
  فراخوان طراحی و اجرای نماد شھری
ــاد  ــی و اجــرای نم ــر دارد طراح شــھری  شــھرداری گلپایگــان در نظ

ــت ا ــادین آی ــان، ... می ــدان، طراح ــه ھنرمن ــم را ب ــدی و معل ــی زاھ قاض
  .مجسمه سازان و معماران واگذار نماید

ــات بیشــتر ــب اطالع ــت کس ــدان جھ ــرایط ارســال آثــار  عالقمن از ش
ــرم پــی ــاریخ  ســت را مطالعــه و حــد.ف ــا ت طــرح   ٩٣مــاه مرداد١۴اکثر ت

پســـت الکترونیکـــی شـــھرداری از طریـــق ھـــای پیشـــنھادی خـــود را 
  .ارسال نمایند  info@golpayegancity.ir گلپایگان به نشانی 

   
   



  فرم ارائه طرح پیشنھادی
وست را تکمیل نموده و خواھشمند است با مطالعه موارد زیر، فرم پی

رداری گلپایگان به ت الکترونیکی شھشھ پسبھمراه آثار پیشنھادی، به 
  .یدئارسال نما  info@golpayegancity.irنشانی 

  :مشخصات فراخوان عمومی
  : نام فراخوان

  شھری) تندیس(طراحی و اجرای نماد
  :محل اجرا

  قاضی زاھدی ... دان آیت امی - ١
  میدان معلم - ٢

  :  اھداف، شاخص ھا و ویژگی آثار
  .توجه به فرھنگ ایرانی،اسالمی - ١
  .توجه به اقلیم، ھویت شھری و فرھنگ بومی شھر گلپایگان - ٢
رعایت اصل زیبایی شناسی و توجه به عناصرخالقیت، ابتکار،  - ٣

  .  نوآوری و عدم کپی برداری از دیگر آثار
  .ارتباط منطقی طرح با نام میدان - ٤
  .زاویه دید مناسب از تمام نقاط میدان - ٥
رعایت تناسب طرح با ابعاد میدان، زیرساختھای موجود و مناظر  - ٦

  .پیرامون
  .پیش بینی نورپردازی طرح جھت دید مناسب در شب - ٧
توجه به انتخاب نوع مصالح و ماندگاری آن با در نظر گرفتن شرایط  - ٨

  .ھواییآب و 
  ) ورودی ھای شھر گلپایگان(توجه به موقعیت مکانی میادین مذکور  - ٩
  .تکنیک و روش اجرا برای آثار ارسالی آزاد می باشد* 
ھنرمندان در ارسال آثار برای ھر دو میدان مذکور و یا یکی از آنھا * 

  .اختیار کامل دارند
ا برای بصورت مجز  مشخصات طرحدر صورت ارسال چندین اثر، بخش * 

  .ھر اثر ارسال گردد



  مشخصات صاحب اثر
  :)حقیقی(مشخصات فردی -١

:                            نام خانوادگی:                                   نام
  :کد ملی:                    شماره شناسنامه

                :            تاریخ و محل تولد:                              نام پدر
  :مقطع تحصیلی:                     رشته تحصیلی

:آدرس محل سکونت  
:                                                                   تلفن تماس

:نشانی پست الکترونیکی  
 

  :)حقوقی(شرکت مشخصات 
تاریخ              :         شماره ثبت:                              نام شرکت

  :  تاسیس
  :زمینه فعالیت

 -  
 -  
 -  
 -  
 -         

:آدرس   
:                                                                   تلفن تماس  

:نشانی پست الکترونیکی  
  
  :مھارت ھای فردی و فعالیتھای ھنری -٢

خواھشمند است در صورت برخورداری از مھارت ھای ھنری فردی، 
.... فعالیتھای اجرایی و یا شرکت در جشنواره ھای فرھنگی ھنری و 

  .سوابق خود را به اختصار بیان نمایید
  .)در صورت نیاز مدارک و مستندات را به پیوست فرم ارسال فرمایید(
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  



  :سوابق اجرایی-٣
ر زمینه اجرای طرح ھای زیبا سازی شھری، ساخت در صورت فعالیت د

و یا دیگر موارد مرتبط با فعالیت  شھری نماد ھا و یا تندیس ھای
ً به  شھرداری ھا، ادارات و یا موسسات فرھنگی ھنری مربوطه لطفا

  :اختصار سوابق مذکور را بیان فرمایید
  .)ددر صورت نیاز مدارک و مستندات را به پیوست فرم ارسال فرمایی(

 :          محل و تاریخ اجرا:                   نوع فعالیت
 -  
 -  
 -  
 -  
 -     
  
  
  
  

                   
  :امکانات اجرایی-٤

کارگاه تولیدی، نیروی : در صورت برخورداری از امکانات اجرایی از قبیل
  .موارد را بیان فرمایید.... انسانی، ماشین آالت و 

  .)دات را به پیوست فرم ارسال فرماییددر صورت نیاز مدارک و مستن(

 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
  



  :شخصات طرحم
  :نام پیشنھادی برای اثر

  
  

  :ابعاد و اندازه پبشنھادی
  
  
  

  :سبک، تکنیک ھنری و روش اجرای اثر
خواھشمند است تکنیک ھنری بکار رفته در طراحی و روش اجرای اثر 

  .را از نگاه خود معرفی فرمایید
ردازی ھای اولیه و طراحی ھای دستی برای شکل گیری اثر را به در صورت اختیار ایده پ

  .پیوست ارسال فرمایید
  
  
  
  
  

  ):جنس اثر(نوع مواد مصرفی
در صورت استفاده از چند نوع مواد، تمامی موارد را با محل مصرف 

  .مربوطه بیان فرمایید
  
  
  
  
  

  :اھداف مد نظر طراح جھت ارائه اثر پیشنھادی
یا اصولی که در طراحی اثر مذکور مد نظر  خواھشمند است اھداف و
  قرار داده اید را بیان فرمایید

  )به بیان دیگر اثر ارائه شده از نگاه شما بیانگر چه موضوعی است؟( 
  
  
  



  :مدت زمان اجرای اثر تا مرحله تحویل
  .زمانبندی پیش بینی شده برای تحویل نھایی طرح را اعالم فرمایید

  
  
  
  
  
  

  :موارد جانبی
ورت در نظر گرفتن زیرساختھای مورد نیاز برای اجرای طرح از در ص
....  تاسیسات آب و برق، ساخت سکو، احداث فضای سبز و : قبیل

  . کلیه موارد درخواستی را بیان فرمایید
  
  
  
  
  
  

  :نمونه اولیه اثر
و  (3D)طرح سه بعدی اثرو یا  خواھشمند است ماکت اثر ھنری

در محل مورد نظر را به پیوست ھمچنین نقشه ھای جانمایی طرح 
  .ارسال فرمایید

در صورت امکان جھت معرفی طرح؛ کلیپ ویدیویی شبیه سازی شده اثر پس از نصب نھایی ( 
  )  یدئدر محل را ارسال فرما

    
  
  

  :میزان برآورد مالی طرح
  خواھشمند است ھزینه نھایی اجرای اثر را با در نظر گرفتن کلیه 

  .نیاز تا مرحله تحویل، بیان فرماییدھای مالی مورد  ھزینه
  
  
  
  


