
  

  

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  به نام خدا

  ورزشي سازمان نظام مهندسي ساختمان - رفاهي –مسابقه طراحي معماري مجموعه تفريحي 

  )باشگاه مهندسان زنجان ( استان زنجان 

  :معرفي سايت 

  سايت مجموعه واقع در ضلع شرقي بلوار جاده گاوازنگ ، باالتر از دانشگاه علوم پزشكي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

برنامه 

  : مسابقه 

  93مهر  12    :اعالم مسابقه  - 1

  93 بهمن 27:     زمان تحويل  -2

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  : مدارك الزم جهت ارائه

 .   سايت پالن مجموعه - 1

 .  بعديداخلي و خارجي بنا در قالب تصاوير سهحجم پرسپكتيو  - 2

 .  ارائه ايده پردازي طرح - 3

 . كه طرح قابل فهم باشدصورتيها و نماها در مقياس مناسب بهها، برشپالن - 4

 . جانمايي فضاها و متراژ تقريبي هر فضا مشخص گردد - 5

 . روي شاسي ارائه گردد 100*70شيت  4طرح در قالب حداكثر  - 6

 جهت دفاع از طرح پيشنهادي   PowerPointارائه  - 7

  : تعيين جوايز

 ميليون ريال  150    نفر اول  - 1

 ميليون ريال  100    نفر دوم  - 2

 ميليون ريال 60  نفر سوم  - 3

  

  : برنامه فيزيكي

 : طرح موضوع

توان آن را به مجتمع تفريحي، رفاهي و ورزشي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان كه مي

اي است كه در جهت تأمين نيازهاي رفاهي اعضاء و مهندسي ساختمان ناميد، مجموعهاختصار باشگاه 

-ها و در راستاي ارتقاي فرهنگي و حفظ شأن و منزلت صنف مهندسان ساختمان ايجاد ميهاي آنخانواده

 . گردد

نوان يك عهايي گردد كه عالوه بر تأمين نيازهاي فوق بهبايست شامل بخشبدين منظور اين مجموعه مي

با توجه به قرار گيري سايت . فضاي شهري با كيفيت در نگاه عموم شهروندان مورد توجه قرار گيرد

هاي الزم جهت نيل به اهداف فوق مهيا بوده و امكان مجموعه در محور تفريحي گاوازنگ، زير ساخت

 . ر استمندي از طيفي از امكانات رفاهي و تفريحي در زمين مجموعه ميساستقرار و بهره

هاي ذيل ارائه هاي الزم جهت طراحي و احداث اين مجموعه در بخشبر اين اساس برنامه فيزيكي كاربري

  . گرددمي

  

 



  

  

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  : حوزه فرهنگي

  م يا نمايشگاه موقت آثار نظام مهندسي لري دائگا

مان تواند در جهت ايفاي رسالت فرهنگي سازهاي دائم و موقت ميوجود فضايي جهت برپايي نمايشگاه

 . موثر واقع گردد

 ) صورت چند منظوره در تلفيق با ديگر فضاها طراحي گردداين فضا به(مترمربع  200: متراژ پيشنهادي -

  كتابخانه

هاي مختلف مهندسي ساختمان بوده و عالوه بر آن وجود كتابخانه تخصصي كه شامل كتب مورد نياز رشته

هاي فعلي سازمان است كه با كمبود فضاي فيزيكي از اولويت ها را برآورده سازد،نياز دانشجويان اين رشته

 . در ساختمان فعلي مواجه است

 مترمربع  200متراژ پيشنهادي  -

 نت سايت اينترنتي و گيم

وجود فضايي براي دسترسي به كتب ديجيتال و اطالعات موجود در فضاي سايبري از نيازهاي حوزه 

 . خانه و در تكميل اين بخش مورد استفاده قرار گيردكتابتواند در كنار باشد كه ميفرهنگي مي

 مترمربع  50: متراژ پيشنهادي -

  ردم نهاد وابسته به صنف مهندسانهاي مهاي سازماناتاق

تواند نقش موثري در عنوان يك مجموعه غيردولتي است كه ميسازمان نظام مهندسي استان زنجان به

هاي مردم در اين راستا تأسيس و استقرار سازمان. ستان ايفا نمايدتوسعه و ارتقاي فرهنگ عمومي شهر و ا

 . نهاد جامعه مهندسان با حمايت سازمان در اين مجموعه انجام گيرد

 مترمربع  40: متراژ پيشنهادي -

  : حوزه ورزشي

  . صورت چند منظوره طراحي گرددگردد مجموعه ورزشي بهمجموعه ورزشي سرپوشيده پيشنهاد مي

. والريم و س) بيلدينگبادي(سازي ماساژ، بدنس، چون ايروبيك، يوگا، پيالتسبك هم هاي تفريحيورزش :شامل

 . هاي مجزا در نظر گيردها را در قالب يك ساختمان اصلي و يا بخشتواند اين بخشطراح مي. گرددمي. . 

  . مترمربع 1500متراژ پيشنهادي براي اين بخش 

  

 



  

  

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

 ) چمن مصنوعي(زمين ورزشي روباز 

  )با توجه به مقدورات سايت و خارج از سطح اشغال(ابعاد استاندارد زمين چمن مصنوعي براي رشته فوتسال 

  : حوزه تفريحي و رفاهي

قابليت . (نفر و فضاي خدماتي مربوطه 400تاالر پذيرايي و رستوران شامل دو سالن با ظرفيت هر كدام حدود 

 ) شاپ در فضاي باز نيز در نظر گرفته شودرستوران و كافي ارائه خدمات

  مترمربع  2000: متراژ پيشنهادي -

 فود شاپ و فستكافي

  مترمربع  400متراژ پيشنهادي  -

  فضاي اقامتي

  واحد سوئيت جهت اقامت ميهمانان خارج از استان  5

  مترمربع  200متراژ پيشنهادي  -

  : حوزه اداري و خدماتي

   هاي اداري مديريت و اتاق

  مترمربع  50: متراژ پيشنهادي -

 نگهباني

  مترمربع  50: متراژ پيشنهادي -

 پاركينگ 

  . پاركينگ در محوطه تأمين گردد 40پاركينگ سرپوشيده و  160

  مترمربع  2000: متراژ پيشنهادي براي پاركينگ سرپوشيده -

 تأسيسات و انبار و فضاي خدماتي 

  مترمربع  200: متراژ پيشنهادي -



  

  

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  : نظرگاه شهري

گردد در يك كند پيشنهاد ميبا توجه به موقعيت پروژه و پتانسيل آن كه امكان ديد شهر از ارتفاع را فراهم مي

تركيب با حجم پروژه، محلي مرتفع با ديد باز رو به مناظر شهر و كوه جهت استفاده اعضاء و ديگر شهروندان 

  . طراحي گردد

  . باشدشده براي فضاها، شامل فضاهاي ارتباطي نيز مي الزم به ذكر است زيربناي ارائه

  ها، تراكم و سطح اشغال پيشنهادي جهت استفاده از زمين ليست كاربري

  )مترمربع(مساحت مورد نياز   كاربري  طبقه

  2000  پاركينگ  زيرزمين دوم

  2000  پاركينك، تأسيسات، ورزشي  زيرزمين اول

  2000  شاپفود و كافياداري، ورزشي، فست  همكف

  2000  پذيرايي، غذاخوري  اول

  600  فودشاپ و فستتفريحي، اقامتي، كافي  دوم

  . باشدمترمربع مي 2000كف سطح اشغال براي طبقات هم -

 


