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 :ی زیباسازیتوضیح محورها

 و المان شهری چیدمانمبلمان، 

 منظور به یشهر ینهادها ریسا و یشهردار توسط که شهر، هر یبرا ازین مورد ابزار و لیوسا یتمام از است عبارت یشهر مبلمان

و  ییراهنما یتابلوها مکت،ین شود. یم نصب شهر ییبایز نیهمچن و شهروندان حال رفاه و شیآسا یبرا و یعموم یها مکان زیتجه

 ،یو رانندگ ییراهنما یچراغ ها ،یابانیخ یتلفن، چراغ ها یباجه ها ،یپست یصندوق ها تابلوهای معرفی بنا و مسیر، ،یرانندگ

عناصر مبلمان  ءجز یزباله همگ های سطلو  یعموم سرویس های بهداشتی ،ها، مجسمه هاآبنما ،یاتوبوس و تاکس یها ستگاهیا

 .هستند یشهر

مستلزم آن است  یژگیسه و نیباشند. دارا بودن ا بایز یاز لحاظ بصرو  تیهودارای  ،یالزم است کاربرد یو مبلمان شهر زاتیتجه

 ربوده و د طیهماهنگ با مح زیآن ها نو چیدمان  رنگ ،دقت شود، بلکه فرم لیوسا نیا یو کاربرد یعملکرد یکه نه تنها به جنبه 

 نصب و استفاده شوند. یمکان مناسب

 ینیتزئ جنبه تواندیمی که احجام و اشکال هندس یدرون یها یژگیوار که در ساخت آن از و کرهیاست پ یبیترک ینماد شهر ایالمان 

 ینظام هندس کی یدارا بیترک نیا .شودیاز موارد فوق استفاده م یقیو تلف کپارچهی تیکل کیداشته باشد به صورت  یو ساختمان

 المان. کندیم ریو ذهنشان را درگ نمودهدر سطح شهر افراد را جذب خود  ییکه پس از خودنما یبه گونه ا باستیو ز داریپا یو تعادل

. از گرددیم محسوب یشهر یشاخصه ها ءدر واقع جز ومورد نظر  یشناخت شهر در منطقه  یبرا یمشخصه ا کیبه صورت سمبل

این رو طراحی المان ها متناسب با هویت مکانی محل نصب و اجرا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سویی دیگر گاها این المان 

 بایستی به ملزومات این نوع کاربری نیز توجه ویژه داشت.ها کاربرد مناسبتی دارند که 

 نورپردازیرنگ آمیزی و 

رنگ به عنوان یکی از مهم ترین عناصر بصری می تواند نمودی فعال و تاثیرگذار در منظر عمومی یک شهر داشته باشد. رنگ ها در 

فضاها بپردازند و بتوانند فضاهای مختلف را از یکدیگر تمیز فضاهای شهری این قابلیت را به افراد می دهند تا به آسانی به تفکیک 

قابل رنگ بر روحیه شهروندان امری غیر . عالوه بر این تاثیرشهروندان حکم نشانه ها را دارند دهند به عبارتی می توان گفت رنگها برای



ی سه بعدی، نقاشی و رنگ آمیزی بر روی  تواند در قالب دیوارنگاری و کف نگاری، طراحانکار است. استفاده از رنگ آمیزی می

 تاسیسات و مبلمان شهری و ... صورت پذیرد.

تقویت  ها رااین فضا ازشهروندان  مندیو بهره حضور، جذابیتضمن افزایش تواند شهری می از سوی دیگراستفاده از نور در زیباسازی

 یها دهیا در سالهای اخیرگیرد. در مناسبت ها مورد توجه ویژه قرار می رنگ استفاده از نور به دلیل تنوع رنگی و امکان تغییر ید.نما

تجهیزات مدرن  کمکبا  یینورآرا و (و ... یتعامل ینورپرداز ،یزریل وی)افکت یدر حوزه نورپرداز نینو یها یورنامتنوع، خالقانه و ف

  کاربردهای نور در بسترهای شهری افزوده است.به  یعموم یدر فضاها شیبه منظور اجرا و نماستگاه پروجکشن نظیر د

 ادبودی یبناها، به ویژه بناهای تاریخی یساختمان یاهاو دوچرخه، نم ادهیپ یرها، مسیها ابانیخجداره های شهری،  نظیرفضاهایی 

 مورد توجه هستند.برای اجرای رنگ آمیزی و نورپردازی  هابوستان ، یعموم

 طراحی و زیباسازی فضای شهری

بلکه حفظ  ستین یمنطقه تجار کی جادیا ای دانیم کی یسازه، طراح کیاحداث  یشهر به معنافضاهای  یباسازیزطراحی و 

 یباسازیز .دارند بایز یکه قصد احداث فضاها ردیقرار گ یو جوامع نیدر رأس کار متخصص دیبا یباسازیز ندیدر فرآ یکپارچگی

که در  شودیگفته م یندیبه فرآ کنندیم یکه در آن زندگ یمشترک یهامردم و مکان نیارتباط ب تیبا تقو یشهرفضاهای 

نه تنها  یباسازیدهند. ز شیرا تا حدامکان افزا یمنافع عموم جهیکنند و در نت ایرا اح یعموم یهامکان توانندیآن همگان م

 ،یکیزیف ییهاتیو به هو دهدیارائه م یشهر یهااستفاده از مکان یخالقانه برا ییبلکه الگوها شودیم یبهتر شهر یطراحباعث 

 دارد.  یاژهیتوجه و کند،یم فیجامعه را تعر کیکه  یو اجتماع یفرهنگ

طراحی و خلق یک فضای شهری زیبا در راستای دعوت از شهروندان برای برقراری تعامل با محیط شهر و تقویت حیات شهری 

 یتمام طراح ییبایکه به ز ییآن اکتفا کرد، فضا یبایفقط به ظاهر ز دینبا یعموم یفضا کیدر احداث آنان نقش بسزایی دارد. 

 یهایبا ناتوان یو افراد یسن یهاتمام گروه یمردم قرار دهد و امکانات الزم برا اریرا در اخت یمنابع ضرور دیشده باشد با

 یشهر یباسازیز ندیفرآلذت را ببرند.  تیشده نها یطراح یاز فضاها کسانیخاص را فراهم آورد تا مردم همه به طور  یجسم

در سالمت،  یکه نقش مهم شودیم یمطلوب یعموم یافضاه جادیمنجر به ا رد،یگیمشارکت شهروندان صورت م هیکه بر پا

 .کندیم فایو رفاه مردم ا یشاد

کنند و  یکه روزانه با آن سروکار دارند را از نو طراح ییفضاها توانندیافراد عالقمند م ،یشهر یفضا یباسازیو ز یطراحدر 

 احداث کنند. یدیجد یعموم یهابازارها و ساختمان ها،ابانیخ ها،دانیآبشارها، م ،یها، مناطق شهرپارک
 

 پیرایش شهری)رفع ناهنجاری های بصری(

 افتنیو سامان  یزندگ تیفیک یهستند که موجب ارتقا یاز جمله عوامل یطیمح یهاییبایز جادیو ا هاتیفیک شیافزا

شهر و  تیشخص انگریمختلف شکل گرفته است، در واقع نما یهاکه در دوران یشهر یها. بدنهشوندیم یشهر یهاابانیخ

نقش  یشهر یهاابانیدر خ یمهم و متعدد یهاشاخصه شود.می محسوب زیجامعه ن کی یطیو مح یفرهنگ یهاحامل ارزش

از سویی عدم توجه  است. یشهر یدر نما و تابلوها یشناسییبایز یاهها توجه به مؤلفهشاخصه نیا نیتراز مهم یکیدارند که 

ساختمان در شهرها و  یادیتعداد زباعث گردیده است  ریاخ یهاسال یدرطبه تهیه و اجرای طرح های جامع سیما و منظر 

ها کردن آنخوانهم یکرد که الزم است برا ادیها وصله ناجور سازمان بافت و کالبد از آن دیکه با ودکشور ساخته ش یروستاها

 .دیشیاند نهیهزکم یحاتیو ترج یاتیعمل یاچاره یاسالم یرانیا نهیشیبا فرهنگ و پ



مند و نظام دهندیم لیشهر را تشک یمایکه س ییهاهمه ساختمان یکه روش اجرا شودیباعث م یشهر شیرایطرح پ یاجرا

 صیو تشخ یکاهش اغتشاشات بصر یدر راستا یمنیو ضوابط ا یاجتماع یهابه جنبه دیموضوع با نیهمسو باشد که در ا

که بدنه  ییهاساختمان یتابلوها و همه الحاقات موجود در نماها یدهامانو عدم س ی. فرسودگدیاهتمام ورز با ارزش ینماها

 شده است.  یشهر یمایس یفیو افت ک یباعث اغتشاش بصر دهد،یم لیرا تشک هاابانیخ

حذف  ،یکیزیزوائد نما و موانع ف یآورحذف عناصر بدمنظر در معابر و جمع چون یدافاهاز نظر کالبدی  یشهر شیرایپ

به جامانده از  یبصر یهایو حذف آلودگ یامالک معارض، پاکساز بیها، تخرمغازه یبایاستاندارد و ناز ریغ یهابانیسا

را پیگیری شهر  یمایس یهسازو ب یعناصر نامتجانس و اغتشاشات بصر ها،وارنوشتهیشده، حذف د بیامالک تخر یهاوارهید

و اعتماد، کاهش  تیاحساس رضا شیحس تعلق به مکان، افزا کند و در سطح اجتماعی و اقتصادی موضوعاتی نظیر افزایشمی

 .کندرا دنبال میها مکان نیو تردد در ا یگردشگر شیوکار و افزارونق کسب ،یکاربر رییخروج سکنه از محور و کاهش روند تغ

 

 آرایه های تبلیغاتی

هدف ممکن است از روش  نیبه ا دنیرس یدهد. برا یاست که ارائه م یمحصوالت و خدمات معرفی ،مجموعههر  یاصلیکی از اهداف 

است که  یطیمح غاتیروش ها تبل نیا نیاز مناسب تر یکی .گرددمیو فروش محصوالت خود استفاده  ییشناسا یبرا یمختلف یها

از خدمات و  مخاطبان یآگاه یمناسب برا یرگذاریتواند تاث یمختلف م یسطح فروش و خدمات شرکت ها یبا توجه به گستردگ

 ها به آنها ارائه دهد.مجموعه نیمحصوالت ا

مکان مورد  نیو همچن غاتیوجود دارد که با توجه به نوع تبل یمخصوص و خاص یروش ها غاتیاستفاده از هر نوع تبل یهمواره برا

معموالً از روش و ابزار  یطیمح غاتیتبل ینقاط مختلف جهان برا در .موجود استفاده نمود یتوان از هر کدام از روش ها یاستفاده م

 یاجرا اما باید توجه داشت با شود. یاستفاده م یطیمح یرسانه ها ریسا و حمل و نقل لیوسا ،یمبلمان شهر لبورد،یمختلف مانند ب

 . رسند یدرهم و برهم و آشوب به نظر م شهیرند و همیگ یبه خود م یستیشهرها چهره ناشا ،غاتیو نامتعادل تبل راستانداردیغ

که ضمن هماهنگی با محیط های شهر و عدم ایجاد قطعا ارائه ایده های نوین و خالقانه در بخش های مختلف تبلیغات شهری 

البته ذکر این نکته نیز قابل توجه  اغتشاش بصری بتواند کیفیت منظری آن فضا را ارتقا ببخشد مورد استقبال مدیریت شهری است.

د الزاما از نوع تجاری نبوده و گاها گرامیداشت مناسبت های ملی مذهبی شوسطح شهر اجرا میاست که آرایه های تبلیغاتی که در 

در سطح شهر و یا حتی آموزش های شهروندی را نیز شامل و اجتماعی و مواردی نظیر تبلیغات انتخاباتی، معرفی برنامه های فرهنگی 

 می شود.

 

 شهری: خالقانه هایتوضیح محورهای بازی

ها های امروز جوامع علمی، بازی برای کودک صرفا جنه تفریح و سرگرمی نداشته، بلکه زندگی کودک بوده و توانمندیدیدگاهبر پایه 

بازی  فضاهای از این رو توجه به طراحی علمی .دهدهای مورد نیاز زندگی آینده خود را از این راه کسب کرده و پرورش میو مهارت

ایمنی  د.است, اهمیت بسیار باالیی دار کودکان که به نوعی اولین و اصلی ترین بستر زندگی اجتماعی محله , به ویژه در سطحکودکان

ان, نقش اصلی را در کودک در کنار جذابیت به عنوان کیفیت اصلی مد نظر بازی، و امنیت به عنوان توقعات اصلی والدین از فضای

 .ستکه هسته اصلی آن تنوع عملکردی اایفا می نماید. جذابیتی  بازی موفقیت یک فضای

https://www.sid.ir/search/paper/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all


فرهنگی ارزشمند, با توجه به تمرکزی که -های بومی ایرانی به عنوان یک میراث ناملموس تاریخی بازی با بهره گیری از ظرفیت 

افزایش خواهد یافت و گامی بزرگ در راستای بر طرف  بازی اجتماعی فضاهای فرهنگیگروهی و جمعی دارند, غنای های  بازی بر

 .کردن فردگرایی ایرانیان برداشته خواهد شد

 هیهای گروبازی

های هایی شوند مهارتدر کودکان بیشتر درگیر چنین بازیهای مشترک برای کاهش پرخاشگری در کودکان مهم است. هر چقبازی

های اجتماعی مانند شراکت، همدلی و مهربانی را های مشارکتی مهارت. مشخص است که بازیدهنداجتماعی بیشتری نشان می

اساسی زندگی هستند. مشاهده شده است که بازی مشارکتی در آموزش اولیه کودکان مزایای  هایها مهارتدهند که اینافزایش می

مختلفی دارد، از جمله ارتقا نظم و مدیریت امور تحصیلی، رشد فکری و تسلط بیشتر بر مطالب درسی، بازی گروهی و یادگیری 

ای دارید های گروهی ایدهشود تا اگر در زمینه بازیعوت میاز شما دانش آموزان د گروهی در کنار هم سود زیادی برای کودکان دارد.

 آن را برای ما ارسال کنید.

ی خانوادگیهابازی  

تواند باعث سرگرمی و نشاط می و خانوادگی بزرگساالن های گروهی و دورهمیبازی و چند نفره خانوادگی و های دو نفرهم بازینجاا

. این کار توان عالوه بر رقابت سالم، حتی مواردی را هم از دیگران یاد گرفتخانوادگی می در این بازی های دونفره و چند نفرهشود. 

از تفاوت های بازی های خانوادگی نسبت به  موجب تقویت پیوند درون اعضا خانواده و همچنین بین اعضا و فضای شهری شده است.

 ف در قالب یک بازی اشاره کرد.توان به قابلیت مشارکت افراد با جنسیت و سن های مختلگروهی می

 بازیهای ورزشی

ر است. فضای اجتماعی عنصرذاتی درحیات پویا، وکارکرد موث ر سکونت گاه های انسانید فضاهای ورزشی گونه ای فضای اجتماعی

گذران  -2 انسانی.شمار متراکم جمعیت پر ن وحضور همزما -1 شهرها می باشد. در فضاهای ورزشی کارکردهای ذیل جریان دارند:

های ورزشی موجب تقویت روحیه نشاط بازیارتباطات چهره به چهره.  -3اوقات فراغت وتفریح اهالی شهرهای بزرگ وکالن شهرها. 

 ان را به دور هم جذب کند.تواند عالقه منددر سطح شهر شده و می

 های آموزشیبازی

رار گرفته است و برای از پیش مورد توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت قموزشی در بسیاری ازکشورهای دنیا بیش آاهمیت فضاهای 

ترین عوامل تاثیرگذار از عمده و فضاهای شهری طبیعت اند.ن فضاها تدابیر گوناگون اندیشیدهتر شدن و کارامد بودن ایهر چه جذاب

کودکان نسل امروز به ندرت فرصتی برای  خواهند بود.تردید کودکان نیز متاثر از محیط رشد خود دمی است و بیآموزش آبر رشد و 

ضرورت این موضوع را ، سطح شهردر  فضاهایی با توجه به کمبود چنین ورند.آیادگیری در طبیعت به دست می ربه،کسب تج بازی،

 خود را با ما به اشتراک بگذارند. هایاز دانش آموزان دعوت شود تا ایده رویدادبر آن داشت تا در این 

 ARهای بازی

https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all


ها همگی شاهد پیشرفت سریع السیر قطار تکنولوژی هستیم و فعاالن این حوزه نیز همواره سعی در همراه شدن با این قطار این روز

که چند سالی است حسابی سر و صدا به پا کرده  VR (Virtual Reality) و AR (Augmented Reality) را دارند. تکنولوژی

به علت اینکه نیاز به سخت افزار جداگانه ندارد، بیشتر در  AR بسیار جذابی شده است. البته که تکنولوژی و باعث تولید محصوالت

دار این سبک تاند. اگر دوسدسترس عموم قرار گرفته است و اکثر مردم عادی نیز حداقل برای یکبار هم که شده آن را تجربه کرده

 ی شما در این زمینه هستیم.هاها و ایدهپذیرای طرح ها هستید،از بازی

  

 قوانین و مقررات:

 مدنظر قرار گرفتن اصالت طراحی شهر جهانی یزد .1

 .متناسب بودن ایده با خصوصیات شهر یزد با در نظر گرفتن سایر عناصر موجود .2

 طرح ارائه شده قابلیت اجرا و پیاده سازی داشته باشد. .3

 هر نفر بدون محدودیت ایده پذیرفته می شود.ارائه ایده در بخش های مختلف آزاد می باشد و از  .4

 .رعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان ایده مورد تاکید است .5

 ذکر نام صاحب ایده در کلیه رسانه ها را دارد. ق انتشار ایده های ارسالی را باشهرداری یزد ح .6

شهرداری در نظر و فضای سبز شهری سیما مایده های منتخب پس از طی مراحل قانونی و عقد قرارداد توسط سازمان  .7

 شهرداری در خصوص تصمیم اجرا یا عدم اجرای کار صاحب اختیار است.سطح شهر اجرا خواهد شد. 

 گریکدیعناصر با  هیکل یهماهنگو  یطراح یمولفه ها یتمام یریبه کارگ .8

 بازی ها شهری بر اساس قوانین عمومی کشور و شهری ارائه گردد .9
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ارسال نمایند. الزم   yazd.irEvent. طریق سامانه الکترونیک به نشانموشن گرافی، انیمیشن، عکس از ماکت تهیه شده و ...(  از 

تکمیل شده در خصوص شرح ایده و مستندات ارسالی هیچ نام و نشانی از مشخصات ایده دهنده را شامل  است دقت شود اطالعات

 نشود، در این صورت اثر ارسالی از بخش داوری حذف خواهد شد.

 زمینه زیباسازی معیار های امتیازدهی

 توضیحات سنجه های ارزیابی ردیف

 نداشته باشد.در عین تازگی ،پیجیدگی فنی  خالقیت و سادگی 1

 .قابلیت اجرا در یزد را داشته باشد کاربردی بودن طرح یا قابلیت اجرا 2

 .با شرایط و فرهنگ یزد سازگاری داشته باشد بومی سازی 3

 .این ایده برای جای مشخصی از شهر طراحی شود جانمایی 4



 .بر اساس الویت ها اجرای طرح به صرفه باشد اقتصادی بودن 5

 .دارای نقشه فنی و اندازه و ابعاد باشد حتی المقدور طرح ارائه شده ایدهجزئیات  6

بتواند ارتباط خوبی با مخاطب برقرار کند و عکس العمل ایده ارائه شده  تعاملی بودن 7

 مخاطب را به همراه داشته باشد.

 

 های خالقانه شهریبازیمعیار های امتیازدهی زمینه 

 توضیحات سنجه های ارزیابی ردیف

 .های موجود خالقیت داشته باشدطرح نسبت به بازی خالقیت، ابتکار و نوآوری 1

 .شهر یزد باشدفرهنگ، اقلیم آب و هوایی ها متناسب با طرح انطباق با فرهنگ و اقلیم 2

بتوانند به طراحی بازی به گونه ای باشد که افراد با مشارکت و همکاری  تقویت روحیه کار تیمی و مشارکت 3

 موفقیت برسند.

، مسائل اجتماعی و ... را دنبال ، رابطه بین خانوادهیآموزشتقویت  اهدافی مثل هدفمند بودن 4

 .دکن

 ایجاد نشاط و شادی و تحرک در سطح شهر هیجانی و نشاط آور بودن 5

 .باشدنداشته  وسیعو فضای  خاص، راهبر انسانی نیاز به تجهیزاتحتی المقدور  حداقل فضا و تجهیزات و نیروی انسانی 6

 .ایمنی دانش آموزان را تامین کرده و برای دیگران نیز مزاحمت ایجاد نکند ایمنی و امنیت 7

 .شود ی اجتماعیهاافراد و گروه ،شامل همه سنین همه شمولی 8

 ارسال مستندات از نمونه اجرا شدن این بازی توسط طراح نمونه اجرایی 9
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