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 چکيده
 قانوني روش یك عنوانبه معماري و طراحي مسابقه روش از استفاده  مشاوره خدمات خرید نامهآیین اساس بر

 تاًنسب  معماري و طراحي مسابقات برگزاري علیرغم تاكنون و است گردیده مطرح ایران در مشاور انتخاب براي

 صورتبه شیوه این از استفاده حدودي تا و ندارد شفافي اينامهآیین و مدون اجرایي سابقه ایران، در زیادي

در  هاي افراد درگیردر صورت شفافیت و یکساني تعاریف پایه و مسئولیت .است مانده مغفول مثبت و صحیح

ترین روش جهت دستیابي به نظرات و عنوان خالقانهتواند از این روش بهبرگزاري مسابقه طراحي و معماري مي

 و مرجع موجهبردار یا بیننده استفاده كرد. عدم وجود منبع روز و مناسب باسلیقه جامعه بهرههاي مدرن، بهطرح

نامه مدون و شفاف و عدم الزام به و صاحب قدرت  و مسئول در رسیدگي به امور مسابقات، عدم وجود نظام

كنندگان هایي در كارفرمایان، برگزاركنندگان و شركتها با سبب بروز نارضایتينامهها و نظامنامهاستفاده از آیین

بندي این اشخاص باعث شده كه برگزاري مسابقه طراحي شده است. عدم امکان حضور اشخاص حقیقي و سطح

 سازمان ۰۴۲ شماره نشریه  مقاله، این در و معماري در بند ابهام و مشکالت اجرایي و حقوقي گرفتار شود.

 دبیرخانه تشکیل دستورالعمل و فرهنگي انقالب عالي شوراي  315 شماره مصوبه  كشور، ریزيبرنامه و مدیریت

 رمشابه،غی موارد و شده مقایسه باهم الملليبین و ملي بناهاي ثبت و مسابقه شهرسازي، برگزاري و معماري دائمي

 يمفهوم  معماري و طراحي مسابقه برگزاري در بررسي روند این گردد،مي ذكر همسان غیر تفسیر داراي و مغایر

 و بقهمسا برگزاري اصحاب مابینفي اختالف براثر ذكرشده موارد و شد انجام هاوزارتخانه از یکي اصلي ساختمان

 .شودمي ارائه اصالحي پیشنهادهاي نیز انتها در و شدهحاصل سند سه هر بندهاي و مفاد در دقت

 .۰۴۲نامه، مسابقه طراحي و معماري و شهرسازي،كارفرما، مشاور، نشریهیینآ :يديکل واژگان
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 2 ناهيد موتمني،  1 اسماعيل رادگهر

 .كارشناس ارشد سازه دریایي دانشگاه امیركبیر )پلي تکنیك تهران(، شركت ملي نفت ایران 1
 .، دانشگاه آزاد تهران مركز. شهرداري مراغهطراحي وبرنامه ریزي شهري ومنطقه ايكارشناس ارشد شهرسازي  ۰
 

 نام نویسنده مسئول:

 اسماعيل رادگهر
 

سابقات طراحي معماري ها و  دستورالعمل برگزاري منامهبررسي آیين

 و ارائه راهکار اصالح آنها و شهرسازي
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 مقدمه
اشخاص  يحداكثر یتبه استفاده از خالق یازها و آنچه ننمادها، لوگوها و آرم یادین،ها، مشهرها، ساختمان يو معمار يطراح يامروزه برا

خرید  نامهیینآ 11. روش  انجام مسابقه معماري و شهرسازي بر اساس بند ج ماده شوديگوناگون برگزار  م یطبا شرا يادارد از روش مسابقه

روش   " دارديكشور كه اشعار م یزيرسازمان مدیریت و برنامه ۲1/1۲/22ك مورخ  ۴۰421/ت 1453۴۰ه خدمات مشاور موضوع بخشنامه شمار

راهنماي برگزاري مسابقه معماري و شهرسازي در  "معاونت با عنوان  ۰۴۲مسابقه: این روش طبق اهداف، ضوابط و معیارهاي نشریه شماره 

 يهاعنوان یکي از روش. به]1[ ".باشديم یادشدهو فرایندهاي ارزیابي كیفي، فني و مالي مشاوران در این روش مطابق نشریه  شوديانجام م "ایران

ندارد. در  یاديز يو دستورالعمل اينامهییندر ایران سابقه آ  يو شهرساز يمعمار  ي،طراح مسابقه شده است.قانوني خرید خدمات مشاور مطرح

آنها پرداخته شده  یسهو مقا يمقاله به بررس ینمختلف صادرشده است كه در ا يهانهادها و سازمان ياز سو هايیهو ابالغ هانامهنییمورد آ ینا

 يثراستفاده حداك يبرا .گردديم یشنهادجهات پ یعمسابقه مناسب و مطلوب با در نظر گرفتن جم یك ريبرگزا يبرا يموارد اصالح یتو در نها

قه كه ساب به سمتي پیش برود كه بتواند به استفاده از خالقیت قشر جوان هانامهیینكه آ یدهگرد يراحان و معماران جوان سعط یتاز خالق

الم رقابت سفضاي  یجاددر ا يو شهرساز يمعمار يمسابقات طراح یجترویگر دعبارتبه را فراهم كنند. ،دارندنرا  رتبهداراي  يهاحضور در شركت

در جامعه معماران و  يشورونشاط علم یجادوابسته، ا يهاو رشته يو شهرساز يطراحان معمار یانمو خارج از قوانین مناقصات و دیگر قوانین، 

 يمعرف يفراهم آوردن عرصه مناسب برا ي،و شهرساز يمعمار ینه درزم يعمومو دانش فرهنگ  ي، ارتقاالخصوص طراحان جوانيعل شهرسازان

 تواند بسیار مثمر ثمر باشد.يم، برگزاري مسابقه بهتر منابع  یصو تخص بردارانبهرهمتناسب با نظر تازه و ناشناخته،  ياستعدادها

 

 تحقيقات پيشين .1
اند هرچند كه در آن بوده یژهخاص و و هاييطراح يكه در زمان خود دارا یمهستقدیمي  يهاساختمان يو اجرا يشاهد طراح یراندر ا

 هاييطراح یراندر ا تاكنون و پارك ارم. يوزارت نفت، برج آزاد يساختمان فعل یرنبوده است نظ يضوابط خاص يمسابقه دار يدوران  برگزار

بورس،  يساختمان اصل مثال ياست برا یدهوساز رسبه مرحله ساخت یزآنها ن يشده است كه برخمسابقه انجام يبرگزار یوهبا استفاده ش یاديز

 نفت و فاز دوم زارتاند مثل ساختمان وبوده هاييدر مرحله طراح یزن يبرخ ي،بخش خصوص ياز ساختمانها یاريو بس یعتپل طب یرو،وزارت ن

روند انتخاب  یزن الملليینعرصه ب در .]۰[است يدر حال برگزار يو معمار يمسابقه طراح 3گزارش معماران حدود  یتدر سا يول یالد،برج م

 يبتوانند شانس خود را برا یاروند معمول است و باعث شده است كه طراحان جوان از همه نقاط دن یكصورت مسابقه به يمفهوم هاييطراح

 ینا كمترب وانتيم يالمل ینب ريمربوط به مسابقات معما یتدر سا است. شدهمشاهده یزن تصوريیرقابلغ یجامتحان كنند و نتا یژهاثر و یكثبت 

فرش سنگ يطراح يشده كه حتاشخاص مشاهده یتاز خالق یريگبهره يبرا الملليین. در عرصه ب]5 [مسابقات شركت كرد یندر ا یطشرا

مسابقه اخیر نیز مسابقه طراحي، معماري مفهومي ساختمان جدید صنعت  ینترمهم شده است.سبز به مسابقه گذاشته يفضا یك یاو  هایابانخ

 انجام شد. 1541ت كه داوري آن در سال نفت اس

 

 شهرسازي هاي برگزاري مسابقه طراحي وها ، نشریات و ابالغيهنامهبررسي دستورالعملها،آیين .2
در ایران چاپ سال  يو شهرساز يمسابقات معمارراهنماي برگزاري  عنوان یركشور ز یزيرو برنامه یریتسازمان مد ۰۴۲شماره  یهنشر. 1

1521 

/دش 5۲4شماره ابالغ:  ۰1/۲1/152۰ابالغ:  تاریخ ي،انقالب فرهنگ يعال يشورا ۰۲/1۰/1521جلسه مورخ  یزدهمینپانصد و س مصوب .۰ 

 یبرا تصو يو شهرساز يمعمار يمسابقات طراح يجامع برگزار نامهیینفرهنگستان هنر، آ یشنهادبه پ يانقالب فرهنگ يعال يآن شورا يكه ط

 كرد.

 بناهاي ثبت و مسابقه برگزاريشوراي عالي شهرسازي و معماري ایران  یسقانون تأس ۴ماده 2محوله بر اساس بند در راستاي وظایف  .5

برگزاري مسابقات شهرسازي و  یندهماهنگي و انسجام در فرآ یجادمنظور او به( ي)موضوع انجام مسابقات شهرسازي و معمار الملليبین و ملي

 21/1۰/۰۲مورخ  315مسابقات طراحي معماري و شهرسازي، )مصوب جلسه  اريجامع برگز نامهیینآ" ياجرا ايهینهزم یجادمعماري، و باهدف ا

 يو معمار يمعاونت شهرساز یشنهادبنا بر پ 51/1/4۴شهرسازي و معماري ایران در جلسه مورخ  يعال ي، شورا"شوراي عالي انقالب فرهنگي( 

مسابقات معماري  يدائم یرخانهدب یلتشک یيدستورالعمل اجرا" ورمذك نامهیینو مقدمه آ 3بخش  ۴بند  ۰مستند به جزء ي،وزارت راه و شهرساز

 را تصویب نمود. "و شهرسازي 
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به انتخاب مشاور از به روش مسابقه آمده و در  3انتخاب مشاور در ردیف  يهاروش 11در قوانین و مقررات دولتي در فصل چهارم ماده 

مسابقات طراحي معماري و شهرسازي  يعنوان مستندات برگزارشده بهسه مورد اشاره یتشده است اما درنهااشاره ۰۴۲بند ج نیز به نشریه شماره 

 باهم دارند. يهاكه تفاوت ستدر دسترس ا

 شوديمشاهده م 1-جدول 1ردیف در  ذكر گردیده است. 1-دارد كه  در جدول وجودتفاوت اساسي  هانامهیینآدر بخش شیوه اجراي این 

اجراي آنها در برگزاري  يو شهرساز يمعمار يو دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائم يانقالب فرهنگ يعال يشورا  315كه طبق مصوب شماره 

نیز در نظر گرفته شده  هایيیمهدر صورت عدم اجرا جر يو شهرساز يمعمار يتشکیل دبیرخانه دائماالجرا است و در دستورالعمل مسابقه الزم

در هر سه سند برگزاري مسابقه طراحي و معماري، داوران طي حکمي توسط برگزار كننده منصوب مي شوند و مشاور و یا مدیر مسابقه  است.

 در این خصوص مسئولیتي ندارند.

 يانقالب فرهنگ يعال يشورا  315كشور و مصوب شماره  یزيرو برنامه یریتسازمان مد ۰۴۲شماره  یهدر نشر یزه نمورد انواع مسابق در

است و در دستورالعمل تشکیل  ۰۴۲تر از نشریه كامل 315در مصوبه شماره  يبندآمده است. شیوه دسته ۰-وجود دارد كه در جدول  هایيتفاوت

 استناد شده است. 315كه به همان مصوبه شماره  رسديدر این خصوص هیچ صحبتي نشده و به نظر م يزو شهرسا يمعمار ئميدبیرخانه دا

 االجرا بودنهاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در الزمنامه: مقایسه آیين 1-جدول

 ردیف
 سازمان ۰۴۲ شماره نشریه

 ركشو ریزيبرنامه و مدیریت

 شوراي  315 شماره مصوب

 فرهنگي انقالب عالي
 شهرسازي و معماري مسابقات دائمي دبیرخانه تشکیل دستورالعمل

1 

 امور دفتر ۰۴۲ شماره نشریه

 این معیارهاي تدوین و فني

 راهنماي" عنوان با سازمان

 و معماري مسابقات برگزاري

 نوع از " ایران در شهرسازي

 ابالغ سوم گروه

( نیست االجراالزم.)گرددمي

 و مشاوران اجرایي، هايدستگاه

 این از توانندمي دیگر عوامل

 استفاده راهنما عنوانبه نشریه

 ، هاروش كهدرصورتي و نمایند

 راهنماهاي.  هادستورالعمل

 باشند داشته اختیار در بهتري

 الزامي نشریه این مفاد رعایت

 .نیست

 امور دفتر ۰۴۲ شماره نشریه

 این معیارهاي تدوین و فني

 راهنماي" عنوان با سازمان

 و معماري مسابقات برگزاري

 نوع از " ایران در شهرسازي

 ابالغ سوم گروه

( نیست االجراالزم.)گرددمي

 و مشاوران اجرایي، هايدستگاه

 این از توانندمي دیگر عوامل

 استفاده راهنما عنوانبه نشریه

 ، هاروش كهدرصورتي و نمایند

 راهنماهاي.  هادستورالعمل

 باشند داشته اختیار در بهتري

 الزامي نشریه این مفاد رعایت

 .نیست

 نظرم و سیما بناها، كیفي ارتقاء هايزمینه ایجاد براي گذاريسیاست ضرورتبه توجه با

 اهمیت و سویك از كشور شهرسازي و معماري كیفي ارتقاء درنتیجه و شهرها،

 یکي عنوانبه شهرسازي و معماري مسابقات برگزاري از ناشي هايفرصت از برداريبهره

 بهمصو یك بند به استناد با و ارزشمند بناهاي و شهري فضاهاي گیريشکل هايروش از

 اجرایي ساختار ایجاد منظوربه و ایران معماري و شهرسازي عالي شوراي 45/۴/۰5 مورخ

 315 جلسه مصوب شهرسازي، و معماري طراحي مسابقات برگزاري جامع نامهآیین"

 دائمي دبیرخانه گیريشکل طریق از ،"فرهنگي انقالب عالي شوراي 21/1۰/۰۲ مورخ

 ناداس به ویژه توجه ضرورت بر تأكید با دستورالعمل این اختالف، حل هیات و مسابقات

 طراحي مسابقات برگزاري فرآیند در مصوب، عمران و توسعه هايطرح و فرادست

 اشخاص و هادستگاه كلیه براي ابالغ تاریخ از آن مفاد و تدوین شهرسازي و معماري

 دكنن اقدام مسابقه برگزاري به كه غیردولتي و دولتي هايبخش در حقوقي و حقیقي

 .بود خواهد االجراالزم

 ملدستورالع این رعایت و مسابقات دائمي دبیرخانه در آن ثبت و مسابقه برگزاري -5بند

 و یماس در تأثیرگذاري میزان عملکردي، اهمیت كیفي، اهمیت لحاظ به كه بناهایي براي

 شاخص الملليبین و ملي محلي، اهمیت و مکاني اهمیت نمادین، وجه شهري، منظر

 مصوبه ۰ بند دستورالعمل تصویب زمان تا امر این تشخیص است؛ اجباري باشندمي

 دائمي دبیرخانه عهده بر ایران معماري و شهرسازي عالي شوراي  ۰۴/۴/4۴ مورخ

 .باشدمي مسابقات

 شناخته معتبر شرایطي در شهرسازي و معماري مسابقات است بدیهي:  تبصره -5 بند

 آن دیگرعبارتبه. باشند حاضر دستورالعمل و جامع نامهآیین چهارچوب تابع كه شوندمي

 هك- دبیرخانه در ثبت صورت در اندنشده داده تشخیص اجباري كه موضوعاتي از دسته

 باراعت و معنوي حمایت از است، دستورالعمل این مفاد به عملي التزام و تمکین معناي به

 .شد خواهند برخوردار دائمي دبیرخانه

 

نانچه چ  برگزاري مسابقه شده است. نامهیوهاصلي وجود دارد كه باعث تغییرات بزرگي در ش یيهااصطالحات نیز تفاوت يبخش معرف در

 مسابقه یتشده اما تعریفي از آن ارائه نگردیده و مسئولبار استفاده ۰5از واژه كارفرما  315در مصوبه شماره  ینکها یرغمعل آمده است، 5-در جدول

 یهتعریف مشاور نیز بین نشر در آمده است.   315مدیر مسابقه نیز تنها در مصوب شماره  یفرا به عهده برگزاركننده گذاشته است. همچنین تعر

 نیامده است . ۰۴۲كنندگان در نشریه اصطالح جامعه شركت تفاوت مفهومي وجود دارد.  315ب شماره و مصو ۰۴۲شماره 

نیست كه الزم است،در اصالح نشریه لحاظ شود. همچنین تفاوت  ۰۴۲شماره  یهكنندگان و محصول مسابقه در نشرجامعه شركت تعریف

 شده است.   315با مصوب شماره  ۰۴۲شماره  یهشرح وظایف مشاور مسابقه و مدیر مسابقه باعث اختالف بین عملکرد دبیرخانه در نشر
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شدن موضوع صورت بخشنامه لزوم مطرحبهتر است به، باشدينیامده و چون جزئي خارج از بحث نشریه م ۰۴۲دبیرخانه دائمي در نشریه 

رسیدگي به اختالفات جزء بسیار مهمي است كه در  هیات ابالغ گردد. یردولتيدولتي و غ يهاها و سازمانمسابقه و اخذ تاییدات الزم به دستگاه

ر بخشنامه استفاده از دبیرخانه دائمي استناد شود و نیامده است و الزم است كه در اصالح نشریه به ابالغ شیوه حل اختالف د ۰۴۲شماره  یهنشر

ر برنامه ، كیفیت تنظیم و تاییدات الزم براي آن د  كنندهیمشخص تنظ بندي نیز در بخشنامه الزام ثبت مسابقه در دبیرخانه دائمي آورده شود.

 نیامده است.   315مصوب شماره 

در خصوص انتخاب داوران موردي نیامده است و شیوه  يو شهرساز يعمارم يو دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائم 315مصوبه  در

 يو شهرساز يمعمار يو دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائم  ۰۴۲شماره  یه، نشر  315انتخاب تعداد داوران هر مسابقه نیز در مصوب شماره 

 .ذكر نشده است

 اري در  انواع مسابقههاي برگزاري مسابقات طراحي و معمنامه: مقایسه آیين 2-جدول
 

 ردیف
 و مدیریت سازمان 2۴۲ شماره نشریه

 کشور ریزيبرنامه
 فرهنگي انقالب عالي شوراي  315 شماره مصوب

 تشکيل دستورالعمل

 مسابقات دائمي دبيرخانه

 شهرسازي و معماري

1 

مسابقه با توجه به اهداف آن در دو  1-۰-1

 نوع است: 

اي است مسابقهمسابقه اجرایي:  1-۰-1-1

كه هدف از برپایي آن برگزیدن طرح برتر 

 براي اجراي آن طرح است.

اي است مسابقه نظري: مسابقه 1-۰-1-۰

كه هدف از آن نه اجراي طرح ، بلکه دست 

هاي برتر در یافتن به نظرها و انگاره

 موضوعي معین است

 ـ مسابقه ازلحاظ محتواي آن بر دو نوع است:1

اي است كه براي دست یافتن به طراحي اجمالي: مسابقه . مسابقه1ـ1نوع  

هاي برتر طراحي در موضوعي معین انجام گیرد، و نتیجه آن در حد ها وایدهانگاره

 كننده ایدة طرح باشد.هاي اجماليِ بیانطرح

اي است كه براي دست یافتن به طرح . مسابقة طراحي تفصیلي: مسابقه۰ـ1نوع  

عین انجام گیرد، و نتیجة آن، عالوه بر ایدة طرح، مبین مقدماتي در موضوعي م

عناصر طرح، روابط آنها با یکدیگر و با محیط و زمین باشد، به نحوي كه بر اساس 

هاي جزئیات اجرایي را بر مبناي آن آن بتوان طرح را به تمامت دریافت و نقشه

هاي قسمت دوم هایي است كه از فعالیتها از نوع طرحتهیه كرد. حدود این طرح

از مرحلة اول خدمات مهندسان مشاور معمار و شهرساز، مطابق ضوابط سازمان 

 گردد.ریزي، حاصل ميمدیریت و برنامه

 

۰ 

مسابقه با توجه به اعتبار  -۰-۰-1

كنندگان نیز بر سه نوع تقسیم شركت

 شود.مي

مسابقه آزاد كه محدودیتي  -1-۰-۰-1

ه جامعه كنندگان ندارد و همبراي شركت

المللي در فن را در سطح ملي و بیناهل

 گیرد.برمي

مسابقه محدود كه   -۰-۰-۰-1

كنندگان آن گروهي خاص از شركت

فن )مثالً ازنظر محل اقامت، تجربه یا اهل

كنندگان( تخصص ویژه یا تعداد شركت

 هستند.

مسابقه دعوتي كه   -5-۰-۰-1

كنندگان آن با صالحدید شركت

صورت كتبي دعوت و بهبرگزاركننده 

 شوند.مي

 كنندگان بر چهار نوع است: ـ مسابقه ازلحاظ نوع و دامنه شركت۰

 كنندگاناي است كه محدودیتي براي شركت. مسابقة آزاد ملي: مسابقه1ـ۰نوع 

 نداشته باشد و همة جامعة اهل فن را در سطح ملي دربرگیرد.

ي است كه محدودیتي براي االمللي: مسابقه. مسابقة آزاد بین۰ـ۰نوع  

كنندگان نداشته باشد و عالوه بر سطح ملي، جامعة اهل فن را در همه یا شركت

 بعضي از كشورهاي دیگر دربرگیرد.

كنندگان آن به گروهي اي است كه دامنة شركت. مسابقة محدود: مسابقه5ـ۰نوع  

یا تعداد  خاص ازاهل فن )مثالً از نظر محل اقامت، تجربه یا تخصص ویژه، و

 كنندگان( محدود باشد.شركت

كنندگان آن به . مسابقة دعوتي: نوعي از مسابقة محدود است كه شركت۴ـ۰نوع  

 كند محدود باشد.تعدادي از اهل فن كه برگزاركننده از آنها كتباً دعوت مي

 

5  

 ـ مسابقه از لحاظ مراحل و نحوة داوري بر دو نوع است:5

اي است كه داوري آن در یك مرحله اي: مسابقهحلهمر. مسابقة یك1ـ5نوع  

 گیرد.صورت 

اي است كه داوري آن در دو مرحله صورت اي: مسابقه. مسابقة دومرحله۰ـ5نوع  

ها در طرحهاي برتر انتخاب شود، صاحبان این طرحگیرد؛ درمرحلة اول تعدادي از 

بندي سایر ردهمرحلة دوم به رقابت بپردازند، و انتخاب برندة اول و 

 كنندگان در مرحلة دوم انجام گیرد.شركت
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 هاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در  اصطالحاتنامه: مقایسه آیين 5-جدول

 ردیف
 سازمان 2۴۲ شماره نشریه

 کشور ریزيبرنامه و مدیریت

 عالي شوراي  315 شماره مصوب

 فرهنگي انقالب

 دائمي دبيرخانه تشکيل دستورالعمل

 شهرسازي و معماري مسابقات
 توضيحات

1   

 است هركسي یا طرح مالك:  كارفرما. ۴-۰

 .است مالك اختیارات داراي قانون بر بنا كه

 (جامع نامهآیین 5 بخش توضیح با مطابق)

 315در  مصوب شماره 

تعریف كارفرما آمده است.  

كارفرما  ۰۴۲در نشریه 

 نیامده است.

۰ 

 حقیقي شخص:  برگزاركننده -5-1

 است غیردولتي یا دولتي حقوقي، یا

 متولي و كندبرگزارمي را مسابقه كه

 و نامهآیین  چارچوب در آن برگزاري

 و  مسابقه روند رعایت اصلي مسئول

 مربوطه ضوابط و قوانین سایر رعایت

 .است

 اصطالحات. ب

 یا حقیقي شخص: برگزاركننده. 1

 هك است غیردولتي یا دولتي حقوقي،

 متولي و كندمي برگزار را مسابقه

 این چارچوب در آن برگزاري

 رد مسابقه اصلي مسئول و نامه،آیین

 .است قانون و كنندگانشركت مقابل

 یا حقیقي شخص:  برگزاركننده. ۴-5

 قهمساب كه است غیردولتي یا دولتي حقوقي،

 در آن برگزاري متولي و كندمي برگزار را

 اصلي مسئول و نامه،آیین این چارچوب

 قانون و كنندگانشركت مقابل در مسابقه

 الف، بخش ب بند 1 جزء با مطابق. )است

 (جامع نامه آیین

 دبیرخانه دستورالعمل در

 ارائه كارفرما تعریف دائمي

 .است شده

5  

 متخصصي حقیقي شخص: مدیر. ۰

 براي را وي برگزاركننده كه است

 برگزاري مدیریت و ریزيبرنامه

 تا آغاز از و كندمي انتخاب مسابقه

 عهده بر را آن مدیریت مسابقه، پایان

 و برگزاركننده بین اصلي رابط و دارد

 .است عموم و كنندگانشركت

 

 در مدیر تعریف

 تشکیل دستورالعمل

 و معماري دائمي دبیرخانه

 ۰۴۲ نشریه و شهرسازي

 .است نیامده

۴ 

 یا حقیقي شخص: مشاور -۴-1

 براي  كه است متخصصي حقوقي

 طرف مسابقه، برگزاري و ریزيبرنامه

 تا آغاز از و گیرد،مي قرار مشورت

 زاربرگ بین اصلي رابط مسابقه پایان

 همسابق در كنندگان شركت و كننده

 برگزاري به مربوطه امور و.باشد مي

 .دارد عهده به را مسابقه

 حقوقي یا حقیقي شخص: مشاور. 5

 براي عنداللزوم كه است متخصصي

 طرف مسابقه، برگزاري و ریزيبرنامه

 را مدیر و گیرد،مي قرار مدیر مشورت

 مانند مسابقه، فني هايمتن تهیة در

 .كندمي یاري معماري، برنامة

 

 نشریه در مشاور تعریف

 شوراي 315 مصوبه و ۰۴۲

 مغایرت فرهنگي انقالب

 .دارد

3  

 مجموعة: كنندگانشركت جامعة. ۴

 كه است حقوقي یا حقیقي اشخاص

 ازمج مسابقه، ضوابط و قوانین بر بنا

 شناخته مسابقه در شركت به

 شركت مسابقه در عمالً ولو شوند،مي

 كنندگانشركت جامعة یعني نکنند؛

 بالقوه

 مجموعة: كنندگانشركت جامعة. ۴-۴

 بر بنا كه است حقوقي یا حقیقي اشخاص

 رد شركت به مجاز مسابقه، ضوابط و قوانین

 در عمالً ولو شوند،مي شناخته مسابقه

 جامعة یعني نکنند؛ شركت مسابقه

 بند ۴ جزء با مطابق. )بالقوه كنندگانشركت

 (جامع نامهآیین الف، بخش ب

 شركت جامعه تعریف

 ۰۴۲ نشریه در كنندگان

 .است نیامده

1  

 كه است موادي: مسابقه محصول. 2

 لياص نتیجة عنوانبه كنندگانشركت

 دبیرخانة به مسابقه در خود فعالیت

 داوري و دهندمي تحویل مسابقه

 گیردمي صورت آنها میان در مسابقه

 پروندة نمونك، نقشه، متن، مانند)

 محصول(. آنها از تركیبي یا اي،رایانه

 هنامآیین این در مسابقه محصوالت یا

 «محصوالت» یا «محصول» اختصاراً

 .شودمي خوانده

 كه است موادي: مسابقه محصول. ۴-2

 اصلي نتیجة عنوان به كنندگانشركت

 همسابق دبیرخانه به مسابقه در خود فعالیت

 میان در مسابقه داوري و دهندمي تحویل

 نقشه، متن، مانند) گیردمي صورت آنها

(. اآنه از تركیبي یا اي،رایانه پروندة نمونك،

 این در مسابقه محصوالت یا محصول

 یا «محصول» اختصاراً دستورالعمل

 جزء با مطابق. )شودمي خوانده «محصوالت»

 (جامع نامهآیین الف، بخش ب بند 2

 در  مسابقه محصول تعریف

 .است نیامده ۰۴۲ نشریه

1 

 ادارة محل: مسابقه دبیرخانة  -2-1

 هك است، مسابقه به مربوط امور كلیة

 مشاور  اختیار در را آن برگزاركننده

 به مربوط امور.دهدمي قرار مسابقه

 كلیة ادارة محل: مسابقه دبیرخانة. 4

 كه است، مسابقه به مربوط امور

 ارقر مدیر اختیار در را آن برگزاركننده

 این در مسابقه دبیرخانة. دهدمي

 امور كلیة ادارة محل: مسابقه دبیرخانة. ۴-4

 نآ برگزاركننده كه است، مسابقه به مربوط

 دبیرخانة. دهدمي قرار مدیر اختیار در را

 اختصاراً دستورالعمل این در مسابقه

 مدیر وظایف شرح در تفاوت

 شماره نشریه در مشاور و

 315 شماره مصوب ، ۰۴۲

 تشکیل دستورالعمل و
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 مدارك نگهداري و نویسينام

 این در مسابقه در شركت داوطلبان

 .شود مي انجام دبیرخانه

 خوانده «دبیرخانه» اختصاراً نامهآیین

 .شودمي

 جزء با مطابق. )شودمي خوانده «دبیرخانه»

 (جامع نامه آیین الف، بخش ب بند 4

 و معماري دائمي دبیرخانه

 .باشد مي شهرسازي

2  

 معماري مسابقات دائمي دبیرخانة. 1۲

 كه است ايدبیرخانه: شهرسازي و

 مسابقات امور به رسیدگي براي

 آنها بر نظارت و شهرسازي و معماري

 دائمي دبیرخانة. شودمي تشکیل

 این در شهرسازي و معماري مسابقات

 «دائمي دبیرخانة» اختصاراً نامهآیین

 .شودمي خوانده

 و معماري مسابقات دائمي دبیرخانة. ۴-1۲

 براي كه است ايدبیرخانه: شهرسازي

 و معماري مسابقات امور به رسیدگي

 .شودمي تشکیل آنها بر نظارت و شهرسازي

 و معماري مسابقات دائمي دبیرخانة

 اختصاراً دستورالعمل این در شهرسازي

 اب مطابق. )شودمي خوانده «دائمي دبیرخانة»

 (جامع نامه آیین الف، بخش ب بند 1۲ جزء

 مورد در ۰۴۲ نشریه در

 ذكر موردي دائمي دبیرخانه

 .است نشده

4  

 اختالفات به رسیدگي هیئت. 11

 هیئتي: شهرسازي و معماري مسابقات

 در را نهایي حکمیت كه است

 برگزاركننده میان احتمالي اختالفات

 هیئت. دارد عهده بر كنندهشركت و

 مسابقات اختالفات به رسیدگي

 نامهآیین این در شهرسازي و معماري

 به رسیدگي هیئت» اختصاراً

 .شودمي خوانده «اختالفات

 اختالفات به رسیدگي هیئت. ۴-11

 است هیئتي: شهرسازي و معماري مسابقات

 احتمالي اختالفات در را نهایي حکمیت كه

 عهده بر كنندهشركت و برگزاركننده میان

 مسابقات اختالفات به رسیدگي هیئت. دارد

 دستورالعمل این در شهرسازي و معماري

 «اختالفات به رسیدگي هیئت» اختصاراً

 ب بند 11 جزء با مطابق. )شودمي خوانده

 (جامع نامه آیین الف، بخش

 حل مورد در ۰۴۲ نشریه در

 نشده ذكر موردي اختالف

 .است

1۲   

اي است شامل برنامه مسابقه: برنامه .۴-1۰

اهداف، خواسته ها و نیازهاي كارفرما، معرفي 

دقیق و كامل اركان مسابقه، پیشنهاد نوع 

مسابقه و داوران )در صورت وجود پیشنهاد 

اولیه در خصوص معرفي داوران( برنامه كلي 

عملکردهاي مورد نظر، رویکردهاي طراحي، 

محیطي،  مطالعات پایه، )مطالعات زیست

سازگاري با محیط و توجه به صرفه جویي در 

مصرف آب و انرژي(، برنامه زماني و جوایز 

عنوان یکي از مورد نظركه مي بایست به

به  «گزارش پیشنهاد مسابقه »اسناد 

 دبیرخانه دائمي تحویل داده شود.

و  315در مصوبه 

دستورالعمل تشکیل 

دبیرخانه دائمي معماري و 

ص شهرسازي در خصو

كننده برنامه شخص تنظیم

 مسابقه موردي نیامده است.

11 

تعیین تعداد اعضاي هیات داوران،  -4

تهیه فهرست پیشنهادي اسامي آنان 

و اعالم آن به برگزار كننده براي 

  تصویب توسط مشاور مسابقه                                                                                  

مذاكره با نامزدهاي داوري و  -1۲

نهایي كردن اعضاي هیات داوران و 

 اخذ تصویب آن از برگزار كننده

 

درصورتي كه پیشنهاد اولیه در  -۴-1۰

خصوص معرفي داوران وجود نداشته باشد 

تواند نسبت به پیشنهاد و دبیرخانه دائمي مي

معرفي داوران متناسب با موضوع پروژه به 

 سب درخواست، اقدام نماید.برگزاركننده ح

و  315در مصوبه 

دستورالعمل تشکیل 

دبیرخانه دائمي معماري و 

شهرسازي در خصوص 

انتخاب داوران موردي ذكر 

 نشده است.

1۰  

نامه . اصطالحاتي كه در این آیین1۰

تعریف نشده، مطابق تعاریف مندرج 

هاي ها و دستورالعملدر بخشنامه

یزي كشور رسازمان مدیریت و برنامه

 به كار رفته است.

 

در   315در مصوب شماره 

بخش تعاریف ها به نشریه 

براي بقیه اصطالحات   ۰۴۲

 اشاره شده است.

 

نیامده است درهرحال  ۰۴۲شده ولي اسمي از نظریه ها سپردهها و دستورالعمل، تعاریف به دستورالعمل به بخشنامه 1۰ردیف  5-در جدول

 ها باید اصالح شود.با دو سند دیگر برگزاري مسابقه وجود دارد، كه در اصالحات نشریه و یا دستورالعمل ۰۴۲در نشریه  هایي بین تعاریفتفاوت

تنها  1 یفرد ۴-در جدول آورده شده است. ۴-برگزاري جدول اركان ضوابط در معماري و طراحي مسابقات برگزاري هاينامهآیین مقایسه

ي كه توضیح، درصورتيآمده است يمورد يدر مورد  اجبار استفاده از  مشاور حقوق يو شهرساز يمعمار يه دائمدر دستورالعمل تشکیل دبیرخان

اي در ایران برگزار نشده كه یك شركت حقوقي مسئول برگزاري در مورد مسابقه اجباري و شرایط آن ذكر نشده است، همچنین تاكنون مسابقه
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و   315كه در مصوب شماره  خوریميكارفرما و برگزاركننده برم یفبا به اختالف در تعر ینچندم يبرا یزن ۰ یفرد  ۴-جدول در  آن باشد.

 كه از آن منشعب شده است، وجود دارد. يو شهرساز يمعمار يدائم یرخانهدستورالعمل تشکیل دب

اما در دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمي  هاستشده اكثر پروژهشده كه حلقه گمبه لزوم مستندسازي در دبیرخانه اشاره ۰ردیف  ۴-جدول

 باشد یا دبیرخانه مسابقه؟معماري و شهرسازي مشخص نشده است كه آیا منظور از دبیرخانه،  دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي مي

 يو شهرساز يمعمار يمو دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائ  315، مصوب شماره ۰۴۲شماره  یهاركان مسابقه در نشر 5 یفرد ۴-جدول  در

دو مورد ازنظر  یناحراز ا یطكه به شرا گردديم یشنهادو داوران مسابقه آمده است كه پ یرمد یطشرا ۴ یفرد ۴-جدول . دركنديباهم فرق م

 .شود، تا شفافیت الزم در انتخاب آنها وجود داشته باشد جداگانه اضافه يبندها یكبه تفک هایستگيسوابق و  شا یالت،تحص

 مسابقه هاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در ضوابط ارکان برگزارينامه: مقایسه آیين ۴-جدول

 ردیف
 سازمان 2۴۲ شماره نشریه

 کشور ریزيبرنامه و مدیریت

 انقالب عالي شوراي  315 شماره مصوب

 فرهنگي

 دائمي دبيرخانه تشکيل دستورالعمل

 شهرسازي و معماري مسابقات
 توضيحات

1  

 در حقوقي، یا حقیقي شخصي هرگاه. 1 ماده

 يبرگزار به تصمیم غیردولتي، یا دولتي بخش

 طرح آن در مسابقه كهآن از اعم بگیرد، مسابقه

 عمومي اعالن محضبه باشد، اختیاري یا اجباري

 مراعات به ملتزم و نامهآیین این مشمول مسابقه

 تفکیك به مواد از هریك شرح. گرددمي آن

 بدین و تهیه هنر فرهنگستان توسط موضوع

 .شد خواهد پیوست نامهآیین

 5بند در مذكور اجباري مسابقات در. 3-1

 یك طریق از را مسابقه است، مکلف كارفرما

 رد كه كند برگزار متخصصي حقوقي مشاور

 برگزار عنوانبه مذكور مشاور صورت این

 كلیه قراردادي طبق و بوده كننده

 .پذیرفت خواهد را مربوطه هايمسئولیت

 شماره مصوب  در

 كارفرما تعریف 315

 .است نیامده

۰  

 كه اصلي تصمیمات كلیة است الزم. 5 مادة

 تثب كتباً شودمي گرفته مسابقه روند مطابق

 مسابقه رسمي اسناد زمرة در اسناد این. گردد

 حکم اسنادْ این ترینمهم از. گرددمي تلقي

 مدیریت قرارداد مسابقه، مدیر انتصاب كتبي

 یینتع به منجر مکاتبات یا جلسهصورت مسابقه،

 برنامة مسابقه، هايآگهي مسابقه، نوع اعالن و

 مذاكرات صورت داوران، انتصاب احکام مسابقه،

 مشخصات داوري، هیئت جلسات

 هايطرح دقیق مشخصات كنندگان،شركت

 .است محصوالت از اينسخه با همراه برنده

برگزاركننده موظف است، پیش از  .3-3

برگزاري مسابقه، بخش مطالعات مسابقه 

شامل : نوع مسابقه متناسب با موضوع آن، 

گزارش »روند مسابقه، مباني نظري و 

را تدوین و نسبت به ارائه « پیشنهاد مسابقه

مکتوب آن و ثبت مسابقه در دبیرخانه دائمي 

 .اقدام نماید

 

5 

برگزاركننده، اركان مسابقه: 

كننده، داور، هیات مشاور، شركت

 داوران، دبیرخانه

. هر مسابقه باید داراي اركاني مشتمل بر ۴مادة 

برگزاركننده، مدیر، و هیئت داوري باشد. كلیة 

كنندگان اركان باید به عموم جامعة شركت

 معرفي شوند.

اركان مسابقه: عبارتند از؛ كارفرما،   .۴-13

عنوان مشاور متخصص جهت برگزاركننده)به

مدیریت برگزاري مسابقه(، هیئت داوري، 

 كنندگان و جایزه.جامعة شركت

در اركان مسابقه بین 

اسناد برگزاري 

 اختالف وجود دارد.

۴  

هاي مسابقه، از جمله . كلیة مسئولیت3مادة 

نامه، قوانین ن آیینهاي ناشي از ایمسئولیت

ربط، مندرجات آگهي و برنامة مسابقه اصالتاً ذي

بر عهدة برگزاركننده است. با انتخاب مدیر، این 

ها در حدود وظایف و قرارداد میان مسئولیت

مدیر و برگزاركننده، وكالتاً به مدیر منتقل 

ي هاي اصلگردد؛ و تغییر مدیر رافع مسئولیتمي

 برگزاركننده نیست.

هاي خود را بایست خواسته. كارفرما مي3-۰

طور ها، بهدر قالب اهداف، نیازها و برنامه

روشن به برگزاركننده و هیات داوران اعالم 

 نماید.

كارفرما و 

برگزاركننده جدا 

 هستند.

3  

. مدیر و داوران باید داراي تحصیالت 1مادة 

هاي عالي در رشتة معماري، شهرسازي، یا رشته

اي متناسب با سطح و دانش و تجربه وابسته، و

 وسعت مسابقه باشند.

بایست پس از ثبت . برگزاركننده مي3-1

مسابقه و انتخاب داوران طي حکم كتبي 

انتصاب هریك از داوران را به داوري در آن 

 مسابقه به وي اعالم نماید.

 

1   

. كارفرما مکلف است طرح برنده مسابقه 3-2

مسابقه طراحي  1-1استثناي نوع )به

اجمالي( را عیناً و مطابق نظر مؤلف طرح 

برگزاري مجدد 

مسابقه در صورت 

عدم توافق در اجرا 
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منظور كه كارفرما بهاجرا كند. درصورتي

اجراي طرح با مؤلف طرح به توافق نرسد 

الزم است در صورت اجباري بودن مسابقه با 

صورت برگزاري مجدد مسابقه و در غیر این 

هاي معمول و قانوني دیگر نسبت به از روش

 تهیه طرح اقدام نماید.

فقط در دستورالعمل 

تشکیل دبیرخانه 

دائمي معماري و 

شهرسازي آمده 

 است.

 

 هاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در ضوابط پرداختنامه: مقایسه آیين 3-جدول

 ردیف
سازمان  2۴۲نشریه شماره 

 ریزي کشورمدیریت و برنامه

شوراي عالي انقالب   315مصوب شماره 

 فرهنگي

دستورالعمل تشکيل دبيرخانه دائمي 

 مسابقات معماري و شهرسازي
 توضيحات

1 

. كاهش میزان و تغییر نحوه اهداي 3-11    

جوایز مسابقه پس از انتشار فراخوان و یا آگهي 

 باشد.  پذیر نميمسابقه امکان

 

۰ 

تواند برگزاركننده مي -۴-1۰

عالوه بر جایزه به برنده اول ، 

قرارداد ادامه طراحي را نیز با برنده 

                                                                                         اول منعقد كند.                                   

در صورت عقد قرارداد  -3-1۰

ادامه طراحي با هریك از برندگان، 

برگزاركننده حق ندارد مبلغ جایزه 

 را از مبلغ قرارداد  كسر كند.

. تعهد برگزاركننده به عقد قرارداد ادامة 3-12  

ها تواند مکمل بعضي از جایزهكار با برنده مي

باشد، اما در هیچ صورتي جانشین جوایز 

، 1۴گردد. )مطابق مادهها نميیك از رتبههیچ

 نامه جامع()ضوابط(، آیین۰بخش 

عقد قرارداد  

جایگزین جایزه 

 شود.نمي

5 

. در برخي از مسابقات، در صورت توافق 3-14    

باره ادامة كار با برندة اول، عقد قرارداد دراین

شده باشد. تواند جانشین جایزة اعالمنمي

نامه )ضوابط(، آیین۰، بخش 1۴)مطابق ماده

 جامع(

  

۴ 

. ممکن است برگزاركننده در برخي از 13مـادة   

ربط هاي ذينامهآیینمسابقات، به تفصیلي كه در 

خواهد آمد، عالوه بر اعطاي جایزه به برندگان، 

ده كننهاي برنده یا شركتقسمتي از هزینة طرح

ها را، در حدودي كه در آگهي یا تمامي هزینه

كند، متقبل شود. در این صورت، عمل اعالن مي

به مفاد آگهي در موعد مقرر جزو تعهدات قانوني 

د. پرداخت هزینة شركت برگزاركننده خواهد بو

یافتگان به مرحلة دوم در در مسابقه به راه

، به شرحي «(۰ـ5»اي )نوع مسابقات دو مرحله

 كه خواهد آمد، الزامي است.

. در صورتي كه برگزاركننده عالوه بر 3-۰۲

اعطاي جایزه به برندگان، قسمتي از هزینة 

كننده یا تمامي هاي برنده یا شركتطرح

در حدودي كه در آگهي اعالن  ها را،هزینه

كند، متقبل شود. در این صورت، عمل به مي

مفاد فراخوان و یا آگهي مسابقه در موعد مقرر 

جزو تعهدات قانوني برگزاركننده خواهد بود. 

نامه )ضوابط(، آیین۰، بخش 13)مطابق ماده

 جامع(

  

۴ 

. پرداخت هزینة شركت در مسابقه به 3-۰1    

مرحلة دوم در مسابقات دو یافتگان به راه

، بخش 13)مطابق ماده اي الزامي است.مرحله

 نامه جامع( )ضوابط(، آیین۰

  

3 

. اعالن مسابقه به معناي تعهد 11مـادة   

امه و ناین آیین برگزاركننده به حقوقي است كه

ربط براي هاي ذينامهسایر قوانین و آیین

 همچنین، اند.كننده به رسمیت شناختهشركت

نامة شركت در مسابقه به معناي ارسال درخواست

پذیرش تعهداتي است كه در صورت تأیید 

موجب این صالحیت شركت در مسابقه به

 ربطهاي ذينامهنامه و سایر قوانین و آیینآیین

 گردد. كننده واقع ميبر ذمة شركت
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 ذكر شده است. 3-در جدول پرداخت در ضوابط معماري و طراحي مسابقات برگزاري هاينامهآیین مقایسه

ردیف یکم، آمده است كه در دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي آمده است كه كاهش جایزه و تغییر نحوه  3-جدول

در این خصوص چیزي  315و مصوبه شماره  ۰۴۲داده نشده و در نشریه شماره ها توضیحي اهداي آن مجاز نیست اما در مورد افزایش جایزه

 نشده است.بیان

در مورد عقد قرارداد با برنده مسابقه  يو شهرساز يمعمار يو دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائم ۰۴۲شماره  یهدر نشر ۰ یفرد 3-جدول در

این  "آمده كه  315مصوبه شماره  بیان شده است، در 3-جدول 3ردیفه است. آورده نشد مطلبي ینچن  315صحبت شده اما در مصوب شماره 

ه نامة شركت در مسابقه باند. همچنین، ارسال درخواستكننده به رسمیت شناختهربط براي شركتهاي ذينامهنامه و سایر قوانین و آیینآیین

ربط بر هاي ذينامهنامه و سایر قوانین و آیینموجب این آیینقه بهمعناي پذیرش تعهداتي است كه در صورت تأیید صالحیت شركت در مساب

 یك اولویت باالتري دارند.شود و كدامهاي این اسناد چه راهکاري پیشنهاد مياما قید نشده كه در مورد مغایرت "گردد.كننده واقع ميذمة شركت

عامه مردم بحث شده است كه بهتر است به بخش  كنندگان وما، شركتدر خصوص مضرات و فواید مسابقه براي كارفر 315در مصوبه شماره 

 و 315 مصوبه مسابقه مواردي آمده اما در برگزاري براي برگزاركننده شرایط در مورد احراز  ۰۴۲مقدمه منتقل شود. همچنین در نشریه شماره 

 .است هنشد مورداشاره این به شهرسازي و معماري دائمي دبیرخانه تشکیل دستورالعمل

، 1داوران  لیست شده است. در ردیف هیات و شکایات به رسیدگي در معماري و طراحي مسابقات برگزاري هاينامهآیین مقایسه 1-در جدول

 است. ذكر شدهآنها  چینشدر تعداد اعضاي هیات داوران و شیوه  315و مصوب شماره  ۰۴۲شماره یهنشر مابینيتفاوت ف 1-جدول

ردیف  1-هاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در برگزاري جلسات هیات داوران قیدشده است. در جدولنامهمقایسه آیین 1-در جدول 

حرفي از آن زده نشده و بسیار مناسب  ۰۴۲شده است كه در نشریه گیري داوران اشارهبندي تصمیمبه سازوكار زمان 315،  در مصوب شماره 5

دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمي و  315، در مصوبه شماره 1ردیف  1-نامه وجود داشته باشد. در جدولبه این مضمون در آییناست كه بندي 

 معماري و شهرسازي در مورد دستمزد داوران توضیحي داده نشده است.

، اشتباه 1ردیف  2-ها ذكر شده است. در جدولها و اعالمیهآگهيهاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در نامهمقایسه آیین 2-جدول 

نویسي آورده شده، كه با توجه به تغییر براي نام ۰۴۲نیز موارد مذكور در نشریه شماره  2-جدول 5آمده است.در بند ۰۴۲تایپي نشریه شماره 

 تکنولوژي باید اصالح شود.

 رسيدگي به شکایات و هيات داوران هاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري درنامه: مقایسه آیين 6-جدول

 ردیف
سازمان  2۴۲نشریه شماره 

 ریزي کشورمدیریت و برنامه
 شوراي عالي انقالب فرهنگي  315مصوب شماره 

دستورالعمل تشکيل 

دبيرخانه دائمي مسابقات 

 معماري و شهرسازي

 توضيحات

1 

. در جلسات هیئت داوري -3-5-1

او، جز داوران، مشاور و دستیاران به

 كسي حق حضور ندارد.

جز داوران، مدیر، و دستیاران . در جلسات هیئت داوري به15ـ5

 رسمي مدیر، كسي حق حضور ندارد.

نماینده دبیرخانه  .3-۰۴

دائمي )برحسب مورد( 

تواند در جلسات هئیت مي

داوران، بدون حق راي و نظر 

 حضور داشته باشد.

 تفاوت دارد.

1 

. مدیر مسابقه در مدت تصدي این سمت 11مادة   

و مسئول قانوني مراعات و احقاق حقوق  متولي

كنندگان، و سایر كلیة اركان مسابقه، شركت

كساني است كه ممکن است حقوق ایشان به 

 نحوي به مسابقه مربوط شود.

. مسئولیت حفظ و حراست از محصوالت 3-4

مسابقه در طي فرآیند مسابقه و برگزاري 

 نمایشگاه بر عهده برگزاركننده است.
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۰ 

اي و مرحلهدر مسابقات یك  -1-5-1

یا در مرحله دوم مسابقات دو 

اي داوران طرح نخست را به مرحله

طریق حذفي با روي گیري شفاهي و 

هاي دیگر را یا كتبي انتخاب و طرح

كنند. در هر مسابقه بندي ميرتبه

 د.شوفقط یك برنده اول برگزیده مي

كننده را شایستة مقام تواند دو شركت. هیئت داوري مي11ـ5

تشخیص دهد و انتخاب نهایي برندة اول را به نظر اول 

جمهور یا هاي بزرگ ملي، به نظر رئیسبرگزاركننده )و در طرح

االختیار وي( منوط سازد. در این صورت اعالن نمایندة تام

رسمي نتایج مسابقه به پس از اعالم نظر برگزاركننده )یا 

ي كه اكنندهشود؛ و در آن، شركتجمهور( موكول ميرئیس

برگزاركننده او را شایسته تشخیص دهد برندة اول، و 

 گردد.كنندة دیگر برندة دوم اعالم ميشركت

  

تفاوت بین نشریه 

و مصوبه  ۰۴۲

وجود  315شماره 

 دارد.

5 

هیات داوران باید سرانجام  -2-5-1

طرحي را شایسته احراز مقام اول 

تواند برندگان اعالم نماید و نمي

مسابقه را شایسته مقام اول نداند، 

باید با ارائه دالیل به برگزاركننده و 

اي دیگر به مسابقه تأیید وي، مرحله

اضافه نماید. هیات داوران 

پیشنهادهاي خود را براي بهبود 

توانند در اي برتري كه ميطرحه

مشاور مرحله جدید شركت كنند، به 

ارائه نماید. مشاور نیز مراتب را به 

رساند و كنندگان  مياطالع  شركت

 یابد.مسابقه در مرحله جدید ادامه مي

اي را كنندهتواند هیچ شركتداور یا هیئت داوري نمي. 11ـ5

عیوب محصول برندة  تواند؛ اما ميشایستة احراز مقام اول نداند

 اول را اعالم كند، و وي را شایستة واگذاري ادامة كار نداند.

  

تفاوت بین نشریه 

و مصوبه  ۰۴۲

وجود  315شماره 

 دارد.

اي، داور یا هیئت داوري در مرحلة . در مسابقات دومرحله12ـ5

اول تعدادي از محصوالت برتر را كه داراي شرایط ورود به 

انتخاب، و با ذكر دالیل انتخاب آنها را به مدیر اند مرحلة نهایي

كند. برگزاركننده، صاحبان آن محصوالت را كتباً به اعالم مي

كند. داور یا هیئت شركت در مرحلة دوم مسابقه دعوت مي

راي بهبود محصوالت را تواند پیشنهادهاي خود بداوري مي

 .مطرح كندكنندگان مرحلة دوم جداگانه با هریك از شركت

  

تفاوت بین نشریه 

و مصوبه  ۰۴۲

وجود  315شماره 

 دارد.

۴ 

یك از در صورتیکه هیچ -4-5-1

كنندگان در مرحله جدید شركت

شركت نکنند، یا اینکه در مرحله 

 شدهجدید پیشنهاد بهبود شرح ارائه

توسط هیات داوران را رعایت ننمایند. 

در صورتیکه در برنامه مسابقه 

ي برنده اول معرفشده باشد بینيپیش

یك از شود و جایزه اول به هیچنمي

 كنندگان اعطا نخواهد شد.شركت

اي مرحلهاي یكتواند مسابقه. داور یا هیئت داوري مي14ـ5

تبدیل كند. این «( ۰ـ5»اي )نوع را به دومرحله«( 1ـ5»)نوع 

تصمیم در صورت موافقت برگزاركننده معتبر است. در این 

كنندگان رسانده شود، و به اطالع شركت صورت باید مراتب

یافتگان در میان راه« 1ـ5»مسابقه مطابق ضوابط مسابقات نوع 

 به مرحلة دوم ادامه یابد.

    

3 

راي هیات داوران قطعي و  -1۴-5-1

غیرقابل اعتراض است مگر اینکه در 

برنامه مسابقه اعتراض و نحوه 

 رسیدگي به آن دیده شود.

یا هیئت داوري قطعي و تغییرناپذیر است، و . رأي داور ۰1ـ5

كسي )ازجمله مدیر و برگزاركننده( مجاز به تغییر و تصرف در 

 آن نیست.

  

تفاوت بین نشریه 

و مصوبه  ۰۴۲

وجود  315شماره 

 دارد.

1 

دستمزد داوران باید در  -13-5-1

 بیني شود و طبقبرنامه مسابقه پیش

توافق آنها با برگزاركننده مسابقه 

 پرداخت گردد.

      

 

 هاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در برگزاري جلسات هيات داوراننامه: مقایسه آیين 7-جدول

 

 ردیف
سازمان مدیریت  2۴۲نشریه شماره 

 ریزي کشورو برنامه

شوراي عالي   315مصوب شماره 

 انقالب فرهنگي

دستورالعمل تشکيل 

دبيرخانه دائمي مسابقات 

 شهرسازيمعماري و 

 توضيحات

  . رسیدگي به اعتراضات )توسط مدیر(5۰ هارسیدگي به اعتراض -۰3 1

در این بند نیامده  ۰۴۲در نشریه 

ها است چه كسي به اعتراض

-5رسیدگي كند. ولي در بند 

در مورد به پرسش  -1۲
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كنندگان مواردي ذكر شركت

 شده است.

 هااسترداد یا انهدام طرح -۰1 ۰

مانده عودت محصوالت باقي. پیگیري 55

جز محصوالت برنده( و محصوالت )به

نیافته به مسابقه به صاحبان آنها )توسط راه

 مدیر(

 
از انهدام  315در مصوبه شماره 

 طرحها صحبتي نشده است.

5 

برگزاركننده موظف است براي  -1-5

اعالم برنده مهلت مشخصي را اعالم 

ریزي برنامهنماید تا در چارچوب آن به 

بندي دقیق بپردازد این زمان و زمان

روز پس از دریافت طرحها  1۰۲نباید از 

 تجاوز كند.

  

و   315در مصوبه شماره 

دستورالعمل تشکیل دبیرخانه 

دائمي معماري و شهرسازي در 

مورد زمان داوري موردي 

 نشده است.بیان

۴ 

                                            . انتخاب پروژه                                ۴

هایي براي مسابقه معماري پروژه

شوند كه در آنها، برپایي برگزیده مي

حل براي انجام آن مسابقه بهترین راه

باشد و تشخیص آن به عهده 

 برگزاركننده مسابقه است.

  

هیچ سازوكاري براي انتخاب 

پروژه و دلیل انجام مسابقه در 

ها و قوانین از بخشنامه كدامهیچ

 مناقصات  ارائه نشده است.

3 

دستمزد مشاور مسابقه                                                                  -3-3

با توجه به اینکه مشاور مسابقه شمار 

توجهي از وظایف را بر دوش دارد قابل

ترین مخارج مسابقه دستمزد وي از مهم

اساس حجم كار مسابقه است كه بر 

شود. اینکه این دستمزد مبلغ تعیین مي

صورت پرداخت ماهیانه ثابتي باشد یا به

صورت دستمزد ساعتي، توافق و یا به

 مشاور مسابقه و برگزاركننده است.

  

در مورد دستمزد در مصوبه 

و دستورالعمل  315شماره 

تشکیل دبیرخانه دائمي معماري 

 و شهرسازي  صحبتي نشده

 است.

1 

تعداد اعضاي هیات اصلي  -۴-1-1

 11و حداكثر  3داوران باید فرد حداقل 

نفر باشد.                                                                                                 

تواند یك نفر برگزاركننده مي -3-۴-1

 -1-1-1را در هیات داوران بگمارد. 

وران بسته به نوع، موضوع و تعداد دا

برنامه مسابقه به پیشنهاد مشاور 

مسابقه و تأیید برگزاركننده تعیین 

شود.                                   مي

به ازاء هر سه عضو اصلي  -1-1-1

البدل تعیین هیات داوران یك عضو علي

البدل باید شرایط شود. اعضاي عليمي

 احراز نمایند. انتخاب در هیات داوران را

. تعداد اعضاي اصلي هیئت داوري باید 1ـ5

. نفر 1نفر تا حداكثر  1از حداقل  فرد باشد،

تعداد داوران بسته به نوع و موضوع و 

برنامة مسابقه، به پیشنهاد مدیر و تأیید 

كه شود. درصورتيبرگزاركننده تعیین مي

ه ، باید بتعداد داوران بیش از یك نفر باشد

ه نفر عضو اصلي، یك عضو ازاي هر س

 د.البدل تعیین شوعلي

 تفاوت دارد. 

1 

اكثر اعضاي هیات داوران  -4-1-1

همراه باید با معماران )یا شهرسازان در 

 مسابقات طراحي شهري( باشد.

. در مسابقاتي كه به تشخیص مدیر، 4ـ5

هایي جز حضور داوراني متخصص در رشته

 معماري، شهرسازي، یا مرمت بناها و

هاي تاریخي الزم است، انتخاب ایشان بافت

كه به داوري بالمانع است، مشروط بر آن

اكثریت اعضاي هیئت داوري همواره با 

معماران )یا شهرسازان، یا كارشناسان 

هاي تاریخي در مرمت ابنیه و بافت

 ربط( باشد.موضوعات ذي
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 و معماري در آگهي ها و اعالميه ها هاي برگزاري مسابقات طراحينامه: مقایسه آیين 8-جدول

 ردیف
 ریزيبرنامه و مدیریت سازمان 2۴۲ شماره نشریه

 کشور

  315 شماره مصوب

 عالي شوراي

 فرهنگي انقالب

 تشکيل دستورالعمل

 مسابقات دائمي دبيرخانه

 شهرسازي و معماري

 توضيحات

 

                                                                                                                       مسابقه اعالم و آگهي. 2

 عاطال به آگهي صورتبه باید معماري مسابقات كلیه -1-2

 .برسد عموم

 و كافي اطالعات دربرگیرنده باید مسابقه آگهي -1-2 

  .                                                                                                                            باشد ممکن عبارات اقلحد در مسابقه مورد در دقیق

 كثیراالنتشار رسمي روزنامه دو در باید مسابقه آگهي -1-2

 نیز دیگر روشهاي به آگهي آن، بر عالوه. برسد چاپ به

.                                                                                        است بالمانع

 تهیه مسابقه مشاور توسط مسابقه آگهي -۴-2

 رئیس  و  برگزاركننده تأیید به باید انتشار از پیش.شودمي

 .برساند داوران هیات

  

 اشتباه تیترها شماره ۰۴۲ نشریه در

 هايروش همچنین. است ردیدهگ درج

 نشده مشخص آگهي انتشار در دیگر

 315 شماره مصوبه در همچنین.  است

 ميدائ دبیرخانه تشکیل دستورالعمل و

 خصوص در  شهرسازي و معماري

 نشدهبیان موردي آگهي درج كیفیت

 .است

   (لزوم صورت در) نویسينام مبلغ میزان -2-3-2 

 تشکیل دستورالعمل و 315 مصوبه در

 به شهرسازي و معماري دائمي دبیرخانه

 .است نشده مورداشاره این

 

 درخواست براي آن دبیرخانه و برگزاركننده نشان -4-3-2

 هب بیشتر اطالعات دادن و نویسينام فرم و مسابقه برنامه

 .نویس دور و تلفن نشاني، شامل، كنندگانشركت

  
 زمال ارتباطي وسایل تغییر به توجه با

 .شود اصالح كامالً بند این است

 

 صورت در كنندگانشركت تعداد محدودیت -11-3-2

 انتخاب معیارهاي و شدگانپذیرفته تعداد ذكر) وجود

 (كنندگانشركت

  

 تشکیل دستورالعمل و 315 مصوبه در

 به شهرسازي و معماري دائمي دبیرخانه

 .است نشده مورداشاره این

 

 شركت داوطلبان نویسينام است مجاز كنده برگزار -5-4

 لغمب این مقدار. كند منوط مبلغي پرداخت به را مسابقه  در

 شود ذكر مسابقه آگهي در دقیقاً باید آن پرداخت نحوه و

 جازم دیگر عناوین با اضافي مبالغ دریافت یا و مبلغ تغییر

 .نیست

  

 تشکیل دستورالعمل و 315 مصوبه در

 به شهرسازي و معماري دائمي دبیرخانه

 .است نشده مورداشاره این

 

 وظایف از نویسينام درست اجراي و ریزيبرنامه  -3-4

 تهیه يگویای برگه باید نویسينام براي.   است مسابقه مشاور

 : باشد زیر اطالعات حاوي كمدست كه شود

                                                                                                          كنندهشركت هویت  -1-3-4 

                                                                                     مسابقه در شركت همکاران نام  -۰-3-4

                                                                                          نگاردور و تلفن شماره و نشاني -5-3-4

 حقوقي شخص مورد در)  كنندهشركت مهر و امضا -۴-3-4

 مجاز شركت نامهاساس در كه امضاهایي یا امضا

 و مقررات از پیروي و قبول بر مبني( است شدهشناخته

 .مسابقه مندرجات

  

 تشکیل دستورالعمل و 315 مصوبه در

 به شهرسازي و معماري دائمي دبیرخانه

 .است نشده مورداشاره این

 

هاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در شیوه برخورد با برنده مسابقه آورده شده است. در این جدول نامهمقایسه آیین 4-در جدول

شهرسازي در این  و معماري دائمي دبیرخانه تشکیل و دستورالعمل 315مصوبه شماره مواردي آورده شده است علیرغم اهمیت باالي آن در 

 خصوص مفادي وجود ندارد. 

نیز  4-جدول ۴زمان حداكثر زمان پرداخت جایزه برندگان و عقد قرارداد با برنده مسابقه آمده است. در ردیف  3و  ۰ردیف  4-در جدول

 یا سازمان معرفي به مجاز سازماني یا كسي چه است نیامده هم ۰۴۲ نشریه در براي ادامه كار آمده، اماشرایط و توانایي برنده در عقد قرارداد 

 .دهد انجام را اینکار تواندمي برنده  آیا است مشاور مهندس
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 هاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در شيوه برخورد با برنده مسابقهنامه: مقایسه آیين9-جدول

 ردیف
سازمان مدیریت و  2۴۲شماره نشریه 

 ریزي کشوربرنامه

شوراي   315مصوب شماره 

 عالي انقالب فرهنگي

دستورالعمل تشکيل 

دبيرخانه دائمي معماري و 

 شهرسازي

 توضيحات

1 

مشاور مسابقه موظف است طرحهایي را كه  -1۲-11

اند، مشخص براي شركت در مسابقه انتخاب نشده

حات كافي مکتوب به نموده و با ذكر دالیل و توضی

كننده مسترد نماید )در صورت لزوم در برنامه شركت

 مسابقه( و رونوشت آنرا به برگزاركننده ارائه نماید.

  

و دستورالعمل  315در مصوبه 

تشکیل دبیرخانه دائمي معماري 

و شهرسازي به این مورداشاره 

 نشده است.

۰ 
جایزه تمامي برندگان باید حداكثر دو ماه  -۰-1۰

 پس از اعالم رسمي نتایج داوري اعطا شود.
  

و دستورالعمل  315در مصوبه 

تشکیل دبیرخانه دائمي معماري 

و شهرسازي به این مورداشاره 

 نشده است.

5 

كه برگزاركننده در آگهي یا برنامه درصورتي -1-1۰

مسابقه متعهد شده باشد كه عالوه بر اعطاي جایزه 

طراحي را نیز با وي به برنده اول، قرارداد ادامه 

منعقد كند، برگزاركننده متعهد به عقد قرارداد با 

برنده اول است مگر آنکه برنده اول خود مایل به عقد 

باره قرارداد نباشد یا هیات داوران نظر خاصي دراین

 داشته باشند.

  

و دستورالعمل  315در مصوبه 

تشکیل دبیرخانه دائمي معماري 

شاره و شهرسازي به این مورد ا

 نشده است.

۴ 

اگر برنده اول توانایي اجرایي ادامه طرح و  -1-1-1۰

عرضه خدمات مهندسي مشاور زا نداشته باشد و یا 

صالحیت او براي خدمات مشاوره در طرحهاي 

ریزي عمراني به تأیید سازمان مدیریت و برنامه

نرسیده باشد، مجاز است سازمان یا شركت مهندسي 

صالحیت باشد به برگزاركننده  مشاوري را كه توان و

معرفي و در صورت توافق برگزاركننده ، با همکاري 

 آن شركت، با برگزاركننده قرارداد منعقد كند.

  

و دستورالعمل  315در مصوبه 

تشکیل دبیرخانه دائمي معماري 

و شهرسازي به این مورداشاره 

 ۰۴۲نشده است. اما در نشریه 

هم نیامده است چه كسي یا 

ني مجاز به معرفي سازمان سازما

یا مهندس مشاور است آیا  برنده 

 تواند اینکار را انجام دهد .مي

3 

برگزاركننده موظف است ظرف یك سال  -۰-1-1۰

پس از اعالم نتیجه مسابقه، قرارداد مذكور را با برنده 

اول منعقد كند. در غیر این صورت موظف است 

جایزه برنده عالوه بر جایزه اعطاشده مبلغي معادل 

 اول به وي پرداخت كند.

  

و دستورالعمل  315در مصوبه 

تشکیل دبیرخانه دائمي معماري 

و شهرسازي به این مورداشاره 

 نشده است.

1 

اگر جایزه برنده اول فقط عقد قرارداد  -5-1-1۰

شده باشد، برگزاركننده موظف ادامه طراحي اعالم

برنده دوم به است مبلغي معادل دو برابر ارزش جایزه 

كه  در برنامه برنده اول پرداخت كند.)درصورتي

 مسابقه پیشبیني شده باشد(

  

و دستورالعمل  315در مصوبه 

تشکیل دبیرخانه دائمي معماري 

و شهرسازي به این مورد اشاره 

نشده است.  البته این بند شفاف 

 نیست.

1 

مبلغ قرارداد مطابق ضوابط سازمان مدیریت  -1-1۰

شود و برگزاركننده و برنده ریزي تعیین ميبرنامهو 

 اول به آن متعهدند.

  

و دستورالعمل  315در مصوبه 

تشکیل دبیرخانه دائمي معماري 

و شهرسازي به این مورداشاره 

 نشده است.

2 

طرحهاي عمران كه به مسابقه گذاشته  -2-1۰

شوند، خارج از ظرفیت مهندسان مشاور محسوب مي

ه كه ظرفیت برنده مسابقبنابراین درصورتيشوند. مي

ریزي تکمیل باشد، ازنظر سازمان مدیریت و برنامه

عقد قرارداد طراحي موضوع مسابقه با وي بالمانع 

 است.

  

 دستورالعمل و 315 مصوبه در

 معماري دائمي دبیرخانه تشکیل

 مورداشاره این به شهرسازي و

 .است نشده
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4 

  بایدن مسابقه جوایز مبلغ كلبه جوایز نسبت  -4-1۰

.                                                                    باشد خارج زیر حدود از

                                                                            جایزه مبلغ كل درصد 3۲ تا ۴۲ اول  جایزه -

                                                                                             جایزه  مبلغ كل درصد 5۲ دوم جایزه -

                                                                                            جایزه مبلغ كل درصد ۰۲ سوم جایزه -

 1۲( برنامه در بینيپیش صورت در) چهارم جایزه -

 ۴۲ اول جایزه صورت این در جایزه مبلغ كل درصد

 .است جایزه مبلغ درصد

  

 دستورالعمل و 315 مصوبه در

 معماري دائمي دبیرخانه تشکیل

 مورداشاره این به شهرسازي و

 .است نشده

1۲ 

 جوایز بر عالوه باید دعوتي مسابقات در -1۲-1۰

 هب نیز مسابقه در شركت هزینه متوسط برندگان،

 طمتوس مبلغ. گردد پرداخت كنندگانشركت كلیه

 و مدیریت سازمان ضوابط اساس بر هزینه

 .گرددمي تعیین مسابقه مشاور توافق با و ریزيبرنامه

   

11 

 بر عالوه باید ايدومرحله مسابقات در -11-1۰

 ، دوم مرحله به یافتگانراه براي شده اعالم جوایز

  مدیریت سازمان ضوابط اساس بر هزینه  متوسط

 .دگردمي تعیین مسابقه مشاور توافق و ریزيبرنامه

   

1۰ 

 از یك هر طرح شود مشخص كه زمان هر در -۰-1۰

 بوده  دیگران طرحهاي از بردارينسخه برندگان

 وي از اعطاشده جوایز و حقوق كلیه بالفاصله است،

 هب دریافتي جوایز استرداد به  موظف خاطي و سلب

 .بود خواهد ربطذي هايهزینه جبران و برگزاركننده

   

15 

 هب كتبي ابالغ بر عالوه باید داوري نتیجه -1-15

 برنامه در شدهاعالم زماني برنامه مطابق برندگان،

 چاپ كثیراالنتشار روزنامه دو در كمدست مسابقه،

 .شود

 

 داوري اتمام از پس. ۰۲ـ5

 داوري هیئت داور نهایي،

 كتبي گزارشي است موظف

 را خود داوري دالیل بر مشتمل

 این مدیر. كند عرضه مدیر به

 گزارش با همراه را گزارش

 برگزاركننده به خود تکمیلي

 كندمي عرضه

 دستورالعمل و 315 مصوبه در

 معماري دائمي دبیرخانه تشکیل

 مورداشاره این به شهرسازي و

 .است نشده

1۴ 

 طرحهاي انتشار و چاپ حق برگزاركننده -1-15

 را نهاآ آز نمایشگاه برپایي و مسابقه در كننده شركت

 .دارد آنها صاحبان نام ذكر با نامحدود طوربه
   

13 

 كتبي رضایت بدون نباید برگزاركننده -1-15

 ایشان،در طرح از بخشي یا همه از كنندگان،شركت

 بناهاي یا مسابقه موضوع بناهاي احداث یا طراحي

 .كند استفاده دیگر

  

 دستورالعمل و 315 مصوبه در

 معماري دائمي دبیرخانه تشکیل

 مورداشاره این به شهرسازي و

 .است نشده

11 

 آنها صاحبان به جایزه برنده طرحهاي -۰-1۴

 باقي برگزاركننده اختیار در و شودنمي بازگردانده

 .ماندمي
   

 

 مسابقات طراحي و معماري در عملکرد دبيرخانههاي برگزاري نامه: مقایسه آیين1۲-جدول

 ردیف

 2۴۲ شماره نشریه

 و مدیریت سازمان

 کشور ریزيبرنامه

 عالي شوراي  315 شماره مصوب

 فرهنگي انقالب

 اريمعم مسابقات دائمي دبيرخانه تشکيل دستورالعمل

 شهرسازي و
 توضيحات

1    

 به رسیدگي مرجع

 مسابقه روند و اعتراضات

 ۰۴۲ شماره نشریه در

 .است نیامده
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۰  

 هب رسیدگي هیئت و دائمي دبیرخانه. ۴

 اختالفات

 همة ثابت مرجع دائمي دبیرخانة. 1ـ۴

 كشور شهرسازي و معماري مسابقات

 .است

 ای شکایت داوري نهایي نتایج خصوص در كهدرصورتي. 3-۰5

 و دائمي دبیرخانه طریق از موضوع آید، وجود به نظر اختالف

 پیگیري قابل اختالف به رسیدگي هئیت در مسئله طرح

 .است

 

5  

 وزارت توسط دائمي دبیرخانة. ۰ـ۴

 دبیر و تشکیل، شهرسازي و مسکن

 هیئت نظر زیر و انتخاب به دائمي،

 .شودمي اداره اختالفات به رسیدگي

 :دشومي تعیین زیر شرح به دائمي دبیرخانه وظایف اهم  -۰3

 شهرسازي و معماري مسابقات ثبت -

 مسابقات محتواي و اجرایي فرآیندهاي بر نظارت -

 صورت در حاضر مصوبه مفاد تفسیر و ابهامات به رسیدگي -

 ایران معماري و شهرسازي عالي شوراي دبیر طریق از نیاز،

 در آن به رسیدگي و مسابقات به مربوط شکایات وصول -

 اختالفات به رسیدگي هیات

 تحلیل و مستندسازي مسابقات، جامع آرشیو تشکیل -

 مسابقات

 جامع نامهآیین اجراي حسن بر نظارت -

 و زیابيار منظوربه كارشناسي منابع و تشکیالت بینيپیش -

 حاضر دستورالعمل و مسابقات فرآیند تحلیل

 حسب مسابقه موضوع با متناسب داور معرفي و پیشنهاد -

 برگزاركننده درخواست

 كار گردش و وظایف انجام نحوه هايدستورالعمل تدوین -

  نتایج خصوص در ماههشش ايدوره هايگزارش ارائه -

 و شهرسازي عالي شوراي دبیرخانه به دستورالعمل اجراي

 ایران معماري

 

۴  
 هیئت را دائمي دبیرخانة رئیس. 5ـ۴

 .دكنمي منصوب اختالفات به رسیدگي
  

3  

 و دائمي دبیرخانة هايهزینه كلیة. ۴ـ۴

 توسط اختالفات به رسیدگي هیئت

 پرداخت شهرسازي و مسکن وزارت

 .گرددمي

  

1  

 جپن اختالفات به رسیدگي هیئت. 3ـ۴

 انتخاب سال دو مدت به كه دارد عضو

 وزیر االختیارتام نمایندة: شوندمي

 راالختیاتام نمایندة شهرسازي، و مسکن

 ریزي،برنامه و مدیریت سازمان رئیس

 فرهنگستان رئیس االختیارتام نمایندة

 جامعة االختیارتام نمایندة هنر،

 از نفر یك و ایران، مشاور مهندسان

 و معماري زبدة و سرشناس استادان

 علوم، وزیر انتخاب به شهرسازي

 این جلسات. فناوري و تحقیقات،

 اعضاي از یکي درخواست حسب هیئت،

 دائمي دبیرخانة دعوت موجببه یا و آن

 محل در شکایت، وصول محضبه

 .شودمي منعقد دائمي دبیرخانة

  

1  

 و شکایات به رسیدگي و كار نحوة. 1ـ۴

 به رسیدگي هیئت در گیريتصمیم

 خود توسط اينامهآیین طي اختالفات

 خواهد تعیین هیئت

 31513/1۰/ص./شد

  

2   
 هب ملزم كنندگانشركت عموم و مسابقه اركان كلیه. 3-۰۰

 رب كهدرصورتي. باشندمي مصنفین و مؤلفین حقوق رعایت
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 رد شدهارائه طرح مالکیت كه شود معلوم معتبر اسناد اساس

 حذف ضمن ،(است شده كپي طرح) است واقع خالف مسابقه

 در شركت از مربوطه كنندهشركت مسابقه؛ فرآیند از طرح

 محروم سال 3 مدت به شهرسازي و معماري مسابقات

 توسط تواندمي دائمي دبیرخانه به موضوع این اعالم. شودمي

 دبیرخانه به شکایت طرح طریق از  مسابقه اركان از یك هر

 بر موردادعا تخلف احراز است بدیهي گیرد، صورت دائمي

 و گرفتهانجام دبیرخانه توسط معتبر مدارك و اسناد اساس

 .است اختالفات به رسیدگي هیئت به اجراقابل

4   

 بازنگري. 1

 شپای نتیجه و تحلیل ارزیابي، به توجه با دستورالعمل این

 عالي شوراي دبیرخانه توسط مسابقات، برگزاري فرآیند

 در و اثربخشي و كارآیي میزان لحاظ به معماري، و شهرسازي

 دبیرخانه پیشنهاد با وري،بهره ارتقاء هدف با ضرورت صورت

 اصالح و تکمیل تجدیدنظر، مورد باریك سال پنج هر دائمي

 .  گرفت خواهد قرار

 

1۲   

 دستورالعمل اجراي حسن بر نظارت. 1

 دبیرخانه عهده بر دستورالعمل این اجراي حسن بر نظارت

 مشاهده صورت در دارد اختیار دبیرخانه و باشدمي دائمي

 عدم و حاضر دستورالعمل و اجرایي نامهآیین مفاد از تخلف

 معماري مسابقات برگزاري فرآیند در اي،حرفه اخالق رعایت

 هب رسیدگي به نسبت اجباري، و اختیاري از اعم شهرسازي و

 اختالف، حل هیئت طریق از ها،محرومیت تعیین و تخلف

 .نماید اقدام

 این اهداف تحقق در دائمي دبیرخانه عملکرد بر عالیه نظارت

 و شهرسازي عالي شوراي دبیرخانه عهده بر دستورالعمل،

 .باشدمي ایران معماري

 

 

نیز در مورد شرایط عدم انعقاد قرارداد با برنده صحبت شده اما شفاف نیست براي مثال اگر در برنامه مسابقه عدم عقد  1ردیف  4-در جدول

 گیري دارد.بیني نشده باشد، تکلیف چیست و چه مرجعي صالحیت تصمیمقرارداد با برنده پیش

 معماري ائميد دبیرخانه تشکیل ، دستورالعملالملليبرگزاري مسابقه و ثبت بناهاي ملي و بینتأسیس دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي  

 کردعمل در معماري و طراحي مسابقات برگزاري هاينامهآیین شهرسازي ابالغ شد اما از پشتوانه حقوقي مستحکمي برخوردار نیست.  مقایسه و

 آمده است. 1۲ -دبیرخانه در جدول

 به رسیدگي زمان براي اعتراض قیدشده اما مرجع ۰۴۲در خصوص اعتراض به روند مسابقه و داوري در نشریه  1ردیف  1۲-جدول

انه توسط هاي دبیرخشیوه انتخاب رئیس دبیرخانه دائمي و هزینه 1۲-جدول 3و۴است. در ردیف  نیامده آن نشریه در مسابقه روند و اعتراضات

 گردد.وزارت مسکن و شهرسازي پرداخت مي
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 گيرينتيجه
 یشنهادپ منظور این به. است الزم مسابقات برگزاري نامهآیین مفاد از برخي در تجدیدنظر به نیاز رسدمي نظر به مذكور موارد به توجه با

 مدیران و داوران بنديسطح و مسابقات برگزاري دائمي دبیرخانه مثل معماري و طراحي مسابقات انجام براي رسمي مرجعي اعالم ضمن شودمي

 هايگاهدست مسابقات در وبودجهبرنامه سازمان بنديرتبه بدون افراد همکاري عدم دلیل به) مسابقه در آزاد افراد شركت امکان گرفتن نظر در با

ه یا از نشری استفاده لزوم كردن شفاف جهت فقط ايبخشنامه سپس و شود تدوین یکسان اصطالحات و هاتعریف با جامعي نامهآیین( دولتي

 طورهمان. دكن وارد آسیبي نامهآیین مفاد به اینکه بدون گردد ابالغ لزوم مواقع در كلي هايگذاريسیاست یا و داوران دستمزد تعدیل  نامه وآیین

 و طراحي مسابقات انجام در اختالل باعث پروژه بندي سطوح و مالي مسائل و هامسئولیت شفافیت اصطالحات، یکساني عدم شد مطرح كه

همچنین عدم  .است گذاشته آزاد مسابقات انجام در را شخصي سالیق دخالت مسابقه برگزاري مرجع وجود عدم ترمهم همه از و بوده معماري

نامه بیفزاید. از سوي دیگر دبیرخانه دائمي معماري تواند بر غناي آیینو شیوه اعتراضات بعد از داوري مي ذكر مفادي براي شرایط انحالل مسابقه

المللي، اما ابالغیه مستحکمي به دستگاهاي دولتي ابالغ نشده است. الزم است كه دبیرخانه برگزاري مسابقه و ثبت بناهاي ملي و بینو شهرسازي 

 ر برگزاري مسابقه  مطرح شود تا برگزاري مسابقات عدالت محور شود. به عنوان یك مرجع قدرتمند د

 

 قدرداني و تشکر
دبیرخانه دائمي مسابقات معماري و شهرسازي  مراغه و ایران، شهرداري نفت ملي شركت همکاران خصوصاً فن ائمه و مدیران كلیه از

 نمودند، یاري را ما مقاله این تألیف در خود، تأثیرگذار و آگاهانه رهنمودهاي با بخصوص جناب آقاي دكتر خدادادي و خانم مهندس تاجیك كه

 آید.مي عمل به تشکر و امتنان كمال
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