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اسماعيل رادگهر  ، 1ناهيد

موتمني 2

 1كارشناس ارشد سازه دریایي دانشگاه امیركبیر (پلي تکنیك تهران) ،شركت ملي نفت ایران.
 ۰كارشناس ارشد شهرسازي طراحي وبرنامه ریزي شهري ومنطقه اي ،دانشگاه آزاد تهران مركز .شهرداري مراغه.
نام نویسنده مسئول:
اسماعيل رادگهر

چکيده
بر اساس آییننامه خرید خدمات مشاوره استفاده از روش مسابقه طراحي و معماري بهعنوان یك روش قانوني
براي انتخاب مشاور در ایران مطرح گردیده است و تاكنون علیرغم برگزاري مسابقات طراحي و معماري نسبتاً
زیادي در ایران ،سابقه اجرایي مدون و آییننامهاي شفافي ندارد و تا حدودي استفاده از این شیوه بهصورت
صحیح و مثبت مغفول مانده است .در صورت شفافیت و یکساني تعاریف پایه و مسئولیتهاي افراد درگیر در
برگزاري مسابقه طراحي و معماري ميتواند از این روش بهعنوان خالقانهترین روش جهت دستیابي به نظرات و
طرحهاي مدرن ،بهروز و مناسب باسلیقه جامعه بهرهبردار یا بیننده استفاده كرد .عدم وجود منبع و مرجع موجه
و صاحب قدرت و مسئول در رسیدگي به امور مسابقات ،عدم وجود نظامنامه مدون و شفاف و عدم الزام به
استفاده از آییننامهها و نظامنامهها با سبب بروز نارضایتيهایي در كارفرمایان ،برگزاركنندگان و شركتكنندگان
شده است .عدم امکان حضور اشخاص حقیقي و سطحبندي این اشخاص باعث شده كه برگزاري مسابقه طراحي
و معماري در بند ابهام و مشکالت اجرایي و حقوقي گرفتار شود .در این مقاله ،نشریه شماره  ۰۴۲سازمان
مدیریت و برنامهریزي كشور ،مصوبه شماره  315شوراي عالي انقالب فرهنگي و دستورالعمل تشکیل دبیرخانه
دائمي معماري و شهرسازي ،برگزاري مسابقه و ثبت بناهاي ملي و بینالمللي باهم مقایسه شده و موارد غیرمشابه،
مغایر و داراي تفسیر غیر همسان ذكر ميگردد ،این روند بررسي در برگزاري مسابقه طراحي و معماري مفهومي
ساختمان اصلي یکي از وزارتخانهها انجام شد و موارد ذكرشده براثر اختالف فيمابین اصحاب برگزاري مسابقه و
دقت در مفاد و بندهاي هر سه سند حاصلشده و در انتها نیز پیشنهادهاي اصالحي ارائه ميشود.

واژگان کليدي :آییننامه ،مسابقه طراحي و معماري و شهرسازي،كارفرما ،مشاور ،نشریه.۰۴۲
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و شهرسازي و ارائه راهکار اصالح آنها

مجله علمی رویکردهای پژوهشی درمهندسی عمران و معماری (سال سوم)

بررسي آیيننامهها و دستورالعمل برگزاري مسابقات طراحي معماري
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مقدمه
امروزه براي طراحي و معماري شهرها ،ساختمانها ،میادین ،نمادها ،لوگوها و آرمها و آنچه نیاز به استفاده از خالقیت حداكثري اشخاص
دارد از روش مسابقهاي با شرایط گوناگون برگزار ميشود  .روش انجام مسابقه معماري و شهرسازي بر اساس بند ج ماده  11آییننامه خرید
خدمات مشاور موضوع بخشنامه شماره /1453۴۰ت  ۴۰421ك مورخ  22/1۲/۲1سازمان مدیریت و برنامهریزي كشور كه اشعار ميدارد " روش
مسابقه :این روش طبق اهداف ،ضوابط و معیارهاي نشریه شماره  ۰۴۲معاونت با عنوان " راهنماي برگزاري مسابقه معماري و شهرسازي در
ایران" انجام ميشود و فرایندهاي ارزیابي كیفي ،فني و مالي مشاوران در این روش مطابق نشریه یادشده ميباشد .[1] ".بهعنوان یکي از روشهاي
قانوني خرید خدمات مشاور مطرحشده است .مسابقه طراحي ،معماري و شهرسازي در ایران سابقه آییننامهاي و دستورالعملي زیادي ندارد .در
این مورد آییننامهها و ابالغیههاي از سوي نهادها و سازمانهاي مختلف صادرشده است كه در این مقاله به بررسي و مقایسه آنها پرداخته شده
و در نهایت موارد اصالحي براي برگزاري یك مسابقه مناسب و مطلوب با در نظر گرفتن جمیع جهات پیشنهاد ميگردد .براي استفاده حداكثري
از خالقیت طراحان و معماران جوان سعي گردیده كه آییننامهها به سمتي پیش برود كه بتواند به استفاده از خالقیت قشر جوان كه سابقه
حضور در شركتهاي داراي رتبه را ندارند ،را فراهم كنند .بهعبارتدیگر ترویج مسابقات طراحي معماري و شهرسازي در ایجاد فضاي رقابت سالم
و خارج از قوانین مناقصات و دیگر قوانین ،میان طراحان معماري و شهرسازي و رشتههاي وابسته ،ایجاد شورونشاط علمي در جامعه معماران و
شهرسازان عليالخصوص طراحان جوان ،ارتقاي فرهنگ و دانش عمومي درزمینه معماري و شهرسازي ،فراهم آوردن عرصه مناسب براي معرفي
استعدادهاي تازه و ناشناخته ،متناسب با نظر بهرهبرداران و تخصیص بهتر منابع  ،برگزاري مسابقه ميتواند بسیار مثمر ثمر باشد.

 .1تحقيقات پيشين
در ایران شاهد طراحي و اجراي ساختمانهاي قدیمي هستیم كه در زمان خود داراي طراحيهاي خاص و ویژه بودهاند هرچند كه در آن
دوران برگزاري مسابقه داري ضوابط خاصي نبوده است نظیر ساختمان فعلي وزارت نفت ،برج آزادي و پارك ارم .تاكنون در ایران طراحيهاي
زیادي با استفاده شیوه برگزاري مسابقه انجامشده است كه برخي آنها نیز به مرحله ساختوساز رسیده است براي مثال ساختمان اصلي بورس،
وزارت نیرو ،پل طبیعت و بسیاري از ساختمانهاي بخش خصوصي ،برخي نیز در مرحله طراحيهاي بودهاند مثل ساختمان وزارت نفت و فاز دوم
برج میالد ،ولي در سایت گزارش معماران حدود  3مسابقه طراحي و معماري در حال برگزاري است] .[۰در عرصه بینالمللي نیز روند انتخاب
طراحيهاي مفهومي بهصورت مسابقه یك روند معمول است و باعث شده است كه طراحان جوان از همه نقاط دنیا بتوانند شانس خود را براي
ثبت یك اثر ویژه امتحان كنند و نتایج غیرقابلتصوري نیز مشاهدهشده است .در سایت مربوط به مسابقات معماري بین الملي ميتوان با كمترین
شرایط در این مسابقات شركت كرد]  .[5در عرصه بینالمللي براي بهرهگیري از خالقیت اشخاص مشاهدهشده كه حتي طراحي سنگفرش
خیابانها و یا یك فضاي سبز به مسابقه گذاشتهشده است .مهمترین مسابقه اخیر نیز مسابقه طراحي ،معماري مفهومي ساختمان جدید صنعت
نفت است كه داوري آن در سال  1541انجام شد.

 .2بررسي دستورالعملها،آیيننامهها  ،نشریات و ابالغيههاي برگزاري مسابقه طراحي و شهرسازي
 .1نشریه شماره  ۰۴۲سازمان مدیریت و برنامهریزي كشور زیر عنوان راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ایران چاپ سال
1521
 .۰مصوب پانصد و سیزدهمین جلسه مورخ  1521/1۰/۰۲شوراي عالي انقالب فرهنگي ،تاریخ ابالغ 152۰/۲1/۰1 :شماره ابالغ/5۲4 :دش
كه طي آن شوراي عالي انقالب فرهنگي به پیشنهاد فرهنگستان هنر ،آییننامه جامع برگزاري مسابقات طراحي معماري و شهرسازي را تصویب
كرد.
 .5در راستاي وظایف محوله بر اساس بند 2ماده ۴قانون تأسیس شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران برگزاري مسابقه و ثبت بناهاي
ملي و بینالمللي (موضوع انجام مسابقات شهرسازي و معماري) و بهمنظور ایجاد هماهنگي و انسجام در فرآیند برگزاري مسابقات شهرسازي و
معماري ،و باهدف ایجاد زمینههاي اجراي "آییننامه جامع برگزاري مسابقات طراحي معماري و شهرسازي( ،مصوب جلسه  315مورخ ۰۲/1۰/21
شوراي عالي انقالب فرهنگي) " ،شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران در جلسه مورخ  4۴/1/51بنا بر پیشنهاد معاونت شهرسازي و معماري
وزارت راه و شهرسازي ،مستند به جزء ۰بند  ۴بخش  3و مقدمه آییننامه مذكور "دستورالعمل اجرایي تشکیل دبیرخانه دائمي مسابقات معماري
و شهرسازي " را تصویب نمود.
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در قوانین و مقررات دولتي در فصل چهارم ماده  11روشهاي انتخاب مشاور در ردیف  3به انتخاب مشاور از به روش مسابقه آمده و در
بند ج نیز به نشریه شماره  ۰۴۲اشارهشده است اما درنهایت سه مورد اشارهشده بهعنوان مستندات برگزاري مسابقات طراحي معماري و شهرسازي
در دسترس است كه تفاوتهاي باهم دارند.
در بخش شیوه اجراي این آییننامهها تفاوت اساسي وجود دارد كه در جدول 1-ذكر گردیده است .در ردیف  1جدول 1-مشاهده ميشود
كه طبق مصوب شماره  315شوراي عالي انقالب فرهنگي و دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي اجراي آنها در برگزاري
مسابقه الزماالجرا است و در دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي در صورت عدم اجرا جریمههایي نیز در نظر گرفته شده
است .در هر سه سند برگزاري مسابقه طراحي و معماري ،داوران طي حکمي توسط برگزار كننده منصوب مي شوند و مشاور و یا مدیر مسابقه
در این خصوص مسئولیتي ندارند.
در مورد انواع مسابقه نیز در نشریه شماره  ۰۴۲سازمان مدیریت و برنامهریزي كشور و مصوب شماره  315شوراي عالي انقالب فرهنگي
تفاوتهایي وجود دارد كه در جدول  ۰-آمده است .شیوه دستهبندي در مصوبه شماره  315كاملتر از نشریه  ۰۴۲است و در دستورالعمل تشکیل
دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي در این خصوص هیچ صحبتي نشده و به نظر ميرسد كه به همان مصوبه شماره  315استناد شده است.
جدول : 1-مقایسه آیيننامههاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در الزماالجرا بودن
ردیف

نشریه شماره  ۰۴۲سازمان
مدیریت و برنامهریزي كشور

مصوب شماره  315شوراي
عالي انقالب فرهنگي

1

نشریه شماره  ۰۴۲دفتر امور
فني و تدوین معیارهاي این
سازمان با عنوان "راهنماي
برگزاري مسابقات معماري و
شهرسازي در ایران " از نوع
گروه سوم ابالغ
ميگردد(.الزماالجرا نیست)
دستگاههاي اجرایي ،مشاوران و
عوامل دیگر ميتوانند از این
نشریه بهعنوان راهنما استفاده
نمایند و درصورتيكه روشها ،
دستورالعملها  .راهنماهاي
بهتري در اختیار داشته باشند
رعایت مفاد این نشریه الزامي
نیست.

نشریه شماره  ۰۴۲دفتر امور
فني و تدوین معیارهاي این
سازمان با عنوان "راهنماي
برگزاري مسابقات معماري و
شهرسازي در ایران " از نوع
گروه سوم ابالغ
ميگردد(.الزماالجرا نیست)
دستگاههاي اجرایي ،مشاوران و
عوامل دیگر ميتوانند از این
نشریه بهعنوان راهنما استفاده
نمایند و درصورتيكه روشها ،
دستورالعملها  .راهنماهاي
بهتري در اختیار داشته باشند
رعایت مفاد این نشریه الزامي
نیست.

دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمي مسابقات معماري و شهرسازي
با توجه بهضرورت سیاستگذاري براي ایجاد زمینههاي ارتقاء كیفي بناها ،سیما و منظر
شهرها ،و درنتیجه ارتقاء كیفي معماري و شهرسازي كشور از یكسو و اهمیت
بهرهبرداري از فرصتهاي ناشي از برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي بهعنوان یکي
از روشهاي شکلگیري فضاهاي شهري و بناهاي ارزشمند و با استناد به بند یك مصوبه
مورخ  ۰5/۴/45شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران و بهمنظور ایجاد ساختار اجرایي
"آییننامه جامع برگزاري مسابقات طراحي معماري و شهرسازي ،مصوب جلسه 315
مورخ  ۰۲/1۰/21شوراي عالي انقالب فرهنگي" ،از طریق شکلگیري دبیرخانه دائمي
مسابقات و هیات حل اختالف ،این دستورالعمل با تأكید بر ضرورت توجه ویژه به اسناد
فرادست و طرحهاي توسعه و عمران مصوب ،در فرآیند برگزاري مسابقات طراحي
معماري و شهرسازي تدوین و مفاد آن از تاریخ ابالغ براي كلیه دستگاهها و اشخاص
حقیقي و حقوقي در بخشهاي دولتي و غیردولتي كه به برگزاري مسابقه اقدام كنند
الزماالجرا خواهد بود.
بند -5برگزاري مسابقه و ثبت آن در دبیرخانه دائمي مسابقات و رعایت این دستورالعمل
براي بناهایي كه به لحاظ اهمیت كیفي ،اهمیت عملکردي ،میزان تأثیرگذاري در سیما و
منظر شهري ،وجه نمادین ،اهمیت مکاني و اهمیت محلي ،ملي و بینالمللي شاخص
ميباشند اجباري است؛ تشخیص این امر تا زمان تصویب دستورالعمل بند  ۰مصوبه
مورخ  4۴/۴/۰۴شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران بر عهده دبیرخانه دائمي
مسابقات ميباشد.
بند  -5تبصره  :بدیهي است مسابقات معماري و شهرسازي در شرایطي معتبر شناخته
ميشوند كه تابع چهارچوب آییننامه جامع و دستورالعمل حاضر باشند .بهعبارتدیگر آن
دسته از موضوعاتي كه اجباري تشخیص داده نشدهاند در صورت ثبت در دبیرخانه -كه
به معناي تمکین و التزام عملي به مفاد این دستورالعمل است ،از حمایت معنوي و اعتبار
دبیرخانه دائمي برخوردار خواهند شد.

در بخش معرفي اصطالحات نیز تفاوتهایي اصلي وجود دارد كه باعث تغییرات بزرگي در شیوهنامه برگزاري مسابقه شده است .چنانچه
در جدول 5-آمده است ،علیرغم اینکه در مصوبه شماره  315از واژه كارفرما  ۰5بار استفادهشده اما تعریفي از آن ارائه نگردیده و مسئولیت مسابقه
را به عهده برگزاركننده گذاشته است .همچنین تعریف مدیر مسابقه نیز تنها در مصوب شماره  315آمده است .در تعریف مشاور نیز بین نشریه
شماره  ۰۴۲و مصوب شماره  315تفاوت مفهومي وجود دارد .اصطالح جامعه شركتكنندگان در نشریه  ۰۴۲نیامده است .
تعریف جامعه شركتكنندگان و محصول مسابقه در نشریه شماره  ۰۴۲نیست كه الزم است،در اصالح نشریه لحاظ شود .همچنین تفاوت
شرح وظایف مشاور مسابقه و مدیر مسابقه باعث اختالف بین عملکرد دبیرخانه در نشریه شماره  ۰۴۲با مصوب شماره  315شده است.
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دبیرخانه دائمي در نشریه  ۰۴۲نیامده و چون جزئي خارج از بحث نشریه ميباشد ،بهتر است بهصورت بخشنامه لزوم مطرحشدن موضوع
مسابقه و اخذ تاییدات الزم به دستگاهها و سازمانهاي دولتي و غیردولتي ابالغ گردد .هیات رسیدگي به اختالفات جزء بسیار مهمي است كه در
نشریه شماره  ۰۴۲نیامده است و الزم است كه در اصالح نشریه به ابالغ شیوه حل اختالف در بخشنامه استفاده از دبیرخانه دائمي استناد شود و
بندي نیز در بخشنامه الزام ثبت مسابقه در دبیرخانه دائمي آورده شود .شخص تنظیمكننده برنامه  ،كیفیت تنظیم و تاییدات الزم براي آن در
مصوب شماره  315نیامده است.
در مصوبه  315و دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي در خصوص انتخاب داوران موردي نیامده است و شیوه
انتخاب تعداد داوران هر مسابقه نیز در مصوب شماره  ، 315نشریه شماره  ۰۴۲و دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي
ذكر نشده است.
جدول : 2-مقایسه آیيننامههاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در انواع مسابقه

ردیف

نشریه شماره  2۴۲سازمان مدیریت و
برنامهریزي کشور

دستورالعمل تشکيل
مصوب شماره  315شوراي عالي انقالب فرهنگي

معماري و شهرسازي

1

 1-۰-1مسابقه با توجه به اهداف آن در دو
نوع است:
 1-1-۰-1مسابقه اجرایي :مسابقهاي است
كه هدف از برپایي آن برگزیدن طرح برتر
براي اجراي آن طرح است.
 ۰-1-۰-1مسابقه نظري :مسابقهاي است
كه هدف از آن نه اجراي طرح  ،بلکه دست
یافتن به نظرها و انگارههاي برتر در
موضوعي معین است

1ـ مسابقه ازلحاظ محتواي آن بر دو نوع است:
نوع 1ـ .1مسابقه طراحي اجمالي :مسابقهاي است كه براي دست یافتن به
انگارهها وایدههاي برتر طراحي در موضوعي معین انجام گیرد ،و نتیجه آن در حد
طرحهاي اجماليِ بیانكننده ایدة طرح باشد.
نوع 1ـ .۰مسابقة طراحي تفصیلي :مسابقهاي است كه براي دست یافتن به طرح
مقدماتي در موضوعي معین انجام گیرد ،و نتیجة آن ،عالوه بر ایدة طرح ،مبین
عناصر طرح ،روابط آنها با یکدیگر و با محیط و زمین باشد ،به نحوي كه بر اساس
آن بتوان طرح را به تمامت دریافت و نقشههاي جزئیات اجرایي را بر مبناي آن
تهیه كرد .حدود این طرحها از نوع طرحهایي است كه از فعالیتهاي قسمت دوم
از مرحلة اول خدمات مهندسان مشاور معمار و شهرساز ،مطابق ضوابط سازمان
مدیریت و برنامهریزي ،حاصل ميگردد.

۰

 -1-۰-۰مسابقه با توجه به اعتبار
شركتكنندگان نیز بر سه نوع تقسیم
ميشود.
 -1-۰-۰-1مسابقه آزاد كه محدودیتي
براي شركتكنندگان ندارد و همه جامعه
اهلفن را در سطح ملي و بینالمللي در
برميگیرد.
 -1-۰-۰-۰مسابقه محدود كه
شركتكنندگان آن گروهي خاص از
اهلفن (مثالً ازنظر محل اقامت ،تجربه یا
تخصص ویژه یا تعداد شركتكنندگان)
هستند.
 -1-۰-۰-5مسابقه دعوتي كه
شركتكنندگان آن با صالحدید
برگزاركننده و بهصورت كتبي دعوت
ميشوند.

۰ـ مسابقه ازلحاظ نوع و دامنه شركتكنندگان بر چهار نوع است:
نوع ۰ـ .1مسابقة آزاد ملي :مسابقهاي است كه محدودیتي براي شركتكنندگان
نداشته باشد و همة جامعة اهل فن را در سطح ملي دربرگیرد.
نوع ۰ـ .۰مسابقة آزاد بینالمللي :مسابقهاي است كه محدودیتي براي
شركتكنندگان نداشته باشد و عالوه بر سطح ملي ،جامعة اهل فن را در همه یا
بعضي از كشورهاي دیگر دربرگیرد.
نوع ۰ـ .5مسابقة محدود :مسابقهاي است كه دامنة شركتكنندگان آن به گروهي
خاص ازاهل فن (مثالً از نظر محل اقامت ،تجربه یا تخصص ویژه ،و یا تعداد
شركتكنندگان) محدود باشد.
نوع ۰ـ .۴مسابقة دعوتي :نوعي از مسابقة محدود است كه شركتكنندگان آن به
تعدادي از اهل فن كه برگزاركننده از آنها كتباً دعوت ميكند محدود باشد.

5

دبيرخانه دائمي مسابقات

5ـ مسابقه از لحاظ مراحل و نحوة داوري بر دو نوع است:
نوع 5ـ .1مسابقة یكمرحلهاي :مسابقهاي است كه داوري آن در یك مرحله
صورت گیرد.
نوع 5ـ .۰مسابقة دومرحلهاي :مسابقهاي است كه داوري آن در دو مرحله صورت
گیرد؛ درمرحلة اول تعدادي از طرحهاي برتر انتخاب شود ،صاحبان این طرحها در
مرحلة دوم به رقابت بپردازند ،و انتخاب برندة اول و ردهبندي سایر
شركتكنندگان در مرحلة دوم انجام گیرد.
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جدول : 5-مقایسه آیيننامههاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در اصطالحات
ردیف

نشریه شماره  2۴۲سازمان

مصوب شماره  315شوراي عالي

دستورالعمل تشکيل دبيرخانه دائمي

مدیریت و برنامهریزي کشور

انقالب فرهنگي

مسابقات معماري و شهرسازي

1

۰

 -1-5برگزاركننده  :شخص حقیقي
یا حقوقي ،دولتي یا غیردولتي است
كه مسابقه را برگزارميكند و متولي
برگزاري آن در چارچوب آییننامه و
مسئول اصلي رعایت روند مسابقه و
رعایت سایر قوانین و ضوابط مربوطه
است.

5

۴

 -1-۴مشاور :شخص حقیقي یا
حقوقي متخصصي است كه براي
برنامهریزي و برگزاري مسابقه ،طرف
مشورت قرار ميگیرد ،و از آغاز تا
پایان مسابقه رابط اصلي بین برگزار
كننده و شركت كنندگان در مسابقه
مي باشد.و امور مربوطه به برگزاري
مسابقه را به عهده دارد.

ب .اصطالحات
 .1برگزاركننده :شخص حقیقي یا
حقوقي ،دولتي یا غیردولتي است كه
مسابقه را برگزار ميكند و متولي
برگزاري آن در چارچوب این
آییننامه ،و مسئول اصلي مسابقه در
مقابل شركتكنندگان و قانون است.

توضيحات

 .۰-۴كارفرما  :مالك طرح یا هركسي است
كه بنا بر قانون داراي اختیارات مالك است.
(مطابق با توضیح بخش  5آییننامه جامع)

در مصوب شماره 315
تعریف كارفرما آمده است.
در نشریه  ۰۴۲كارفرما
نیامده است.

 .5-۴برگزاركننده  :شخص حقیقي یا
حقوقي ،دولتي یا غیردولتي است كه مسابقه
را برگزار ميكند و متولي برگزاري آن در
چارچوب این آییننامه ،و مسئول اصلي
مسابقه در مقابل شركتكنندگان و قانون
است( .مطابق با جزء  1بند ب بخش الف،
آیین نامه جامع)

در دستورالعمل دبیرخانه
دائمي تعریف كارفرما ارائه
شده است.

 .۰مدیر :شخص حقیقي متخصصي
است كه برگزاركننده وي را براي
برنامهریزي و مدیریت برگزاري
مسابقه انتخاب ميكند و از آغاز تا
پایان مسابقه ،مدیریت آن را بر عهده
دارد و رابط اصلي بین برگزاركننده و
شركتكنندگان و عموم است.

تعریف مدیر در
دستورالعمل تشکیل
دبیرخانه دائمي معماري و
شهرسازي و نشریه ۰۴۲
نیامده است.

 .5مشاور :شخص حقیقي یا حقوقي
متخصصي است كه عنداللزوم براي
برنامهریزي و برگزاري مسابقه ،طرف
مشورت مدیر قرار ميگیرد ،و مدیر را
در تهیة متنهاي فني مسابقه ،مانند
برنامة معماري ،یاري ميكند.

تعریف مشاور در نشریه
 ۰۴۲و مصوبه  315شوراي
انقالب فرهنگي مغایرت
دارد.

3

 .۴جامعة شركتكنندگان :مجموعة
اشخاص حقیقي یا حقوقي است كه
بنا بر قوانین و ضوابط مسابقه ،مجاز
به شركت در مسابقه شناخته
ميشوند ،ولو عمالً در مسابقه شركت
نکنند؛ یعني جامعة شركتكنندگان
بالقوه

 .۴-۴جامعة شركتكنندگان :مجموعة
اشخاص حقیقي یا حقوقي است كه بنا بر
قوانین و ضوابط مسابقه ،مجاز به شركت در
مسابقه شناخته ميشوند ،ولو عمالً در
مسابقه شركت نکنند؛ یعني جامعة
شركتكنندگان بالقوه( .مطابق با جزء  ۴بند
ب بخش الف ،آییننامه جامع)

تعریف جامعه شركت
كنندگان در نشریه ۰۴۲
نیامده است.

1

 .2محصول مسابقه :موادي است كه
شركتكنندگان بهعنوان نتیجة اصلي
فعالیت خود در مسابقه به دبیرخانة
مسابقه تحویل ميدهند و داوري
مسابقه در میان آنها صورت ميگیرد
(مانند متن ،نقشه ،نمونك ،پروندة
رایانهاي ،یا تركیبي از آنها) .محصول
یا محصوالت مسابقه در این آییننامه
اختصاراً «محصول» یا «محصوالت»
خوانده ميشود.

 .2-۴محصول مسابقه :موادي است كه
شركتكنندگان به عنوان نتیجة اصلي
فعالیت خود در مسابقه به دبیرخانه مسابقه
تحویل ميدهند و داوري مسابقه در میان
آنها صورت ميگیرد (مانند متن ،نقشه،
نمونك ،پروندة رایانهاي ،یا تركیبي از آنها).
محصول یا محصوالت مسابقه در این
دستورالعمل اختصاراً «محصول» یا
«محصوالت» خوانده ميشود( .مطابق با جزء
 2بند ب بخش الف ،آییننامه جامع)

تعریف محصول مسابقه در
نشریه  ۰۴۲نیامده است.

 .4دبیرخانة مسابقه :محل ادارة كلیة
امور مربوط به مسابقه است ،كه
برگزاركننده آن را در اختیار مدیر قرار
ميدهد .دبیرخانة مسابقه در این

 .4-۴دبیرخانة مسابقه :محل ادارة كلیة امور
مربوط به مسابقه است ،كه برگزاركننده آن
را در اختیار مدیر قرار ميدهد .دبیرخانة
مسابقه در این دستورالعمل اختصاراً

تفاوت در شرح وظایف مدیر
و مشاور در نشریه شماره
 ، ۰۴۲مصوب شماره 315
و دستورالعمل تشکیل

1

 -1-2دبیرخانة مسابقه :محل ادارة
كلیة امور مربوط به مسابقه است ،كه
برگزاركننده آن را در اختیار مشاور
مسابقه قرار ميدهد.امور مربوط به
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آییننامه اختصاراً «دبیرخانه» خوانده
ميشود.

«دبیرخانه» خوانده ميشود( .مطابق با جزء
 4بند ب بخش الف ،آیین نامه جامع)

دبیرخانه دائمي معماري و
شهرسازي مي باشد.

نامنویسي و نگهداري مدارك
داوطلبان شركت در مسابقه در این
دبیرخانه انجام مي شود.

2

 .1۲دبیرخانة دائمي مسابقات معماري
و شهرسازي :دبیرخانهاي است كه
براي رسیدگي به امور مسابقات
معماري و شهرسازي و نظارت بر آنها
تشکیل ميشود .دبیرخانة دائمي
مسابقات معماري و شهرسازي در این
آییننامه اختصاراً «دبیرخانة دائمي»
خوانده ميشود.

 .1۲-۴دبیرخانة دائمي مسابقات معماري و
شهرسازي :دبیرخانهاي است كه براي
رسیدگي به امور مسابقات معماري و
شهرسازي و نظارت بر آنها تشکیل ميشود.
دبیرخانة دائمي مسابقات معماري و
شهرسازي در این دستورالعمل اختصاراً
«دبیرخانة دائمي» خوانده ميشود( .مطابق با
جزء  1۲بند ب بخش الف ،آیین نامه جامع)

در نشریه  ۰۴۲در مورد
دبیرخانه دائمي موردي ذكر
نشده است.

4

 .11هیئت رسیدگي به اختالفات
مسابقات معماري و شهرسازي :هیئتي
است كه حکمیت نهایي را در
اختالفات احتمالي میان برگزاركننده
و شركتكننده بر عهده دارد .هیئت
رسیدگي به اختالفات مسابقات
معماري و شهرسازي در این آییننامه
اختصاراً «هیئت رسیدگي به
اختالفات» خوانده ميشود.

 .11-۴هیئت رسیدگي به اختالفات
مسابقات معماري و شهرسازي :هیئتي است
كه حکمیت نهایي را در اختالفات احتمالي
میان برگزاركننده و شركتكننده بر عهده
دارد .هیئت رسیدگي به اختالفات مسابقات
معماري و شهرسازي در این دستورالعمل
اختصاراً «هیئت رسیدگي به اختالفات»
خوانده ميشود( .مطابق با جزء  11بند ب
بخش الف ،آیین نامه جامع)

در نشریه  ۰۴۲در مورد حل
اختالف موردي ذكر نشده
است.

 .1۰-۴برنامه مسابقه :برنامهاي است شامل
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،
مطالعات پایه( ،مطالعات زیست محیطي،
سازگاري با محیط و توجه به صرفه جویي در
مصرف آب و انرژي) ،برنامه زماني و جوایز
مورد نظركه مي بایست بهعنوان یکي از
اسناد « گزارش پیشنهاد مسابقه» به
دبیرخانه دائمي تحویل داده شود.

در مصوبه  315و
دستورالعمل تشکیل
دبیرخانه دائمي معماري و
شهرسازي در خصوص
شخص تنظیمكننده برنامه
مسابقه موردي نیامده است.

 -1۰-۴درصورتي كه پیشنهاد اولیه در
خصوص معرفي داوران وجود نداشته باشد
دبیرخانه دائمي ميتواند نسبت به پیشنهاد و
معرفي داوران متناسب با موضوع پروژه به
برگزاركننده حسب درخواست ،اقدام نماید.

در مصوبه  315و
دستورالعمل تشکیل
دبیرخانه دائمي معماري و
شهرسازي در خصوص
انتخاب داوران موردي ذكر
نشده است.

1۲

11

1۰

 -4تعیین تعداد اعضاي هیات داوران،
تهیه فهرست پیشنهادي اسامي آنان
و اعالم آن به برگزار كننده براي
تصویب توسط مشاور مسابقه
 -1۲مذاكره با نامزدهاي داوري و
نهایي كردن اعضاي هیات داوران و
اخذ تصویب آن از برگزار كننده
 .1۰اصطالحاتي كه در این آییننامه
تعریف نشده ،مطابق تعاریف مندرج
در بخشنامهها و دستورالعملهاي
سازمان مدیریت و برنامهریزي كشور
به كار رفته است.

در مصوب شماره  315در
بخش تعاریف ها به نشریه
 ۰۴۲براي بقیه اصطالحات
اشاره شده است.

در جدول 5-ردیف  ، 1۰تعاریف به دستورالعمل به بخشنامهها و دستورالعملها سپردهشده ولي اسمي از نظریه  ۰۴۲نیامده است درهرحال
تفاوتهایي بین تعاریف در نشریه  ۰۴۲با دو سند دیگر برگزاري مسابقه وجود دارد ،كه در اصالحات نشریه و یا دستورالعملها باید اصالح شود.
مقایسه آییننامههاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در ضوابط اركان برگزاري جدول ۴-آورده شده است .در جدول ۴-ردیف  1تنها
در دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي در مورد اجبار استفاده از مشاور حقوقي موردي آمده است ،درصورتيكه توضیحي
در مورد مسابقه اجباري و شرایط آن ذكر نشده است ،همچنین تاكنون مسابقه اي در ایران برگزار نشده كه یك شركت حقوقي مسئول برگزاري
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آن باشد .در جدول ۴-ردیف  ۰نیز براي چندمین با به اختالف در تعریف كارفرما و برگزاركننده برميخوریم كه در مصوب شماره  315و
دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي كه از آن منشعب شده است ،وجود دارد.
جدول ۴-ردیف  ۰به لزوم مستندسازي در دبیرخانه اشارهشده كه حلقه گمشده اكثر پروژههاست اما در دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمي
معماري و شهرسازي مشخص نشده است كه آیا منظور از دبیرخانه ،دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي ميباشد یا دبیرخانه مسابقه؟
در جدول ۴-ردیف  5اركان مسابقه در نشریه شماره  ،۰۴۲مصوب شماره  315و دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي
باهم فرق ميكند .در جدول ۴-ردیف  ۴شرایط مدیر و داوران مسابقه آمده است كه پیشنهاد ميگردد كه به شرایط احراز این دو مورد ازنظر
تحصیالت ،سوابق و شایستگيها به تفکیك بندهاي جداگانه اضافه شود ،تا شفافیت الزم در انتخاب آنها وجود داشته باشد.
جدول : ۴-مقایسه آیيننامههاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در ضوابط ارکان برگزاري مسابقه
نشریه شماره  2۴۲سازمان

مصوب شماره  315شوراي عالي انقالب

دستورالعمل تشکيل دبيرخانه دائمي

مدیریت و برنامهریزي کشور

فرهنگي

مسابقات معماري و شهرسازي

1

ماده  .1هرگاه شخصي حقیقي یا حقوقي ،در
بخش دولتي یا غیردولتي ،تصمیم به برگزاري
مسابقه بگیرد ،اعم از آنكه مسابقه در آن طرح
اجباري یا اختیاري باشد ،بهمحض اعالن عمومي
مسابقه مشمول این آییننامه و ملتزم به مراعات
آن ميگردد .شرح هریك از مواد به تفکیك
موضوع توسط فرهنگستان هنر تهیه و بدین
آییننامه پیوست خواهد شد.

 .1-3در مسابقات اجباري مذكور در بند5
كارفرما مکلف است ،مسابقه را از طریق یك
مشاور حقوقي متخصصي برگزار كند كه در
این صورت مشاور مذكور بهعنوان برگزار
كننده بوده و طبق قراردادي كلیه
مسئولیتهاي مربوطه را خواهد پذیرفت.

۰

مادة  .5الزم است كلیة تصمیمات اصلي كه
مطابق روند مسابقه گرفته ميشود كتباً ثبت
گردد .این اسناد در زمرة اسناد رسمي مسابقه
تلقي ميگردد .از مهمترین این اسنادْ حکم
كتبي انتصاب مدیر مسابقه ،قرارداد مدیریت
مسابقه ،صورتجلسه یا مکاتبات منجر به تعیین
و اعالن نوع مسابقه ،آگهيهاي مسابقه ،برنامة
مسابقه ،احکام انتصاب داوران ،صورت مذاكرات
جلسات هیئت داوري ،مشخصات
شركتكنندگان ،مشخصات دقیق طرحهاي
برنده همراه با نسخهاي از محصوالت است.

. 3-3برگزاركننده موظف است ،پیش از
برگزاري مسابقه ،بخش مطالعات مسابقه
شامل  :نوع مسابقه متناسب با موضوع آن،
روند مسابقه ،مباني نظري و «گزارش
پیشنهاد مسابقه» را تدوین و نسبت به ارائه
مکتوب آن و ثبت مسابقه در دبیرخانه دائمي
اقدام نماید.

مادة  .۴هر مسابقه باید داراي اركاني مشتمل بر
برگزاركننده ،مدیر ،و هیئت داوري باشد .كلیة
اركان باید به عموم جامعة شركتكنندگان
معرفي شوند.

 .13-۴اركان مسابقه :عبارتند از؛ كارفرما،
برگزاركننده(بهعنوان مشاور متخصص جهت
مدیریت برگزاري مسابقه) ،هیئت داوري،
جامعة شركتكنندگان و جایزه.

۴

مادة  .3كلیة مسئولیتهاي مسابقه ،از جمله
مسئولیتهاي ناشي از این آییننامه ،قوانین
ذيربط ،مندرجات آگهي و برنامة مسابقه اصالتاً
بر عهدة برگزاركننده است .با انتخاب مدیر ،این
مسئولیتها در حدود وظایف و قرارداد میان
مدیر و برگزاركننده ،وكالتاً به مدیر منتقل
ميگردد؛ و تغییر مدیر رافع مسئولیتهاي اصلي
برگزاركننده نیست.

 .۰-3كارفرما ميبایست خواستههاي خود را
در قالب اهداف ،نیازها و برنامهها ،بهطور
روشن به برگزاركننده و هیات داوران اعالم
نماید.

3

مادة  .1مدیر و داوران باید داراي تحصیالت
عالي در رشتة معماري ،شهرسازي ،یا رشتههاي
وابسته ،و دانش و تجربهاي متناسب با سطح و
وسعت مسابقه باشند.

 .1-3برگزاركننده ميبایست پس از ثبت
مسابقه و انتخاب داوران طي حکم كتبي
انتصاب هریك از داوران را به داوري در آن
مسابقه به وي اعالم نماید.

ردیف

5

1

اركان مسابقه :برگزاركننده،
مشاور ،شركتكننده ،داور ،هیات
داوران ،دبیرخانه

 .2-3كارفرما مکلف است طرح برنده مسابقه
(بهاستثناي نوع  1-1مسابقه طراحي
اجمالي) را عیناً و مطابق نظر مؤلف طرح

توضيحات

در مصوب شماره
 315تعریف كارفرما
نیامده است.

در اركان مسابقه بین
اسناد برگزاري
اختالف وجود دارد.

كارفرما و
برگزاركننده جدا
هستند.

برگزاري مجدد
مسابقه در صورت
عدم توافق در اجرا
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اجرا كند .درصورتيكه كارفرما بهمنظور
اجراي طرح با مؤلف طرح به توافق نرسد
الزم است در صورت اجباري بودن مسابقه با
برگزاري مجدد مسابقه و در غیر این صورت
از روشهاي معمول و قانوني دیگر نسبت به
تهیه طرح اقدام نماید.

فقط در دستورالعمل
تشکیل دبیرخانه
دائمي معماري و
شهرسازي آمده
است.

جدول : 3-مقایسه آیيننامههاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در ضوابط پرداخت
ردیف

نشریه شماره  2۴۲سازمان

مصوب شماره  315شوراي عالي انقالب

دستورالعمل تشکيل دبيرخانه دائمي

مدیریت و برنامهریزي کشور

فرهنگي

مسابقات معماري و شهرسازي
 .11-3كاهش میزان و تغییر نحوه اهداي
جوایز مسابقه پس از انتشار فراخوان و یا آگهي
مسابقه امکانپذیر نميباشد.

1

۰

 .12-3تعهد برگزاركننده به عقد قرارداد ادامة
كار با برنده ميتواند مکمل بعضي از جایزهها
باشد ،اما در هیچ صورتي جانشین جوایز
هیچیك از رتبهها نميگردد( .مطابق ماده،1۴
بخش (۰ضوابط) ،آییننامه جامع)

 -1۰-۴برگزاركننده ميتواند
عالوه بر جایزه به برنده اول ،
قرارداد ادامه طراحي را نیز با برنده
كند.
منعقد
اول
 -1۰-3در صورت عقد قرارداد
ادامه طراحي با هریك از برندگان،
برگزاركننده حق ندارد مبلغ جایزه
را از مبلغ قرارداد كسر كند.

 .14-3در برخي از مسابقات ،در صورت توافق
ادامة كار با برندة اول ،عقد قرارداد دراینباره
نميتواند جانشین جایزة اعالمشده باشد.
(مطابق ماده ،1۴بخش (۰ضوابط) ،آییننامه
جامع)

5

۴

مـادة  .13ممکن است برگزاركننده در برخي از
مسابقات ،به تفصیلي كه در آییننامههاي ذيربط
خواهد آمد ،عالوه بر اعطاي جایزه به برندگان،
قسمتي از هزینة طرحهاي برنده یا شركتكننده
یا تمامي هزینهها را ،در حدودي كه در آگهي
اعالن ميكند ،متقبل شود .در این صورت ،عمل
به مفاد آگهي در موعد مقرر جزو تعهدات قانوني
برگزاركننده خواهد بود .پرداخت هزینة شركت
در مسابقه به راهیافتگان به مرحلة دوم در
مسابقات دو مرحلهاي (نوع «5ـ ،)»۰به شرحي
كه خواهد آمد ،الزامي است.

 .۰۲-3در صورتي كه برگزاركننده عالوه بر
اعطاي جایزه به برندگان ،قسمتي از هزینة
طرحهاي برنده یا شركتكننده یا تمامي
هزینهها را ،در حدودي كه در آگهي اعالن
ميكند ،متقبل شود .در این صورت ،عمل به
مفاد فراخوان و یا آگهي مسابقه در موعد مقرر
جزو تعهدات قانوني برگزاركننده خواهد بود.
(مطابق ماده ،13بخش (۰ضوابط) ،آییننامه
جامع)

 .۰1-3پرداخت هزینة شركت در مسابقه به
راهیافتگان به مرحلة دوم در مسابقات دو
مرحلهاي الزامي است( .مطابق ماده ،13بخش
(۰ضوابط) ،آییننامه جامع)

۴

3

توضيحات

مـادة  .11اعالن مسابقه به معناي تعهد
برگزاركننده به حقوقي است كه این آییننامه و
سایر قوانین و آییننامههاي ذيربط براي
شركتكننده به رسمیت شناختهاند .همچنین،
ارسال درخواستنامة شركت در مسابقه به معناي
پذیرش تعهداتي است كه در صورت تأیید
صالحیت شركت در مسابقه بهموجب این
آییننامه و سایر قوانین و آییننامههاي ذيربط
بر ذمة شركتكننده واقع ميگردد.

عقد
جایگزین
نميشود.

قرارداد
جایزه
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مادة  .11مدیر مسابقه در مدت تصدي این سمت
متولي و مسئول قانوني مراعات و احقاق حقوق
كلیة اركان مسابقه ،شركتكنندگان ،و سایر
كساني است كه ممکن است حقوق ایشان به
نحوي به مسابقه مربوط شود.

1

 .4-3مسئولیت حفظ و حراست از محصوالت
مسابقه در طي فرآیند مسابقه و برگزاري
نمایشگاه بر عهده برگزاركننده است.

مقایسه آییننامههاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در ضوابط پرداخت در جدول 3-ذكر شده است.
جدول 3-ردیف یکم ،آمده است كه در دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي آمده است كه كاهش جایزه و تغییر نحوه
اهداي آن مجاز نیست اما در مورد افزایش جایزهها توضیحي داده نشده و در نشریه شماره  ۰۴۲و مصوبه شماره  315در این خصوص چیزي
بیاننشده است.
در جدول 3-ردیف  ۰در نشریه شماره  ۰۴۲و دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي در مورد عقد قرارداد با برنده مسابقه
صحبت شده اما در مصوب شماره  315چنین مطلبي آورده نشده است .ردیف 3جدول 3-بیان شده است ،در مصوبه شماره  315آمده كه " این
آییننامه و سایر قوانین و آییننامههاي ذيربط براي شركتكننده به رسمیت شناختهاند .همچنین ،ارسال درخواستنامة شركت در مسابقه به
معناي پذیرش تعهداتي است كه در صورت تأیید صالحیت شركت در مسابقه بهموجب این آییننامه و سایر قوانین و آییننامههاي ذيربط بر
ذمة شركتكننده واقع ميگردد ".اما قید نشده كه در مورد مغایرتهاي این اسناد چه راهکاري پیشنهاد ميشود و كدامیك اولویت باالتري دارند.
در مصوبه شماره  315در خصوص مضرات و فواید مسابقه براي كارفرما ،شركتكنندگان و عامه مردم بحث شده است كه بهتر است به بخش
مقدمه منتقل شود .همچنین در نشریه شماره  ۰۴۲در مورد احراز شرایط برگزاركننده براي برگزاري مسابقه مواردي آمده اما در مصوبه  315و
دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي به این مورداشاره نشده است.
در جدول 1-مقایسه آییننامههاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در رسیدگي به شکایات و هیات داوران لیست شده است .در ردیف،1
جدول 1-تفاوت فيمابین نشریه شماره ۰۴۲و مصوب شماره  315در تعداد اعضاي هیات داوران و شیوه چینش آنها ذكر شده است.
در جدول  1-مقایسه آییننامه هاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در برگزاري جلسات هیات داوران قیدشده است .در جدول 1-ردیف
 ،5در مصوب شماره  315به سازوكار زمانبندي تصمیمگیري داوران اشارهشده است كه در نشریه  ۰۴۲حرفي از آن زده نشده و بسیار مناسب
است كه بندي به این مضمون در آییننامه وجود داشته باشد .در جدول 1-ردیف  ،1در مصوبه شماره  315و دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمي
معماري و شهرسازي در مورد دستمزد داوران توضیحي داده نشده است.
جدول 2-مقایسه آییننامههاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در آگهيها و اعالمیهها ذكر شده است .در جدول 2-ردیف  ،1اشتباه
تایپي نشریه شماره  ۰۴۲آمده است.در بند 5جدول 2-نیز موارد مذكور در نشریه شماره  ۰۴۲براي نامنویسي آورده شده ،كه با توجه به تغییر
تکنولوژي باید اصالح شود.
جدول : 6-مقایسه آیيننامههاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در رسيدگي به شکایات و هيات داوران
ردیف

1

نشریه شماره  2۴۲سازمان
مدیریت و برنامهریزي کشور

 .-1-5-3در جلسات هیئت داوري
بهجز داوران ،مشاور و دستیاران او،
كسي حق حضور ندارد.

دستورالعمل تشکيل
مصوب شماره  315شوراي عالي انقالب فرهنگي

دبيرخانه دائمي مسابقات

توضيحات

معماري و شهرسازي

5ـ .15در جلسات هیئت داوري بهجز داوران ،مدیر ،و دستیاران
رسمي مدیر ،كسي حق حضور ندارد.

 .۰۴-3نماینده دبیرخانه
دائمي (برحسب مورد)
ميتواند در جلسات هئیت
داوران ،بدون حق راي و نظر
حضور داشته باشد.

تفاوت دارد.
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5ـ .11هیئت داوري ميتواند دو شركتكننده را شایستة مقام
اول تشخیص دهد و انتخاب نهایي برندة اول را به نظر
برگزاركننده (و در طرحهاي بزرگ ملي ،به نظر رئیسجمهور یا
نمایندة تاماالختیار وي) منوط سازد .در این صورت اعالن
رسمي نتایج مسابقه به پس از اعالم نظر برگزاركننده (یا
رئیسجمهور) موكول ميشود؛ و در آن ،شركتكنندهاي كه
برگزاركننده او را شایسته تشخیص دهد برندة اول ،و
شركتكنندة دیگر برندة دوم اعالم ميگردد.

تفاوت بین نشریه
 ۰۴۲و مصوبه
شماره  315وجود
دارد.

5ـ .11داور یا هیئت داوري نميتواند هیچ شركتكنندهاي را
شایستة احراز مقام اول نداند؛ اما ميتواند عیوب محصول برندة
اول را اعالم كند ،و وي را شایستة واگذاري ادامة كار نداند.

تفاوت بین نشریه
 ۰۴۲و مصوبه
شماره  315وجود
دارد.

5ـ .12در مسابقات دومرحلهاي ،داور یا هیئت داوري در مرحلة
اول تعدادي از محصوالت برتر را كه داراي شرایط ورود به
مرحلة نهایياند انتخاب ،و با ذكر دالیل انتخاب آنها را به مدیر
اعالم ميكند .برگزاركننده ،صاحبان آن محصوالت را كتباً به
شركت در مرحلة دوم مسابقه دعوت ميكند .داور یا هیئت
داوري ميتواند پیشنهادهاي خود براي بهبود محصوالت را
جداگانه با هریك از شركتكنندگان مرحلة دوم مطرح كند.

تفاوت بین نشریه
 ۰۴۲و مصوبه
شماره  315وجود
دارد.

۰

 -1-5-1در مسابقات یك مرحلهاي و
یا در مرحله دوم مسابقات دو
مرحلهاي داوران طرح نخست را به
طریق حذفي با روي گیري شفاهي و
یا كتبي انتخاب و طرحهاي دیگر را
رتبهبندي ميكنند .در هر مسابقه
فقط یك برنده اول برگزیده ميشود.

5

 -1-5-2هیات داوران باید سرانجام
طرحي را شایسته احراز مقام اول
اعالم نماید و نميتواند برندگان
مسابقه را شایسته مقام اول نداند،
باید با ارائه دالیل به برگزاركننده و
تأیید وي ،مرحلهاي دیگر به مسابقه
اضافه نماید .هیات داوران
پیشنهادهاي خود را براي بهبود
طرحهاي برتري كه ميتوانند در
مرحله جدید شركت كنند ،به مشاور
ارائه نماید .مشاور نیز مراتب را به
اطالع شركتكنندگان ميرساند و
مسابقه در مرحله جدید ادامه ميیابد.

۴

 -1-5-4در صورتیکه هیچیك از
شركتكنندگان در مرحله جدید
شركت نکنند ،یا اینکه در مرحله
جدید پیشنهاد بهبود شرح ارائهشده
توسط هیات داوران را رعایت ننمایند.
در صورتیکه در برنامه مسابقه
پیشبینيشده باشد برنده اول معرفي
نميشود و جایزه اول به هیچیك از
شركتكنندگان اعطا نخواهد شد.

5ـ .14داور یا هیئت داوري ميتواند مسابقهاي یكمرحلهاي
(نوع «5ـ )»1را به دومرحلهاي (نوع «5ـ )»۰تبدیل كند .این
تصمیم در صورت موافقت برگزاركننده معتبر است .در این
صورت باید مراتب به اطالع شركتكنندگان رسانده شود ،و
مسابقه مطابق ضوابط مسابقات نوع «5ـ »1در میان راهیافتگان
به مرحلة دوم ادامه یابد.

3

 -1-5-1۴راي هیات داوران قطعي و
غیرقابل اعتراض است مگر اینکه در
برنامه مسابقه اعتراض و نحوه
رسیدگي به آن دیده شود.

5ـ .۰1رأي داور یا هیئت داوري قطعي و تغییرناپذیر است ،و
كسي (ازجمله مدیر و برگزاركننده) مجاز به تغییر و تصرف در
آن نیست.

1

 -1-5-13دستمزد داوران باید در
برنامه مسابقه پیشبیني شود و طبق
توافق آنها با برگزاركننده مسابقه
پرداخت گردد.

تفاوت بین نشریه
 ۰۴۲و مصوبه
شماره  315وجود
دارد.

جدول : 7-مقایسه آیيننامههاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در برگزاري جلسات هيات داوران

ردیف

1

نشریه شماره  2۴۲سازمان مدیریت

مصوب شماره  315شوراي عالي

و برنامهریزي کشور

انقالب فرهنگي

 -۰3رسیدگي به اعتراضها

 .5۰رسیدگي به اعتراضات (توسط مدیر)

دستورالعمل تشکيل
دبيرخانه دائمي مسابقات

توضيحات

معماري و شهرسازي
در نشریه  ۰۴۲در این بند نیامده
است چه كسي به اعتراضها
رسیدگي كند .ولي در بند -5
 -1۲در مورد به پرسش
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شركتكنندگان مواردي ذكر
شده است.

 .55پیگیري عودت محصوالت باقيمانده
(بهجز محصوالت برنده) و محصوالت
راهنیافته به مسابقه به صاحبان آنها (توسط
مدیر)

در مصوبه شماره  315از انهدام
طرحها صحبتي نشده است.

۰

 -۰1استرداد یا انهدام طرحها

5

 -5-1برگزاركننده موظف است براي
اعالم برنده مهلت مشخصي را اعالم
نماید تا در چارچوب آن به برنامهریزي
و زمانبندي دقیق بپردازد این زمان
نباید از  1۰۲روز پس از دریافت طرحها
تجاوز كند.

در مصوبه شماره  315و
دستورالعمل تشکیل دبیرخانه
دائمي معماري و شهرسازي در
مورد زمان داوري موردي
بیاننشده است.

۴

 .۴انتخاب پروژه
پروژههایي براي مسابقه معماري
برگزیده ميشوند كه در آنها ،برپایي
مسابقه بهترین راهحل براي انجام آن
باشد و تشخیص آن به عهده
برگزاركننده مسابقه است.

هیچ سازوكاري براي انتخاب
پروژه و دلیل انجام مسابقه در
هیچكدام از بخشنامهها و قوانین
مناقصات ارائه نشده است.

3

 -3-3دستمزد مشاور مسابقه
با توجه به اینکه مشاور مسابقه شمار
قابلتوجهي از وظایف را بر دوش دارد
دستمزد وي از مهمترین مخارج مسابقه
است كه بر اساس حجم كار مسابقه
تعیین ميشود .اینکه این دستمزد مبلغ
ثابتي باشد یا بهصورت پرداخت ماهیانه
و یا بهصورت دستمزد ساعتي ،توافق
مشاور مسابقه و برگزاركننده است.

در مورد دستمزد در مصوبه
شماره  315و دستورالعمل
تشکیل دبیرخانه دائمي معماري
و شهرسازي صحبتي نشده
است.

1

 -1-1-۴تعداد اعضاي هیات اصلي
داوران باید فرد حداقل  3و حداكثر 11
نفر باشد.
 -1-۴-3برگزاركننده ميتواند یك نفر
را در هیات داوران بگمارد-1-1-1 .
تعداد داوران بسته به نوع ،موضوع و
برنامه مسابقه به پیشنهاد مشاور
مسابقه و تأیید برگزاركننده تعیین
ميشود.
 -1-1-1به ازاء هر سه عضو اصلي
هیات داوران یك عضو عليالبدل تعیین
ميشود .اعضاي عليالبدل باید شرایط
انتخاب در هیات داوران را احراز نمایند.

5ـ .1تعداد اعضاي اصلي هیئت داوري باید
فرد باشد ،از حداقل  1نفر تا حداكثر  1نفر.
تعداد داوران بسته به نوع و موضوع و
برنامة مسابقه ،به پیشنهاد مدیر و تأیید
برگزاركننده تعیین ميشود .درصورتيكه
تعداد داوران بیش از یك نفر باشد ،باید به
ازاي هر سه نفر عضو اصلي ،یك عضو
عليالبدل تعیین شود.

تفاوت دارد.

1

 -1-1-4اكثر اعضاي هیات داوران
همراه باید با معماران (یا شهرسازان در
مسابقات طراحي شهري) باشد.

5ـ .4در مسابقاتي كه به تشخیص مدیر،
حضور داوراني متخصص در رشتههایي جز
معماري ،شهرسازي ،یا مرمت بناها و
بافتهاي تاریخي الزم است ،انتخاب ایشان
به داوري بالمانع است ،مشروط بر آنكه
اكثریت اعضاي هیئت داوري همواره با
معماران (یا شهرسازان ،یا كارشناسان
مرمت ابنیه و بافتهاي تاریخي در
موضوعات ذيربط) باشد.
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جدول : 8-مقایسه آیيننامههاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در آگهي ها و اعالميه ها
ردیف

نشریه شماره  2۴۲سازمان مدیریت و برنامهریزي
کشور

مصوب شماره 315

دستورالعمل تشکيل

شوراي عالي

دبيرخانه دائمي مسابقات

انقالب فرهنگي

معماري و شهرسازي

توضيحات

 .2آگهي و اعالم مسابقه
 -2-1كلیه مسابقات معماري باید بهصورت آگهي به اطالع
عموم برسد.
 -2-1آگهي مسابقه باید دربرگیرنده اطالعات كافي و
دقیق در مورد مسابقه در حداقل عبارات ممکن باشد .
 -2-1آگهي مسابقه باید در دو روزنامه رسمي كثیراالنتشار
به چاپ برسد .عالوه بر آن ،آگهي به روشهاي دیگر نیز
بالمانع است .
 -2-۴آگهي مسابقه توسط مشاور مسابقه تهیه
ميشود.پیش از انتشار باید به تأیید برگزاركننده و رئیس
هیات داوران برساند.

در نشریه  ۰۴۲شماره تیترها اشتباه
درج گردیده است .همچنین روشهاي
دیگر در انتشار آگهي مشخص نشده
است .همچنین در مصوبه شماره 315
و دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمي
معماري و شهرسازي در خصوص
كیفیت درج آگهي موردي بیاننشده
است.

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

در مصوبه  315و دستورالعمل تشکیل
دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي به
این مورداشاره نشده است.

 -2-3-4نشان برگزاركننده و دبیرخانه آن براي درخواست
برنامه مسابقه و فرم نامنویسي و دادن اطالعات بیشتر به
شركتكنندگان شامل ،نشاني ،تلفن و دور نویس.

با توجه به تغییر وسایل ارتباطي الزم
است این بند كامالً اصالح شود.

 -2-3-11محدودیت تعداد شركتكنندگان در صورت
وجود (ذكر تعداد پذیرفتهشدگان و معیارهاي انتخاب
شركتكنندگان)

در مصوبه  315و دستورالعمل تشکیل
دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي به
این مورداشاره نشده است.

 -4-5برگزار كنده مجاز است نامنویسي داوطلبان شركت
در مسابقه را به پرداخت مبلغي منوط كند .مقدار این مبلغ
و نحوه پرداخت آن باید دقیقاً در آگهي مسابقه ذكر شود
تغییر مبلغ و یا دریافت مبالغ اضافي با عناوین دیگر مجاز
نیست.

در مصوبه  315و دستورالعمل تشکیل
دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي به
این مورداشاره نشده است.

 -4-3برنامهریزي و اجراي درست نامنویسي از وظایف
مشاور مسابقه است  .براي نامنویسي باید برگه گویایي تهیه
شود كه دستكم حاوي اطالعات زیر باشد :
 -4-3-1هویت شركتكننده
 -4-3-۰نام همکاران شركت در مسابقه
 -4-3-5نشاني و شماره تلفن و دورنگار
 -4-3-۴امضا و مهر شركتكننده ( در مورد شخص حقوقي
امضا یا امضاهایي كه در اساسنامه شركت مجاز
شناختهشده است) مبني بر قبول و پیروي از مقررات و
مندرجات مسابقه.

در مصوبه  315و دستورالعمل تشکیل
دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي به
این مورداشاره نشده است.

در جدول 4-مقایسه آییننامه هاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در شیوه برخورد با برنده مسابقه آورده شده است .در این جدول
مواردي آورده شده است علیرغم اهمیت باالي آن در مصوبه شماره  315و دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي در این
خصوص مفادي وجود ندارد.
در جدول 4-ردیف  ۰و  3زمان حداكثر زمان پرداخت جایزه برندگان و عقد قرارداد با برنده مسابقه آمده است .در ردیف  ۴جدول 4-نیز
شرایط و توانایي برنده در عقد قرارداد براي ادامه كار آمده ،اما در نشریه  ۰۴۲هم نیامده است چه كسي یا سازماني مجاز به معرفي سازمان یا
مهندس مشاور است آیا برنده ميتواند اینکار را انجام دهد.
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جدول :9-مقایسه آیيننامههاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در شيوه برخورد با برنده مسابقه
ردیف

نشریه شماره  2۴۲سازمان مدیریت و

مصوب شماره  315شوراي

برنامهریزي کشور

عالي انقالب فرهنگي

دستورالعمل تشکيل
دبيرخانه دائمي معماري و

توضيحات

شهرسازي

1

 -11-1۲مشاور مسابقه موظف است طرحهایي را كه
براي شركت در مسابقه انتخاب نشدهاند ،مشخص
نموده و با ذكر دالیل و توضیحات كافي مکتوب به
شركتكننده مسترد نماید (در صورت لزوم در برنامه
مسابقه) و رونوشت آنرا به برگزاركننده ارائه نماید.

در مصوبه  315و دستورالعمل
تشکیل دبیرخانه دائمي معماري
و شهرسازي به این مورداشاره
نشده است.

۰

 -1۰-۰جایزه تمامي برندگان باید حداكثر دو ماه
پس از اعالم رسمي نتایج داوري اعطا شود.

در مصوبه  315و دستورالعمل
تشکیل دبیرخانه دائمي معماري
و شهرسازي به این مورداشاره
نشده است.

5

 -1۰-1درصورتيكه برگزاركننده در آگهي یا برنامه
مسابقه متعهد شده باشد كه عالوه بر اعطاي جایزه
به برنده اول ،قرارداد ادامه طراحي را نیز با وي
منعقد كند ،برگزاركننده متعهد به عقد قرارداد با
برنده اول است مگر آنکه برنده اول خود مایل به عقد
قرارداد نباشد یا هیات داوران نظر خاصي دراینباره
داشته باشند.

در مصوبه  315و دستورالعمل
تشکیل دبیرخانه دائمي معماري
و شهرسازي به این مورد اشاره
نشده است.

۴

 -1۰-1-1اگر برنده اول توانایي اجرایي ادامه طرح و
عرضه خدمات مهندسي مشاور زا نداشته باشد و یا
صالحیت او براي خدمات مشاوره در طرحهاي
عمراني به تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزي
نرسیده باشد ،مجاز است سازمان یا شركت مهندسي
مشاوري را كه توان و صالحیت باشد به برگزاركننده
معرفي و در صورت توافق برگزاركننده  ،با همکاري
آن شركت ،با برگزاركننده قرارداد منعقد كند.

در مصوبه  315و دستورالعمل
تشکیل دبیرخانه دائمي معماري
و شهرسازي به این مورداشاره
نشده است .اما در نشریه ۰۴۲
هم نیامده است چه كسي یا
سازماني مجاز به معرفي سازمان
یا مهندس مشاور است آیا برنده
ميتواند اینکار را انجام دهد .

3

 -1۰-1-۰برگزاركننده موظف است ظرف یك سال
پس از اعالم نتیجه مسابقه ،قرارداد مذكور را با برنده
اول منعقد كند .در غیر این صورت موظف است
عالوه بر جایزه اعطاشده مبلغي معادل جایزه برنده
اول به وي پرداخت كند.

در مصوبه  315و دستورالعمل
تشکیل دبیرخانه دائمي معماري
و شهرسازي به این مورداشاره
نشده است.

1

 -1۰-1-5اگر جایزه برنده اول فقط عقد قرارداد
ادامه طراحي اعالمشده باشد ،برگزاركننده موظف
است مبلغي معادل دو برابر ارزش جایزه برنده دوم به
برنده اول پرداخت كند(.درصورتيكه در برنامه
مسابقه پیشبیني شده باشد)

در مصوبه  315و دستورالعمل
تشکیل دبیرخانه دائمي معماري
و شهرسازي به این مورد اشاره
نشده است .البته این بند شفاف
نیست.

1

 -1۰-1مبلغ قرارداد مطابق ضوابط سازمان مدیریت
و برنامهریزي تعیین ميشود و برگزاركننده و برنده
اول به آن متعهدند.

در مصوبه  315و دستورالعمل
تشکیل دبیرخانه دائمي معماري
و شهرسازي به این مورداشاره
نشده است.

2

 -1۰-2طرحهاي عمران كه به مسابقه گذاشته
ميشوند ،خارج از ظرفیت مهندسان مشاور محسوب
ميشوند .بنابراین درصورتيكه ظرفیت برنده مسابقه
ازنظر سازمان مدیریت و برنامهریزي تکمیل باشد،
عقد قرارداد طراحي موضوع مسابقه با وي بالمانع
است.

در مصوبه  315و دستورالعمل
تشکیل دبیرخانه دائمي معماري
و شهرسازي به این مورداشاره
نشده است.
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4

 -1۰-4نسبت جوایز بهكل مبلغ جوایز مسابقه نباید
از حدود زیر خارج باشد.
 جایزه اول  ۴۲تا  3۲درصد كل مبلغ جایزه جایزه دوم  5۲درصد كل مبلغ جایزه جایزه سوم  ۰۲درصد كل مبلغ جایزه جایزه چهارم (در صورت پیشبیني در برنامه) 1۲درصد كل مبلغ جایزه در این صورت جایزه اول ۴۲
درصد مبلغ جایزه است.

1۲

 -1۰-1۲در مسابقات دعوتي باید عالوه بر جوایز
برندگان ،متوسط هزینه شركت در مسابقه نیز به
كلیه شركتكنندگان پرداخت گردد .مبلغ متوسط
هزینه بر اساس ضوابط سازمان مدیریت و
برنامهریزي و با توافق مشاور مسابقه تعیین ميگردد.

11

 -1۰-11در مسابقات دومرحلهاي باید عالوه بر
جوایز اعالم شده براي راهیافتگان به مرحله دوم ،
متوسط هزینه بر اساس ضوابط سازمان مدیریت
برنامهریزي و توافق مشاور مسابقه تعیین ميگردد.

1۰

 -1۰-۰در هر زمان كه مشخص شود طرح هر یك از
برندگان نسخهبرداري از طرحهاي دیگران بوده
است ،بالفاصله كلیه حقوق و جوایز اعطاشده از وي
سلب و خاطي موظف به استرداد جوایز دریافتي به
برگزاركننده و جبران هزینههاي ذيربط خواهد بود.

15

 -15-1نتیجه داوري باید عالوه بر ابالغ كتبي به
برندگان ،مطابق برنامه زماني اعالمشده در برنامه
مسابقه ،دستكم در دو روزنامه كثیراالنتشار چاپ
شود.

1۴

 -15-1برگزاركننده حق چاپ و انتشار طرحهاي
شركت كننده در مسابقه و برپایي نمایشگاه آز آنها را
بهطور نامحدود با ذكر نام صاحبان آنها دارد.

13

 -15-1برگزاركننده نباید بدون رضایت كتبي
شركتكنندگان ،از همه یا بخشي از طرح ایشان،در
طراحي یا احداث بناهاي موضوع مسابقه یا بناهاي
دیگر استفاده كند.

11

 -1۴-۰طرحهاي برنده جایزه به صاحبان آنها
بازگردانده نميشود و در اختیار برگزاركننده باقي
ميماند.

در مصوبه  315و دستورالعمل
تشکیل دبیرخانه دائمي معماري
و شهرسازي به این مورداشاره
نشده است.

5ـ .۰۲پس از اتمام داوري
نهایي ،داور هیئت داوري
موظف است گزارشي كتبي
مشتمل بر دالیل داوري خود را
به مدیر عرضه كند .مدیر این
گزارش را همراه با گزارش
تکمیلي خود به برگزاركننده
عرضه ميكند

در مصوبه  315و دستورالعمل
تشکیل دبیرخانه دائمي معماري
و شهرسازي به این مورداشاره
نشده است.

در مصوبه  315و دستورالعمل
تشکیل دبیرخانه دائمي معماري
و شهرسازي به این مورداشاره
نشده است.

جدول :1۲-مقایسه آیيننامههاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در عملکرد دبيرخانه
نشریه شماره 2۴۲
ردیف

سازمان مدیریت و
برنامهریزي کشور

1

مصوب شماره  315شوراي عالي

دستورالعمل تشکيل دبيرخانه دائمي مسابقات معماري

انقالب فرهنگي

و شهرسازي

توضيحات
مرجع رسیدگي به
اعتراضات و روند مسابقه
در نشریه شماره ۰۴۲
نیامده است.
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۰

 .۴دبیرخانه دائمي و هیئت رسیدگي به
اختالفات
۴ـ .1دبیرخانة دائمي مرجع ثابت همة
مسابقات معماري و شهرسازي كشور
است.

 .۰5-3درصورتيكه در خصوص نتایج نهایي داوري شکایت یا
اختالف نظر به وجود آید ،موضوع از طریق دبیرخانه دائمي و
طرح مسئله در هئیت رسیدگي به اختالف قابل پیگیري
است.

5

۴ـ .۰دبیرخانة دائمي توسط وزارت
مسکن و شهرسازي تشکیل ،و دبیر
دائمي ،به انتخاب و زیر نظر هیئت
رسیدگي به اختالفات اداره ميشود.

 -۰3اهم وظایف دبیرخانه دائمي به شرح زیر تعیین ميشود:
 ثبت مسابقات معماري و شهرسازي نظارت بر فرآیندهاي اجرایي و محتواي مسابقات رسیدگي به ابهامات و تفسیر مفاد مصوبه حاضر در صورتنیاز ،از طریق دبیر شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران
 وصول شکایات مربوط به مسابقات و رسیدگي به آن درهیات رسیدگي به اختالفات
 تشکیل آرشیو جامع مسابقات ،مستندسازي و تحلیلمسابقات
 نظارت بر حسن اجراي آییننامه جامع پیشبیني تشکیالت و منابع كارشناسي بهمنظور ارزیابي وتحلیل فرآیند مسابقات و دستورالعمل حاضر
 پیشنهاد و معرفي داور متناسب با موضوع مسابقه حسبدرخواست برگزاركننده
 تدوین دستورالعملهاي نحوه انجام وظایف و گردش كار ارائه گزارشهاي دورهاي ششماهه در خصوص نتایجاجراي دستورالعمل به دبیرخانه شوراي عالي شهرسازي و
معماري ایران

۴

۴ـ .5رئیس دبیرخانة دائمي را هیئت
رسیدگي به اختالفات منصوب ميكند.

3

۴ـ .۴كلیة هزینههاي دبیرخانة دائمي و
هیئت رسیدگي به اختالفات توسط
وزارت مسکن و شهرسازي پرداخت
ميگردد.

1

۴ـ .3هیئت رسیدگي به اختالفات پنج
عضو دارد كه به مدت دو سال انتخاب
ميشوند :نمایندة تاماالختیار وزیر
مسکن و شهرسازي ،نمایندة تاماالختیار
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزي،
نمایندة تاماالختیار رئیس فرهنگستان
هنر ،نمایندة تاماالختیار جامعة
مهندسان مشاور ایران ،و یك نفر از
استادان سرشناس و زبدة معماري و
شهرسازي به انتخاب وزیر علوم،
تحقیقات ،و فناوري .جلسات این
هیئت ،حسب درخواست یکي از اعضاي
آن و یا بهموجب دعوت دبیرخانة دائمي
بهمحض وصول شکایت ،در محل
دبیرخانة دائمي منعقد ميشود.

1

۴ـ .1نحوة كار و رسیدگي به شکایات و
تصمیمگیري در هیئت رسیدگي به
اختالفات طي آییننامهاي توسط خود
هیئت تعیین خواهد
شد/.ص1۰/31513/

2

 .۰۰-3كلیه اركان مسابقه و عموم شركتكنندگان ملزم به
رعایت حقوق مؤلفین و مصنفین ميباشند .درصورتيكه بر
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اساس اسناد معتبر معلوم شود كه مالکیت طرح ارائهشده در
مسابقه خالف واقع است (طرح كپي شده است) ،ضمن حذف
طرح از فرآیند مسابقه؛ شركتكننده مربوطه از شركت در
مسابقات معماري و شهرسازي به مدت  3سال محروم
ميشود .اعالم این موضوع به دبیرخانه دائمي ميتواند توسط
هر یك از اركان مسابقه از طریق طرح شکایت به دبیرخانه
دائمي صورت گیرد ،بدیهي است احراز تخلف موردادعا بر
اساس اسناد و مدارك معتبر توسط دبیرخانه انجامگرفته و
قابلاجرا به هیئت رسیدگي به اختالفات است.

4

 .1بازنگري
این دستورالعمل با توجه به ارزیابي ،تحلیل و نتیجه پایش
فرآیند برگزاري مسابقات ،توسط دبیرخانه شوراي عالي
شهرسازي و معماري ،به لحاظ میزان كارآیي و اثربخشي و در
صورت ضرورت با هدف ارتقاء بهرهوري ،با پیشنهاد دبیرخانه
دائمي هر پنج سال یكبار مورد تجدیدنظر ،تکمیل و اصالح
قرار خواهد گرفت.

1۲

 .1نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل
نظارت بر حسن اجراي این دستورالعمل بر عهده دبیرخانه
دائمي ميباشد و دبیرخانه اختیار دارد در صورت مشاهده
تخلف از مفاد آییننامه اجرایي و دستورالعمل حاضر و عدم
رعایت اخالق حرفهاي ،در فرآیند برگزاري مسابقات معماري
و شهرسازي اعم از اختیاري و اجباري ،نسبت به رسیدگي به
تخلف و تعیین محرومیتها ،از طریق هیئت حل اختالف،
اقدام نماید.
نظارت عالیه بر عملکرد دبیرخانه دائمي در تحقق اهداف این
دستورالعمل ،بر عهده دبیرخانه شوراي عالي شهرسازي و
معماري ایران ميباشد.

در جدول 4-ردیف  1نیز در مورد شرایط عدم انعقاد قرارداد با برنده صحبت شده اما شفاف نیست براي مثال اگر در برنامه مسابقه عدم عقد
قرارداد با برنده پیشبیني نشده باشد ،تکلیف چیست و چه مرجعي صالحیت تصمیمگیري دارد.
تأسیس دبیرخانه دائمي معماري و شهرسازي برگزاري مسابقه و ثبت بناهاي ملي و بینالمللي ،دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمي معماري
و شهرسازي ابالغ شد اما از پشتوانه حقوقي مستحکمي برخوردار نیست .مقایسه آییننامههاي برگزاري مسابقات طراحي و معماري در عملکرد
دبیرخانه در جدول 1۲ -آمده است.
جدول 1۲-ردیف  1در خصوص اعتراض به روند مسابقه و داوري در نشریه  ۰۴۲زمان براي اعتراض قیدشده اما مرجع رسیدگي به
اعتراضات و روند مسابقه در نشریه آن نیامده است .در ردیف ۴و 3جدول 1۲-شیوه انتخاب رئیس دبیرخانه دائمي و هزینههاي دبیرخانه توسط
وزارت مسکن و شهرسازي پرداخت ميگردد.
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نتيجهگيري
با توجه به موارد مذكور به نظر ميرسد نیاز به تجدیدنظر در برخي از مفاد آییننامه برگزاري مسابقات الزم است .به این منظور پیشنهاد
ميشود ضمن اعالم مرجعي رسمي براي انجام مسابقات طراحي و معماري مثل دبیرخانه دائمي برگزاري مسابقات و سطحبندي داوران و مدیران
با در نظر گرفتن امکان شركت افراد آزاد در مسابقه (به دلیل عدم همکاري افراد بدون رتبهبندي سازمان برنامهوبودجه در مسابقات دستگاههاي
دولتي) آییننامه جامعي با تعریفها و اصطالحات یکسان تدوین شود و سپس بخشنامهاي فقط جهت شفاف كردن لزوم استفاده از نشریه یا
آییننامه و تعدیل دستمزد داوران و یا سیاستگذاريهاي كلي در مواقع لزوم ابالغ گردد بدون اینکه به مفاد آییننامه آسیبي وارد كند .همانطور
كه مطرح شد عدم یکساني اصطالحات ،شفافیت مسئولیتها و مسائل مالي و سطوح بندي پروژه باعث اختالل در انجام مسابقات طراحي و
معماري بوده و از همه مهمتر عدم وجود مرجع برگزاري مسابقه دخالت سالیق شخصي را در انجام مسابقات آزاد گذاشته است .همچنین عدم
ذكر مفادي براي شرایط انحالل مسابقه و شیوه اعتراضات بعد از داوري ميتواند بر غناي آییننامه بیفزاید .از سوي دیگر دبیرخانه دائمي معماري
و شهرسازي برگزاري مسابقه و ثبت بناهاي ملي و بین المللي ،اما ابالغیه مستحکمي به دستگاهاي دولتي ابالغ نشده است .الزم است كه دبیرخانه
به عنوان یك مرجع قدرتمند در برگزاري مسابقه مطرح شود تا برگزاري مسابقات عدالت محور شود.
تشکر و قدرداني
از كلیه مدیران و ائمه فن خصوصاً همکاران شركت ملي نفت ایران ،شهرداري مراغه و دبیرخانه دائمي مسابقات معماري و شهرسازي
بخصوص جناب آقاي دكتر خدادادي و خانم مهندس تاجیك كه با رهنمودهاي آگاهانه و تأثیرگذار خود ،در تألیف این مقاله ما را یاري نمودند،
كمال امتنان و تشکر به عمل ميآید.
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