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 مقدمه

هـ  50156/ت75610، مصوبه 66/0/0383تأسیس سازمان صنایع دستی ایران مصوب  به استناد ماده واحده قانون

های صنایع دستی در مناطقی با های الزم برای بازارچههیأت محترم وزیران؛ کمک به ایجاد زیرساخت 00/6/94مورخ 

ر دستور کار قابلیت تجاری با هدف دستیابی به بازارهای گسترده در جهت توسعه فروش از طریق بخش خصوصی د

 قرار گرفته است. ،گردشگری و صنایع دستیمیراث فرهنگی وزارت و هنرهای سنتی معاونت صنایع دستی

 تعریف بازارچه

-صنایع دستی با هدف براساس ظرفیت شود که در آن محصوالتائمی صنایع دستی به محلی گفته میهای دبازارچه

-های غرفههای تولید صنایع دستی، اندازهشوند. شیوهعرضه میهای موجود و فرهنگ محلی و بومی تولید و در محل 

ها ( فضای بازارچهشگاهفرو-سازد و با توجه به نوع کاربری محل )بصورت کارگاه ها را با هم متفاوت میها و یا کارگاه

 شوند.طراحی می

 اهداف طراحی

گذاری، در های سرمایهها و پروژهری طرحاستقرار نظامی یکپارچه برای پدیدآو ،برگزاری مسابقه طراحیهدف از 

های داخلی و های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و وفق آئین نامهچارچوب اسناد برنامه

گذاری با رویکرد ای سرمایههارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژهصنایع دستی ابالغ شده با در نظرگرفتن افزایش ک

با قابلیت پیگیری و ارزیابی و مبتنی بر نظام مدیریت کیفیت، متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی،  گرا،نتیجه

 اقلیمی و زیست محیطی منطقه. 

طی بازدید و ی سطح کشور هاهای مختلف ایجاد شده در استانبازارچهدر طراحی برخی از معضالت موجود 

 : است رویت گردیده به شرح زیر های صورت گرفته بررسی 

و یا کارگاهی نبوده و بیشتر  های فروشگاهیها بر اساس استانداردهای بازارچهها و غرفهگیری بازارچهمحل قرار .0

 .هستندها بدون استفاده فضا

فاقد روح هنر و حتی فروشگاهی  ها ارتباطی با بازارچه ها نداشته و اکثراًطراحی نمای بیرونی و معماری بازارچه .6

 .است

کمتر دیده شده ها در بازارچهاز اشیا ها و محصوالت تولیدی کنترل امنیتی و حفاظتی تعداد غرفه ه بهبا توج .3

 است.

 .دکور و عرضه  اشیا دیده نشده استای برای نمایش و های بازارچه فضای ویژهدر طراحی غرفه .4

  .ر به فضای عمومی پرداخته شده استها کمتدر طراحی فضاهای بازارچه .5

 .های تولید و عرضه  صنایع دستی کشورر طراحی مجتمعیه دوحدت رو  .6
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 .های صنایع دستی و تعامل تولیدکنندگان صنایع دستی با یکدیگر و جامعه مخاطب خودسازی کارگاهیکپارچه .7

 .فروش محصوالت صنایع دستی ایرانی توسعه مراکز عرضه ولزوم  .8

 .داخلی ی و شهر سازیارهای جامعه طراحان و متخصصان معممندی از ظرفیتبهرهلزوم  .9

 .هامندی بهینه از فضاهای موجود و معماری داخلی بازارچهبهره .01

  .های دائمی صنایع دستیهای بصری در بازارچهمعماری ایرانی اسالمی و المان استفاده از .00

    .اشتغال در حوزه صنایع دستی .06

 راهبردهای طراحی

منظور ه مساحت زمین ب % 81، حداکثر و باالتر ل همکفمتر مربع و سطح اشغا 611حداقل مساحت زمین  -0

 .تامین پیش فضا و فضای سبز

 .در دو طبقه باالی همکف حداکثر  -6

 .متر مربع زیربنا در کل مجموعه 611تامین حداقل -3

 . متر مربع 3111بازارچه  بنایپیش بینی شده برای  فضای رحداکث -4

 .با فرهنگ و هنر لح، بافت و مصااز لحاظ فرمنمای بیرونی بازارچه خوانی هم -5

از بازارچه ای باشد که بازدید گونهه نبوده و محتوای آن بکارگاهی و یا فروشگاهی صرفاً بازارچه رویکرد عمومی  -6

 گردد. تلقی سرگرمی  ، تفریحی واستفاده از مکان گردشگریمنزله ه ب

فضاها برای ویترین و یک ، تفکو اختیاریهای سیرکوالسیون اجباری جه ویژه به معماری داخلی از جنبهتو -7

تامین حداکثری  -حیاط داخلی و چاله نور -گیری از فضاهای بازکارگاهی، سبک معماری، پرسپکتیو، بهره

 .. . جملگی در بستر طراحی مفهومی ویترین و فضای نمایش و .

 طراحی بازارچه های دائمی صنایع دستی کشوراهمیت 

 .با الگوی معماری زنده و همگون با مشخصات صنایع دستی   های دائمی صنایع دستیبازارچه تقویت  -0

  .های حوزه گردشگریظرفیت مل آن بااتع های صنایع دستی وقابلیت گیری ازبهره خالق با مراکز ایجاد -6

ایجاد آن به مرکز فروش صنایع دستی و پایگاهی برای و  کزامر این مخاطب برای تهیه اقالم مورد نیاز ازتشویق  -3

 .ردشگریگ

رت(، صنایع آمکانی برای تولید چیدمان )هنر اینستالیشن(، هنر اجرا )پرفورمنس  -ییفراهم شدن امکانات فضا -4

 .در این سایتصنایع دستی و هنرمندان آفرینندگان های هنری از طریق حضور آفرینش صدوردستی و دیگر 

 .مالی طرح رآوردها و بتصویری ازهزینهداشتن  طرح و کیفیت و در نظری توجه جدی به فرایند اجرا -5

 .وری بیشتر از بناها و مجتمع های زیستیبهره -6

  خواهد شد. ای برگزارصورت طراحی اجمالی، آزاد ملی و یک مرحلهه مسابقه ب -7
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 کشور بازارچه دائمی صنایع دستی ریزی و طراحی برنامه ضوابط

 . استمترمربع  3111و حداکثر مربع متر 611ازارچه حداقل فضای در نظر گرفته شده برای ایجاد هر ب -0

این میزان از ساخت و ساز به منزلۀ  تواند برای بنای مربوط به بازارچه در نظر گرفت شود.فضا می % 41 نکته :

 .شودحداکثر ساخت و ساز تلقی می

که  ،شودشامل میتفریحی را و  ، پذیرائیرفاهیهای عملکرد گردشگری در این سایت بطور مشخص، کاربری -6

 .منوش خانه( وسوپرمارکت است)یا د که شامل رستوران دهد،فضا را به خود اختصاص می % 01حداکثر 

که امکان بازدید از کارگاه و نمایش آثار در آن به سهولت  طراحی شوندباید طوری  های مربوط به کارگاهسالن -3

 برای عالقمندان و تولید کنندگان میسر باشد.

 .محوطه ی سبز وطراحی فضا -4

 ها.جانمایی و طراحی پارکینگ برای بازارچه -5

شهری های محلی، شهری و فرا های پذیرائی برای مقیاستر است که کاربری، مناسببازارچهبا توجه به آینده  -6

 .محاسبه و در نظر گرفته شوند

و  مناسب موسیقیی و فضاهای محلی، شهری، محاسبه و طراحی شوند فرهنگی برای مقیاس -کاربری تفریحی -7

 در نظر گرفته شود.نیز ه چادر عشایری سیا

 

 های پیشنهادی(طراحی فضا )مساحت کل زمینپیشنهادی برای  متراژهای

 مربعمتر  711الی  مربع متر 611از   -0

 مربعمتر  0611متر مربع الی  911از   -6

 متر مربع  3111الی متر مربع  0511از  -3
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 بندی مسابقه برنامه زمان

 نامه زمان بندی مسابقه طراحی معماری بازارچه های دائمی صنایع دستی کشوربر

 تاریخ زمان )روز( موضوع ردیف

 63/06/0399 0 عمومی اعالم فراخوان ونامه دعوت به همکاری  0

 16/10/0411 03 از طریق سایت کمهلت دریافت مدار 6

 14/13/0411 61 کنندگانشرکتتوسط مدارک  مهلت ارسال 3

 00/13/0411 7 کنندگان بررسی مدارک دریافتی از شرکت 4

 08/13/0411 7 داوری آثار توسط هیئت داوران 5

 63/13/0411 5 اعالم نتایج  6

 65/13/0411 6 اهداء جوایز 7

  19 جمع کل

 

 

 
 تقویم مسابقه

 

نترنتی شرکت مادر تارنمای ایاز طریق مراجعه به مهلت و محل دریافت مدارک :  دریافت مدارکمهلت  -0

از  و دریافت )دانلود( اطالعات http://www.iwtdc.irبه آدرس :  تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی

 است. 0411/ 16/10لغایت  63/06/0399مورخ بخش فراخوان 

فیزیکی در پایان وقت اداری روز  رتبه صوآخرین مهلت تحویل آثار  : و محل آن آثار تحویل آخرین مهلت -6

 شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی به آدرسدبیرخانه  به 14/13/0411چهارشنبه مورخ 

ضمناً اخذ  ،استطبقه همکف  -01پالک  -کوچه پله هفتم–خ پیوند  –خ نظامی گنجوی  –خ توانیر  -تهران

 رسید الزامی است.

 .63/13/0411 :ارائه نتایج داوری  -9

 

 

 

http://www.iwtdc.ir/
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 ارکان مسابقه

 ، گردشگری و صنایع دستیوزارت میراث فرهنگیکارفرما:  -

 شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی  :برگزار کننده -

  عبدالحسین کفیریمهندس   مدیر مسابقه: -

 

 

 (.گردداعالم میمتعاقباً ) :اعضاء هیئت محترم داوران )به ترتیب حروف الفبا(

0-....                                 ..........................................        4-............................................... 

6-..............................................                                         5-............................................... 

 ()داور علی البدل................................................ -6          ..............................................                              -3

 

 

 جوایز مسابقه

 .به همراه لوح تقدیر ریال 51101110111 : جایزه نفر اول -0

 .به همراه لوح تقدیر ریال 35101110111 : جایزه نفر دوم -6

 .به همراه لوح تقدیر ریال 61101110111:  جایزه نفر سوم -3
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 معیارهای ارزیابی

  چه اسنادایت الزامات طراحی مندرج در دفتررع. 

  جزئیات -مصالح-هندسه–گیری طرح وری و خالقیت در ایده و روند شکلنوآ. 

  وا داشتن مردم به تفکر و تعمق( .طراحی استعاری و تمثیلی( 

  شهری و فضای پیرامونپذیری خالقانه با فضایانعطاف. 

   نگاهی نوآورانه(. داللت اقلیمی، محیطی و فرهنگی( 

   های گزافو قابلیت اجرا و عدم تحمیل هزینهاستحکام و ماندگاری طرح. 

  توجه خاص به جزئیات قابل رویت. 

  ایمنطقه ای و فراایجاد جذابیت منطقه. 

  توجه به تشخیص و ویژه بودن ساختمان با توجه به موقعیت حساس مکانی. 

  منظر بصری ( .های اطرافتوجه به دید انسانی و دید ( 

 

 
حوه ارائه آثارن  

 سایت پالن. -0

 ، نماها و مقاطع شماتیک با مقیاس مناسب.هاپالن -6

 پرسپکتیو خارجی در تلفیق با فضای بیرونی. -3

 هم از فضاهای داخلی.های منمایش بخش -4

 .و فضاها هاجدول کلی سطوح به تفکیک بخش -5

 ،تجهیزات مکانیکیسقف کاذب،  ،الزامات سازه و تاسیسات در معماری شامل محوربندی، ابعاد تقریبی سازه -6

   ....برقی و تجهیزات 

 (اختیاریماکت و انیمیشن )  -7

 (اختیاری)  A4صفحه  3ارائه هر گونه توضیح و تشریح طرح، حداکثر در  -8

 ها )فتوشاپ و...(یک عدد لوح فشرده و یا فلش مموری از کلیه فایل -9

  ( به صورت فیزیکی )در قالب فوم برد(شیت 01سانتیمتر )حداکثر  71*  51اندازه شیت به ابعاد  
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 مشخصاتفرم 

 :اشخاص حقوقی مشخصات

 ...................................................................................................... :نام شرکت  -

 .............................................................................................. :موضوع فعالیت  -

 .................................................................................. :تاریخ تأسیس شرکت  -

 ....................................................................................................... :مدیرعامل  -

 ................................................................................................ : اسامی افراد دارای امضاء مجاز بر اساس آخرین تغییرات -

 

 اطالعات تماس:

 : .......................................................................................................................... دفاتر /ساختمان مرکزی محل کار/ آدرس

 .........................................................................................................ی : .............................آدرس الکترونیکی / سایت اینترنت

 ..........................: ......................................................................................................................... / دورنگارثابت و همراه تلفن

 

 توضیح:

 اند ضمیمه این فرم گردد.ین تغییرات که کپی برابر اصل شدهرسمی آخررسمی، آگهیاساسنامه، روزنامه یرتصو -0

 بندی از سازمان برنامه و بودجه کشور ضمیمه این فرم گردد. رتبه -6

 اشخاص حقیقی مجاز به شرکت در این مسابقه نیستند. -3

 الی اشخاص حقوقی فاقد تخصص و رشته مرتبط با موضوع مسابقه ترتیب اثر داده نخواهد شد.به پیشنهاد ارس -4

 

 

 

 و امضاء مهر                                                                                                        

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

11 

 

 

 دبیرخانه مسابقه

، شرکت 01خ توانیر، خ نظامی گنجوی، خیابان پیوند، کوچه پله هفتم، پالک خیابان ولیعصر )عج(، ، تهران :نشانی 

 مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی

 160-88678946-9 :دبیرخانه مسابقه شماره تماس 

  فاطمی سرکار خانم :دبیر مسابقه

 160-88775361 :دبیر مسابقه شماره تماس

 info@iwtdc.ir :آدرس ایمیل

 . استپذیر امکان 04الی  8خانه هر روز به غیر از ایام تعطیل از ساعت تماس با دبیر

 http://www.iwtdc.ir : شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردیسایت 

 

http://www.iwtdc.ir/

