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از گذشته مسابقات معماری راهی جهت دستیابی به بهترین طرح برای یک بنا بوده است .در سال 1381ش ،به منظور برگزاری
هر چه بهتر این مسابقات و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ،آییننامهای توسط شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب
گردید؛ اما ،امروز پس از گذشت حدود یک دهه از تصویب آییننامه ،هنوز مشکالت متعددی در زمینههای مختلف ،از جمله
سازماندهی ،داوری ،و برگزاری مسابقات مشاهده میشود .گستره این مشکالت را میتوان در چهار حوزة رهبری ،مدیریت،
برنامهدهی ،و برنامهریزی مورد بررسی قرار داد.
همانگونه که برگزاری مناسب مسابقات موجب ارتقاء و پیشرفت سطح معماری کشور میشود ،ضعف در ساختار برگزاری
مسابقات ،ضمن اتالف هزینه و انرژی ،میتواند موجب بروز آثار و تبعات منفی در زمینة هویت تاریخی و بومی معماری ایران
گردد .این مقاله با مطالعه ،بررسی ،مقایسه و تحلیل تعدادی از مسابقات معماری برگزارشده در کشور ،به منظور شناخت
ظرفیتهای مثبت قوانین و اشکاالت مرتبط و با هدف بازنگری و اصالح در برگزاری اين مسابقات و در نتیجه توسعه معماری
کشور ،به نقادی این سامانه میپردازد.

فصلنـامه

سال اول ،شماره  ،5پاییز 1391

مقدمه
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معماری هنری است دیرینه که تاریخ پیدایش آن را
میتوان مقارن با آغاز زندگی بشر بر روی کره زمین
دانست .تفاوت معماری با هنرهای دیگر ،آمیختگی آن با
زندگی روزمره بشر است ،به طوری که انسان شهرنشین
امروز در زندگی روزانه خود همواره با محیطهای مصنوع
و درنتیجه با عناصر مختلف معماری در ارتباط است.
ارتباط مستمر انسان با معماری باعث تفاوت این هنر با
هنرهای دیگر از جمله نقاشی ،ادبیات و ...شده و آن را از
شکل هنری انتخابی خارج کرده و به شکل پدیدهای با
تأثیرات اجباری در زندگی انسان درآمده است.
این درآمیختگی و حضور پیوسته منجر به تأثیرات
زیاد معماری بر زندگی انسان گردیده و اهمیت آن را
هر روز بیش از گذشته نمایان میسازد .جمله معروف
چرچیل ،سیاستمدار انگلیسی« :ما شهرها را میسازیم
و سپس شهرها ما را میسازند» ـ که ترجمان جملهای
معروف از ابن عربی ،یعنی «هر علتی معلول معلول
خویش است» میباشد ـ جایگاه ویژه معماری را در
زندگی انسان به نمایش میگذارد.
نقش فرهنگی معماری ،هزینه باالی ساخت بناها
و همچنین مسائل زیباشناختی از جمله موضوعاتی
هستند که اهمیت انتخاب بهترین طرح را برای ساخت
به طور کامل به نمایش میگذارند .به این ترتیب ،اهمیت
وجودی مسابقات معماری بیش از پیش مشخص میشود.

«معماری جزو گرانترین و گرانبهاترین هنرهاست ،ولی
به علت طول زمان طراحی و ساخت داراي کندترین
تغییرات بنیادین است( ».دیبا .)48 :1374 ،بنابراین،
برای عرضه خود نیازمند مشارکت گروههای مختلف
اجتماعی است و درنتیجه وابستگی به دو عنصر سرمایه
و قدرت از جمله ویژگیهای اصلی آن به حساب میآید.
حدی است که مییر 1با نوعی نگرش
این وابستگی تا َ
افراطی مدرنیستی ،معماری را تنها محصول عملکرد و
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تاریخچه مسابقات معماری

اقتصاد میدانست که البته آموزش و ترویج چنین نگاهی
با داعیه بینالمللی ،موجب بروز مشکالت مختلف در این
عرصه گردید.
بعد از یکجانشین شدن انسان و شکلگیری شهرها،
بهتدریج ،مشاغل به صورت تخصصی درآمدند و معماری
نیز به عنوان حرفهای تخصصی مطرح شد .با قدرت
گرفتن حکومتها ،معماری توان بروز بیشتری یافته و
در اختیار حاکمان ،به عنوان ابزاری برای قدرتنمایی
آنها به مردم عادی و حکومتهای دیگر تبدیل گردید.
شاید بتوان این نقطه را سرآغازی برای رقابت معماران و
شکلگیری مسابقات معماری دانست.
2
به استناد مقالهای که در سال 1926م در مجله ریبا
به چاپ رسید ،رقابتی که در سال  448قبل از میالد
برای ساخت بنای یادبود جنگ برگزار شده است اولین
مسابقة معماری مکتوب در تاریخ شناخته میشود .آثار
رسیده به این مسابقه در معرض بازدید عموم قرار گرفت
و مردم به عنوان داوران مسابقه درباره آثار نظر دادند.
(بسکی)32 :1377 ،
ویترویوس 3در ده کتاب معماری ،4در نقد خود از
مسابقات معماری مینویسد« :حال اگر چنانچه سقراط
آرزو داشت احساسات ،عقاید ،و دانش حاصل از مطالعه ما
در برابر دیدگان آشکار و روشن بودند ،شهرت و مداحی
هیچ اثری نداشتند و مردانی که از طریق درست و معین
دورة تحصیالت به اوج دانش رسیدهاند ،بدون تالش از
جانب خویش سفارشاتی میگرفتند .به هر حال ،از آنجا
که چنین چیزهایی به چشم ظاهر دیده نمیشود ،و
چون دانشنیاموختگان بیشتر از دانشآموختگان مورد
عنایت هستند ،دون شأن خویش میدانم که در تالش
برای کسب افتخار با دانشنیاموختگان رقابت نمایم و
ترجیح میدهم گستره فضل و دانش خویش را با نشر
این رساله بنمایانم»( .ویترویوس)93 :1387 ،
ظهور انقالب صنعتی در نیمة دوم قرن هجدهم و
شکلگیری پدیدههایی مثل افزایش جمعیت شهرنشین
و مشکالت ناشی از آن ،ساختار شهرهای گذشته را
دگرگون ساخته و نیازهای جدیدی را در جوامع شکل
داد که بهتدریج به تغییر ساختار کلَی شهرها منجر شد.

از طرفی ،شکلگیری مدارس جدید معماری نیز باعث
تغییر ساختار س َنتی آموزش در این رشته و افزایش
تعداد تحصیلکردگان آن شد .به این ترتیب ،رقابتهای
معماران دچار تغییرات ساختاری و موضوعی گردید
تا بهتدریج به شکل امروزی آن درآمد .تأثیرات فراوان
مسابقات معماری در ظهور معماری نئوگوتیک انگلستان
در قرن نوزدهم و شکلگیری مدرنیسم در قرن بیستم،
قابل مشاهده است .از جمله شاخصترین این مسابقات
میتوان به مسابقه طراحی ساختمان نمایشگاه بینالمللی
انگلستان در سال 1850م اشاره کرد که جوزف پاکستن
با طرح «قصر بلورین» 5تحولی در عرصه کاربرد فلز و
شیشه در ساختمان ایجاد کرد( .گیدیون)216 :1381،

نمونههایی از مسابقات بینالمللی معماری

مسابقات معماری در ایران
در ایران باستان سابقه مکتوبی از برگزاری مسابقات
معماری وجود ندارد ،اما همواره حاکمان برای طراحی
کاخهای خود از هنرمندان مشهور دعوت میکردند که
خود نمونهای از رقابت برای انتخاب بهترینها بوده است.
در دوره پهلوی ،با ورود نهضت مدرنیسم به ایران،
مسابقات معماری نیز بهتدریج در کشور شکل گرفت.
اسناد برگزاری این مسابقات در روزنامة اطالعات و
همچنین زندگینامه مهندس وارطان موجود است .در
دهههای  40و 50ش و بعد از شکلگیری نسلهای
اولیه معماران تحصیلکردة داخلی ،رشد اقتصادی کشور
و تغییر ساختار اقتصادی و اجتماعی شهرها ،مسابقات
معماری نیز ساختار و شکل بهتری یافت .از جمله
معروفترین این رقابتها میتوان به رقابت بینالمللی
طراحی کتابخانة ملی ایران و طراحی برج آزادی (شهیاد)
(تصویرـ )2اشاره کرد( .جواهریان)32 :1387 ،
با پیروزی انقالب اسالمی ،شروع جنگ تحمیلی و
بروز تغییر و تحوالت بنیادی در کشور در دهه 60ش،
عرصه معماری کشور نیز دچار تحوالت اساسی گردید.
به علت بروز جنگ نزدیک به یک دهه ساختوساز در
کشور تقریباً متوقف شد .از طرفی ،بسیاری از شرکتهای
معماری دچار تغییرات اساسی گردیده و یا منحل شدند و
شرکتهای جدیدالتأسیس با نیروهای جوان و جایگزین
آنها گشت .در این دهه حدود  7مسابقه معماری در
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برگزاری مسابقات معماری که مقایسه راه حلهای
گوناگون برای یک طرح معماری را امکانپذیر میساخت،
موقعیت مناسبی برای بیان افکار معماری مدرن در
سطح بینالمللی به شمار میرفت .اولین مسابقه مهم
بینالمللی معماری در قرن بیستم ،مسابقه طراحی
ساختمان روزنامة شیکاگو تریبون با جایزهای یک میلیون
دالری بود .از مشهورترین شرکتکنندگان این رقابت
میتوان به گروپیوس ،6مییر ،ماکس تائوت ،7بیجوت،8
دویکر ،9لندبرگ هلم 10و آدولف لوس 11اشاره کرد که
آثاری متفاوت ارائه کردند ،اما ایدههایشان در رقابت با
س َنتگرایان راه به جایی نبرد( .بنه ولو)101 :1377 ،
اما ،بدون َ
شک ،مسابقه طراحی ساختمان کاخ مجمع
اتفاق ملل در 1927م به عنوان یکی از بزرگترین و
مهمترین مسابقات قرن بیستم به حساب میآید .رقابتی
که در آن معماری مدرن برای اولین بار در یک صحنه
بینالمللی در مقابل معماری نئوکالسیک آکادمی قرار
گرفت .این مسابقه با  337پروژه از کلیه کشورهای
جهان برگزار گردید که از میان شرکت کنندگان
آن میتوان به هانس مییر ،ویتور ،12فیشر اسن،13
ویجدولد ،14لوکوربوزیه 15و پیر ژانره (تصویرـ )1اشاره
کرد که آثار خود را در میان انبوه آثار نئوکالسیک ارائه

کرده بودند .اگرچه این رقابت نیز درنهایت با شکست
لوکوربوزیه و دیگر معماران نوگرا همراه بود اما میتوان
آن را نقطه عطفی در تاریخ معماری مدرن و زمینهای
برای آشنایی عموم با معماری نوین و همچنین یکی از
عوامل پیدایش اتحادیه جهانی معماران معاصر 16دانست.
(گیدیون)432 :1381 ،
امروزه برگزاری مسابقات معماری پدیدهای بسیار رایج
در سطح بینالمللی است و راهکاری معمول برای انتخاب
طرحهای مناسب و ایدههای جدید از طرف نهادهای
مختلف دولتی ،فرهنگی و هنری شناخته میشوند.

فصلنـامه
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سال اول ،شماره  ،5پاییز 1391

تحلیل آییننامه جامع برگزاری مسابقات
طراحی معماری و شهرسازی
در بیستم اسفند ماه 1381ش شورای عالی انقالب
فرهنگی به پیشنهاد فرهنگستان هنر ،آییننامه جامع
برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی را
تصویب و در بیست و ششم فروردین 82ش این قانون
به دستگاههای ذیربط ابالغ گردید .آنگونه که در مقدمه
این قانون آمده اهداف تدوین آن عبارتاند از:
• ایجاد رقابت سالم میان طراحان معماری و
شهرسازی و رشتههای وابسته؛
• ایجاد شور و نشاط علمی در جامعه معماران و
شهرسازان؛
• ارتقای فرهنگ عمومی در زمینة معماری و
شهرسازی؛
• فراهم آوردن عرصه مناسب برای معرفی
استعدادهای تازه و ناشناخته؛
• فرصت انتخاب طرحهای بهتر؛
• نیل به معماری و شهرسازی کارآمد و بهینه و
متناسب با فرهنگ ،اقلیم ،و محیط زیست؛
• نیل به بهرهوری بیشتر در بناها و مجتمعهای زیستی؛
• تخصیص بهتر منابع مالی کشور؛ و
• سامانیابی و قانونمندی مسابقات طراحی معماری
و شهرسازی.
این آییننامه شامل  5بخش اصلی بوده که عبارتاند
از:
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کشور برگزار گردید( .بسکی)32 :1377 ،
با پایان جنگ و از سرگیری ساخت و سازها در
کشور در اوایل دهه 70ش ،معماری کشور نیز رشد
خود را دوباره از سر گرفت و رقابتهای معماری نیز
بهتدریج حیاتی دوباره یافتند .به این ترتیب ،تنها در
 6سال اول این دهه  35مسابقه معماری در کشور
برگزار شد .در این میان ،مسابقه طراحی مجموعه
فرهنگستانهای جمهوری اسالمی ایران در سال
1373ش ،نقطه عطفی در جریان مسابقات معماری
کشور به حساب میآید( .تصویرـ .)3ابعاد پروژه ،جوایز
قابل توجه ،تعداد شرکتکنندگان و مسائل ایجادشده در
انتخاب طرح اجرایی ،بحثهای زیادی را در میان جامعه
معماری ایجاد کرد (همان .)32 :1377 ،جدول شمارة 1
فهرستي از مسابقات برگزارشدة بعد از انقالب را تا سال
1376ش نمایش میدهد.
از جمله شاخصترین مسابقاتی که در دهه 70ش
در کشور برگزار گردید میتوان به مسابقه کتابخانة ملی
در سال 1374ش اشاره کرد (تصویرـ .)4این مسابقه که
به صورت محدود و میان  5دفتر مشاور برگزار گردید،
درنهایت به انعقاد قرارداد و ساخت مجموعه در اراضی
عباسآباد منجر شد .از دیگر مسابقات شاخص کشور در
این دهه میتوان به مسابقة مجموعة سینمایی آزادی در
سال 1376ش اشاره کرد.
افزایش برگزاری تعداد مسابقات ،نیاز به تدوین
قانونی برای نتیجهگیری بهتر و همچنین جلوگیری از
بروز تخلفات را بیش از پیش آشکار ساخت .در سال
1376ش پیشنویس آییننامه مسابقات معماری و
شهرسازی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شد.
این آییننامه بر اساس مطالعات انجام گرفته توسط دکتر
ایرج اعتصام و همکاران وی ،تحت عنوان «سازماندهی و
مدیریت مسابقات معماری ساختمانهای عمومی ایران»
و در  5جلد ارائه گردید .در نهایت ،در اوایل دهه 80
ش طرحی از طرف فرهنگستان هنر برای ساماندهی و
قانونمند کردن مسابقات معماری ،تحت عنوان «آییننامة
جامع مسابقات طراحی معماری و شهرسازی» تهیه
گردید .جدول شمارة  17 2فهرستي از مسابقات معماری

برگزارشده در  4سال اخیر ،یعنی از ابتدای سال  86تا
انتهای سال  89ش ،را به نمایش میگذارد.
مقایسه  2جدول در دو بازه زمانی مختلف ،از افزایش
میزان برگزاری مسابقات در کشور ،بهویژه از سال 1373
حکایت دارد .همچنین میزان برگزاری مسابقات ناموفق
نیز در این دوره افزایش داشته که حاکی از افزایش
نابسامانی در جریان مسابقات معماری است .نمودارهای
 1و  2تعداد مسابقات و میزان موفقیت آنها را در دو
بازه زمانی مختلف مقایسه میکند.
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 .1تعاریف؛
 .2ضوابط؛
 .3فواید و مضار مسابقه؛
 .4روند مسابقه؛ و
ارکان مسابقه ،شرح وظایف ،اختیارات و سایر امور
مربوط به آنها.
در بخش اول آییننامه ،تقسیمبندی و تعاریفی در
مورد انواع مسابقات و اصطالحات موجود در آییننامه
ذکر شده است .در این تقسیمبندی مسابقات به سه
گونه مختلف طبقهبندی ميشوند( .جدول )3
در ادامه از طبقهبندی نوع شرکتکنندگان
برای تحلیل مسابقات استفاده میشود .در میان این
طبقهبندی ،مسابقات محدود و دعوتی ،که هر از چند
گاهی در کشور برگزار میگردد ،از نظارت و مدیریت
بهتری نسبت به دو نوع دیگر مسابقات برخوردار بوده
و مشکالت کمتری نیز در آنها بروز میکند .از جمله
بزرگترین این رقابتها میتوان به رقابت طراحی
ساختمان وزارت نفت و رقابت طراحی کتابخانة ملی
اشاره کرد که با دعوت از تعداد محدودی مشاور برگزار
شد و بازتابهای زیادی را نیز درسطح جامعة حرفه ای
در پی داشت( .تصویرـ)5
تعداد مسابقات آزاد بینالمللی برگزارشده در کشور
بسیار محدود بوده و در میان آنها نیز میزان مشارکت
گروههای غیر ایرانی بسیار پایین بوده است و علت اصلی
آن را میتوان در عدم اطالع رسانی مناسب این رقابتها
ذکر کرد .از جمله این رقابتها نیز میتوان به مسابقه
طراحی مرکز تجارت صنایع ایران و یا رقابت طراحی
یادمان هواپیمایی ایرباس اشاره کرد.
اما مسابقات آزاد ملی که بیشترین تعداد مسابقات
برگزارشده را تشکیل میدهند ،بیشترین میزان
نابسامانی و مشکالت را نیز دارند .بيشتر این مسابقات به
صورت طراحی تفصیلی و در یک مرحله برگزار میشود.
این نوع از مسابقات بیشترین میزان مشارکت را در سطح
جامعه حرفهای دارد و بيشتر شركتكنندگان آنها را
گروههای معماری ،معماران جوان و دانشجویان تشکیل
میدهند .عالوه بر این ،شرکتهای مشاور صاحبنام که

سهم خود را از بازار حرفهای از طریق روابط گذشته
تأمین میکنند ،اغلب عالقهای به شرکت در این نوع
مسابقات از خود نشان نمیدهند .به این ترتیب ،کیفیت
برگزاری این مسابقات ،دارای سطح قابل قبولی نبوده و
بهندرت به اجرای پروژههای برگزیده منتهی میشود .از
جمله این دسته از مسابقات که به مرحله اجرا رسیده،
میتوان به مسابقه طراحی سردر دانشگاه تربیت مدرس
در سال 86ش اشاره کرد( .تصویرـ)6
میزان تعهدات کارفرما در این نوع مسابقات به
حداقل ميرسد و بیشترین میزان رعایت نكردن ضوابط
و مقررات در این دسته از مسابقات دیده میشود.
اما گستردگی این نوع مسابقات در میان نسل جوان
معماری کشور حاکی از تأثیرگذاری زیاد این مسابقات
بر روی آنها است.
در بخش دوم این آییننامه ضوابط برگزاری مسابقات
شامل هجده ماده ذکر گردیده که طبق ماده یک این
ضوابط هرگاه شخصی حقیقی یا حقوقی ،در بخش
دولتی یا غیر دولتی ،تصمیم به برگزاری مسابقه بگیرد،
به محض اعالن عمومی مسابقه مشمول این آییننامه
و ملتزم به رعایت آن میگردد .با یک بررسی اجمالی
تعدادی از مسابقات برگزارشده در این سالها ،رعایت
نكردن ضوابط در بسیاری از آنها به وضوح قابل مشاهده
و بررسی است .در بسیاری موارد برگزارکنندگان مسابقه
حتی از آییننامه موجود بیاطالع هستند و به هیچ وجه
خود را پایبند به رعایت مفاد آن نمیدانند .از طرفی
رعایت نكردن این ضوابط نیز هیچ مشکلی را برای آنها
ایجاد نمیکند.
در بخش سوم این آییننامه ،فواید و مضرات برگزاری
مسابقات در سه دسته کلّی برای کارفرما ،کارشناس و
عموم معرفی شده است .همانگونه که در این بخش
ذکر گردیده ،مدیریت مناسب و شایسته مسابقات
میتواند نتایج مثبتی را برای هر سه گروه کارفرما،
کارشناس و عموم در پی داشته باشد که در نهایت به
رشد جریان معماری کشور منجر میگردد ،در حالیکه
عمده نتایج منفی مسابقات حاصل از سوء مدیریت بوده
و نتایج منفی را برای هر سه گروه در پی خواهد داشت.
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(اسالمی)1387 ،
در بخش چهارم این آییننامه ،روند برگزاری این
مسابقات در  34مرحله ذکر شده و الگویی برای برگزاری
مسابقات معرفی شده است .این روند استانداردی است
که برگزاری مسابقات بر طبق آن ،نتایج مثبتی را برای
هر سه گروه در پي خواهد داشت .اما ،بعد از گذشت
بیش از  7سال از تصویب و ابالغ این آییننامه ،معدود
مسابقهای را میتوان یافت که تمامی بندهای ذکرشده
را رعایت کرده باشد .افزایش تعداد مسابقات ناموفق در
سالهای اخیر ،خود دلیلی روشن برای این موضوع است.
علت اصلی این موضوع را میتوان در عدم شناخت
قوانین و یا تالش برای کاهش زمان و هزینه از طرف
کارفرما ذکر کرد .تجربه حاصل از برگزاری مسابقات
در این سالها حاکی از آن است که تبعیت از روند
ذکرشده در این آییننامه باعث جذب هرچه بیشتر
شرکتکنندگان و نتیجهگیری بیشتر کارفرما خواهد
بود .در حالیکه رعایت نكردن این قوانین و خارج شدن
مسابقه از اصول آن به کاهش میزان شرکتکنندگان
و به نتیجة مطلوب نرسيدن کارفرما منجر خواهد شد.
براي مثال ،تعداد آثار ارسالی به بعضی از این مسابقات
حتی کمتر از ده اثر بوده که دلیل اصلی آن را میتوان
در سوء مدیریت و عدم رعایت ساختار مسابقه از سوی
برگزارکنندگان ذکر کرد .از آن جمله میتوان به مسابقه
یادمان باغ موزة دفاع مقدس در سال 1387ش اشاره کرد.
در بخش  5این آییننامه ارکان اصلی یک مسابقه
و وظایف و اختیارات هر یک از آنها به تفصیل مورد
بررسی قرار گرفته است 4 .رکن اصلی معرفی شده در
این قسمت عبارتاند از:
 .1برگزارکننده؛
 .2مدیر؛
 .3داوران؛ و
 .4دبیرخانه دائمی و هیئت رسیدگی به اختالفات.
عالوه بر اهمیت نقش مدیریتی برگزارکننده ،مدیر
و دبیرخانه دائمی در برگزاری هرچه بهتر مسابقات ،در
قسمت سوم این بخش وظایف و اختیارات داوری و نحوه
انتخاب آنها به عنوان یکی از ارکان اصلی مسابقه مورد

بررسی قرار گرفته است .بدون ّ
شک در صورت رعایت
قواعد و ضوابط آییننامه از طرف مدیر در برگزاری
مسابقه ،مهمترین وظیفه در جهتدهی و فرایند مسابقه
بر عهده داور میباشد.
داوری و قضاوت همواره به عنوان یکی از
سختترین فعالیتهای انسان مطرح بوده است.
ویترویوس در ده کتاب معماری مینویسد« :البته
جای تعجب ندارد که فضیلت هنری به علت عدم
شهرت ناشناخته بماند ،بلکه بیشترین آزردگی
آنجاست که اغلب داوران خوب تحت تأثیر افسون
نمایشهای سرگرمکننده به تحسین آنچه خودنمایی
محض است پرداختهاند( ».ویترویوس)93 :1387،
در این قسمت نحوه انتخاب و وظایف داوران مسابقه
به صورت کامل ذکر شده است .از نکات مورد توجه در
این قسمت ،موضوع انتخاب داور یا داوران پیش از انتشار
آگهی مسابقه است که در بسیاری از موارد مورد توجه
قرار نمیگیرد .اما ،در صورت مشخص شدن داوران پیش
از انتشار آگهی ،موضوع پنهان ماندن هویت آثار و یا
تماس شرکتکنندگان با داوران از دیگر معضالتی است
که در این مرحله بروز میکند و در بعضی موارد موجب
اعتراض شرکتکنندگان ميشود .تعداد اعضای هیئت
داوری نیز ـ که بایستی فرد باشد ـ از دیگر موضوعاتی
است که در مواردی رعایت نمیشود.
اما ،نکتهای که در انتخاب داوران بسیار حائز
اهمیت است و در بند  3ـ  8بخش  5این آییننامه
به آن اشاره شده ،موضوع انتخاب داورانی با تخصص
و تجربه ،متناسب با موضوع و پیچیدگی مسابقه است.
با بررسی ترکیب هیئت داوران در مسابقات گوناگون
مشخص میشود که این نکته نیز در بسیاری مواقع مورد
بیتوجهی برگزارکنندگان قرار ميگيرد و از افرادی با
تخصصهای غیر مرتبط و یا بدون ذکر نام و تحت عنوان
کارشناسان سازمان ،در امر داوری استفاده میشود که
این امر مستلزم نظارت دقیق است.
در قسمت بعدی این بخش از دبیرخانه دائمی و
هیئت رسیدگی به اختالفات به عنوان عنصر نظارتی
برای مسابقات در نظر گرفته شده است .این هیئت

متشکل است از  5عضو:
 .1نمایندة تاماالختیار وزیر مسکن و شهرسازی؛
 .2نمایندة تاماالختیار رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی؛
 .3نمایندة تاماالختیار رئیس فرهنگستان هنر؛
 .4نماینده تاماالختیار جامعة مهندسان مشاور ایران؛
و
 .5یک نفر از استادان سرشناس و زبدة معماری و
شهرسازی به انتخاب وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری.
اين اعضاء به مدت دو سال انتخاب میشوند.
تشکیل جلسات این هیئت بنا به درخواست یکی از
اعضاء و یا به محض وصول شکایت ،و به دعوت دبیرخانه
دائمی برگزار میگردد .از طرفی به علت عدم آشنایی
شرکتکنندگان با این هیئت و یا به علت فرایند طوالنی
رسیدگی به پروندهها و امیدوار نبودن به نتیجهگیری
مثبت و رسیدن به نتیجه مناسب ،جز در مواردی خاص،
اغلب شرکتکنندگان به این هیئت مراجعه نمیکنند.

ساختار برگزاری مسابقات و نقایص موجود
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در خارج از کشور مسابقات معماری یکی از ارکان
اصلی واگذاری پروژههای معماری به حساب میآید.
بزرگترین شرکتهای مشاور و سرشناسترین معماران
جهان ،همواره تعداد زیادی از پروژههای خود را از طریق
برگزیده شدن در مسابقات معماری به دست میآورند.
بررسی نتایج مسابقات در کشور ما حاکی از آن است که
بعد از انقالب و با شکلگیری دوباره مسابقات ،خصوصاً
در اوایل دهة هفتاد ،شرکتهای مشاور با شرکت در
مسابقات ،سعی در معرفی خود در جریان تازه معماری
کشور داشتند .به این ترتیب ،اسامی این مشاوران در
ميان شرکتکنندهها و برگزیدگان مسابقات معماری در
این دوره ديده ميشود که نتیجه آن افزایش کیفیت
مسابقات در این بازه زمانی بوده است.
بعد از یک دهه رکود و با شکلگیری دوبارة بازار
ساختوساز در کشور ،مشاوران نیز بهتدریج توانایی
جذب پروژه از طرق گوناگون در بازار را شناخته و دیگر

تمایلی به شرکت در مسابقات معماری آزاد نداشتهاند.
امروزه ،اغلب مشاوران کشور تنها حاضر به شرکت
در مسابقات معماری محدود و دعوتی هستند ،یعنی
جایی که اغلب کارفرما هزینههای بخش طراحی اولیه
را پرداخت میکند که این موضوع نیز حاکی از وجود
اشکاالت ساختاری در جریان مسابقات معماری کشور
است .البته ،اعتماد نداشتن به نتیجه داوری و پایبند
نبودن برگزارکننده به تعهدات نیز در این موضوع بیتأثیر
نبوده است .به این ترتیب ،امروز اغلب شرکتکنندگان
در مسابقات را جوانان کمتجربه در بازار حرفهای تشکیل
میدهند که این موضوع نتیجهای جز کاهش سطح
کیفیت مسابقات نداشته است و موجب جدایی هرچه
بیشتر پروژههای طراحی و اجرایی گردیده است.
بدون ّ
شک حضور نیروهای جوان عامل مؤثری در
بروز خالقیت و ایدههای نو در جریان معماری کشور
است ،لیکن شرکت مشاوران و متخصصان نیز نه تنها
باعث افزایش سطح کیفی مسابقات شده ،بلکه به دلیل
آشنایی آنها با مسائل اجرایی کشور ،باعث اجراییتر
شدن طرحها و کاربردی کردن آنها نیز میگردد.
آثار معماری «برآیند تعامل دو سویة طراح و کارفرما
است» (حجت )110 :1387 ،که تأثیر این دو عامل را
در جریان مسابقات نیز میتوان بررسی کرد .هر یک از
این دو عامل نیز در درون خود به بخشهای جزئیتری
تقسیم میشوند .همانگونه که در جدول شمارة  4نیز
ديده ميشود ،مسابقات معماری امروز در کشور ،در
بخش شرکتکنندگان بیشتر در دو حوزه گروههای
معماری و دانشجویان فعال بوده و بخشهای دیگر از
جمله مهندسان مشاور نقش بسیار کمرنگی در این
حرکت دارند .در بخش برگزارکننده نیز بیشترین نقش
بر عهده دستگاههای دولتی است و بخش خصوصی
نقشی کمی را ایفا میکند ،حال اين كه فعالیت بیشتر
این نهاد نیز میتواند پویایی بیشتری را در جریان
مسابقات ایجاد کند( .جدول ـ )5
سه عامل اصلی در ساختار برگزاری مسابقات را
میتوان هدف ،ساختار ،و نتیجه دانست که با توجه به
اثرات و نتایج آنها ،در دو گونه اصلی موفق و ناموفق
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نتیجهگیری
هدف اصلی معماری برآوردن نیازها و خواستهای
کاربران با هدف ارتقاء کیفیت زندگی آنان است .در این
میان ،مسابقات معماری نیز که عمدتاً به صورت گفتمانی
میان متخصصان صورت میپذیرد ،با افزایش میزان
نظارت و مشارکت عمومی ،میتواند به سطح کیفی قابل
قبولی دست یابد .البته ،این موضوع مستلزم دو فعالیت
آموزش و ارتقاء فرهنگ عمومی در زمینه شناخت هویت
اصیل معماری بومی و اصالحات ساختاری در فرایند
برگزاری مسابقات است .مقوله آموزش عمومی بر عهدة
نهادهای فرهنگی کشور است و اصالح ساختار برگزاری
مسابقات که در حوزه فعالیت نهادهای تخصصی می
باشد ،توسط تحلیل ،نقادی ،و نگرش بازخوردی به
عملکردهای پیشین صورت میپذیرد.
در اوایل دهه 70ش ،زمانیکه شاهد رشد تعداد
مسابقات معماری در کشور بودیم ،بزرگترین دغدغة
معماران و شرکتکنندگان در این رقابتها ،رعایت
نشدن تعهدات توسط برگزارکنندگان و از بین رفتن
زحمات آنها بوده است .به این ترتیب ،تصویب آییننامه
راه حلی برای برگزاری مناسبتر مسابقات و پایان دادن

] [ Downloaded from kimiahonar.ir on 2023-01-09

قابل طبقهبندی هستند .نمودار شمارة  3تفاوتهای
این دو گونه را به نمایش میگذارد .به این ترتیب ،به
منظور اصالح جریان مسابقات معماری ،اصالح ساختار
در سطوح مختلف تعیین دقیق اهداف ،اصالح آییننامه
و اجرای دقیق آن پیشنهاد میگردد.
مسابقات معماری درحقیقت گفتمانی تخصصی
میان اعضای یک جامعه حرفه ای است که در آن طرحها
بر حسب نوع نگرش و سلیقة طرفین و عمدتاً مبتنی بر
آخرین شیوههای معماری غربی و یا اقتباس از الگوهای
معماری س ّنتی انتخاب میشوند (حجت.)114 :1387 ،
لیکن یکی از مهمترین ویژگیهای برگزاری مسابقات
معماری ،ایجاد الگو در سطح جامعه معماری است.
انتخاب یک طرح به عنوان بهترین اثر از طرف داوران ،که
معموالً از میان اساتید دانشگاهی و یا برجستهترین افراد
این رشته میباشند ،به عنوان تأیید روش و الگویی برای
طراحی نسل جوان به حساب میآید .حال هرچه ابعاد
مسابقه بزرگتر باشد میزان تأثیرگذاری آن بر روی نسل
جوان بیشتر خواهد بود .به این ترتیب ،نقش داوران و
سلیقه آنها در الگوسازی حرکت برای جامعه حرفهای،
خصوصاً نسل جوان ،بیش از پیش مشخص میشود و
اين مستلزم نظارت دقیقتر در انتخاب ایشان میباشد.
در جریان چنین فعالیتی ،یکی دیگر از آسیبهای
جدی که بروز میکند ـ با توجه به جنبة الگوسازی و
ّ
تأثیر آموزشی آنها در میان نسل جوان ـ کپیبرداری
مستقیم از آثار خارجی است که در بعضی موارد به علت
بیتوجهی و یا عدم اطالع کافی داوران ،چنین آثاری
موفق به کسب رتبههای برتر مسابقات میشوند .در
این میان ،از اهداف اصلی (که در بخش اول آییننامه
مسابقات نیز به آن اشاره شده است) مانند معماری
متناسب با فرهنگ ،اقلیم و محیط زیست غفلت شده
و نوعی کپیبرداری سطحی از فرمهای بینالمللی
جایگزین آن میشود.
برای مثال ،آخرین مورد از این دسته آثار را میتوان
در مسابقة بوستان والیت مشاهده کرد که با وجود
حضور داوران سرشناس کشور در جریان داوری ،نمونة
واضحی از این دسته آثار به دور دوم داوری راه یافت ،اما

درنهایت با اعتراض شرکتکنندگان از دور رقابت حذف
گردید( .تصاویر  7و )8
به نظر میرسد با ایجاد گفتمانی فعالتر میان دو
گروه متخصص ـ داوران و شرکتکنندگان ـ در جریان
برگزاری مسابقات ،فعال نمودن تمامی بخشهای جامعه
حرفهای و شرکت هرچه بیشتر مشاوران و اساتید
کمی
دانشگاهی ،نه تنها نقايص موجود در زمینههای ّ
و کیفی مسابقات حل خواهد شد ،بلکه با افزایش تعداد
دیدگاههای مختلف در جریان برگزاری مسابقه میتوان
از انتخاب آثار کپیبرداریشده بیهویت ،جلوگیری به
عمل آورد و راه حلی برای اصالح مسابقات از درون ارائه
کرد .در این میان ،بررسی تحلیلی نحوة نگرش و برخورد
علمی در معماری روز دنیا ،میتواند کمک شایانی به
رشد کیفیت این جریان داشته باشد.
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به مشکالت پیشآمده در آنها به حساب میآمد .اما،
با گذشت  8سال از تصویب آییننامه و رشد برگزاری
مسابقات در کشور ،نبود هماهنگی الزم در اجرای قوانین
مصوب در بسیاری از مسابقات قابل مشاهده است.
در قوانین مصوب ،نهادهایی مانند شورای عالی
معماری و شهرسازی ،وزارت مسکن و شهرسازی
و سازمان نظام مهندسی ،مسئوالن اصلی برگزاری
مسابقات معماری در کشور معرفی شدهاند .در حالیکه
علیرغم تصویب آییننامه مسابقات ،بررسیها حاکی
از افزایش نابسامانیها در این حوزه میباشد .نتایج به
دست آمده در این سالها حاکی از ضرورت وجود یک
نهاد مدیریتی برای پوشش کامل مسابقات است .وظایف
این نهاد مدیریتی در چهار حوزة رهبری ،مدیریت،
برنامهدهی ،و برنامهریزی قابل تعریف است .شاید ،از
این طریق ،بتوان مسابقات را ارزیابی ،نظارت از بیرون،
کنترل از درون ،هدایت به سوی اهداف ،حمایت تا
کمی و کیفی داد .بر این اساس
اجرا نمود و نیز توسعه ّ
میتوان این وظایف را چنین توصیف نمود:
 .1رهبری :از جمله وظایف این فعالیت شامل
هدایت سیستم و حمایت از آن در راستای اهداف
اصلی میباشد که از آن جمله میتوان به تعیین دقیق
اهداف برگزاری مسابقات در سطوح مختلف و به شکل
کاربردی ،اطالعرسانی دقیق و جامع مسابقات در قبل
و بعد از برگزاری مسابقه و حمایت از شرکتکنندگان
برای دستیابی به حقوقشان اشاره کرد .برای مثال،
برگزاری مسابقات به صورت هماهنگ و تحت نظارت
یک نهاد واحد ،کمک قابل توجهی به تعیین زمانبندی
مناسب و جلوگیری از تداخل برنامه مسابقات خواهد
کرد و مشارکت حداکثری را در پی خواهد داشت .این
موضوع در نهایت به نتیجهگیری بهتر مسابقات منجر
خواهد شد .از طرفی اطالعرسانی واحد و هماهنگ از
زمانبندی مسابقات ،جریان برگزاری آنها ،نتایج به
دست آمده و نمایش آثار منتخب ،باعث رشد و ارتقاء
مسابقات و در نهایت رشد جریان معماری کشور خواهد
شد؛ (جدول شمارة  6تداخل زمانی چندین مسابقه را
در سه ماهة اول سال 90ش نشان میدهد ،در حالیکه

در سه ماهة دوم حجم مسابقات به شکل قابل توجهی
کاهش مییابد)
 .2مدیریتی :از جمله وظایف این فعالیت،
هماهنگسازی و ساماندهی جریان مسابقات از طریق
کنترل و نظارت دقیق بر اجرای آییننامه مسابقات به
وسیله برگزارکنندگان است .برای مثال ،با توجه به موارد
بسیار زیاد بروز تخلف در برگزاری مسابقات از سوی
برگزارکنندگان ،یکی از مهمترین اهداف آییننامه ،یعنی
سامانیابی و قانونمندی مسابقات عم ً
ال نادیده گرفته
شده است .به این ترتیب ،وجود نهاد مدیریتی که به
برگزاری تمامی مسابقات نظارت کامل داشته باشد و
تمامی مسابقات تحت نظر این نهاد برگزار شود ،کمک
قابل توجهی در جلوگیری از عدم رعایت قوانین خواهد
بود .همچنین ،داوری نیز که نقش بسیار تعیینکنندهای
در جریان برگزاری مسابقات ایفا میکند ،با توجه به
مشکالت پدید آمده ،نظارت بر تعیین داورانی با تجربه
و تخصصهای مرتبط با موضوع مسابقات ،تعداد مناسب
در ارتباط با ابعاد پروژه ،و تعیین رویکرد داوری مسابقات
به صورت هماهنگ با اهداف از پیش تعیینشده ،کمک
قابل توجهی در جلوگیری از بروز مشکالت پدیدآمده در
این مرحله خواهد نمود و فرایند مسابقات را در جهتی
مناسب پیش خواهد برد؛
 .3برنامهدهی مهمترین وظیفة نهاد مدیریتی ،در
ارتقاء سطح کیفی مسابقات از طریق مقایسه با عملکرد
گذشته و تجربیات سامانمند بینالمللی و توسعه
همه جانبه آنها ،است که از طریق سطحبندی دقیق
مسابقات معماری و توسعه متناسب در تمامی بخشها
صورت خواهد پذیرفت؛ و
 .4برنامهریزی :ارزیابی فرایند اجرای مسابقات
و اصالح نقایص از جمله مهمترین وظایف این نهاد
مدیریتی است .بدون ّ
شک هدف از تدوین این آییننامه،
دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده میباشد .بررسی
تجربه چند ساله برگزاری مسابقات و نتایج حاصل از
آنها در مقایسه با اهداف تعیین شده ،حاکی از عدم
موفقیت در دستیابی به بخش بزرگی از این اهداف
است .به این ترتیب ،لزوم برنامهریزی برای ارزیابی

فصلنـامه

سال اول ،شماره  ،5پاییز 1391

کامل مسابقات و تعیین یک نگاه کلّی و جامع در جهت
دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ،دارای اهمیت
بسیار بوده و تأثیر زیادی بر روی شرکتکنندگان در
مسابقات خواهد داشت.
با در نظر گرفتن مدیریت واحد و بهکارگیری
نقشهای اصلی ،میتوان ساختار جدیدی را برای
مسابقات معماری کشور در نظر گرفت که عالوه بر
رعایت این اصول بنیادی ،دارای رویکردی بازخوردی
باشد که منجر به اصالح و توسعه این سامانه در طی
زمان گردد( .نمودار)5

افشارنادری ،کامران« ،)1380( .مسابقه» ،مجلة معمار ،ش  ،14صص
15ـ.14
بسکی ،سهیال« ،)1377( .مرور تجربة ایران» ،مجلة معمار ،ش ،1
صص 32ـ.36
بنه ولو ،لئوناردو ،)1377( .تاریخ معماری مدرن ،ترجمة حسن نیر
احمدی ،مهندسین مشاور نیرسان.
جواهریان ،فریار« ،)1387( .نماد دو پهلو :برج شهیاد /میدان آزادی»،
ترجمة آزیتا ایزدی ،مجلة معمار ،ش  ،51صص 32ـ.40
جودت ،محمدرضا« ،)1383( .مسابقة معماری آتی سنتر» ،فصلنامه
معماری ایران ،ش  ،19صص 3ـ.4
حجت ،عیسی ،و دیگران ،)1387( .وجه پنهان آموزش معماری،
سومین همایش آموزش معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشکدة
معماری دانشگاه تهران ،صص 109ـ.129
دیبا ،داراب« ،)1374( .مروری بر معماری معاصر جهان و مسئله
هویت» ،مجله هنرهای زیبا ،ش  ،1صص 46ـ.56
رضائیان ،علی ،)1380( .مبانی سازمان و مدیریت ،چ ،2تهران :سازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ فصلنامه
معماری ایران ( ،)1386دوره هفتم ،ش  28و .27
كرمانيان ،علی« ،)1383( .مسابقه معماري آتي سنتر» ،مديريت و
داوري حرفهاي بر طرحهاي كمتر از انتظار ،فصلنامه معماری ایران،
ش  ،19صص 5ـ.11
گیدیون ،زیگفرید )1381( .فضا ،زمان ،و معماری ،ترجمة منوچهر
مزینی ،چ ،5تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
مسابقه طراحي ساختمان مركزي صنعت نفت ،)1381( .مجله معمار،
ش  ،18صص 39ـ.41
مسابقه معماری فرهنگستانها ،)1373( .مجله آبادی ،ش  ،13صص
4ـ.16
مقررات شهرسازی و معماری و طرحهای توسعه و عمران مصوب
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،)1388( .دبیرخانه شورای
عالی شهرسازی و معماری ایران ،تهران :نشر توسعه ایران.
مهدوی ،شهرزاد« ،)1377( .مسابقههای بینالمللی معماری» ،مجلة
معمار ،ش  ،1صص 37ـ.43
میرمیران ،هادی« ،)1377( .مثبت و منفی در تجربه مسابقات» ،مجله
معمار ،ش  ،1صص 44ـ.45

 .17جدول بر اساس اظهارات شرکتکنندگان در مسابقات و یا
گزارشهای موجود در مجالت و سایتها جمعآوری شده است.
اما ،با توجه به کمبود مدارک ،اطالعات در بعضی موارد ناقص است.
خوانندگان در صورت تمایل میتوانند برای تکمیل اطالعات با ایمیل
( )AMR.Soleimani@gmail.comتماس بگیرند.

_http://1memar.net/1388/08/26/commercial-residential
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16. CIAM

آییننامه جامع برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی.
اسالمی ،سید غالمرضا« ،)1387( .مديريت ارگانيك و مكانيزم
بازخورد» ،نشریة برگ فرهنگ ،ش  ،19صص 53ـ.60
اصول اساسی مسابقات معماری و شهرسازی ،)1377( .مجلة معمار،
ش  ،1صص 46ـ.49
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کتابنامه

complex_mashhad

1
طرح لوکوربوزیه
برای مسابقه جهانی مجمع اتفاق ملل7291 ،
مأخذ( :گیدیون)1831 ،

2
برج آزادی
مأخذ:
)(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Shahyad.jpg/2011/11/22

3
طرح مهندس هادی میرمیران،
برندة اول مسابقه فرهنگستانها
مأخذ:
)(http://mirmiran-arch.org/fa/Content.aspx?PId=5/1390/4/5
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4
مجموعه کتابخانة ملی ایران ،طرح :مهندسین مشاور پیرراز
مأخذ(http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=562/1390/4/7) :

جدول  .1فهرست مسابقات معماری در سالهای (( – )76 -60توضیح :عبارت موفق برای مسابقاتی که به مرحله اهدای
جوایز و یا عقد قرارداد رسیده و عبارت ناموفق برای مسابقاتی که منجر به این نتایج نشده و یا تخلفات عمدهای از سوی
برگزارکننده صورت گرفته است ).مأخذ( :معمار  )1تنظیم نگارندگان
ﻋﻨﻮان

ﺗﺎرﯾﺦ

 .1ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ
اﯾﺮان

1362

 .2آﻣﻮزﺷﮑﺪهﻫﺎي ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ

1362

داوران

ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزي اﯾﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزي اﯾﺮان

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ

ﻣﻮﻓﻖ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ

ﻣﻮﻓﻖ

1363

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد اﻫﻮاز

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﻣﻮﻓﻖ

1364
1367
1367
1368
1370
1370

وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي
ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﺷﻬﺮك
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي
وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات
ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات

 .10ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰي داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

1370

داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

 .11ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ورزﺷﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎن

ﻋﻠﯽ ﻏﻔﺎري ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﻫﺎﺷﻢ رﻫﺒﺮي ،ﻫﺎﺷﻢ ﭘﻮرﮐﺮاﻣﺘﯽ
ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺎﻣﺮوا ،ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺠﺖ....،؟
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮي
؟
؟
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻧﮏ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻨﺘﻈﺮ و
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺎ

ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻮﻓﻖ

1371

دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف اﻧﻘﻼب

ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﻣﻮﻓﻖ

 .12ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن اروﻣﯿﻪ

1371

ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﺎن

ﯾﻮﺳﻒ اﻧﺘﻈﺎرﯾﻮن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺿﻤﯿﺮي ،ﺣﺴﯿﻦﻋﻠﯽ ﻓﺮزﯾﻦ ،ﻧﺎﻇﻢ
ﻣﻌﻈﻢﻧﯿﺎ

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ

 .13ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﯾﻞ ﮔﻠﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ

1371

ﻣﻬﻨﺪس دﯾﺒﺎ ،ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻮﺷﻬﺮي

ﻣﻮﻓﻖ

 .14ﭘﺎرك ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس
 .15ﯾﺎدﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﯿﺮوزي ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
)ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ(
 .16ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﺷﺎﻫﺪ

1372

؟

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ

؟

ﻣﻮﻓﻖ

1373

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ

 .17ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻗﻠﻢ ﺗﻬﺮان

1373

 .18ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎنﻫﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

1373

 .3ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺟﺰء ﻣﺤﻠﻪ از
ﺷﻬﺮك ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد اﻫﻮاز
 3000 .4واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮك واوان
 .5داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﯿﺪ ﻗﻢ
 .6ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮك ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ
 .7ﺑﻨﺎي ﯾﺎدﺑﻮد اﺳﺘﺎد ﻣﻌﯿﻦ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ
 .8ﻫﺘﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﺒﺪاﷲ آﺑﺎد
 .9ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن )ﺻﺎدرات(

ﻣﻮﻓﻖ

ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزي اﯾﺮان
ﺷﻬﺮداري ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس
ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ارزشﻫﺎي
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﻗﻠﻢ ﺗﻬﺮان
ﻣﺠﺮي ﻃﺮح وزارت ﻣﺴﮑﻦ
و ﺷﻬﺮﺳﺎزي

ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﻣﻮﻓﻖ

ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢﻧﮋاد ،ﺑﺎﻗﺮ آﯾﺖاﷲزاده ،ﻣﺤﻤﻮد دادﻣﻨﺶ ،ﻟﻄﯿﻒ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽﭘﻮر ،ﻫﺎدي ﻧﺪﯾﻤﯽ ،ﺑﯿﮋن ﻓﺘﺎﺣﯽ ،ﺷﻬﺎب ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ

1373

ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان

داراب دﯾﺒﺎ ،ﺑﻬﺮام ﺻﺪري ،اﯾﺮج اﻋﺘﺼﺎم

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ

1373

ﻣﻌﻮﻧﺖ ﻓﻨﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ
ﺷﻬﺮداري

 .21ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ اﺻﻔﻬﺎن

1374

ﺷﻬﺮداري اﺻﻔﻬﺎن

 .22ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان

1374

 .23ﭘﺎر ك ﺑﺰرگ ﺗﺒﺮﯾﺰ
 .24ﻫﺘﻞ  5ﺳﺘﺎرة ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺻﻔﻬﺎن

1374
1374

 .25ﻣﻮز ة ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮاﺳﺎن

1374

ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

 .26ﻣﯿﺪان ﺑﺰرگ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
 .27ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ورزﺷﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﺪ
 15ﺧﺮداد

1374

ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ

اﯾﺮج ﮐﻼﻧﺘﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﻣﺤﻤﻮدي ،ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢﻧﮋاد ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ،
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ :ﺳﯿﻤﯿﻦ اﻣﺎﻣﯽ ،اﻓﺴﺎﻧﻪ دروي
اﯾﺮج اﻋﺘﺼﺎم ،ﺑﺎﻗﺮ ﺷﯿﺮازي ،ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢﻧﮋاد ،ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ... ،ﺳﯿﻒ اﻟﻬﯽ
)ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاري اﺻﻔﻬﺎن( ... ،ﻧﺎﺟﯽ از ﺷﻬﺮداري اﺻﻔﻬﺎن
ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻫﺎدي ﻧﺪﯾﻤﯽ ،ﻣﻬﺪي ﭼﻤﺮان ،ﺳﺮاج اﻟﺪﯾﻦ
ﮐﺎزروﻧﯽ ،ﺑﺎﻗﺮ ﺷﯿﺮازي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽ
ﻫﺎدي ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان ،اﯾﺮج اﻋﺘﺼﺎم ،ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢﻧﮋاد ،ﺣﺴﯿﻦزاده دﻟﯿﺮ
ﻋﻠﯽ ﻏﻔﺎري ،ﮐﺎﻣﺮان ﺻﻔﺎﻣﻨﺶ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺦ زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ
اﯾﺮج اﻋﺘﺼﺎم ،ﺑﺎﻗﺮ آﯾﺖاﷲزاده ﺷﯿﺮازي ،ﻋﯿﺴﯽ ﺣﺠﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮذري ،ﯾﻌﻘﻮب
داﻧﺶدوﺳﺖ
ﻫﺎدي ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان ،ﻟﻄﯿﻒ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ ،اﯾﺮج اﻋﺘﺼﺎم ... ،ﻣﻮﻟﻮي
ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺳﺮاجاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎزروﻧﯽ ،ﺑﺎﻗﺮ ﺷﯿﺮازي ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﺎرﻣﯽ ،اﯾﺮج
ﮐﻼﻧﺘﺮي
ﺳﺮاجاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎزروﻧﯽ ،ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺳﭙﻬﺮي ،ﻋﯿﺴﯽ ﺣﺠﺖ ،ﻟﻄﯿﻒ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎﻗﺮزاده ،ﻣﺤﺴﻦ ﻣﯿﺮداﻣﺎدي
ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺑﺎﻗﺮ آﯾﺖاﷲزاده ﺷﯿﺮازي ،ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺦ زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺣﺠﺖ،
ﻋﻠﯽ ﻃﻮﺳﯽ

 .19ﻣﻮزه ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
)رﻓﺴﻨﺠﺎن(
 .20ﺑﺮج  14ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺠﺎري ،اداري ،ورزﺷﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان

1372

ﻣﺠﺮي ﻃﺮح وزارت ﻣﺴﮑﻦ
و ﺷﻬﺮﺳﺎزي
ﺷﻬﺮداري ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺳﺎزه

 .28ﺑﺎزﺳﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﻬﺪ

1375

 .29ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ

1375

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻮﻓﻖ

 .30زاﺋﺮﺳﺮاي ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﻣﺸﻬﺪ

1375

 .31ﺑﺮجﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  22ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﯿﺮو

ﻣﺠﺮي ﻃﺮح وزارت ﻣﺴﮑﻦ
و ﺷﻬﺮﺳﺎزي

ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻫﺎدي ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان ،ﺑﺎﻗﺮ ﺷﯿﺮازي  ...؟

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ

1375

وزارت ﻧﯿﺮو

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮي

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ

 .32ﺑﺮج آژﻧﺪ ﻧﻮر

1375

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﻣﻮﻓﻖ

 .33ﺑﺮج ﺷﺎﻫﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

1375

 .34دو ﺑﺮج در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران و وﻟﯿﻌﺼﺮ

1375

 .35ﻣﻮزه ﺳﯿﻨﻤﺎ

1375

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺳﺨﺖ
آژﻧﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺷﺎﻫﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺞ و اوﻗﺎف
ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان

١۵

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ

دوﺑﺎر داوري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ

ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢﻧﮋاد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺑﯿﮋن ﻓﺘﺎﺣﯽ ...؟

ﻣﻮﻓﻖ
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1374

ﺑﻨﯿﺎد  15ﺧﺮداد
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﮑﻦﺳﺎزان
ﺧﺮاﺳﺎن

؟

 .36ﻣﺴﺠﺪ ﭼﺎهﺑﻬﺎر

1376

 .37ﺧﻮاﺑﮕﺎه آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮي
 .38ﻣﯿﺪان ورودي ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز
 .39اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان

1376
1376
1376

 .40ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

1376

 .41ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ آزادي

1376

 .42ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺗﺠﺎري ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪي ﭼﺎﻟﻮس

1376

ﯾﻮﺳﻒ ﺷﺮﯾﻌﺖزاده ،ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺳﺮاجاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎزروﻧﯽ ،ﺳﯿﺎووش ﺗﯿﻤﻮري،
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﺪري زاده ،ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪي ﻣﺠﺎﺑﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻮﺳﻮي
ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي
اﯾﺮج اﻋﺘﺼﺎم ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﺎرﻣﯽ ،ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢﻧﮋاد ،ﻧﻌﻤﺖاﷲ ﻧﻌﻤﺘﯽ
ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺦ زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ ،اﯾﺮج ﮐﻼﻧﺘﺮي ،ﻋﻠﯽ ﻏﻔﺎري .... ،ﻣﻮﺛﻘﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺎﺟﺪي
ﺳﺮاجاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎزروﻧﯽ ،ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،داراب دﯾﺒﺎ ،ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢﻧﮋاد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ
ﻣﺆﻣﻨﯽ

ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﻌﻤﺎر
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮي
ﺷﻬﺮداري ﺷﯿﺮاز
اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ
و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺣﻮزة ﻫﻨﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﺳﻼﻣﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري
ﻣﺴﮑﻦ

ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻮﻓﻖ

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺰﯾﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎدات ﮐﻮﺷﻪ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻮدت ،ﺣﺴﯿﻦ
ﺷﯿﺦ زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ ،ﮐﺎﻣﺮان اﻓﺸﺎر ﻧﺎدري

ﻣﻮﻓﻖ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

؟

جدول .2لیست مسابقات معماری در سالهای ()86 -89
مأخذ :نگارندگان

 .2ﺑﺎغ ﻧﻮر

1386

 .3آدرﯾﺎن ﺑﺰرگ

1386

اﻧﺠﻤﻦ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺗﻬﺮان

 .4ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﻤﺎري دﻫﮑﺪه ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
 .5ﺳﺮدر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
 .6ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺮدر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ
 .7ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺮدر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
 .8ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺮدر ﺣﻮزه ﻫﻨﺮي
 .9ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
 .10ﯾﺎدﻣﺎن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻤﺒﺎران ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺳﺮدﺷﺖ
 .11ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎري اﻧﺪﯾﺸﻪ

1386
1386
1386
1386
1386
1386

1386

 .12ﯾﺎدﻣﺎن ﺷﻬﺪا

1386

 .13ﻣﯿﺪان داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
 .14ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﻫﺸﺘﮕﺮد
 .15ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺎدﻣﺎن ﺷﻬﺪاي ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎي
ﻣﺴﺎﻓﺮي 655
 .16ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ )واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل(
 .17ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎغ ﻣﻮزه دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس
 .18ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان
)ﻣﻌﻤﺎري و ﻧﻮر(

1386

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮي
ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪ 22
ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ
ارزشﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﺷﻬﺮداري اﻧﺪﯾﺸﻪ
داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎري و
ﺷﻬﺮﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

1386

1387

ﻣﺸﺎور ﻧﮕﯿﻦ ﻧﻘﺶ آﺗﯿﻪ

1387

ﻓﺮﯾﺎر ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ،ﮐﺎﻣﺮان ﺻﻔﺎﻣﻨﺶ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﺎرﻣﯽ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﯾﺮانﭘﻮر ،ﻫﺮﻣﺰدﯾﺎر ﺧﺴﺮوي،
ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻓﺮوﻏﯽ
ﻣﻬﺪي ﻋﻠﯿﺰاده ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻮدت ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﺎرﻣﯽ ،ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢﻧﮋاد ،ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻼﺑﭽﯽ
؟
؟
؟
اﺣﻤﺪ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ،ﺣﺴﻦ اﺻﺎﻧﻠﻮ ،اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻬﺮداري

ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻮﻓﻖ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻮدت ،ﻃﺎﻫﺮ ﺷﯿﺦاﻟﺤﮑﻤﺎﯾﯽ ،ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺪاوردي

ﻣﻮﻓﻖ

اﯾﻤﺎن رﺋﯿﺴﯽ ....

ﻣﻮﻓﻖ

؟

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ

؟
ﺣﻤﯿﺪ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ ،ﭘﯿﺮوز ﺣﻨﺎﭼﯽ ،ﺑﻬﺮوز ﮐﺎﻇﻤﯽ ﮐﺎﺷﻒ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﭘﻮر ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻗﻠﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮوت،
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮﯾﺎن ،ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ

ﻣﻮﻓﻖ.

ﻣﻮﻓﻖ

ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ
ارزشﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

ﻋﯿﺴﯽ ﺣﺠﺖ ،ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﺎرﻣﯽ ،ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ارﻓﻌﯽ ،ﻃﺎﻫﺮ ﺷﯿﺦاﻟﺤﮑﻤﺎﯾﯽ

ﻣﻮﻓﻖ

1387

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

؟

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ

1387

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

؟

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ

1387

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان

 .19ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس ﮐﺮﺑﻼ

1387

 .20ﯾﺎدﻣﺎن ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﯾﺰ

1387

 .21ﺳﺮدر داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮره
 .22ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎل 2050
 .23ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن

1387
1387

 .24ﯾﺎدﻣﺎن ﻋﺎﺷﻮراﯾﯿﺎن

ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺦ زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ ،ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻧﺎﻇﺮﻋﻤﻮ ،ﺑﻬﺮوز اﺣﻤﺪي ،ﻣﻬﺪي ﺣﺠﺖ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺎﺋﺮي

ﻣﻮﻓﻖ

1388
1388

ﺳﺘﺎد ﺑﺎزﺳﺎزي ﻋﺘﺒﺎت
ﻋﺎﻟﯿﺎت
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮي
ﺷﻬﺮداري ﺗﺒﺮﯾﺰ
داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮره
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ
ارزشﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

اﯾﺮج اﻋﺘﺼﺎم ،داراب دﯾﺒﺎ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﺎرﻣﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﻬﺎري ،ﺷﻬﺎب ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ،
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان
ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﯿﺪري ،ﺣﻤﯿﺪ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﻬﺪي ﭼﻤﺮان ،ﺳﺎﺳﺎن
ﺳﻮادﮐﻮﻫﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪي ﻣﺠﺎﺑﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻧﻘﺮه ﮐﺎر ،ﺑﯿﻮك رﯾﺨﺘﻪﮔﺮ ي

ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻮدت ،ﻣﻬﺪي ﺣﺠﺖ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺦ زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ

ﻣﻮﻓﻖ

ﺣﺴﻦ اﺻﺎﻧﻠﻮ ،ﺳﯿﺎوش اﻓﺸﺎر ،ﻓﺮخ ﺑﺎور ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻬﺰادﻓﺮ ،ﮐﻮرش رﻓﯿﻌﯽ ،ﺑﻬﺮام ﻫﻮﺷﯿﺎر ﯾﻮﺳﻔﯽ
ﻓﺮخ ﺑﺎور ،دﮐﺘﺮ ﺷﺎﻟﯽ اﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس رﻓﯿﻌﯽ ،ﻓﺮﻫﺎد اﺣﻤﺪي ،ﻓﺮﻫﺎد ﮔﻮران ،ﺟﻤﺎل ﺳﻮزﻧﺪه ﻣﻘﺪم

ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻮﻓﻖ

ﻋﻠﯽ ﻏﻔﺎري ،دﮐﺘﺮ ﺣﺮﯾﺮي ،ﻓﺮﻫﺎد اﺣﻤﺪي ،ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻼﺑﭽﯽ ،اﯾﺮج ﺷﻬﺮوز ﺗﻬﺮاﻧﯽ

ﻣﻮﻓﻖ

ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻧﻘﺮهﮐﺎر....،

ﻣﻮﻓﻖ

١۶
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ﻋﻨﻮان
 .1ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان

ﺗﺎرﯾﺦ
1386

ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻠﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

داوران
اﯾﺮج ﮐﻼﻧﺘﺮي ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻮدت ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﺎرﻣﯽ ،ﮐﺎﻣﺮان ﺻﻔﺎﻣﻨﺶ ،ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻼﺑﭽﯽ

ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻮﻓﻖ

 .25ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان
)ﻣﻌﻤﺎري و آب(
 .26ﺳﺮدر ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺞ و زﯾﺎرت
 .27ﻻﺑﯽ ﺑﺮج ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان
 .28ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎي ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻓﺮش ﺗﺒﺮﯾﺰ
 .29ﻃﺮاﺣﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
 .30ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﻤﺎن ﺷﻬﺮي ﻣﯿﺪان
وﻟﯿﻌﺼﺮ )ع( آﺑﺎده
 .31ﻣﻮزه ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﻗﯽ
 .32ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎري ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

اﯾﺮج اﻋﺘﺼﺎم ،داراب دﯾﺒﺎ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﺎرﻣﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﻬﺎري ،ﺷﻬﺎب ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ،
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
؟

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ

1388

ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﺮا ﮐﯿﺶ

ﺳﺎم ﻃﻬﺮاﻧﭽﯽ ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻃﺎﻫﺮي ،اﯾﻤﺎن رﺋﯿﺴﯽ ،راﻣﯿﻦ ﺻﻔﺮي راد

ﻣﻮﻓﻖ

1388

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ و
ﺷﻬﺮﺳﺎزي

ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ،اﺻﺎﻧﻠﻮ ،ﺣﺎﻓﻈﯽ ،ﻣﻬﺎﺟﺮ ،اﻧﻮري

؟

1388

ﺷﻬﺮداري آﺑﺎده

؟

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ

؟

؟

داراب دﯾﺒﺎ ،ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻼﺑﭽﯽ ،اﺻﻐﺮ ﺳﺎﻋﺪ ﺳﻤﯿﻌﯽ

ﻣﻮﻓﻖ

1388

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان

1388
1388

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺞ و زﯾﺎرت
؟

1388
1389

 .33ﺳﺮدر ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا

1389

 .34ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﯿﺪان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺸﻬﺪ

1389

 .35ﯾﺎدﻣﺎن ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﯾﺰ
 .36ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ  -رﻓﺎﻫﯽ درﺟﻪ
ﯾﮏ
 .37ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن
 .38ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان
)ﻣﻌﻤﺎري و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ(
 .39ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﺑﺮج ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم
 .40ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﯿﺴﺎ ﮐﯿﺶ
 .41ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري اﻟﮕﻮي
داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎي واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
 .42ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻌﻤﺎري  -ﯾﺎدواره
اﺳﺘﺎد ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ
 .43اﯾﺮان 1404
 .44ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزار ﻣﺒﻞ اﻣﯿﺮان در
ﺗﻬﺮان
 .45ﯾﺎدﻣﺎن ﺳﺪ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮐﺎرون 4
 .46ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎري اﻟﺒﺮز

1389

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﯿﻼن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و
ﻣﻌﻤﺎري ﺷﻬﺮداري ﻣﺸﻬﺪ
ﺷﻬﺮداري ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﻣﻮﻓﻖ

؟

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ

داﻧﺶدوﺳﺖ ،دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺰادﻓﺮ ،ﺻﺤﺎف ،ﻋﺒﺎس اﺣﻤﺪي ،اﺳﺘﺎد ﺗﻘﯽزاده

؟

ﻣﻬﺪي ﺣﺠﺖ ،اﯾﺮج ﮐﻼﻧﺘﺮي ،ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺦ زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ

ﻣﻮﻓﻖ

1389

؟

؟

1389

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن

1389

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان

1389
1389

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎي ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات

ﮐﺎﻣﺮان اﻓﺸﺎر ﻧﺎدري ،ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺦ زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﺎرﻣﯽ ،اﻣﯿﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮدي ،ﻫﺎﺷﻢ
ﻫﺎﺷﻢﻧﮋاد
اﯾﺮج اﻋﺘﺼﺎم ،ﻓﺮﯾﺎر ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ،داراب دﯾﺒﺎ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﺎرﻣﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﻬﺎري ،ﺷﻬﺎب
ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن و ﺣﻤﯿﺪ ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان
اﯾﺮج ﮐﻼﻧﺘﺮي ،ﺑﻬﺮوز اﺣﻤﺪي ،ﮔﻮدرز ﻣﻌﻨﻮي ،ﻣﺸﮏ ﮔﻮ ،ﺗﻘﯽﭘﻮر
؟

ﻣﻮﻓﻖ
؟

1389

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

اﯾﺮج اﻋﺘﺼﺎم ،داراب دﯾﺒﺎ ،ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺎﺟﺪي ،ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢﻧﮋاد ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻨﺪرآﺑﺎد ،آزاده ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﯽ

ﻣﻮﻓﻖ

ﻫﺎدي ﻧﺪﯾﻤﯽ ،ﻧﺪﯾﻤﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ آﯾﺖ اﻟﻠﻬﯽ ،ﮐﺎﻇﻢ ﻣﻨﺪﮔﺎري ،ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺒﯽ ﻣﯿﺒﺪي

ﻣﻮﻓﻖ

1389
1389
1389
1389
1389

ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﺎم
ﺟﻮاد )ع(
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮي
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﮐﺎدﻣﯿﮏ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
ﺷﺮﮐﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﻃﺮاﺣﺎن اﻟﺒﺮز
ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اﻟﺒﺮز

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻮﻓﻖ

؟

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ

Prof. Lucio Valerio Barbera, Anna Irene Del Monaco,
Antonino Terranova
اﯾﺮج اﻋﺘﺼﺎم ،ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎﺳﺎن ﺳﻮادﮐﻮﻫﯽ ،داراب دﯾﺒﺎ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎنزاده
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻃﻼﯾﯽ ،ﻫﺎﺷﻢﻧﮋاد ،ﻧﺼﯿﺮ ﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺎوه ﺑﺬراﻓﮑﻦ

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ

نمودار  .2تعداد مسابقات موفق (به نتیجهرسیده) و ناموفق
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نمودار .1
تعداد مسابقات برگزارشده در سال ،در  2بازه زمانی
مأخذ :نگارندگان

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻮﻓﻖ

جدول  .4آمار شرکتکنندگان در مسابقات معماری

جدول  .3انواع مسابقات معماری
جدول  .5آمار برگزارکنندگان مسابقات معماری
ﻧﺘﻴﺠﻪ

ﺍﺛﺮﺍﺕ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﻛﻠﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ
ﻣﻠﻲ
ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﺩﺭ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻛﻠﻲ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﻠﻲ

ﺑﺮﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺑﺮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ

ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
ﺍﻫﺪﺍﻑ

ﺑﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ

ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
ﺑﻪ ﻃﺮﺡ
ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺮﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺍﺗﻼﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻭ ﺍﻧﺮژﻱ ﺩﺭ
ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ـ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ

ﺑﺎﺧﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ

ﻫﺪﻑ

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﻨﻨﺪﻩ

ﭘﻴﺮﻭﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
ﻣﺸﺨﺺ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﻗﻴﻖ
ﺍﻫﺪﺍﻑ

ﻋﺪﻡ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ
ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ

ﻋﺪﻡ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﺍﺯ
ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
ﻣﺸﺨﺺ

ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ
ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ

نمودار  .3ساختار برگزاری مسابقات موفق و ناموفق

ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺻﻠﻲ
ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ

ﺭﻫﺒﺮﻱ

ﻫﺪﺍﻳﺖ -ﺣﻤﺎﻳﺖ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﻛﻨﺘﺮﻝ  -ﻧﻈﺎﺭﺕ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺩﻫﻲ

ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ـ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺍﺯ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺳﻄﺢﺑﻨﺪﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﺑﺨﺶﻫﺎ

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻘﺎﻳﺺ

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ -ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻱ
ﻣﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ

ﺳﻄﺢﺑﻨﺪﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺩﻫﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎ

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﻥ
ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ
ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻘﺎﻳﺺ

ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ

نمودار  .5ساختار برگزاری مسابقات توسط نهاد مدیریتی واحد (سازمان نظام مهندسی کشور)
مأخذ :نگارندگان
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نمودار  .4وظایف اصلی نهاد مدیریتی در جریان برگزاری مسابقات

5
جایزه نخست مسابقه مجموعه تجاری ـ اقامتی
بانک پاسارگاد ،مشهد ،طراحTRB  :
(آلمان) +هسته طراحی (ایران)

8
طرح ارائهشده به مسابقه طراحی دروازه بوستان والیت
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7
غرفه ایتالیا در اکسپوی چین

6
جایزه نخست مسابقه طراحی
سردر دانشگاه تربیت مدرس،
طراح :سارا مجدی ،رضا عابدی

)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

