
 

 

 

 

 موضوع

 طرایح داخیل فضاهای سالن و اتاق خوابهای آپارتمان دو خوابه با استفاده از محصوالت و پالن های بارگذاری شده در وب سایت رویداد. 

کت کنندگان در این رویداد رصفا مجاز به استفاده از فایلهای  :توجه  ارائه شده در وب سایت این رویداد یم باشند. شر

 

 اهداف رویداد

 توجه و نگایه نو به حوزه معماری و طرایح و دکوراسیون داخیل 

ده میان طراحان و عرضه کنندگان محصوالت دکوراسیون   ایجاد ارتباط گستر

 انه و فضایی متفاوت در کشف استعدادها ایجاد فرصت برای بهتر و بیشتر دیده شدن طراحان جوان با ایده های نو و خالق

ن عموم مردم و عرضه کنندگان خدمات و محصوالت حوزه معماری و دکوراسیون   ایجاد و افزایش شناخت و تعامل چندجانبه بی 

ی مطالب  جویان و عالقه مندان جامعه جهت یادگت 
ه برای دانشجویان، هتن ن  مرتبطایجاد فضای پژوهشر آموزشر متفاوت و افزایش انگت 

ن همه گروه های  ده برای ایجاد و ارترا فرهنم مشتتتتارکت و همرایه در حوزه معماری و دکوراستتتتیون بی 
ی مناستتتتب و گستتتتتر فراهم نمودن بستتتتتر

 و .........  تخصیص و عمویم

 

 

 

 



 

 

 

 

کت در رویداد  ن شر ایط و قوانی   شر

کت در این رویداد  رایگان یم باشد* کامال *ثبت نام و شر

کت کنندگان کامال رایگان یم باشد**دانلود کلیه فایل ها   شامل آبجکت ها، پالن ها و ... برای شر

 یه نفر نماینده 
ن
کت نمایند. ردر صتتتورت ثبت نام بصتتتورت گرویه، معریم  یم توانند به صتتتورت فردی یا گرویه شر

ر
اشتتتخاق حریور و حرویم

وری یم باشد(  رصن

کت کنندگان پس از ثبت نام در وب ستتایت این رویداد به نشتتاین   با  مراجعه به بخش پالن ها، یم توانند پالن     www.zigooart.comشر

 ها را دانلود و پس از مطالعه و بررش های الزم، سناریوهای طرایح خود را مجسم نمایند. 

 

کت   کنندگان در گام بعدی یم توانند با مراجعه به بخش محصتتوالت ، کلیه محصتتوالت را مشتتاهده و بر استتاس ستتبه و ستتلیره خود اقدام شر

 به دانلود کنند. 

کت کنندگان یم بایستتتتت ستتتتالن و اتاق های خواب را به صتتتتورت کامل با استتتتتفاده از آبجکت های محصتتتتوالت  دانلود شتتتتده طرایح نمایند.  شر

خانه و شویس ها نیست(رنیازی به ط ن  رایح آشت 

کت کنندگان در طرایح فضاهای مربوطه باید رصفا از محصوالت و پالن های ارائه شده در این وب سایت استفاده نمایند.   شر

نیم گردد.  از درج هرگونه نام و نشان و ... بر روی آثار ارسایل خودداری شود، در غت  این صورت اثر ارسایل جهت داوری، مورد پذیرش واقع

کت کننده رخالق اثر( در معرض ایط همراه با مشخصات شر ، کلیه آثار ارسایل واجد شر  الزم به ذکر است در پایان و پس از اعالم نتایج نهایی

 نمایش عموم قرار خواهد گرفت. 

 

http://www.zigooart.com/


 

 

 

 

کت کننده الزم استتتتتتتتتتتت پس از اتمام طرایح، اطالعات و فایل های طرا خود را مطابق مشتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتات اولیه  زیر آماده بارگذاری در وب هر شر

 . سایت زیگوآرت نماید تا در زمان مررر نسبت به ارسال اقدام نماید 

 پالن انتخایی و پروژه ،  -
ن
 شده و خالصه توضیحات الزم  سبه طرایحمعریم

  Autocadفایل  -پالن مبلمان با مریاس مشخص -

 رندر   9تعداد حداکتر  -

 رندر از پالن  -

 استفاده شده در هر فضای مجزا( بجکت های آ لیست محصوالت ر معریمن مشخص -

د -  عدم تغیت  سایز اصیل ابجکتهای مورد استفاده الزایم است و در غت  این صورت اثر ارسایل جهت داوری مورد پذیرش قرار نیم گت 

یال، رنم، ستتتتتتتتبه و طرا، در راستتتتتتتتتای جایگذاری و نمایش بهتر ابجکتها در فضتتتتتتتتای طر  - ایح الزم استتتتتتتتت تکمیل ابجکتها بر استتتتتتتتاس نوب متر

 . متناسب با عکسها و اطالعات موجود از محصول مربوطه صورت پذیرد 

 

، ارسال فایل سه بعدی توسط هیات داوران در صورت راهیایی به مراحل باالتر مسابره و درصورت نیاز به بررش های دقیرتر و تکمییل -

کت کننده الزایم یم باشد در غت  این صورت از راهیایی به مراحل باالتر باز میماند رتری دی
 . ( طرایح توسط شر

کت کنندگان بر روی واستتتتتتتایت و شتتتتتتتبکه های اجتما  این رویداد جهت  ● با توجه به اینکه طبق برنامه ریزی انجام شتتتتتتتده، آثار ارستتتتتتتایل شر

کت   د، لذا شر کنندگان حق استتتتتتتتتتتتتتفاده از آثار ارستتتتتتتتتتتتتایل خود را به همگان یم دهند و در این خصتتتتتتتتتتتتوق مشتتتتتتتتتتتتتاهده و استتتتتتتتتتتتتتفاده عموم قرار یم گت 

کت کنندگان تمایم حروق مربوطه جهت نمایش، چاو و ن تر  آثار  زیگوآرت تعهد و مستوولییر در قبال خالق اثر دارا نیم باشتد و باالخص شر

، بانه  کتاب، کتاب دیجیتایل  ارستتتتتتتتایل و اطالعات و فایلهای مربوطه این رویداد در وب ستتتتتتتتایت، چاو در  و ستتتتتتتتایر اقالم انوشتتتتتتتتارایر و تبلیغایر

وری استتتتتتتتتتتتتتتتت مراحل داوری آثار و انتخاب طرا های برتر، به دقت مورد مطالعه  اطالعایر و برگزاری نمایشتتتتتتتتتتتتتتتتگاه را به زیگوآرت یم دهند.ررصن

د( کت کنندگان قرار گت   . شر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

کت کنندگان(   انتخاب طرح های برتر )ویژه شر

ند طرا های  کت کنندگان در این رویداد در دو بخش زیر مورد ارزیایی قرار یم گت 
 ارسایل شر

 بخش تخصیص از دیدگاه هیات داوران رویداد •

ایط حتداکتر  رهفتت( طرا را 7رش( طرا را در مرحلته اول انتختاب و از میتان آنهتا ۳۰هیتات داوران از میتان طرا هتای کیل ارستتتتتتتتتتتتتتتتتایل واجتد شر

 رسه( طرا برتر را اعالم یم نمایند. 3برگزیده و در نهایت 

ایط در بخش سالن مجزا 7رهفت( طرا سالن برگزیده و 7انتخاب  رهفت( طرا اتاق خواب برگزیده از میان تمام طرا های ارسایل واجد شر

 ردو( طرا برتر در هر بخش. 2و اتاق خواب مجزا و اعالم 

 بخش عمویم نگاه مردیم •

رش( طرا انتخایی هیات داوران در مرحله اول و منتخب بخش نگاه مردیم در بخش ستتتتتتتتتتتتتتتتتالن مجزا و 30از میان منتخب بخش نگاه مردیم 

 رهفت( طرا انتخایی هیات داوران در هر بخش. 7اتاق خواب مجزا از میان 

 

 رویژه عموم(انتخاب نظرات برگزیده 

ین نظرات •  بهتر

ین نرد و نظرات ثبت شتتتتتتتده بازدیدکنندگان در واستتتتتتتایت ویا شتتتتتتتبکه های اجتما  رویداد از طرا های ارستتتتتتتایل  در بخش دیگر این رویداد بهتر

ین نظرات از دیدگاه هیات داوران انتخاب خواهد شد.  کت کنندگان، مورد بررش هیات داوران قرار گرفته و بهتر  شر



 

 

 

 

 هدايا

ن بازدید کنندگ کت کنندگان گرایم و همدنی  م از وب ستتتایت و شتتتبکه های اجتما  زیگوآرت به رستتتم یادبود و به پاس حضتتتور شتتتما شر ان محتر

ن اعطا خواهد نمود.   این رویداد، هدایایی به منتخبی 

 

 جزییات مراحل انتخاب برگزیدگان و اعطای هدایا

کت کنندگان( -1  طرا های برتر رویژه شر

 طرا کیل برتر -

ایط و نمتتتایش عمویم جهتتتت رش(  30 انتختتتاب حتتتداکتر  - ن تمتتتایم طرحهتتتای کیل دریتتتافیر واجتتتد شر طرا برگزیتتتده بتتته انتختتتاب داوران از بی 

 انتخاب مردیم 

 توماین به هر یه میلیون ردو(  2طرا نهایی برگزیده داوران و اهدا جایزه رهفت(  7انتخاب  -

ن رسه(  3انتخاب  -  جایزه اختصایصطرا نهایی توسط داوران و اهدای رهفت(  7طرا برتر از بی 

 (میلیون تومان رهفت( 7ردر مجموب  میلیون تومان رپنج(  5طرا اول 

 (میلیون تومان رپنج( 5ردر مجموب  میلیون تومانرسه(  3طرا دوم 

 (میلیون تومانرچهار(  4میلیون تومان ردر مجموب ردو(  2طرا سوم 

ن   میلیون تومانرسه(  3اهدای جایزه  طرا برگزیده داوران و رش(  30و اعالم طرا منتخب مردیم از بی 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 سالن برتر -

ایط و نمایش عمویم جهت انتخاب مردیم و اهدای جایزه رهفت(  7انتخاب  - ن کلیه طرا های واجد شر طرا ستتتتتتتتتتتتتتالن برگزیده داوران از بی 

 طرا رسه(  3به 

 میلیون تومانردو(  2طرا اول برگزیده داوران 

 میلیون تومان ر یه و نیم ( 1.5طرا دوم برگزیده داوران 

ن   میلیون تومانریه و نیم (  1.5طرا برگزیده داوران و اهدای جایزه رهفت(  7و اعالم طرا منتخب مردیم از بی 

 

 

 اتاق خواب برتر -

ایط و نمتایش عمویم جهتت انتختاب مردیم و اهدای رهفتت(  7انتختاب  - ن کلیته طرا های واجد شر طرا اتاق خواب برگزیده داوران از بی 

 طرا رسه(  3جایزه به 

 میلیون تومانر یه و نیم(  1.5طرا اول برگزیده داوران 

 میلیون تومانریه(  1طرا دوم برگزیده داوران 

ن   میلیون تومانریه(  1طرا برگزیده داوران و اهدای جایزه رهفت(  7و اعالم طرا منتخب مردیم از بی 

 

 

 5.5رده و نیم( میلیون تومان و 10.5انتخاب مردیم در کلیه بخش ها به ترتیب به طرا برتر در صتتتتتورت برگزیده شتتتتتدن توستتتتتط داوران و  ●

رشتتتانزده( میلیون تومان ۱۶رپنج و نیم( میلیون تومان و در صتتتورت برگزیده شتتتدن همزمان در هر دو بخش هیات داوری و مردیم در مجموب 

 اهدا خواهد شد. 

 



 

 

 

 

 

 

 موم(و آرای مردیمرویژه ع نظرات برگزیده -2

 نظرات برگزیده 

کت کنندگان، هدیه ای به نرد و نظرهای خواهد گرفت. در این  تعلق ویژه  بازدیدکنندگان شبکه های اجتما  زیگوآرت درباره طرا های شر

 انصد( هزار تومان اهدا خواهد شد. رپ500قسمت به ده نفر برگزیده هیات داوری، هر کدام مبلغ 

 

ن آرای مردیم   برندگان از بی 

رپانصتتتتتتتتتتتتد( هزار توماین به 500و در نهایت، انتخاب تصتتتتتتتتتتتتادیمن از میان آرای مردیم در بخش های مختلف توستتتتتتتتتتتتط زیگوآرت و پرداخت هدیه 

 هفت نفر از رای دهندگان و معریمن برندگان

 

کت کنندگان طبق برنامه ریزی صتتتتتتتتتورت گرفته زیگوآرت، تصتتتتتتتتتمیم بر آن استتتتتتتتتت در مورد کلیه طرا های  ● ایط شر ، تا زمان دریافیر واجد شر

، اطالعات  اعالم نتایج نهایی داوری و انتخاب مردیم نام و مشتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتات مربوطه ارستتتتتتتتتتتتتتال کنندگان اعالم نشتتتتتتتتتتتتتتود و پس از اعالم نتایج نهایی

د.   مربوطه الزم در معرض دید عموم قرار گت 

، به صتتتتتتتتتتتتتتتتورت ویژه و مجزا از تمایم ب ●  مردیم در هر بخش و در هر مرحله ای، پس از اعالم نتایج نهایی
ن رگزیدگان هیات داوران و منتخبی 

 دیگران، در واسایت و یا شبکه های اجتما  این رویداد به عموم افراد جامعه معریمن میگردند. 

 

 

ن مردیم در بخش های مختلف از طریق شبکه های اجتما  این رویداد  ●  اخذ آرای مردیم جهت مشخص نمودن منتخبی 
ی
زمان و چگونگ

 این خواهد شد. اطالب رس



 

 

 

 

 

 معیارهای داوری

 رعایت قواعد اندازه گذاری  ●

ین ایده های استفاده از محصوالت  ●  رعایت قواعد چیدمان و بهتر

یال ● /مبلمان/بافت/متر  فضایی
 هارموین

ین ترکیب طرایح فضای سالن و اتاق خوابها ر ● یال و سبه و ... ترکیب تناسب از نظر بهتر ن سه فضای رنم و طرا و محصوالت و متر بی 

 سالن و اتاق خوابها در مجموب(

 و نوآوری در طرایح خالقیت  ●

یال و رنم و طرا و سبه و ..  ●  . تکمیل مناسب ابجکتهای مربوطه باتوجه به عکسها و اطالعات محصول از نظر متر

 و سایر موارد ●

 

 تاریتتتتخ های مهم رویداد

( 03/2/1400ارسال آثار   تاریتتتتخ ●  رروز معمار در ترویم ایراین

 رروز معلم( 12/2/1400  اعطای جوایز و  تاریتتتتخ اعالم نتایج نهایی  ●

 

ات مورد نیاز بعدی مرتبط با موارد مذکور اطالب رستتتتتتتاین های الزم از طریق وب ستتتتتتتایت و شتتتتتتتبکه های اجتما  زیگوآرت انجام  هرگونه تغیت 

 خواهد شد. 

 . خواهد شد  و علیم و آموزشر و اجتما  و ... این رویداد برای استفاده عموم منو ر  هر گونه اطالعات پژوهشر 

 آماده ایم.  لطفا هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهاد خود را با ما در میان بگذارید، زیگوآرت را همرایه کنید، ما 


