
 

 "eVolo فراخوان مسابقه معماری"

EVOLO چیست؟ 

eVolo های تکنولوژی، پایداری و یک مجله معماری و طراحی است که تمرکز آن برروی پیشرفت

 .طراحی نوآورانه برای قرن بیست و یکم است

های آوانگارد در مدارس و تبلیغ و آگاهی بیشتر درباره ایده eVolo مسابقه معماری هدف از

 .ای در سراسر جهان استاستودیوهای حرفه

ها فعالیت این رسانه برای کشف واقعیت و آینده طراحی با بروزترین خبرها، رویدادها و پروژه

 .کندمی

 EVOLO: مسابقه معماری

های مرتفع دوره جدید مسابقات برای طراحی آسمانخراش و ساختمان eVolo مسابقه معماری

 .خود را آغاز کرده است

شود و یکی از معتبرترین تأسیس و از آن زمان همه ساله برگزار می ۲۰۰۶این رویداد در سال 

 .جوایز جهان برای معماری مرتفع است

د که طراحی آسمان خراش را کنای را تعریف میهای برجستهایده eVolo مسابقه آسمان خراش

های فضایی به همراه های جدید، مواد، برنامه ها، زیبایی شناسی و سازمانبا استفاده از فناوری

 .کندتعریف می انقالب دیجیتال پذیری، سازگاری وسازی، انعطافمطالعات جهانی

خراش و جامعه، این انجمن است که رابطه بین آسمان خراش و دنیای طبیعی، آسمان

 . کندخراش و شهر را بررسی میآسمان

http://www.evolo.us/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://ostovarsazan.com/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-evolo/


 

 :EVOLO جوایز مالی مسابقه معماری

 دالر ۵۰۰۰نفر اول : 

 دالر ۲۰۰۰نفر دوم : 

 دالر ۱۰۰۰: نفر سوم

 منتشر المللیبین ناشر چندین و در مجله eVolo مسابقه معماری شدگان دربرندگان و تقدیر

 .شوندمی

های عمومی مانند عالوه بر این، نتایج مهمترین معماری آنالین و نشریات طراحی و رسانه

 .دهدرا پوشش می وال استریت ژورنال و Huffington Post انتشارات

 EVOLO 2019: برندگان مسابقه معماری

 eVoloرتبه اول مسابقه معماری 

Methanescraper 

 صربستان از Marko Dragicevicتوسط: 

 ”عمودی زباله گورستان“ عنوان به که است بلگراد این طرحِ پیشنهادی برای یک منطقه شهری در

 .گیردمی قرار استفاده مورد بازیافت و ضایعات برای

های زباله ساخته خواهند شد که واحدهایی مدوالر، های این منطقه به طور عمده از کپسولبرج

 باشند.های تفکیک شده میحاوی زباله

https://www.irna.ir/tag/%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84
https://www.irna.ir/tag/%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
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ها شوند و برای فیلتر شدن به مخزنها استخراج میها، توسط لولهگاز متان حاصل از تجزیه زباله

 گردند.هدایت می

تا در آنجا گاز آتش گرفته و برای تامین انرژی برج و شهر، به  شوندسپس به ژنراتور فرستاده می

 نیروی برق تبدیل شود.

 

 eVoloرتبه دوم مسابقه معماری 

Airscraper 

 از لهستان Marek Grodzickiو  Klaudia Gołaszewskaتوسط: 

 Marekو  Klaudia Gołaszewskaکشتی هوایی( توسط ( ”Airscaper“طرح 

Grodzicki .دو طراح لهستانی ارائه شده است 

https://ostovarsazan.com/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-evolo/


 
 .نامیدمی ”زندگی برای ماشینی“ را خانه که است لوکوربوزیه این طرح برگرفته از فلسفه

 باشد.بله با آلودگی هوا در شهر پکن میطرحی پیشنهادی برای مقا” کشتی هوایی“

چند منظوره به عنوان بلندترین برج پایتخت چین در نظر گرفته شده است و این ساختمان 

دربرگیرنده سه بخش متفاوت خواهد بود: بخش ورودی هوا، یک بخش جاذب خورشیدی و بخش 

 باغ سبز.

این بخش ها در اطراف یک دودکش داخلی قرار گرفته اند که با استفاده از اثر مکش، هوای آلوده 

 کشد.فیه به داخل میبیرون را برای تص

 کمک می کند.” جزیره گرمایی شهری“جریان هوای حاصل، همچنین به کاهش اثر 

 متر می باشد. ۶۰متر ارتفاع دارد و قطر آن  8۰۰برج در نظر گرفته شده، 

 

https://ostovarsazan.com/%d9%84%d9%88%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b2%db%8c%d9%87/
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 eVoloرتبه سوم مسابقه معماری 

Creature Ark: Biosphere Skyscraper 

 از انگلستان Zijian Wan, Xiaozhi Qi, Yueya Liuتوسط: 

برای طرح  Yueya Liuو  Zijian Wan ،Xiaozhi Qiسه طراح مستقر در بریتانیا، 

“Creature Ark: Biosphere Skyscraper (برنده کشتی جاندار: آسمان )خراش زیست کره

 اند.مقام سوم شده

 .اندکرده طراحی جانوران و گیاهان برای ”عمودی طبیعی منابع حافظ“ خراشآسمان طراحان یک

خراش با شبیه سازی باتوجه به ارتباط میان عرض جغرافیایی و نواحی اقلیمی، این آسمان

 کند.بندی میهای مختلف دستههای مختلف اقلیمی، آنها را در ارتفاعگروه

 سازی شده است که از پایین به باال:محیط زیست شبیهاین ساختمان دارای پنج 

 باشند.ای و قطبی میاقلیم خشک، گرمسیری، معتدل، قاره

شان را در خراش پیشنهادی، بار دیگر ارتباط تنگاتنگ میان بشر و مادر طبیعتطرح آسمان

 .کرد خواهد زنده معماری قالب
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 EVOLO: بقه معماریهدف از مسا

های جدید های پایدار و ایجاد روشکنندگان باید به پیشرفت تکنولوژی، کشف سیستمشرکت

شهری و معماری برای حل مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شهر معاصر توجه کنند، از 

های افزایش ساکنان، آلودگی، تقسیم اقتصادی و ها، شاخصجمله کمبود منابع طبیعی، زیر ساخت

 .ی شهریگسترش غیر رسم

این رقابت تحقیق در فضای عمومی و خصوصی و نقش فرد و جمع در ایجاد جامعه پویا و سازگار 

 .است

های جدید مبتنی بر تعادل ها و سرزمینهمچنین این یک پاسخ به اکتشاف و سازگاری زیستگاه

 .پویا بین انسان و طبیعت است

https://ostovarsazan.com/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-evolo/


 

های د هوشمندانه از طریق تنظیم سیستمنوع جدیدی از طراحی پاسخگو و انطباقی که قادر به رش

 . خود است

 .هیچ محدودیتی در رابطه با سایت، برنامه یا اندازه وجود ندارد

کنندگان فراهم آورند که پروژه را بدون محدودیت هدف این است که حداکثر آزادی را برای شرکت

 .ترین روش انجام دهنددر خالقانه

 EVOLO ۲۰۲۰ ان خراشهزینه و شرایط ثبت نام مسابقه آسم

 .شود تا در این مسابقه شرکت کننداز معماران ، دانشجویان ، مهندسین و طراحان دعوت می

 .کنیمای تشویق میهای چند رشتهما شما را به داشتن تیم

  ثبت نام کنند ۲۰۲۰ژانویه سال  ۲8شرکت کنندگان باید تا. 

  :۲۰۱9نوامبر  ۱9دالر تا  9۵ثبت نام به موقع. 

  ۲۰۲۰ژانویه سال  ۲8تا  ۲۰۱9نوامبر  ۲۰دالر از  ۱3۵نام متاخرین: ثبت. 

  :۲۰۲۰آوریل  ۲۱اعالم برندگان. 

 یک ثبت نام = یک پروژه. 

 .های مختلفی ارائه دهند اما باید هر ورودی را ثبت کنندشرکت کنندگان ممکن است پروژه

های فردی پذیرفته ودیور از نظر تعداد شرکت کنندگان در هر تیم محدودیتی وجود ندارد،

 .شودمی

کند که الزم است ساعت( ارسال می ۲4شماره ثبت نام را )در  eVolo ،پس از تأیید ثبت نام شما

 .در تابلوهای ارسال ثبت شود

https://ostovarsazan.com/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-evolo/


 

 :ارسال مدارک الزم

 .این یک رقابت دیجیتال است و هیچ نسخه چاپی الزم نیست

ساعت ایاالت متحده  ۲3:۵9( ) ۲۰۱9فوریه ۱۲شرکت کنندگان باید پیشنهاد خود را بعد از )

 .ارسال کنند evolo.us2019skyscraper@ آمریکا شرقی( از طریق ایمیل به آدرس

 :های زیر باشدارسال پروژه باید شامل فایل

 هاها و دیدگاهها، بخشدو صفحه با اطالعات پروژه شامل برنامه. 

باشد شوند تا تمامی اطالعاتی را که الزمه توضیح پیشنهادات خود میت کنندگان تشویق میشرک

 .را در نظر بگیرند، ارسال نمایند

 .در واحد اینچ افقی باشد 48*۲4این صفحه باید در قالب 

 .ذخیره شود JPG هایباشد و به عنوان فایل RGB ، حالت150dpi ها بایدوضوح صفحه

 .گوشه باال سمت راست هر صفحه هیئت مدیره باید شماره مشارکت داشته باشد

 گونه شناسایی دیگر نباید وجود داشته باشدهیچ عالمت یا هر. 

 ها باید پس از شماره ثبت نام به دنبال شماره هیئت مدیره نامگذاری شوندفایل. 

 به عنوان مثال: 

jpg and 0101- 2.jpg .101-1 

 یک پرونده DOC کلمه حداکثر( ۶۰۰اوی بیانیه پروژه )ح. 

 

mailto:skyscraper2019@evolo.us
https://ostovarsazan.com/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-evolo/


 

 .نامگذاری شود” بیانیه“این فایل باید بعد از شماره ثبت نام به دنبال کلمه 

 :به عنوان مثال

statement.doc-0101 

 یک پرونده DOC حاوی اطالعات شخصی، شامل نام، حرفه، آدرس و ایمیل است. 

 .شودنامیده می” اطالعات“این پرونده باید پس از شماره ثبت نام به دنبال کلمه 

 :به عنوان مثال

info.doc. -0101 

 ها باید در یک پوشههمه فایل ZIP با نام شماره ثبت نام خود قرار داده شوند. 

 :به عنوان مثال

zip.0101 

 EVOLO: آئین نامه

 ها وسیله شناسایی استاین یک رقابت ناشناس است و شماره ثبت تن

 .زبان رسمی این رقابت انگلیسی است -۱

 .هزینه ثبت نام غیر قابل استرداد است -۲

 .تماس با هیئت منصفه ممنوع است -3

، به عنوان برگزار کننده مسابقه، حق تغییر در برنامه رقابت را در صورت لزوم eVolo مجله -4

 .دارد

 .کنندهای خود را حفظ میشرکت کنندگان کلیه حقوق مربوط به طرح -۵

https://ostovarsazan.com/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-evolo/


 

های ارسال شده به رقابت مجوز انتشار در نشریات چاپی و دیجیتالی تمام پروژه eVolo مجله -۶

 .دهدرا می

 .شونددر صورتی که شرکت کنندگان ضوابط را در نظر نگیرند، از مسابقه حذف می -7

 

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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