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 2  کشور مدارس تجهیز و توسعه نوسازي، سازمان

 ان و خردـجبه نام خـداوند 
 کزین برتر اندیشه برنگذرد

 »فردوسی«

 
 . نعمت مزید اندرش شکر به و است قربت موجب طاعتش که جل و عز را خداي منّت

 . ذات مفرّح آیدمی بر چون و است حیات ممدّ رودمی فرو که نفسی هر
 .واجب شکري نعمتی هر بر و است موجود نعمت دو نفسی هر در پس

 »سعدي«
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  همایش معرفی
 

زیرنظام  ۀنمودن اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامسازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور در راستاي اجرایی
گذشته نسبت  ادوارمعماري کشور، همچون  ۀنظران در عرصبدر نظر دارد با همکاري جمعی از صاح، 1تأمین فضا، تجهیزات و فناوري

، در اسفند ماه سال جاري »مدرسه ایرانی معماري ایرانی« المللیو سومین همایش بین همایش و نمایشگاه ملی دهمینبه برگزاري 
 اقدام نماید.

ده و به عنوان مکان آموزش و مدرسه در بستر ایران، اثرگذار بو معماري گفتمان بر که است هاییطرح شناسایی پی درهمایش،  نای
 ۀبرجست کارهاي به تنهانهایرانی  معماري ایرانی مدرسه همایش فضاي پرورش، به تعالی و تحول این حوزة فرهنگی کمک نمایند.

پاسخگویی به  براي را تعمیمی قابل و نوین هايحلراه که کندمی شناسایی را هاییپروژه بلکه ،نهدمی ارجمدارس  معاصر طراحی
 .سازندمی نمایانگرآموزش و ایفاي نقش مؤثر در جامعۀ محلی  ۀتوسع مشکالت

هاي ها و اصالته ارزش، با هدف دستیابی به مدارس با هویت، مزین بمعماري فضاهاي آموزشی ةان در حوزبدین منظور از عالقمند
 ه، ارسال نمایند.منظور ارائه در همایش و نمایشگاه و شرکت در مسابقخود را به آثارآید اسالمی، دعوت به عمل می ۀجامع

 

هاي مختلف، مورد گردد که این امر در بخشبرگزار می »محوریت طراحی مدرسه«هاي پیشین، با همایش دورة دهم، همانند دوره
 فراخـوان«و » فضاها مستندنگاري مسابقۀ«، »اجراشده هايمدرسه مسابقۀ«، »مدرسه طراحی مسابقۀ«گیرد؛ از جمله توجه قرار می

د و در نمایشگاه همایش، شد ماحصل آثار این مسابقات در دو روز همایش به بحث گذارده خواه». مرتبط با امر طراحی مدرسه مقاالت
 شود.عرضه می

  

                                                           
 زیر، قابل دسترس است: نشانیعمومی، در  رسمی و تربیت تعلیم نظام فناوري و تجهیزات فضا، تأمین زیرنظام برنامه 1

https://dres.ir/file/download/regulation/1643033694-.pdf 

https://dres.ir/file/download/regulation/1643033694-.pdf
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 3  کشور مدارس تجهیز و توسعه نوسازي، سازمان

 »مدرسه طراحی«مسـابقۀ 
 

 در طراحی نکات مورد توجه
 

) هویداست و این امر، معماري ایرانی مدرسۀ ایرانی( آنترین مسأله در سنوات مختلف برگزاري این مسابقه و همایش، در عنوان مهم
کنندة کمینۀ کیفیت مطلوب در معماري آن است، که تضمین در طراحی مدرسه 2الرعایهاستانداردها و مقررات الزمدر کنار توجه به 

هاي مطلوب براي معماري مدرسه همراه با خالقیت و نگاه به آینده است؛ از این رو همواره به دنبال خلق فضاهایی با بیشینۀ کیفیت
ها و همواره توسط طراحان و سازندگان در طراحیه بوده و سرلوحۀ همایش و مسابقبودن معماري، بودن مدرسه و ایرانیایرانیتأکید بر 

بودن بودن مدرسه و ایرانیایرانی«است. در این دوره نیز  گردیدهوجو هاي مختلف همایش، جستمستحدثات مدرسه، در دوره
 ترین نکتۀ مورد توجه طراحان خواهد بود.، مهم»معماري آن

 

 نیز مورد تأکید است: در ذیل این توجه محوري و اصلی، نکات زیر

 راحی این پروژهطهاي مؤثر بر گیري مدرسه و تحلیل مؤلفهبستر استقرار و شکل ،اقلیم و بوم هر منطقه )1

 مورد استفاده در مدرسه)آموزشی  برنامه و شیوة (مبتنی برمعماري برنامۀ فضایی و کالبدي  )2

 لیمح ۀجامع با ثرؤم ارتباط براي مناسب شرایط و امکانات داراي و محله کانون مثابۀ به مدرسه )3

 محیطی،زیست معیارهاي و و ...) رنگ، گروه سنی، جنسیتمباحث روانشناسی محیطی ( ،مدرسۀ سبز ،مفاهیم معماري پایدار )4
 مدارسدر  بهداشتی و ایمنی

 در مدرسه میرمستقیاثرگذار در آموزش غ يجزءفضاهاو  ، مبلمانمعماري داخلی )5

 )ارتباط با طبیعت و يو باز حیتفر (اهمیت فضاي باز و هدر مدرسبا تودة ساختمانی باز  يو فضا اطیحبین  تعامل )6
 
 

  

                                                           
 :، مقررات ملی ساختمان و ضوابط زیراز جمله 2
o متوسطه و ابتدایی مدارس همسان معماري ریزيبرنامه( آموزشی هايساختمان طراحی ضوابط عنوان: کشور، تحت ریزيبرنامه و مدیریت سازمان 697 شمارة نشریۀ( 
o ویژه) نیازهاي با کودکان آموزشی (مراکز آموزشی فضاهاي طراحی معیارهاي و ضوابط ضوابط عنوان: کشور، تحت برنامه و بودجۀ سازمان 734 شمارة نشریۀ 
o :اي و کار و دانش.حرفه و فنی هايهنرستان طراحی ضوابط نشریۀ سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور تحت عنوان 

https://dres.ir/file/download/regulation/1643034317-697.pdf
https://dres.ir/file/download/regulation/1643034421-734.pdf
https://dres.ir/arch/fa/regulation/589/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF
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 4  کشور مدارس تجهیز و توسعه نوسازي، سازمان

 طراحی سطوح و موضوعات مسابقه
 

 طوح مسابقهـس ردیف

 ات مسابقهوعـوضـم
o 3قبلاز شده طراحی 

o شیهما رخانهیدب يشده از سو یمعرف يهانیمدرسه در زم یطراح 

 بستر روستایی ريـبستر شه
 مدرسۀ عشایري /مدرسه در شرایط بحران طراحی

1 

 ايرفهــح
مشاور  مهندسینهاي دفاتر و شرکت •

 معماري و شهرسازي
 آزاد طراحــان •
مدارس  زیتوسعه و تجه ،يسازمان نوساز •

 کشور و ادارات کل تابعه

 یا و هنرستان، متوسطه ابتدائی، مدرسه طراحی •
 موجود هايزمین در شهري آموزشی هايمجتمع
 استان

 نیست.) قبول مورد تیپ طرح(
 سوي از شدهمعرفی هايزمین در مدرسه طراحی •

 همایش ۀدبیرخان
 کشور مدارس نوسازي کل ادارات براي مدرسه طراحی •

 هايفاخر/ طرح هايطرح سبز/ مدیریت هايطرح(
 ...) و کل ادارات شدهسپاريبرون

 هايزمین در کالسه 6 تا 1 روستایی مدارس طراحی •
 استان موجود

  .)نیست قبول مورد تیپ طرح(
 سوي از شدهمعرفی هايزمین در مدرسه طراحی •

 همایش ۀدبیرخان
 مدارس /يری(مدارس عشا نو يهادهیفضاها و اجزء •

 )و ... ساختهشپی و سبک

 جوییـدانش 2
 داخل و خارج از کشور يمعمار انیدانشجو •

 دیگر فضاهاي آموزشی، تربیتی و ورزشی دانش آموزان) و(مدرسه  هاي کارشناسی ارشدنامهپایان •
 همایش ۀدبیرخان سوي از شدهمعرفی هايزمین در مدرسه طراحی •

 

 
 

 طراحی:مسابقۀ در بخش و نحوة ارسال  درخواستی مدارك
 

ارائه  ، چاپ ورت افقیسانتیمتر به صو 50* 70) با ابعاد  Foam boardاز ورق فوم ( چارچوب 3در بخش طراحی، هر طرح بر روي حداکثر  )1
 گردد. 
 .تنمایشگاه مجازي الزامی اسنمایش آثار در ها براي طرح ) نقشۀfile(افزاري بستۀ نرم ۀارائ :1نکتۀ 
به همراه  pngو فرمت   dpi = 70 مگا بایت و با 5) چارچوب آثار، در حجم هر چارچوب معماري، حداکثر file(افزاري بستۀ نرم :2نکتۀ 

 از طریق لوح فشرده، به دبیرخانه ارسال گردد.، 5در بند دارك و مستندات درخواستی دیگر م
  الزامی است.ح کافی) (به مقیاس مناسب و با وضو ها، پرسپکتیوها (داخلی و خارجی)، تحلیل طرح و سایت پالنها، نماها، برشپالن )2

دیوار مدرسه رو جنب مدرسه، دسترسی سواره و یا پیادة مجاور اي باشد که عالوه بر نمایش فضاي باز، تا پیادهترسیم پالن همکف باید به گونه :1ۀ نکت
 روي سمت مقابل را نیز در بر بگیرد.و حتی تا پیاده

 خص شوند.ها (تا جاي ممکن) مشدر پرسپکتیوهاي خارجی، محیط اطراف مدرسه و همسایگی :2نکتۀ 
جدول برنامۀ ضمن عرضۀ  کهاي بر روي شیت(ها) ارائه گردد به گونه یادداشت یک قالب دراین بیانیه باید  الزامی است. طراحی بیانیۀ ارائۀ )3

  باشد. نهایی طرحبه رسیدن روند و طراحی در طراحان توجه مورد اتکن و طراحی مسألۀ گویاي فضایی کلی،
 د.چنانچه حسب ضرورت و تشخیص طراح یا تیم طراحی، برنامۀ طراحی تغییر یافته است، الزم است در این بیانیه، اعالم گرد نکته:

 

                                                           
 و با مالکیت آموزش و پرورش باشد.» واقعی و بدون معارض«زمین مورد طراحی، بایستی  نکته: 3
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 5  کشور مدارس تجهیز و توسعه نوسازي، سازمان

سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور،  )portalدرگاه (طراحی به  ۀمسابق) Site(زمین و بستر ) download( دریافت پوشۀبراي  )4
 لینک دریافت)(مراجعه کنید. 

و  jpgو ) 50* 70ابعاد  (در dwg، psd، pdfصورت )، مدارك و مستندات و توضیحات طرح، بهfileافزاري (هاي نرمبستهارسال تمامی  )5
 یا    file (Wordافزاري (نرممدارك) در قالب بستۀ  3شده در بند عکس و مشخصات طراح و همچنین گزارش طرح (بیانیۀ طراحی؛ اشاره

PowerPoint،الزامی است.» مدرسۀ ایرانی معماري ایرانی«براي چاپ در کتاب  در قالب لوح فشرده، ، قبل از برگزاري داوري 
 نشانیهاي خود به طرح jpgو ) 50* 70ابعاد  (در dwg ،pdf)، fileافزاري (هاي نرمتوانند با ارسال بستهکنندگان خارج از کشور میشرکت )6

 همایش، در مسابقه شرکت نمایند. ۀالکترونیکی دبیرخان
 در بخش دانشجویی الزامی است. هاي کارشناسی ارشدنامههاي پایانید طرحؤارسال مدارك و مستندات مرتبط و م )7
 خودداري گردد. يطور جدبه اندشدهشرکت داده ایرانی معماري ایرانی، ۀهمایش و نمایشگاه مدرس ۀدر ادوار گذشتهایی که از ارسال طرح )8
 مدارك ارسالی به دبیرخانه، عودت داده نخواهد شد. )9

 
  

https://dres.ir/arch/fa/page/727/site
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 6  کشور مدارس تجهیز و توسعه نوسازي، سازمان

 »4اجراشده هايمدرسه«مسـابقۀ 
 

 فضاهايمدرسه و دیگر ( ات کل تابعهمدارس کشور و ادار زیتوسعه و تجه ،يسازمان نوسازشده توسط در این بخش، کلیۀ مدارس ساخته
 آموزشی، فضاهايمدرسه و دیگر ( سازرخَیَّ ی و مدارسدولت رِیغ، همچنین مدارس اخیر) سال 5 در شدهساخته ورزشی و تربیتی آموزشی،

 ، در یک بخش واحد، با هم رقابت خواهند کرد.اخیر) سال )15ده (پانز در شده ساخته ورزشی و تربیتی
 کشور، صورت خواهد گرفت. مدارس یزتجه و توسعه نوسازي، این بخش، توسط سازمانیافتن در مسابقۀ گزینش آثار براي شرکت

 
 

 هاي ارزیابیمبناها و شاخص
 

 :هاي عمومیشاخص )1
  اي/ وسعت.هاي منطقهدورافتادگی نسبت به مرکز استان و مرکز کشور/ نیاز منطقه/ دشواري

 :هاي طراحیشاخص )2
 بط معماري، معماري سبز و ...معماري ایرانی/ میزان استفاده از مصالح بومی/ انطباق با ضواکیفیت طرح، سازماندهی فضائی و انطباق با 

 :هاي اجرا و نظارتشاخص )3
 انطباق اجرا با طرح اولیه/ زمان اجرا به نسبت مساحت/ کیفیت اجرا/ پیچیدگی طرح.

 :هاي مدیریتیشاخص )4
ظارت شده به مساحت/ میزان استفاده از نیروهاي بومی/ مدیریت روند طراحی، نتمامتأمین مالی/ نسبت بودجه دولتی به غیر دولتی/ قیمت 

 هاي مکتوب.و اجرا و تهیۀ گزارش
 :هاي پس از اجراشاخص )5

 قه و محل/ افت اجرا/ تغییرات پس از اجرا.کنندگان و اهالی منطرضایت استفاده
 
 

 اجراشده مدرسه هاي در بخشو نحوة ارسال  درخواستی مدارك
 

 رائه گردد. ا ، چاپ وسانتیمتر به صورت افقی 50* 70) با ابعاد  Foam boardاز ورق فوم ( چارچوب 3هر طرح بر روي حداکثر  )1
 .نمایشگاه مجازي الزامی استنمایش آثار در ها براي طرح ) نقشۀfile(افزاري بستۀ نرم ۀارائ :1نکتۀ 
به همراه دیگر مدارك و  pngو فرمت  dpi = 70 مگا بایت و با  5) چارچوب آثار، در حجم هر چارچوب معماري، حداکثر file(افزاري بستۀ نرم :2نکتۀ 

 از طریق لوح فشرده، به دبیرخانه ارسال گردد. ،5در بند مستندات درخواستی 
 و ارائه در چارچوب آثار تکمیل کاربرگ اطالعاتی )2
شده الزم است شامل انتظام فضاهاي باز و بسته، شده/ عکس از مدرسۀ تماممراحل ساخت و تمامعکس از مجموعه (شامل و  5فیلم کوتاه )3

 ها)ها و پنجرهها و دربفضاهاي باز و فضاهاي بسته و جزئیات اجرائی نماها و فضاهاي داخلی شامل کف و دیوار و سقف
 حله، منطقه و شهراه نقشۀ موقعیت مدرسه در مهاي فاز یک و دو طرح مجموعه به همرنقشه )4

                                                           
 فضاهاي آموزشی، تربیتی و ورزشی دانش آموزانمدرسه و دیگر  - ٤
 استفاده نمود. QR Codeتوان از قابلیت هاي ارسالی، میبراي نمایش فیلم و یا کلیپ در چارچوب - ٥
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و  jpgو ) 50* 70ابعاد  (در dwg، psd، pdfصورت )، مدارك و مستندات و توضیحات طرح، بهfileافزاري (هاي نرمارسال تمامی بسته )5
) fileافزاري (مدارك) در قالب بستۀ نرم 2شده در بند ؛ اشاره کاربرگ اطالعاتی( طرح و پروژهعکس و مشخصات طراح و همچنین گزارش 

Word    یا PowerPoint،الزامی است.» مدرسۀ ایرانی معماري ایرانی«براي چاپ در کتاب  در قالب لوح فشرده، ، قبل از برگزاري داوري 
 طور جدي خودداري گردد.اند بهشدهاز ارسال پروژه هایی که در ادوار گذشتۀ همایش و نمایشگاه مدرسۀ ایرانی معماري ایرانی، شرکت داده )6
 ارسالی به دبیرخانه، عودت داده نخواهد شد.مدارك  )7

 
 اطالعاتی کاربرگ

 در حال حاضر -ب    و     در زمان طراحی -الف   گردند: کلیۀ اطالعات درخواستی در دو زمان ارائه می نکته:
 

 آموزيجمعیت دانش )3 نوع مدرسه )2 نام و موقعیت جغرافیائی مدرسه )1
 زیربنامساحت  )6 سطح اشغال (فضاي بسته) )5 مساحت زمین )4
 شرائط همسایگان و منطقه )9 تعداد طبقات زیرزمین )8 تعداد طبقات روي زمین )7

 شدهقیمت تمام )12 میزان استفاده از مصالح بومی )11 میزان انطباق مدرسه با ضوابط )10
   میزان تغییرات پس از اجرا )13
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 نقادانهمسابقۀ مستندنگاري 
 ... شناسیداي که میر مدرسههاي موفق و ناموفق دفضاها و گوشه

 
هایتاً به نحوي در آموزش و بزرگ که همۀ آنها ن متعدد کوچک وهاي اي از فضاها و مکانمدرسه، تشکیل شده است از مجموعه

 براي مناسبی رفتاري هقرارگا باید ،»نیست درس کالس به منحصر« البته که یادگیري و تربیت، مؤثر خواهند بود. مکان آموزشی،
 هايویژگی با متناسب طراوت، با و آفرینتحرك آور،نشاط زیبا، داشتنی،مدرسۀ دوست .باشد »تربیت و تعلیم« رویدادهاي و تعامالت
 و یادگیري فرآیند کنندهتسهیل باید یادگیري، و تربیت اصلی محیط عنوان معلمان، به و آموزاندانش روحی و سنی جنسیتی، جسمی،
 ان باشد. آن شخصیت رشد و سازنده تعامل آموزي،مهارت خالقیت، بروز در مؤثر و آموزاندانش تربیت

عنوان هاي رفتاري به چه میزان، موفق و یا ناموفق هستند و بهاینکه در مدارس موجود در شهرها و روستاهاي کشور، این قرارگاه
دارند یا ندارند، پرسش این مسابقه است. ، مناسبت »تربیت و متعلی« رویدادهاي و تعامالت هایی از فضاهاي مدرسه، چقدر برايگوشه

 عمل در را فضاها نآ قادرند خود زیستۀ مشاهدات مستمر و تجربۀ با که هستند کسانی بهترین آموزشی، فضاهاي اصلی کاربران
  .کنند شناسائی و داوري

 قرارگاه عنوانبه را خود هاي مدرسۀو مکان فضاها تا شوندمی فراخوانده آموزاندانش به همراه آموزشی مدیران و در این مسابقه، مربیان
  .معرفی نمایند ناموفق یا موفق رفتاري

هایی جا نگاه مسابقه به آن قابلیتکننده است، اما در اینشکی نیست که در هر رویداد آموزشی و پرورشی نقش مربی و مدیر تعیین
بت یا منفی معماري آن، الزم است ضمن معرفی هر مکان، به نکات مث است که معماري براي آن رویداد فراهم کرده است. از این رو

تر یاري تخاذ تصمیمات درستکه باعث موفق یا ناموفق بودن آن شده، اشاره گردد تا مجموعۀ این نکات، طراحان مدارس آینده را در ا
 نماید.

 
 و نحوة ارسال در بخش مستندنگاري فضاها درخواستی مدارك

 

 ارائه و پذیرد صورت دیگري ابزار هر یا و کاردستی کوالژ، نقاشی، کروکی، کوتاه، عکس، فیلم نوشته، با تواندمی مستندنگاري )1
 6.گردد

سانتیمتر به صورت  50* 70 ) باFoam Boardاز ورق فوم ( چارچوب 3بر روي حداکثر  توانداثر میهر قالب پیشنهادي ارائه:  )2
 ارائه گردد. چاپ و، افقی
 .تنمایشگاه مجازي الزامی اسنمایش آثار در ها براي طرح ) نقشۀfile(افزاري بستۀ نرم ۀارائ :1نکتۀ 
به همراه  pngو فرمت   dpi = 70 مگا بایت و با 5) چارچوب آثار، در حجم هر چارچوب معماري، حداکثر file(افزاري بستۀ نرم :2نکتۀ 

 از طریق لوح فشرده، به دبیرخانه ارسال گردد. ،3در بنددیگر مدارك و مستندات درخواستی 
موقعیت و مشخصات گوشه و قرارگاه  اثــر (از جمله، مدارك و مستندات و توضیحات )file(افزاري نرم هايهارسال تمامی بست )3

قبل از ندنگاري، صاحب یا صاحبان مستو عکس و مشخصات ،  jpgو  dwg، psd ،pdfصورت ، بهرفتاري موفق یا ناموفق)
 . الزامی است »مدرسه ایرانی معماري ایرانی«برگزاري داوري، براي چاپ در کتاب 

  مدارك ارسالی به دبیرخانه، عودت داده نخواهد شد. )4

                                                           
 استفاده نمود. QR Codeتوان از قابلیت هاي ارسالی، میبراي نمایش فیلم و یا کلیپ در چارچوب - 6
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  مقاالتفراخـوان 
 

 مقاالتو فرعی  اصلی محورهاي
 

 ست کهبه طرح معماري مدارس باشند. بدیهی فها، معطونظر بر آنست که مقاالت ارسالی، با تأکید بر مصداقدر این دورة همایش، 
تواند به عنوان بخشی از پشتوانۀ علمی مقاله می، معاصر ةدور رانیمدارس در ا يتحول کالبد ریسبررسی تدوین و یا تألیف مقاالت،  در

سیر تحول «، »دوران معاصر دهی فضایی مدارس درتیپولوژي سازمان«توان مسائلی همچون مد نظر قرار گیرد؛ از این رو در مقاالت می
سیر تحول حیاط و «، »هاي آموزشیهاي اموزشی و توسعۀ فناوريمثابۀ ظرف آموزش در تناسب با تحول در شیوهمعماري مدارس به

و  »شدهمدارس ساخته هاينگاريتک«و یا  »یر تحول جزءفضاهاي مدارس در طول زمانس« ،»فضاي باز در مدارس در دورة معاصر
 به مثابۀ محتواي پشتیبان بخش اصلی مقاله، مورد توجه و استفاده قرار داد. ...، را

 پشتوانۀ از بخشی عنوان به تواندمیدر این دورة همایش، نیز  »مدارس يوضع موجود معمارشناسی آسیب«همانند مطلب باال، مقولۀ 
 است. »طراحی معماري«و  »ریزي فیزیکی و کالبديبرنامه«، »مکانیابی«محدود به سه حوزة این مقوله  گیرد؛ قرار نظر مد مقاله علمی

 گردد:، به شرح زیر اعالم میهامقـاله فرعی و اصلی محورهايشده در باال، با نگاه اشاره
 

 بر مبناي سنت معماري ایرانی ایرانی طراحی مدرسه -الف 
o اصالت و بداعت در طراحی مدرسۀ معاصر 
o آن گیريشکل و استقرار معماري مدرسه و بستر 

 مدرسۀ آینده  -ب 
o مدرسه در ساختمانی تودة با باز فضاي و حیاط بین وشنودگفت  
o مدرسه حیاط در تفریح و بازي ۀخالقان محیط و طبیعت با ارتباط  
o محلی جامعۀ با مؤثر ارتباط براي مناسب شرایط و امکانات داراي و محله کانون مثابۀ به مدرسه 
o مدرسه پذیريانعطاف 

 مدرسه در استفاده مورد آموزشی شیوة و برنامه بر مبتنیطراحی معماري مدرسه  -ج 
o معماري کالبدي و فضایی برنامۀ 
o مصادیق بارز معماري مدرسه مبتنی بر زمانه و زمینه 

 (سیل/ زلزله/ ...)مدرسه و حوادث طبیعی  - د
o بر معماري و مکانیابی مدارس آنهاي برآمده از حوادث طبیعی و اثر نقش مدارس در کاهش بحران 
o معماري مدارس موقت 

 معماري داخلی و توسعۀ طراحی مدرسه - هـ
o طراحی رنگ در مدرسه 
o جزءفضاهاي اثرگذار در آموزش غیرمستقیم در مدرسه 

 حفظ و نگهداري مدارس پایا و ارزشمند موجود - و
o تعمیر و نگهداري مدارس معاصر و امروزین 
o  آنها آموزشیمرمت و احیاي مدارس تاریخی در زندگی جدید 
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 و نحوة ارسال  راهنماي نگارش مقاالت
 

 فرمائید: توجه دقت با زیر نکات به مقاله هر ارسال و ثبت انجام از قبل لطفاً
 شوند.گام دریافت و داوري می یکمقاالت در  )1
 (گان) مقاله خواهد بود.بیانگر دیدگاه نویسنده چرا که ،شودتدقیق فرعی مقاله بایستی  و اصلی محور )2
 مطالعه فرمایید. است، شده ، درجپیوست در که را مقاله نگارش و تهیّه راهنماي ابتدا )3
 .شودنمی داده اثر ترتیب ،باشند نشده تهیه مقاالت نگارش راهنماي بر اساس که مقاالتی به )4
 همایش مدرسه ایرانی معماري ایرانی خودداري گردد.گذشته ادوار  شده در مسابقاتمقاالت ارائهاز ارسال  )5
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 سایر اطالعات همایش
 این بخش مشتمل بر  موارد زیر است:

 مسابقه جوایز •
 آثار ارسال مهلت •
 مسابقه مقررات و شرایط •
 نمایشگاه و همایش برگزاري زمان •

 
 مسابقه جوایز

 
 در بخش طراحی:

 
، در دستور کار اجرایی ادارات کل قرار طراحی در قالب قرارداد مشاوره ها،از طی فرآیند تصویب نقشه، پس »ايحرفه«در بخش هاي برگزیده طرح
 گیرد.می

 طوح مسابقهـس ردیف
 ات مسابقهوعـوضـم

 بستر روستایی ريـبستر شه
 مدرسۀ عشایري /طراحی مدرسه در شرایط بحران

 ايحــرفه 1
 ریالمیلیون  300             نفر اول      •
 میلیون ریال 200    نفر دوم              •
 میلیون ریال 150       سوم           نفر •

 یلیون ریالم 200            فر اول     ن •
 میلیون ریال 150    نفر دوم              •
 میلیون ریال 100       سوم           نفر •

 دانشـجویی 2

 میلیون ریال 150            نفر اول      •
 میلیون ریال 100    نفر دوم              •
 میلیون ریال 70       سوم           نفر •
 میلیون ریال 50               چهارمنفر  •
 میلیون ریال 50                پنجم نفر  •

 

 :اجراشده مدرسه هاي در بخش

 گردد.میلیون ریال اهداء می 50کدام  به سه طرح برتر، هر

 در بخش مسابقۀ مستندنگاري 

 )و سایر مخاطبان فضاي مدرسه آموزدانش ،کنندگان در مسابقۀ این بخش (مربی، مدیر آموزشیبرندة مسابقه از میان شرکتاهداي لوح تقدیر به 
 میلیون ریال 100           نفر اول      •
 میلیون ریال 70    نفر دوم              •
 میلیون ریال 50       سوم           نفر •
 میلیون ریال 30               چهارمنفر  •
 میلیون ریال 30                پنجم نفر  •

 در بخش مقاالت

 گردد.میلیون ریال اهداء می 50کدام  به سه طرح برتر، هر
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 مهلت ارسال آثار:
 
 

 :اجراشده مدرسه هاي در بخشو نیز  در بخش طراحی آثار ارسال مهلت

o  1401ماه بهمن 19: تا هاطرح دریافتآخرین مهلت 
o 27/11/1401ها: روز داوري طرح 

 آثار در بخش مستندنگاري فضاها  ارسال مهلت

o  1401ماه بهمن 19تا : هاطرح دریافتآخرین مهلت 
o 27/11/1401ها: روز داوري طرح 

 مقاالت ارسال مهلت

o  1401دیماه  15ها (به صورت مقالۀ کامل): تا مقالهآخرین مهلت ارسال 
 

 شرایط و مقررات مسابقه
 

سازمان نوسازي، توسعه و  )portalدرگاه (نام، از طریق مراجعه به ثبت کاربرگصورت اینترنتی و با تکمیل نام و شرکت در مسابقه، به ثبت )1
 است.پذیر مکانا https://dres.ir/isa/fa نشانیتجهیز مدارس کشور به 

 . ارائه گردد اثرعنوان آثار ارسالی تنها با ذکر کد کاربري و  )2

 در صورت عدم رعایت موضوع مذکور، آثار ارسالی ارزیابی نخواهند شد. )3

 گردد.نام، متعاقباً اعالم میشروع ثبت )4

و یا کارفرماي  نوسازي مدارس استانکه با ادارات کل  شده توسط مهندسین مشاوريرح ارائهاي، چنانچه طحرفهطراحی  ۀمسابقدر بخش  )5
 یا شرکت ، شخص طراح معمارکننده در سایتنامثبت ،گرددمیقرارداد داشته است، ارائه  ان مدارس غیر دولتی)سسؤسسات خیریه، مؤخاص (م

مدرسه غیر  سسؤسس خیریه/ مؤو با معرفی کارفرماي خاص (م نام از طریق ایشانثبتضروري است و  استن مشاور مربوطه یمهندس
  صورت گیرد.) نوسازي مدارس استان مربوطه کل وقت مدیر /دولتی

و مربوطه مدیر کل نوسازي مدارس استان ، در خصوص پروژه هاي دولتی، کننده در سایتنام، ثبتهاي اجراشدهدر بخش مسابقۀ مدرسه )6
نام از طریق ثبتضروري است  و  می باشد کارفرماي خاص (مؤسس خیریه/ مؤسس مدرسه غیر دولتی) درخصوص مدارس غیردولتی، 

 ایشان و با معرفی طراح معمار و یا شرکت مهندسین مشاور پروژه صورت گیرد. 

 .شد خواهد اعطاء جوایز و اعالمدر مراسم اختتامیۀ همایش  ،همایش مختلف هايبخش برندگان اسامی )7

 

 

 

 

 

 

https://dres.ir/isa/fa
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 همایش و نمایشگاه برگزاريزمان 
 

o 1401 نیمه اول اسفندماه سال: همایشبرگزاري  زمان 
o  برگزاري همایش)(در محل  نیمه اول اسفندماه سال ه:نمایشگا برپاییزمان 
 

 همایش و نمایشگاه برگزاريمکان 
 

o گردد.رسانی میمتعاقباً از طریق وبسایت همایش، اطالعبرگزاري همایش:  مکان 
 
 
 

 
o تماس با دبیرخانۀ همایشهاي ها و راهنشانی: 

شریعتی، باالتر از پل رومی، خیابان شهید موسیوند، کوچه شهید لطیفی، سازمان نوسازي، توسعه و دکتر دبیرخانه: تهران، خیابان  نشانی •
 تجهیز مدارس کشور

 https://dres.ir/faسازمان:  درگاه نشانی •
 https://dres.ir/isa/fa همایش:  تارنماي نشانی •
 1933884883: کد پستی •
 3641/39519پستی: صندوق  •
 isa@dres.irپست الکترونیک:  •
  021-24572000: تلفن •

  

https://dres.ir/fa
https://dres.ir/isa/fa
https://dres.ir/isa/fa
mailto:isa@dres.ir
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 پیوست
 

 دهمین دوره همایش ملی مدرسۀ ایرانی معماري ایرانیمقاله براي و نگارش اهنماي تهیّه ر

 ) ��B Titr 16خط، فونت 2یا  1عنوان در (

 -----) ��B Titr 16یک سطر فاصله ( ----- 
 ) .دیرا با عالمت ستاره مشخص کن  رابط سندهینو( ، ...2، نویسنده دوم1نام و نام خانوادگی نویسنده اول

)B Nazanin,Bold,12pt( 
 نویسنده اول )یا سمت کاري(درجه علمی -1
 نویسنده دوم )یا سمت کاري(درجه علمی -2

... 
 )Times New Roman 10 pt. Italic(مسئول  سندهیپست الکترونیک نو نشانی

 -----) B Nazanin,10ptسطر فاصله ( 3 ----- 
 
 

 )B Nazanin,Bold,14pt(چکیده 
 طیدر مح جیو نتا پژوهشروش  ،اهداف، مســـأله انیبکلمه شـــامل  300تا  200 نیب دیبا یمقاالت فارســـ دهیچک

Word2003 ـــکل و مرجع در چک ،و ارائه گردد. از ذکر مقدمات و کلیات هیّته  2007ا ی ـــدهخودداري  دهیش و  ش
پرداخته آن، اساس کار، و میزان موفقیت این مطالعه با استناد به نتایج کار  دافلۀ مورد مطالعه و اهأمستقیماً به مس

شــود. متن  هیّته B Nazanin 12ptبا فونت  یمتن اصــل و B Nazanin 16 pt Bold . عنوان مقاله با فونتشــود
صله  دهیچک ست و  3,5با فا هاي ردیف شده نوشته سانتیمتر از سمت چپ کاغذ، با کناره 3,5سانتیمتر از سمت را

 باشد. از اشاره به مراجع در چکیده خودداري شود.  یک پاراگرافو فقط داراي  چکیده باید به تنهایی کامل. شود
 -----) B Nazanin pt12سطر فاصله ( 1 -----

 کلمه که با کاما از یکدیگر جدا شده باشند. 5تا  3 نیبهاي کلیدي: واژه
 -----) B Nazanin pt12سطر فاصله ( 1 -----

 
 .شروع مقاله (از ابتداي مقدمه به بعد) باید از صفحه بعد آغاز گردد****** توجه فرمایید که 

 
 

 )B Nazanin,Bold,14ptمقدمه ( -1
و نیز براي آنکه امکان ترکیب  مدرسۀ ایرانی معماري ایرانیدوره همایش ملی دهمین سازي مجموعه مقاالت به منظور یکسان

و انتقال فایل کامپیوتري آنها فراهم شود، الزم است که همۀ مقاالت با طرحی یکسان و کامالً هماهنگ تهیه و تایپ شوند. این راهنما 
قبول همایش تهیه نمایند. توجه شود که صورت ظاهري  کند تا مقالۀ خود را با طرح موردبه نویسندگان مقاالت فارسی کمک می

نام و نام خانوادگی 
نویسندگان به صورت 

 کامل ذکر شود.
نویسنده مسئول 
مقاله نیز با عالمت * 

 مشخص شود.

35 mm 35 mm 
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المقدور شامل مقدمه (بیان مساله)، پیشینه اصل مقاله باید حتیاین راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل تهیۀ مقاالت است. 
 صفحه ارائه گردد. 20ها، بحث و نتایج بوده و نهایت در پژوهش، روش پژوهش، یافته

 Bفارسی، از نرم افزار مایکروسافت ورد استفاده کنید. متن اصلی مقاله به صورت تک ستونی با قلم زبان براي تایپ مقاله به 
Nazanin  و اندازةpt. 12 با فاصله خطوط (single space) ها با قلم فونتتهیه شود. عنوان همۀ بخش B Nazanin  و اندازهpt. 

پررنگ تایپ شود. عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خط 12و اندازه  B Nazanin  ها با قلم فونتزیربخشپررنگ و عنوان  14
 cm 7/0ها باید داراي تورفتگی به اندازة گذاري شود. خط اول همۀ پاراگرافخالی فاصله از انتهاي متن بخش قبلی تایپ و شماره

 باشد.
 

 همایش هاي ارسالی به دبیرخانهنسخه -2
اي که مورد پذیرش قطعی یا شود. مقالهنتیجۀ داوري مقاالت از طریق اعالم در سایت همایش به نویسندگان مقاله اعالم می

گردد) بازنگري و تهیه اعالم می همایشگیرد، باید با توجه به تصحیحات احتمالی مورد نظر داوران، (که در سایت مشروط قرار می
اي باشد که در صورت نیاز بتوان به ) مجدداً ارسال شود. فایل مقاله باید به گونهpdf.*و doc.*مت شده و فایل مقاله کامل (با فر

دبیرخانه، از بررسی مقاالتی که مطابق این اي آن را باز کرد، پرینت گرفت یا به چاپخانه تحویل داد. راحتی و بدون کار اضافه
  دستورالعمل تهیه نشده باشند، معذور است.

 
 هاي خارجی در متن فارسیواژه -3

هاي خارجی هاي فارسی مصطلح و مصوب استفاده نمائید. در مورد ناماالمکان از معادلهاي خارجی، حتیها و نامبراي واژه
 دیآن ق یسینوشت، معادل انگل یدر بخش پبه صورت زیرنویس و یا و  يگذارهاي غیرمصطلح فارسی، واژه شمارهغامض یا معادل

 باشند. ISOالمقدور براساس استاندارد بایست حتیکار رفته در متن مقاله میهاي بهها و عالیم و اندیسهمچنین سمبل شود.
 

 هاپاورقی -3-1
هاي التین و پاورقی pt. 11و اندازة  B Nazaninچین با موارد فارسی و به صورت راست در صورت نیاز به درج پاورقی، همۀ

  نوشته شوند. pt. 9اندازة  Times New Roman قلمچین با به صورت چپ
 

 معرفی عالئم و متغیرها در متن -2-3
از آنجا که نیازي به درج فهرست عالئم و متغیرها در ابتداي مقاله نیست، بنابراین باید هر نوع متغیر یا عالمت به کار رفته در 

 متن مقاله، در اولین ارجاع به آن معرفی شود.
 

 ریاضی و روابطها فرمول -4
 Times Newکار رفته در آنها با قلمچین در یک یا چند سطر نوشته شود. همۀ متغیرها و اعداد بهها به صورت چپمتن فرمول

Roman با اندازه و ایتالیک ،pt. 12 گذاري شوند. شمارة هر فرمول در داخل پرانتز و شماره 1ها به ترتیب از تایپ شوند. همۀ فرمول
 در سمت راست سطر فرمول قرار گیرد. دو نمونه فرمول در زیر آمده است:

  )1( 
  )2( 

2mcE =
θθθ cossin22sin =

25 mm 25 mm 
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 واحدها -5

کنند، باید به یک نمودار را بیان می آیند، یا عنوان محورهايها میها و شکلهایی که در متن، جدولواحد اعداد یا کمیت
 ذکر شوند. SIهاي استاندارد و در سیستم صورت
 

 هاجدول -6
 B Nazanin pt10 bold چین در باالي جدول با قلم هر جدول باید داراي شماره، عنوان و مأخذ باشد، که به صورت وسط

شود، درج گردند. ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها ارجاع میشود. بهتر است جدولگذاري میشماره 1تایپ و به ترتیب از 
چین ) و اگر التین باشند به صورت چپنازك B Nazanin pt. 11چین (کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به صورت راست

(Times New Roman ۹ pt.) ها باید به صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند. ذکر واحد باید تایپ شوند. همۀ اعداد در جدول
ها در جدول الزامی است. هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد. یک نمونه جدول مطابق کمیت

 چین نسبت به طرفین کاغذ قرار گیرد.)د در موقعیت وسطدستورالعمل در زیر آمده است: (توجه شود که خود جدول نیز بای
 

 )مدرسۀ ایرانی معماري ایرانیمین دوره همایش ملی ده: شیوه نگارش منابع درون متنی در مقاالت؛ ماخذ (دبیرخانه 1جدول 
 انگلیسی فارسی مقاله منبع

 )Chandra, 2020: 8( ) 5: 1399، حسینی( یک نویسنده

 )Chandra and Kumar, 2020: 8( )5: 1399رضایی،  (حسینی و دو نویسنده

 )Chandra et al., 2020: 8( ) 5: 1399(حسینی و همکاران،  بیشتر از دو نویسنده

 
 ها و نمودارهاشکل -7

پررنگ  B Nazaninچین در زیر آن با قلم هر شکل و نمودار باید داراي شماره، عنوان (توضیح) و مأخذ باشد که به صورت وسط
شود، درج گردند. ها در داخل متن و در جایی که به آنها ارجاع میشود. شکلگذاري میشماره 1تایپ و به ترتیب از  pt. 10و اندازة 

ها توجه کنید که اندازة ها ارجاع شود. در تهیۀ شکلها الزامی است. در متن مقاله باید به همۀ شکلها در شکلذکر واحد کمیت
به قدر کافی بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، کامًال واضح و خوانا باشند.  (legend)ها ها و راهنماي منحنیها، کمیتهاعداد، واژ

هر شکل را با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهید. یک نمونه شکل و نمودار در زیر آمده است: (توجه شود که 
 چین نسبت به طرفین کاغذ قرار گیرند.) ها باید در موقعیت وسطنیز، همانند جدولها و نمودارها خود شکل

 

 
 ) ؟؟؟؟؟؟؟؛ مأخذ (مدرسۀ ....: تصویر سردر ورودي 1شکل
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 گیرينتیجه -8
 گیري پس از متن اصلی مقاله الزامی است.بندي و نتیجهوجود بخش جمع

 
 تشکر و قدردانی

 گیرد.اي تعلق نمیگیرد و به عنوان این بخش شمارهمراجع قرار میدر صورت نیاز، این قسمت قبل از 
 

 مراجع
بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گیرد و یا در انتهاي مقاله به ترتیب حروف الفبا قید میشود. هر مرجع بایستی حداقل یک مراجع

مشخصات هر مرجع به صورت کامل و در قالب استاندارد گیرد. اي تعلق نمیبه آن اشاره گردد.). به عنوان این بخش نیز شماره
 .Times New Roman pt و مراجع انگلیسی را با قلم pt. 11نازك  B Nazaninهاي زیر) ذکر شود. مراجع فارسی را با قلم (نمونه

اشاره به مراجع در داخل متن بایستی به صورتی (نام نویسنده، سال انتشار: صفحه) و در داخل پرانتز انجام نازك تایپ نمایید.  10
 شود. 

 
 ، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمتآمار و کارُبرد آن در مدیریت)، 1380آذر عادل،  مؤمنی منصور، ( -
 34-43، صص 10شماره با،یز يهنرها فصلنامه ،يدر شهرساز ییگرانهیزم ،)1380( نینو ،ییتوال -
 ، تهران: انتشارات نویسندهمبانی سازمان ومدیریت)، 1386حیدري تفرشی، غالمحسین ( -
 ششم، تهران: انتشارات مرکزيچاپ ، جلد اول، معماري ایران)، 1367عزیزي، مسعود و همکاران (  -
- Applegate, L.M., Austin, R.D., and McFarlan, W.F. (2003).Corporate Information Strategy & 

Management, International Edition, Sixth edition, McGraw- Hill. 
- Clarke, S. (2001). Information Systems Strategic Management, Anintegrated approach, Routledge, 

Taylor & Francis Group, London & New York. 
- Dohertya, N.F., Marplesa, C.G. and Suhaimib, A. (1999) Therelative success of alternative 

approaches to strategicinformation systems planning: an empirical analysis, Journal of Strategic 
Information Systems 8 .pp. 263–283. 
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