺎنِ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ و ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎﯾﯽ
ﮐﺸﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎی آﯾﻨﺪه و دهﻫﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ

ﴍوع ﻣﺮاﺳﻢ اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ

ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﺧﱰاع و ْ
ﮐﺸﻒ اﻫﻤ ّﯿ ِﺖ ﺳﺎﺑﻖ را در
دﻧﯿﺎ ﻧﺪارد .اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﻬﺎ و ﻃ ّﺮاﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨ ّﻮع
اﺑﺰار و ﻣﻮاد در ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ و ﻓﻨﻮن و داﻧﺶ و ﻋﻠﻮم ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤ ّﯿﺖ
زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺛﺮومتﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﴍﮐﺘﻬﺎی دﻧﯿﺎ ،اراﺋﻪدﻫﻨﺪه
و ﻓﺮوﺷﻨﺪهی ﻃﺮح و اﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺣﯽ ﻧﺤﻮهی اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻋﻠﻮم را ﺑﻪﮐﺎر
در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻃ ّﺮ ِ
ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪﻗﺪری ﺷﺘﺎب دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘّﺎ منﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺻﻔﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠــﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .از ﻫﻨـﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻓﻦ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓنت ﺗﺼ ّﻮرات ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻔﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻧﻮ ،و
ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻨ ّﻮع و داﻧﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ و دامئﺎً
”ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ در اﻧﺪازﯾﻢ «“.رﺣﯿﻤﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﴍوع ﯾﮏ ا ّﺗﻔﺎق دامئﯽ و راﻫﱪدی )اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ( در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫ ّﻤﺖ و ﭘﺸﺘﮑﺎر دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰم آﻗﺎی ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺧﺎﻧﯽزاد و ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﴍﮐﺖ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻌ ّﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی

رﺿﺎ رﺷﯿﺪﭘﻮر ،ﻣﺠﺮی ﻣﺮاﺳﻢ

ﺷام و ﻫﻤﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻃ ّﺮاﺣﺎن و دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﻫﻤﮕﯽ
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارم در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ ،ﻫﻤﮕﯽ
ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ا ّوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺑﯽﻋﯿﺐﺗﺮﯾﻦ
آن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯽ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،ا ّﻣﺎ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻠﻮص و ﺻﺪاﻗﺖ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰم
آﻗﺎی ﺧﺎﻧﯽزاد ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
داور ،از اﻋﺘﺒﺎر و ﺷﻬﺮت و داﻧﺶﺷﺎن ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪو ﻇﻨّﯽ در
اداﻣﻪی ﻣﺴﯿﺮ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی
آﯾﻨﺪه اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﯿﺸﱰی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺰرﮔﯽ ﻓﻘﻂ
ﮔﻮﺷﻪای از اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺰرﮔﯿﻬﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻃ ّﺮاﺣﺎن و ﺑﻘﯿﻪی دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎراﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ «.وی در اﻧﺘﻬﺎ ﺷﻌﺮی از ﺷﺎﻣﻠﻮ را زﯾﻨﺖ-
ﺑﺨﺶ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺮد» :ﺟﻬﺎن ﻋﺒﻮس را /ﺑﻪ ﻗﻮارهی ﻫ ّﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺪن اﺳﺖ /ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ /ورﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻧﯿﺴﺖ /ﭘﺮﻧﺪهی ﻧﻮﭘﺮواز ﺑﺮ آﺳامن
ﺑﻠﻨﺪ /ﴎاﻧﺠﺎم ﭘﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺣﯿﻤﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﴍﮐﺖ ﻣﺒﻠامن ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ

ﮔﺰارش اوّﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ۹

ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﯾﺪون ﮐﴪاﯾﯽ

 ۱۰ﮔﺰارش اوّﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ

رﺷﯿﺪﭘﻮر ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺎن رﺣﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﺷﻔﺘﻪی ﻣﺒﻠامن وارداﺗﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮات
ﺑﺮﮔﺰاری ﻫامﯾﺸﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ در رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ،اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎ ﺳﺨرناﻧﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﯾﺪون ﮐﴪاﯾﯽ ،داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪی رﺷﺘﻪی ﻣﻌامری و رﺷﺘﻪی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ در ﺑﻮزار ﭘﺎرﯾﺲ و اﺳﺘﺎد ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫُ رن ،اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
وﺻﯽ »ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ« داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
وی در اﺑﺘﺪای ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺧﻮد را وﮐﯿﻞ و ّ
»ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎ داﻧﺸﮑﺪهای درﺳﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ  ۲۰۰ﻧﻔﺮ از آن ﻓﺎرغاﻟﺘّﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﺸﺎن ﻣﺸﻬﻮرﻧﺪ .ﻣﺎ از  ۴۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺎر را ﴍوع ﮐﺮدﯾﻢ و
اﺣﯽ داﺧﻠﯽ“ اﺳﺖ! ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت
ﻫﻨﻮز ﻋﻨﻮان ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ”ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ“” ،ﻃ ّﺮ ِ
ﮐﺎر ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ ،ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮدهﻓﺮوﺷﻬﺎ و ﭘﺎرﭼﻪﻓﺮوﺷﻬﺎ رﻗﯿﺒﺎن ﻣﺎ در آن
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﻪی ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن را ﮐﺸﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻼﻗ ّﯿﺖ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻋﺎدت ﺑﻪ
را ﯾﺎد ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدامنﺎن متﺮﯾﻦ ﺗﺨ ّﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢّ .
ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺪارﯾﻢ و ﻓﻘﻂ ﮐﺘﺎب را ورق ﻣﯽزﻧﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾامن
اﯾﻦ را آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﴩ ﮐﻤﯽ ﺑﻬﱰ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ وﻗﺘﯽ  ۵۰ﻣﱰ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﯽ دارد ،ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺧﻔﻪ ﻧﺸﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ «.وی اداﻣﻪ داد:
»ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ ،ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت در و دﯾﻮار ﻧﯿﺴﺖ ،و از ﭘﻼن و ﻧﻘﺸﻪ و ﺟﺪاﯾﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻓﻀﺎﻫﺎ و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺣﺎل و ﻫﻮا ﴍوع ﻣﯽﺷﻮد .اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮم ﺣﺮﻓـﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ
ﺑﺰﻧﻢ .ﺑﻪ ﻗﻮل آﻧﺪره ژﯾﺪ ،ﻫﻤﻪی ﺣﺮﻓﻬﺎ زده ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻦ
آﻧﻘﺪر ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ اﺛﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻔﺖ .ﺑﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﻫﯿﺌﺖ داوران
ﻧﯿﺰ ﺗﱪﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ  ۱۸۰ﭘﺮوژه را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻌامر داﺧﻠﯽ ،ﻣﺜﻞ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﻨﺤﴫﺑﻪﻓﺮد ﻣﻌامر اﺳﺖ؛ ﭼﻮن اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز،
ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻌامر داﺧﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧ ّﻘﺎشّ ،
ﻣﻮزﯾﺴﯿﻦ و ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘّﺎ ﯾﮏ ﮔﻠﺪان زﯾﺒﺎ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۴۰ﻣﱰی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﯾﮏ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ را ﻫﻨﻮز ﮐﺴﯽ
ﻣﺆﺳﺴﻪی
ﺟ ّﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮم ﯾﮏ ﺧﱪ ﺧﻮش ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ّ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻫﻠﺴﯿﻨﮑﯽ ،ا ّو ْل ﻣﻌام ِر داﺧﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﻣﻌامر را «.ﮐﴪاﯾﯽ
ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﺶ ﮔﻔﺖ» :ﺷام  ۹۰درﺻﺪ از روز را در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی
ﻣﻌامری ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻟﺒﺎس ﺷام ،ﮐﻔﺶ ﺷام ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﻮار اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﻌامری
اﺳﺖ و ﺷام ﮐﻤﱰ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪّی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
و ﻫﻨﻮز ﻣﺎ در ﮐﺶ و ﻗﻮس اﺳﻢ اﯾﻦ ﻣﻌامری ﻣﺎﻧﺪهاﯾﻢ و ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﺎم
اﯾﯽ ﺑﻨﺎ“ را ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬارﯾﻢ«.
”درونﭘﯿﺮ ِ
وی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻧﴩ ّﯾﺎت در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻧﻘﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
»ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪای را در ﻣﯿﺎن
ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ و آن ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻧﻘﺪ اﺳﺖ .در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻘﺪ ،ﻣﻨﻔﯽﻧﮕﺮی
و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ اﺳﺖ .ﻧﻘﺪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﺟﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﴍوع ﻧﺸﻮد ارزش ﻧﺪارد.
ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا در ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫرنی ،ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ دﯾﺪه ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﻫرنی ﺑﻪ ﻧﻘﺪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد .ﻣﻦ در ﻣﺠ ّﻼت ﺳﯿﻨام ،ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪهام؛ وﻟﯽ ّ
ﯾﮏ ﻋﺪه در ﻃﺒﯿﻌﺘﺸﺎن اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎغ زﯾﺒﺎ
ﺑﱪﯾﺪ ،دﯾﻮار رﯾﺨﺘﻪی ﺗﻪ ﺑﺎغ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارزﺷـﻬﺎ را
ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و اﯾﺮادﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ” ،ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ،ﻣﺮدهاﻧﺪ “.ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﻘﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ «.اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻌامری و ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ورزﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ دارﯾﻢ و اﯾﻦ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻮاد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﴍق و ﻏﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮد
ﭼﻮب ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻦ دمل ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺷﺶ
داﺧﻠﯽ ﺟ ّﺪیﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ در ﮐﺎر ﻣﻌامر دﺧﺎﻟﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌامری
ْ
ﺷﻮد و ﻧﻪ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻬﱰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ
وی در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﺎد ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎﻧﯽ را زﻧﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ّ
رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﴪاﯾﯽ ﮔﻔﺖ» :در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﻮار ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﻮا ِر ﻫﻤﻪی ﻣﻌامران
ﺑﻮده اﺳﺖ ،دﮐﱰ ﻣﺤ ّﻤﺪﮐﺮﯾﻢ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ،ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده و اﺳﺎﻣﯽ متﺎم ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ
و ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻌامری را درآورده و ﮐﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ  ۹۹درﺻﺪ ﻣﻌامران ﻧﺪاﻧﻨﺪ و
ﺟﺎ دارد ﯾﺎد اﯾﻦ ﭘﯿﺮ دﯾﺮ ﻣﻌامری اﯾﺮان ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻗﺮ آﯾﺖاهللزاده
ﺷﯿﺮازی ﮐﻪ ﻣﺠ ّﻠﻪی اﺛـﺮ را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد و متﺎم ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﮐﺎرﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ«.
ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺎن ﮐﴪاﯾﯽ ،ﺣﺎﴐان ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ آﺑﮕﯿﻨﻪی ﻫﺘﻞ ُاﳌﭙﯿﮏ دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ،ﺑﺮای دﻗﺎﯾﻘﯽ اﺳﱰاﺣﺖ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ د ّوم اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺷﺎﻣﻞ اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ و ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎﯾﯽ از آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺑﻮد .در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ منﺎﯾﻨﺪهی ﻫﯿﺌﺖ داوران ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﻫﯿﺌﺖ داوران
را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد .ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻧﺎﻇﺮﻋﻤﻮ ،ﺑﻪ منﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ داوران،
ﺿﻤﻦ ﺗﺸ ّﮑﺮ از ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺆ ّذن ﺑﺮای ﴍﮐﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﯾﺸﺎن در ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ،
ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﻫﯿﺌﺖ داوران ﭘﺮداﺧﺖ .وی ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﻫﻢ ،ﻧﻪ ﻣﻦ و ﻧﻪ ﺑﻘﯿﻪی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ داوری ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ منﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ُﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﺛﺎر را داوری
ﮐﺮدهاﯾﻢ«.
ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎﻇﺮﻋﻤﻮ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎی اراﺋﻪﺷﺪه در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺑﺮای ﺣﺎﴐان ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .و ﺑﻌﺪ از آن ﻟﻮﺣﻬﺎی ﯾﺎدﺑﻮدی ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﯽزاد و رﺣﯿﻤﯽ ،دو
ﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ا ّوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ داوران ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ
ِ
ﻧﺎﻇﺮﻋﻤﻮ ،ﺣﻤﯿﺪ ﮔﺎ ُزر ،رﺿﺎ داﻧﺸﻤﯿﺮ و ﻋﻠﯽ ﺧﺎدمزاده ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ،ﺟﻌﻔﺮ
ﺗﻮﺳﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
وزﯾﺮزاده ،ﻓﺮﯾﺪون ﮐﴪاﯾﯽ و ﮐﺎﻣﺮان ّ
ﻫﻤﺮاه اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ داوران ،ﺟﻮاﯾﺰ و ﻟﻮﺣﻬﺎی ﺗﻘﺪﯾﺮ را ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻫﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
اﺣﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ را از ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﻃﺮﺣﯽ از
رﺷﯿﺪﭘﻮر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی ِ
ﺑﺨﺶ ﻃ ّﺮ ِ

ﻧﺎﴏ ﺑﺘﻮﯾﯽ و وﺣﯿﺪ ُزﻟﻔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد .اﯾﻦ دو ﻃ ّﺮاح ﺑﺮﻧﺪهی ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ﴎی ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﻫرن ﻣﻌامری و ﴎی ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ و ﻣﻌامری
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻃﺮح ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی دﯾﮕﺮ
اﻧﺘﺸﺎرات ﻫرن ﻣﻌامری ﺷﺎﻣﻞ  ۲۰ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ّ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻃﺮﺣﯽ از ﻋﻠﯽﻣﺤ ّﻤﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،ﴎی ﮐﺎﻣﻞ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﻫرن ﻣﻌامری و  ۲۰ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب اﻧﺘﺸﺎرات ﻫرن ﻣﻌامری را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﺑﺨﺶ ﻃ ّﺮ ِای ﺻﻨﺪﻟﯽ ،ﻃﺮﺣﯽ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻮﻣﻮﻧﺪی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح ا ّول در ِ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻼس درس ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه آن ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﺤ ّﺮک،
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻮﻣﻮﻧﺪی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ا ّول ﺑﺨﺶ
ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﺪﯾﺲ و
ﺳﺎدﮔﯽ اﺛﺮ،
ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺪ .ﻫﯿﺌﺖ داوران ،دﻻﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ اﺛﺮ را »ﻧﻮآوری،
ِ
ﺟﺰﺋ ّﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻗﺎﺑﻠ ّﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ و ﻧﺤﻮهی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺼﺎﻟﺢ« ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻃﺮح ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﻃﺮﺣﯽ
از ﭘﺎرﺳﺎ اَردَم و ﻣﺤ ّﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺪّوﺳﯽ )ﴍﮐﺖ ﻃ ّﺮاﺣﺎن زاو( ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ،ﴎی
ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﻫرن ﻣﻌامری و  ۲۰ﻋﻨﻮان از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻧﴩ ﻫرن ﻣﻌامری را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮد .دو ﻃﺮح ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺸﱰک از ﻋ ّﺒﺎس رﯾﺎﺣﯽﻓﺮ و
ﻓﺮیﻧﺎز رﺿﻮیﻧﯿﮑﻮ و ﻃﺮﺣﯽ از ﮐﺎﻣﺮان ﺻﻔﺎﻣﻨﺶ )ﴍﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺻﻔﺎﻣﻨﺶ
و ﻫﻤﮑﺎران( ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺪام ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ،ﴎی ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﻫرن ﻣﻌامری و ۲۰
ﻋﻨﻮان از ﮐﺘﺎﺑـﻬﺎی ﻧﴩ ﻫرن ﻣﻌامری را ﺑﻪ ﻃ ّﺮاﺣﺎﻧﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.
ﺟﺎﯾﺰهی ا ّول در ﺑﺨﺶ ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻬﺰادی از ﮔﺮوه
ﻃ ّﺮاﺣﯽ ُرخ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ۴۰۰
ﻣﱰ ﻣﺮ ّﺑﻊ واﻗﻊ در ﻫﻔﺖﺣﻮض ﻧﺎرﻣﮏ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد رﻧﮕﻬﺎی ﺷ ّﻔﺎف
وﺳﯿﻊ ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ در ﺳﻄﻮح ْ
ﺟﺎﯾﺰهی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ،ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﺑﻮد .ﻫﯿﺌﺖ داوران دﻻﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﺷ ّﻔﺎف و ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﻣﺒﻠامن و

ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻧﺎﻇﺮﻋﻤﻮ در ﺣﺎل ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﯿﺎﻧ ّﯿﻪی ﻫﯿﺌﺖ داوران
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ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻃ ّﺮاﺣﯽ ،اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﻫامﻫﻨﮕﯽ و ﺟ ّﺬاﺑ ّﯿﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
منﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ و داﺧﻠﯽ ،ﺣ ّﺪاﮐرث ﺑﻬﺮهوری از ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻃ ّﺮاﺣﯽّ ،
ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋ ّﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺎن و ﺧﻠﻮص و
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدیّ ،
ِ
اﺛﺮ ،اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺠﻬﯿﺰات روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﴎﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ،اﺳﺘﻔﺎدهی
ﻣﻄﻠﻮب از دﯾﻮارﭘﻮﺷﻬﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻧﮓ در ﻓﻀﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ.
❊❊❊
در اداﻣﻪ ،ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ آﻗﺎﯾﺎن رﺣﯿﻤﯽ ،ﺧـﺎﻧﯽزاد و دو ﻃ ّﺮاح ﺑﺮﻧﺪهی
ﺟﺎﯾﺰهی ﻧﺨﺴﺖ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ و در
ﺣﯿﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ّ
ﺣﻀﺎر از منﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهدر ﺳﺎﻟﻦ آﺑﮕﯿﻨﻪی ﻫﺘﻞ ُاﳌﭙﯿﮏ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺣﯿﻤﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﴍﮐﺖ ﻣﺒﻠامن ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ،درﺑﺎرهی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﯾﻨﺪه
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ا ّول ﺑﻮد ،ﺑﺎ متﺎم ﺿﻌﻔﻬﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯿـﻬﺎﯾﺶ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﱰ ﺑﻮد ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﻃ ّﺮاﺣﯽ و ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؛ وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐ ّﻠﯽ ﻃ ّﺮاﺣﯽ را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در
ﻃ ّﺮاﺣﯽ دارﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی
ﺗﺠﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺨﺶ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫرنی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜ ًﻼ ﺟﺎﯾﺰهی ُاﺳﮑﺎر را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز منﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﺮﺑﺨﺶ ﺟﺎﯾﺰهی
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای دارد«.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرهی اﯾﺪهی ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آرزوی آﻗﺎی ﺧﺎﻧﯽزاد ﺑﻮد و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﻦ ﺣامﯾﺖ از
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮم ،اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺨﺼﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدّ .
ﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘّﻪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﻋﺪﯾﺪهای ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ؛ ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﴪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﴎﻣﺎﯾﻪدار دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
وﻟﯽ ﺧﻮب ،دوﺳﺘﯿﻬﺎی ﻗﺒﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆ ّﺛﺮ ﺑﻮد«.

ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ:
ﻋﻠﯽ ﺑﻬﺰادی ،ﮔﺮوه ﻣﻌامری رُخ ،ﻧﻔﺮ اوّل ﺑﺨﺶ ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ
ﮐﺎﻣﺮان ﺻﻔﺎﻣﻨﺶ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺻﻔﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﮑﺎران ،در ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ،از ﺳﻪ ﻃﺮح ﺑﺮﺗﺮ ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ
ﻋ ّﺒﺎس رﯾﺎﺣﯽﻓﺮد و ﻓﺮیﻧﺎز رﺿﻮی ﻧﯿﮑﻮ ،در ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ،از ﺳﻪ ﻃﺮح ﺑﺮﺗﺮ ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ
منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه ﻣﻌامری زاو ،از ﺳﻪ ﻃﺮح ﺑﺮﺗﺮ ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ
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ﻫﯿﺌﺖ داوران از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ:
ﻋﻠﯽ ﺧﺎدمزاده ،ﻣﻬﺪی ﻣﺆذن ،ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻧﺎﻇﺮﻋﻤﻮ ،ﺣﻤﯿﺪ ﮔﺎزر و رﺿﺎ داﻧﺸﻤﯿﺮ

رﺣﯿﻤﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺗﴫﯾﺢ ﮐﺮد» :ﺑﻬﱰ
اﺳﺖ آرزوﻫﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺣ ّﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻬﱰ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را از ﻣﺨ ّﯿﻠﻪﻣﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ وﺳﯿﻌﱰ
ﺷﺪه و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻬﱰ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺴﱰﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻻزم اﺳﺖ:
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮔﺮدش ﴎﻣﺎﯾﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ در
ﺑﺴﱰ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ آرزوﻫﺎ واﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .درﺳﺖ ﻫامنﻃﻮر
ﮐﻪ ﺳﯿﻨامی ﻣﺎ اﻣﺮوز ”ﺟﻬﺎﻧﯽ“ اﺳﺖ ،وﻟﯽ منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ”ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ“ را ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻨﺪ!« وی در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮهی ﮐﺎر ﻣﺒﻠامن ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد» :ﴍﮐﺖ ﻣﺒﻠامن
ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ و واردات اﺳﺖ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﺨﺶ واردات،
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را در ﺑﺨﺶ ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺷﺘﻪاﯾﻢ؛ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و آن ﻃﺮف
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘّﻪ ،ﺣﺪودا  ۲۰درﺻﺪ اﯾﻦﻃﻮر اﺳﺖ و  ۸۰درﺻﺪش را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘّﻪ منﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺨﺶ
ﻣﺒﻠامن ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﻃ ّﺮاﺣﯽ ّ
ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد؛ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ اراﺋﻪی
ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدم اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﺴﯽ اﻋﱰاض منﯽﮐﻨﺪ!«
ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻫرن ﻣﻌامری ،ﻧﯿﺰ درﺑﺎرهی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺧﺎﻧﯽزاد ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ّ
ﻣﺠ ّﻠﻪی ﻫرن ﻣﻌامری و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد» :ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ ﺑﺮای
ﺣﺲ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺠ ّﻠﻪی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از
ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﴩﯾﺎت ﻣﻌامری ،ﺑﻪﺷﺪّت ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ،در زﻣﯿﻨﻪی ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎرت ﺧﻮرد .ﻗﺒ ًﻼ ﯾﮑﯽ
اﺑﺘﺪا ،و ﺑﺎ ّ
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﺟﺮا ﺷﺪه؛ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ در
دو ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ّ
ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊﺗﺮی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻃ ّﺮاﺣﺎن داﺧﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﺟﺘامع ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ُﻫرن
ﻣﻌامری ﻣﻌ ّﺮﻓﯽ ،و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣامﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃ ّﺮاﺣﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﻌ ّﺮﻓﯽ
ﻓ ّﻌﺎﻟ ّﯿﺘﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔ ّﯿﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻃ ّﺮاﺣﯽﺷﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﺒﺎط
ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﻨﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﻌامر در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓ ّﻌﺎﻟ ّﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰی دارﻧﺪ؛ وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﺿﻌﻔﻬﺎی زﯾﺎدی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺎ ﺳﻌﯽ
ﮐﺮدهاﯾﻢ آﻧﺮا ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﻮامنﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﻫرن ﻣﻌامری و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ
و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ

ﮔﺰارش اوّﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ۱۳

ارﺳﺎل ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻃ ّﺮاﺣﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ و ﻧﻪ منﻮﻧﻪای از آﻧﻬﺎ را دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ.
وی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣامﯾﺖ ُارﮔﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد و از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻤﮑﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮑﺮدﯾﻢ؛ وﻟﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﱰ
وﺻﻔﯽ ﻣﺪﯾﺮ ّ
ﮐﻞ ﻣﺤﱰم دﻓﱰ ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﺗﺸ ّﮑﻠﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ،از ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح و ﻫﺪفﻫﺎ و
ﻧﻬﺎﯾﺖ ُﻟﻄﻒ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺠ ّﻮز ﺑﺮﮔﺰاری
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،در
ِ
ا ّوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫرن ﻣﻌامری ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ .ﺧﺎﻧﯽزاد اداﻣﻪ
داد» :ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ .داورﻫﺎ از ﻣﻌامران
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫرن ﻣﻌامری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﱰم ﴍﮐﺖ ﻣﺒﻠامن ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ متﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﻧﯿﺰ اﯾﺸﺎن اﺳﭙﺎﻧﴪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد،
ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد از ﻣﻌامران و ﻃ ّﺮاﺣﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎورﯾﻢ؛ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ را در ﺣ ّﺪ
ﺗﻮان رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ«.
ﻋﻠﯽ ﺑﻬﺰادی ،ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﺨﺶ ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ،درﺑﺎرهی ﻧﺤﻮهی
ﴍﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻫﻔﺖﺣﻮض ﻧﺎرﻣﮏ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻓﺎرغاﻟﺘّﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در رﺷﺘﻪی ﻋﻤﺮان ﻫﺴﺘﻢ و ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ را ﺧﺎرج از
داﻧﺸﮕﺎه دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهام .ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫرن ﻣﻌامری ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻣﻌﺘﱪی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺷامرهی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺠ ّﻠﻪی ﻫرن
ﻣﻌامری ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد«.
اﯾﻦ ﻃ ّﺮاح درﺑﺎرهی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی داوری ﮔﻔﺖ» :ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﱰم داوران ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب آﺛﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا دﺳﺖ
ﻣﺎ در ﮐﺎرﺑﺮد َﻣﱰﯾﺎل ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﻃ ّﺮاح و ﭘﯿامﻧﮑﺎر و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻧﻊ دﯾﮕﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﻪی ﴍاﯾﻂ را ﯾﮑﺠﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ
منﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺟﻮاﻧﺐ ﮐﺎر را ﺑﺮآورد ﮐﺮد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ داوران ﻣﺤﱰم
ﺣ ّﺪاﮐرث ﻫﻔﺘﺎد ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ آﯾﺘﻤﻬﺎی ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﮐﺎر را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﱰ ﺟﻮاﻧﺐ را ﻫامﻫﻨﮓ ﮐﻨﻢ و ﭼﻮن
اﺟﺮای آن ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺧﻮدم ﺑﻮدم ،ﺗﺎ ﺣ ّﺪی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭘﯿﺎده
ﮐﻨﻢ «.ﺑﻬﺰادی درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮای ﺳﺎلِ ا ّول
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻮد .درﺑﺎرهی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺷﺪن منﯽﺷﻮد در اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﺪه ،ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪَ ،ﻣﱰﯾﺎل ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺣﺘّﺎ
ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻮدﺟﻪی
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص منﯽدﻫﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ
ﻧﺪارد .درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ،ﭼﻮن َﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی در اﯾﺮان ﺟﺎ ﺑﺎز ﮐﺮده

ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ:
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻮﻣﻮﻧﺪی ،ﻧﻔﺮ اوّل ﺑﺨﺶ ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﻧﺎﴏ ﺑﺘﻮﯾﯽ و وﺣﯿﺪ ُزﻟﻔﯽ ،در ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ،از دو ﻃﺮح ﺑﺮﺗﺮ ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﻋﻠﯽﻣﺤ ّﻤﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ ،در ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ،از دو ﻃﺮح ﺑﺮﺗﺮ ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ
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ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺎن ﮐﴪاﯾﯽ ،ﺣﺎﴐان ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ
آﺑﮕﯿﻨﻪی ﻫﺘﻞ ُاﳌﭙﯿﮏ دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ،ﺑﺮای
دﻗﺎﯾﻘﯽ اﺳﱰاﺣﺖ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ.

اﺳﺖ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪای را َﴏف ﻃ ّﺮاﺣﯽ آن ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدم ﺑﺮای
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ را ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺳﻪ
ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری و اداری ،ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻮ ْﻣ َﻮﻧﺪی ،ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﺨﺶ ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﯿﺰ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﴍﮐﺖ در ا ّوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد» :ﻣﻦ ﭘﻮﺳﱰ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را در داﻧﺸﮕﺎه دﯾﺪم .اﺑﺘﺪا ﺧﯿﻠﯽ آﻧﺮا ﺟ ّﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ؛ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ
و ﺻﻨﻌﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ،دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﺣﻢ را ارﺳﺎل ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدم؛ وﻟﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادم در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﴍﮐﺖ
ﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻮد و در اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ا ّﺗﻔﺎﻗﯽ
ﻣﯽاﻓﺘﺎد و ﯾﮏ ﴍﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭼﻨﯿﻦ ارزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﺪ«.
اﯾﻦ ﻃ ّﺮاح ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رﺷﺘﻪی ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ،درﺑﺎرهی ﮐﯿﻔ ّﯿﺖ و ﺳﻄﺢ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :درﺑﺎرهی ﺳﻄﺢ داوری و ﮐﯿﻔ ّﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ﻣﻌﺘﻘﺪم اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ داورﻫﺎ ﻋ ّﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺸﺎن را ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن داد ارزﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﮐﺎر ﺑﻮده را دﯾﺪهاﻧﺪ و داوری ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪای ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای دﯾﺪن ارزﺷﻬﺎی ﮐﺎر از
ﻫﯿﺌﺖ داوری ﺗﺸ ّﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺳﻄﺢ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺧﻮب ﺑﻮد؛
زﯾﺮا ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺻ ًﻼ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﻄﺢ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد
و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ منﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﮔﺮوه ﻫرن ﻣﻌامری ﻗﻄﻌﺎً اﮔﺮ اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻣﯽرﺳﺪ .ﮐاماﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺖ«.
ّ
ﺣﻀﺎر ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ از آﺛﺎر ﺑﺮﺗﺮ ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
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THE FIRST INTERIORS COMPETITION:
THE JURY MANIFESTO

ﺑﯿﺎﻧ ّﯿـﻪی ﻫﯿﺌﺖ داوران
ا ّوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃـ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﻫُ ﻨـﺮ ﻣﻌامری )اﺳﻔﻨﺪ (۸۸
اﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺠ ّﻠﻪی ﻫرن ﻣﻌامری ،ا ّوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃ ّﺮ ِ
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در آن ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ، ۸۸/۱۱/۸ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ متﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ دﻓﱰ
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ داوران ﻣﺮ ّﮐﺐ از  ۴ﻧﻔﺮ از  ۵ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ داوری
ﻣﺠ ّﻠﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮدّ ،
ُ
ﻣﻨﺪرج در ﻓﺮاﺧﻮان )ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻧﺎﻇﺮﻋﻤﻮ ،ﺣﻤﯿـﺪ ﮔـﺎزر ،رﺿـﺎ داﻧﺸﻤﯿﺮ ،ﻋﻠﯽ ﺧﺎدمزاده( و
ﺣﻤﯿـﺪ دارﺳﺘﺎﻧﯽ منﺎﯾﻨﺪهی ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۸۸/۱۲/۳در ّ
ﻣﺤﻞ ﺧﺎﻧﻪی ﻫرنﻣﻨﺪان
ﻃﯽ ﺟﻠﺴﻪی دﯾﮕﺮی
ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ داوری ،ﻫﯿﺌﺖ داوران ّ
ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻫﺪاف ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺿﻤﻦ ﺗﺪوﯾﻦ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎر و ﻧﺤﻮهی ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﺨﺶ ّ
ﻣﺸﺨ ِﺺ زﯾﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ منﻮد.
و ﻗﻀﺎوت ،داوری را ﺑﻪ دو ِ
)اﻋﻢ از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،اداری و ﻋﻤﻮﻣﯽ(
 .۱ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ّ
 .۲ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ
اﻫﺪاف ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ )در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ(:
 .۱ﺗﺮوﯾﺞ و اﺷﺎﻋﻪی ُاﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ
 .۲ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔ ّﯿﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در اﻣﺮ ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ
 .۳ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﴐورت اﺳﺘﻔﺎده از
ّ
ﺣﺴﺎس منﻮدن دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﻋﻢ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن،
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنِ اﯾﻦ رﺷﺘﻪی
ّ
ّ .۴
ّ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﯾﺠﺎد
ﮐﻞ
در
و
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ّ
 .۵اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ و رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎمل ﺑﯿﻦ ﻃ ّﺮاﺣﺎن و ﻣﻌامران داﺧﻠﯽ
 .۶اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﻣﻌ ّﺮﻓﯽ ﻓ ّﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮای اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺟﻮان
 .۷آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻃ ّﺮاﺣﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﻧﺴﻠﻬﺎی ﻗﺒﻠﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ
داوری ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﺨﺶ ّ
در ﴍوع داوری از ّ
ﮐﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺤﻮﯾﻞﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻌﺎً  ۱۹۶ﻃﺮح ﺑﻮد ۱۳ ،ﻃﺮح
در دو ﺑﺨﺶ ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ و ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻋﻼمﺷﺪهی ﻗﺒﻠﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻘ ّﯿـﻪی ﻃﺮﺣﻬﺎ در دو ﺑﺨﺶ ﻃ ّﺮاﺣﯽ
داﺧﻠﯽ )۱۴۸ﻃﺮح( و ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ) ۳۵ﻃﺮح( ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
در اﺑﺘﺪا ،ﻫﺮ ﯾﮏ از داوران ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﺤﻮهی ﻗﻀﺎوت،
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ﻃﺮﺣﻬﺎی ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪه را ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ در
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﻀﺎوت ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮات و ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎی اراﺋﻪﺷﺪه ّ
ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ِ
ﺗﻮﺟﻪ داوران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﴍح زﯾﺮ ﺗﻬ ّﯿـﻪ ﮐﺮد:
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ّ
ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮح
ّ .۱
 .۲ﺧﻼﻗ ّﯿﺖ و ﻧﻮآوری در اﯾﺪهی ﮐـ ّﻠـﯽ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻃﺮح
 .۳ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ِ
 .۴ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﺎﴏ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻇﺮﻓ ّﯿـﺘﻬﺎی ﻃ ّﺮاﺣﯽ
ّ .۵
 .۶ﺣﺪّاﮐرث ﺑﻬﺮهوری از ﻓﻀﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح
ّ .۷
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨّﺎوری
 .۸ﻧﺤﻮهی ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺼﺎﻟﺢ و ّ
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋ ّﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح
ّ .۹
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺬاﺑ ّﯿﺖ و ﺗﻨ ّﻮع در ﻋﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح
ّ .۱۰
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ در ﻃ ّﺮاﺣﯽ
ّ .۱۱
 .۱۲ﺳﺎدﮔﯽ ،ﺧﻠﻮص و ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮدنِ اﺛﺮ
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺒﻠامن اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه در ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻔﭙﻮﺷﻬﺎ ،دﯾﻮارﭘﻮﺷﻬﺎُ ،ﻣـﺒـﻞ
ّ .۱۳
و ﺻﻨﺪﻟﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎ ،رﻧﮕﻬـﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ؛ ﭘﺲ از
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ داوران ،دور د ّوم ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ آن ّ
اراﺋﻪﺷﺪه آﻏﺎز و ﺣﺬف ﯾﺎ راﻫﯿﺎﺑﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻓﻮقاﻟ ّﺬﮐﺮ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ داوران ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۳۶
ﻃﺮح از ّ
ﮐﻞ  ۱۴۸ﻃﺮح ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪی ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪی دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﺟﺰﺋ ّﯿﺎت ﺑﺎ ﻋﮑﺴﻬﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از ﯾﮑﻄﺮف و ﺑﺮرﺳﯽ ارزﺷﻬﺎی ﻃ ّﺮاﺣﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از  ۳۶ﻃﺮح راهﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺪاد  ۱۳ﻃﺮح ﺑﺮای
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ :ﻫﯿﺌﺖ داوران در ﺟﻠﺴﻪی داوری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺧﺎﻧﻪی ﻫرنﻣﻨﺪان
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻧﺎﻇﺮﻋﻤﻮ
ﺻﻔﺤﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ :ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﯿﺎﻧ ّﯿـﻪی ﻫﯿﺌﺖ داوران ّ

ﴎاﻧﺠﺎم در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭼﻬﺎرم ،ﭘﺲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﯿﺰدهﮔﺎﻧﻪی ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﺗﻌﺪاد  ۴ﻃﺮح ﺑﻪ ﺷامرهﻫﺎی  ۱۳۳ ،۷۲ ،۶۷ ،۳۴ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی
ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﺷ ّﻔـﺎف و ﻫامﻫﻨﮕﯽ
ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷامره ) (۳۴ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ.۱ :
ِ
ِ
درﯾﺎﻓﺖ ِ
ﻣﺒﻠامن و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺷﺪه؛  .۲اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺼﺎﻟﺢ؛  .۳ﻫامﻫﻨﮕﯽ و
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ
ﺟ ّﺬاﺑ ّﯿﺖ منﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ و داﺧﻠﯽ؛  .۴ﺣ ّﺪاﮐﺜـﺮ ﺑﻬﺮهوری از ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻃ ّﺮاﺣﯽ؛ ّ .۵
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋ ّﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ؛  .۷ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺎن و ﺧﻠﻮص و ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮدنِ اﺛﺮ؛
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی؛ ّ .۶
 .۸اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺠﻬﯿﺰات روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﴎﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ؛  .۹اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﻄﻠﻮب
از دﯾﻮارﭘﻮﺷﻬﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻧﮓ در ﻓﻀﺎ ،از ﻃﺮف ﻫﯿﺌﺖ داوران ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی درﯾﺎﻓﺖ
ﺟﺎﯾﺰهی ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻫﯿﺌﺖ داوران ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺤﻮﯾﻞﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روش ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار داد .ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ داوری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
از ﻗﻀﺎوت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪﺷﺪه ﺑﺮای داوری ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:
 .۱اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازهﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 .۲راﺣﺘﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح
 .۳ﺳـ ُﺒـﮑﯽ
 .۴اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ
در ﺑﺮرﺳﯽ ا ّوﻟﯿﻪی ﻃﺮﺣﻬﺎی رﺳﯿﺪه ،منﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه و آﺷﻨﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
ﻗﻀﺎوت
داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮد ،از دور رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از
ِ
ﻣﺮﺣﻠﻪای و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓنت ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ،ﻫﯿﺌﺖ داوران ﺳﻪ ﻃﺮح از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﺷامرهﻫﺎی  ۳۰ ، ۱۶ ، ۲را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی درﯾﺎﻓﺖ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺑﯿﻦ
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻃﺮح ﺑﻪ دﻟﯿﻞ:
 .۱ﻧﻮآوری
ﺳﺎدﮔﯽ اﺛﺮ
.۲
ِ
اﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 .۳ﺟﺰﺋ ّﯿﺎت اﺟﺮ ِ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ
 .۴ﻧﺤﻮهی
ِ

 .۵ﻗﺎﺑﻠ ّﯿ ِﺖ ﺗﻐﯿﯿ ِﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده
ﻃﺮح ﺷامرهی ) (۲را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی
درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰۀ ا ّول داﻧﺴﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃ ّﺮاح ﺗﻮﺻﯿﻪ
ِ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ و ﺑﺪﯾﻊ ﺑﻮدنِ ﻃﺮح ،اﻣﮑﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺛﺮ در ﺟﺰﺋ ّﯿﺎت اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه را
منﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ّ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺗﻮﺳﻂ
اﺣﯽ داﺧﻠﯽ ّ
ﻫﯿﺌﺖ داوران ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از اﯾﺪهی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃ ّﺮ ِ
ﺣﺎﻣﯽ
ﻣﺠ ّﻠﻪی ﻫرن ﻣﻌامری و
ﻣﺤﱰم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ﺳﻮدﻣﻨﺪی اﺳﺘﻤﺮا ِر آن در
ِ
ِ
ِ
آﺗﯽ ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ،ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﮑﻮﻧﺖ،
ﺳﺎﻟﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽمنﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ِ
ﮐﺎر ،اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ،ﻓﻀﺎﻫﺎی منﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮ ّﻗﺖ و ﺣﺘّﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﴏ اﺻﻠﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﺰارده ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ّ
ْ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دارد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻓﻨّﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎ ِد ﴍﮐﺖ
وﺳﻌﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻗﺒﻞ از ﻗﻀﺎوت در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﺣﺠﻢ و
ِ
از ﻃﺮﺣﻬﺎی ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی
ﻼﻋﺎت ﻻزم را اﺳﺘﺨﺮاج و در اﺧﺘﯿﺎر داوران ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﮐﺎﻣﻞِ ﻃﺮحّ ،اﻃ ِ
ﻫﯿﺌﺖ داوران در ﺧﺎمتﻪ ﺳﻪ ﴍﮐﺖ ﮔﺮوه ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺳﻮن ،ﴍﮐﺖ اﯾﺘﺎل ﻓﻮم و ﴍﮐﺖ ﻟﯿﻮ
ﺗﺎب را ﮐﻪ در اﻣﺮ ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺪﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﻓ ّﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽمنﺎﯾﻨﺪ و در اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮری ﻓ ّﻌﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽداﻧﺪ.

ﮔﺰارش اوّﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ۱۷

INTERIOR DESIGN; THE WINNER

THE FIRST INTERIORS COMPETITION:

ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ا ّول ﺑﺨﺶ ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ

ﭘﺮوژهی ﺑﺎزﺳﺎزی :ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﻣﺮﮐﻦ
ﮔﺮوه ﻃ ّﺮاﺣﯽ و ﻣﻌﻤــﺎری ُرخ
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ۳۰×۱۳ﻣﱰ ﻣﺮ ّﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺣﻮض ﻧﺎرﻣﮏ در ﴍق ﺗﻬﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺠﺎری ﻫﻔﺖ ِ
و ﮐﺎرﺑﺮی آن از ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ .در ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌامری آن ارزش ﭼﻨﺪاﻧﯽ
اﯾﻦ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ّ
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺳﺎزهی ﺑﻨﺎ ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ و ﻇﺎﻫﺮ آن
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺠﻤﻬﺎی ﺳﺎده
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﻣﺪرن و ﻣﯿﻨﯿامﻟﯿﺴﺘﯽ ّ
ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺴﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻧﮓآﻣﯿﺰی
و ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺟ ّﺬاب آن ،ﻓﻀﺎی دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌ ّﯿﺖ
ﻣﺸﱰﯾﺎن ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .ﺑﺎ ّ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه و وﺳﻌﺖ آن روﯾﮑﺮدی ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔ ّﯿﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﻬﺎی ﻣﺘﻨ ّﻮع و ﻣﺘﻀﺎدّی از
ﻣﺼﺎﻟﺢ ،رﻧﮕﻬﺎ و ُﻓﺮﻣﻬﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﴎد و ﮔﺮم ،ﺷ ّﻔﺎف و

 ۱۸ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ در ﺑﺨﺶ ﻃ ّﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ

ﻧﺎم ﭘﺮوژه :ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﻣﺮﮐﻦ
ﻃ ّﺮاح ﭘﺮوژه :ﮔﺮوه ﻣﻌامری ُرخ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻬﺰادی ،ﻣﺮﯾﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻣﺠﺮی :ﮔﺮوه اﺟﺮاﯾﯽ ُرخ
ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ :اﻓﺸﯿﻦ ﯾﺨﭽﺎﻟﯿﻬﺎ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﻣﺪﯾ ِﺮ ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﻣﺮﮐﻦ ،ﻣﯿﻨﺎﯾﯽ
ﻣﮑﺎن :ﻧﺎرﻣﮏ ،ﺗﻬﺮان
ﻣﺴﺎﺣﺖ ۴۰۰ :ﻣﱰ ﻣﺮﺑّﻊ
ﺳﺒﮏ :ﻣﯿﻨﯿامﻟﯿﺴﻢ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه :ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۸۸
منﺎی ﺳﺎﺧﺘامن ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﺳﺎزی

