مسابقه ساختمان پزشکان یزد
در تابستان امسال بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان یزد مسابقه ای جهت طراحی معماری ساختمان پزشکان با متراژ حدودا
 00111مترمربع در زمینی به مساحت حدودا  0011مترمربع واقع در بلوار طالقانی استان یزد ،برگزار نمود.

هدف از برگزاری این مسابقه افزایش بهره وری از موقوفات و کمک به پیشرفت پتانسیل پزشکی استان یزد ،و رسیدن به طرح ایده
آل و منحصر به فرد جهت ساختمان پزشکانی مدرن با آخرین امکانات و تخصصات موجود بوده است.
از دیدگاه های کلی این مسابقه می توان به مواردی از قبیل تهیه طرح معماری کامال منحصربه فرد و شاخص با هویت معماری
اصیل ،دارای ویژگی های عملکردی برای رفاه بیماران ،در نظر گرفتن فضاهایی جهت خدمات کمک درمانی ،تاکید بر نحوه ی
همجواری فضاها و پالن داخلی برای هرچه پویاتر شدن امکانات و شرایط محیط کاری اشاره نمود.
برنامه فیزیکی پیشنهادی
فضاهای داخلی در  5بخش:
مطب پزشکان،
بخش خدمات کمک درمانی،
بخش پذیرش و مشاوره،
بخش تجاری-فروشگاهی،
بخش خدماتی و پشتیبانی.

هیئت داوران مسابقه:
 – 0آقای دکتر احمد اخالصی ( عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت )
 – 0آقای دکتر محمدرضا نقصان محمدی ( عضو هیات علمی دانشگاه یزد )
 – 3آقای دکتر سید غالمرضا اسالمی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران )
 – 4آقای مهندس مجتبی فرهمند ( نماینده شرکت مهندسین مشاور شبستان )
 – 5نماینده بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان یزد
این بنیاد پس از دریافت آثار و سنجش توسط تیم داوری 04 ،طرح را انتخاب و از میان آنها  7طرح برگزیده را اعالم و اقدام به
برگزاری نمایشگاهی از طرح های شرکت کننده و مراسمی جهت اهداء جوایز به رتبه های برتر ،نمود.

هفت طرح برگزیده:
 .0شرکت مهندسین مشاور پارس گستره
 .0دفتر معماری کارما به نمایندگی سرکار خانم مهندس مولود جاللی فر
 .3گروهی به نمایندگی جناب آقای مهندس مسعود میر وکیلی
 .4شرکت مهندسین مشاور خط سوم معماری و شهرسازی
 .5گروهی به نمایندگی جناب آقای مهندس رضا اسالمی
 .6گروه معماران سام به نمایندگی جناب آقای مهندس مهدی موسوی نسب
 .7شرکت مهندسین مشاور بوم پارس
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