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"ســازه زیبــا"

آفرینش اثر هنری و
چگونگی نگرش ما به زیبایی به گونه ای سرراست و روشن در
ِ
معماری تاثیرگذار است.
هنر آفرینش زیبایی است و شاید بتوان گفت ارجمند ترین شان اثر معماری وجه
هنری آن است .از این رو باید پذیرفت نیاز به روشن کردن شئون زیبایی برای ارزیابی
دیدگاه ها و نیز بررسی و تحلیل اثر معماران امری آشکار است و می توان فهمید که
مهمترین ویژگی های معماری معاصر جهان و ایران از رویکردهای زیباشناسیِ چیره بر

سبک ها و ذهن معماران سرچشمه می گیرد.

حال با توجه به این موضوع عالقه مندان در چالش خلق یک نماد یا سازه زیبای کاربردی
قرارخواهند گرفت .سازه ای که پایه مصالح آن ماکارونی خواهد بود و طرح آن نیازمند
ذهنی خالق می باشد.
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 -1ابعاد
حداکثر  1000*700با ارتفاع حداکثر  700میلیمتر

 -2مصالح
در بکار بردن انواع ماکارونی و چسب محدودیتی نیست.
نورپردازی و استفاده از رنگ در فضای اطراف طرح مورد نظر مجاز می باشد.
استفاده از مواد براق کننده و نگهدارنده مجاز می باشد.

 -3پذیرش
در مورد شرایط و نحوه پذیرش سازه ها قبل از شروع مسابقات اطالعیه داوری به پیوست آیین نامه
در اختیار تیم ها قرار می گیرد که جزء بندهای الزم االجرا آیین نامه می باشد و پذیرش تیم ها طبق
فایل پیوستی صورت می گیرد.

 -4داوری
داوری بوسیله رای گیری و به شرح زیر انجام میگیرد:
رای تیم داوری تات (شامل  3داور)
رای نماینده داوری دانشگاه
رای استاد معماری و عمران

-

مالک های داوری:
زیبایی ،دقت ساخت ،پوستر ،دفاعیه و کاربردی بودن

استاد معماری و عمران نمره (  ،) 2 – 1داوران نمره (  ،) 3 – 1و در پایان باالترین نمره ،سازه برتر را مشخص
می نماید.
مدت زمان دفاعیه حداکثر  3دقیقه بوده که تنها در حضور داوران و اساتید معماری و عمران گرفته خواهد
شد.

آیین نامه گرایش سازه زیبا

 7الی  9اردیبهشت 98

تدوین آیین نامه توسط انجمن کشوری تات و به تایید تیم برگزاری دانشگاه کردستان صورت گرفته است

درصورت داشتن هرگونه ایراد در خصوص بندهای آیین نامه با شماره  09362135100تماس بگیرید.
**************************************************************************
****************

کانال تلگرام انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه کردستانhttps://telegram.me/SSCE_UOK :
سایت انجمن کشوری تاتhttp://TATmakaron.com/ :
کانال تلگرام انجمن کشوری تاتhttps://telegram.me/TATmakaron :

