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مسابقه طراحی راهرو شهری »زاینده رود... آبشار... بازپیوند...«

ــه زیرســاخت های ســخت، مثــل  ــه مفهــوم کالســیک آن اســت. در مهندســی کالســیک بیشــتر ب ــر از الگوهــای مهندســی ب رویکردهــای طراحــی شهرســازی و معمــاری در شــهر خــالق، فرات
جاده هــا و مســکن یکنواخــت و ســاختمان های اداری معمولــی توجــه می کننــد؛ امــا شــهر خــالق مــردم را بــه کارکــردن بــا قــوه تخیــل بــر می انگیــزد و هــم زمــان بــه زیرســاخت های ســخت 
و نــرم توجــه می کنــد. در شــهر خــالق اهتمــام بــه توســعه فیزیکــی و مــکان ســازی و طراحــی شــهری نیــز بایــد زمینــه ارتبــاط بیشــتر مــردم بــا یکدیگــر را فراهــم آورد. ایــن نگــرش در حــوزه 

شــهرداری اصفهــان نیــز بــروز یافتــه و نتیجــه عملــی تحقــق نتایــج آن شــاید روشــی عدالــت محــور را طلــب می نمایــد.
برگــزاری مســابقات بــه منظــور جــذب حداکثــری مشــارکت متخصصــان در امــور شــهر توســط اداره خالقیــت و نــوآوری شــهرداری اصفهــان روشــی اســت کــه در ایــن راســتا تبییــن گردیــده 

 . ست ا
ــا  ــا اســتانداردهای ملــی و ب بهــا دادن بــه ابتکارهــا و ریســک پذیــری مدیــران شــهری در اجــرای خالقانــه پروژه هــا و طرح هــا از جملــه مهم تریــن اهــداف برگــزاری مســابقات اســت کــه ب
ــالم  ــوان اع ــی فراخ ــد و ط ــی می کن ــهری و ... بررس ــات ش ــاری، خدم ــازی، معم ــران، شهرس ــف عم ــای مختل ــهر را در حوزه ه ــاز ش ــدا نی ــابقه ابت ــه مس ــود. دبیرخان ــزار می ش ــره برگ داوران خب

شــده صاحبــان ایــده و طــرح را بــه میــدان خالقیــت فــرا می خوانــد.   

محسن معصومی
رئیس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان 

سخن آغازین
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سخنی با داوران

سخن مدیر

علی خدادادی

آن هنــگام کــه از کارفرمــای مســابقه، علی رغــم وجــود پــل عابــر پیــاده در نزدیکــی پــروژه، 
دالیــل تعریــف ایــن طــرح را جویــا شــدیم، عارضه هــای دسترســی محلــی از منظــر مســافت 
بــه پــِل موجــود و میــزان تصادفــات ناشــی از تقــّدم ماشــین در رهگــذر دسترســی محلــه 
ــی-تفریحی  ــای ورزش ــازی و کاربری ه ــای ب ــارک و زمین ه ــه پ ــار ب ــکونی آبش ــت مس و باف
ــا و  ــان، کارگروه ه ــن می ــم. در ای ــل یافتی ــان و از دالی ــای ایش ــل را از دغدغه ه ــع مقاب در ضل
ــه ای  ــود کوچ ــت وج ــه اهمی ــده، ب ــرح ش ــل ط ــر دالی ــالوه ب ــت گذاری، ع ــای سیاس کمیته ه
در بافــت مســکونی بــا نــام مســجد کاظمیــه1  و رهــا شــدن آن در اتصــال بــه خیابــان آبشــار 
ــا حاشــیه زاینــده رود را در قالــب»  ــن کوچــه ب ــاط شــهروند محــور ای اشــاره نمــوده و ارتب
ــتره ی  ــه گس ــرح، ب ــروع ط ــات ش ــوص مختص ــد. در خص ــد می نمودن ــهری« تاکی ــرو ش راه
حــدودی دو طــرف ایــن کوچــه در خیابــان آبشــار )ضلــع مقابــل پــارک( دوبــاره تاکیــد شــد.
ــته  ــده خواس ــل کنن ــت تکمی ــرم می توانس ــک داوران محت ــک و پراگماتی ــرش تئوری ــال نگ ح

ــا اصــول و برنامــه ایــن رقابــت تکمیــل شــود. کارفرمــا قــرار گیــرد ت
بــه ایــن ترتیــب درصــدد پاســخ بــه ســواالت احتمالــی شــرکت کنندگان و هــر چــه تابنــاک 

کــردن موضــوع بــه نــزد داوران محتــرم مســابقه رفتــه و ســواالت زیــر را طــرح نمودیــم:
ــابقه  ــوان مس ــرای عن ــد2« را ب ــار، بازپیون ــده رود، آبش ــای »زاین ــد واژه ه ــرا کلی ــر: چ مدی

ــد؟ برگزیدی
داوران: واژه »زاینــده رود« را بــه عنــوان شــاخص مهــم ایــن بســتر طــرح کردیــم. ایــن واژه 
ــه  ــاره ب ــتیم دوب ــن خواس ــود. همچنی ــد ب ــوده و خواه ــان ب ــت اصفه ــگی هوی ــراه همیش هم
ــا شــهرهای دیگــر از جنبه هــای گوناگــون فرهنگــی، اجتماعــی، فضایــی،   تفــاوت ایــن شــهر ب
مکانــی و ... تاکیــد نماییــم. واژه »آبشــار« قاعدتــًا بایــد مخاطــب را بــه محلــه آبشــار و توجــه 
بــه کیفیــات بســتر محلــه رهنمــون کنــد و در آخــر اصطــالح »بازپیونــد« ، بــه عنــوان نگــرش 

اصلــی داوران در قضــاوت پیشــنهاد شــد.
مدیر: آیا منظور از خواست این برنامه، طراحی مصداقی از پل است؟

داوران: نــه لزومــًا، بحــث بــر ســر باز پیونــد یــا ارتبــاط مجــدد ایــن دو قطعــه  ی جــدا شــده 
اســت. بــه طــوری کــه در راســتای برتــری و اصالــت شــهروند بــر شــهر و ماشــین، بتوانــد 
ایده هــا و نگرش هــای مســتخرج از ایــن مســابقه، در انطبــاق بــا بســتر و زمینه هــای 

گوناگــون، الگــو واقــع شــود.
مدیر: سخن پایانی شما به شرکت کنندگان چیست؟

داوران: بیاییــد بــه بهانــه شــرکت در ایــن مســابقه، دوبــاره بــه ارتبــاط شــهروند، ماشــین 

مســابقات عرصــه ایســت بــرای بــروِز ظهــوِر خــالق و خالقیــت، در بســتری عدالــت محــور 
ــد  ــه می توان ــاز چگون ــت س ــه و فرص ــری طلبان ــعارهای براب ــن ش ــه ای ــک. اینک و دموکراتی
نزدیــک بــه کمــال محقــق گــردد، وابســته بــه امــور بســیاری اســت ولــی آنچــه در حــوزه 
مســئولیت های مدیریــت و اجــرای ایــن رویــداد طــرح می گــردد؛ رعایــت آداب و 

ــت. ــابقه اس ــزاری مس ــریفات برگ تش
ــا مکانیزم هــا و قوانیــن مســابقه بــر اســاس تجــارب،  در ایــن راســتا تــالش شــده اســت ت

قوانیــن و مقــررات مرتبــط طراحــی، تهیــه و تنظیــم گــردد. 
- رعایت پنهان بودن هویت شرکت کنندگان تا پایان رویداد؛

- قضاوت پنهان داوران برای لیست کوتاه نهایی )5 طرح(؛
- تنظیم برنامه مسابقه با مشارکت فعال داوران؛

- استفاده از تجارب و نیروهای متخصص و اجرایی »دپارتمان رقابت3«؛
- شفاف بودن تمامی مراحل مسابقه؛

ــابقه و  ــدرکاران مس ــت ان ــه دس ــرای هم ــج ب ــالم نتای ــا روز اع ــودن آراء ت ــی ب - مخف
شــرکت کنندگان و پایــش و اســتخراج نمونه هــای مــوردی مشــابه طراحــی شــده در 

ــخیص نهایــی؛ ــرای تش ــه داوران ب ــا ب ــن نمونه ه ــاع ای ــان و ارج ــر جه سراس
ــا و  ــه محدودیت ه ــان ب ــا اذع ــن ب ــه منتخبی ــده از جمل ــذ ش ــار اخ ــه آث ــش هم - نمای

ویژگی هــای طــرح و دالیــل انتخــاب؛
- ارزیابی های کمی و فنی صورت گرفته قبل از فعالیت داوری؛

از جمله این اقدامات می باشد.

3 ایــن دپارتمــان بــا چشــم انــداز و اســتراتژی شــفافیت عملکــرد در راســتای برگــزاری و مدیریــت حرفــه ای فرآیند هــای رقابــت 1 در حال حاضر کوچه مسجد کاظمیه دسترسی سواره به خیابان آبشار ندارد
محــور در ســال 1401 در ذیــل زنجیــره فرهنگــی هنــری ایــوان در اصفهــان تشــکیل و شــروع بــه کار نمــود. 2

ــین  ــّدم ماش ــه ی تق ــا اندیش ــال ها ب ــه س ــیم ک ــیب هایی بیندیش ــه آس ــیم؛ ب ــهر بیندیش و ش
ــه  ــم؛ ب ــهروند وارد نموده ای ــان و ش ــت انس ــه کرام ــتی ب ــف زیس ــای مختل در عرصه ه
آســیب های حاصــل از جداشــدگی بافت هــا و درلحظــه لحظــه ی اندیشــیدن و طــرح 

ــه: ــاد داشــته باشــیم ک ــه ی ــدازی. ب ان
» برای اصفهان، در اصفهان و با اصفهان طراحی می کنیم.«

ــدگان  ــرکت کنن ــما ش ــژه ش ــه وی ــابقه و ب ــن مس ــدرکاران ای ــت ان ــرای دس ــان، ب در پای
محتــرم، آرزوی ســالمتی و موفقیــت می نماییــم و آرزو داریــم نتایــج و نگرش هــای متفــاوت 
ــتیبانی و  ــه را پش ــهروند مداران ــای ش ــا و ارزش ه ــد کیفیت ه ــت بتوان ــن رقاب ــذ از ای متخ

ــد. ــت نمای تقوی

Reconnect
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فصل اول؛ تعاریف
مســابقه معمــاری فرآینــدی اســت بــرای انتخــاب طــرح و طــراح بــه صورتــی کــه موضــوع 
پــروژه بــه دو یــا چنــد کارشــناس معمــاری و رشــته های وابســته ارجــاع گــردد تــا از میــان 

آنهــا ب هتریــن نتیجــه اخــذ گــردد.
طــرح یــا اثــر نتیجــه ی نهایــی )حاصــل کار( فعالیتــی کــه شــرکت کننــدگان در مســابقه، بــه 
دبیرخانــه ی مســابقه تحویــل می دهنــد و داوری مســابقه در میــان آنهــا صــورت مــی گیــرد 

)ماننــد متــن، نقشــه یــا...(.
کارفرمــا شــخصی حقیقــی یــا حقوقــی اســت کــه مالــک پــروژه ی مــورد رقابــت بــوده و بنــا 

بــر قانــون دارای اختیــارات شــخص مالــک مــی باشــد.    
نماینــده تــام االختیــار کارفرمــا شــخصی اســت حقیقــی یــا حقوقــی کــه بــا اختیــار کامــل 
ــی  ــابقه معرف ــبرد مس ــت پیش ــده، جه ــه برگزارکنن ــا ب ــرف کارفرم ــری از ط ــم گی تصمی

می شــود.
ــابقه را  ــه مس ــت ک ــی اس ــا غیردولت ــی ی ــی، دولت ــا حقوق ــی ی ــخص حقیق ــده ش برگزارکنن
ــدون  ــه ی م ــن برنام ــررات و قوانی ــوب مق ــزاری آن در چارچ ــی برگ ــد و متول ــزار می کن برگ

ــت. ــون اس ــدگان و قان ــرکت کنن ــل ش ــی در مقاب ــئول اصل ــابقه و مس مس
ــرای برنامــه  مدیــر مســابقه شــخص حقیقــی متخصصــی اســت کــه برگزارکننــده، وی را ب

ــابقه،  ــان مس ــا پای ــاز ت ــد و از آغ ــاب می کن ــابقه انتخ ــزاری مس ــت برگ ــزی و مدیری ری
ــده و  ــرکت کنن ــده، ش ــن برگزارکنن ــی بی ــط اصل ــده دارد و راب ــر عه ــت آن را ب مدیری

عمــوم اســت.
دســتیاران مدیــر مســابقه اشــخاص حقیقی هســتند کــه در راســتای پیشــبرد مســابقه، 

همــکاری و هماهنگــی الزم را بــا مدیــر انجــام می دهنــد.
حامــی مــادی و معنــوی شــخصی حقیقــی یــا حقوقــی، اعــم از دولتــی یــا غیردولتی اســت، 
کــه صرفــًا بــه منظــور حمایــت، تشــویق یــا خیرخواهــی و بــدون قصــد انفــاع مــادی، از 
ــات، کاًل  ــزات و امکان ــرار دادن تســهیالت، تجهی ــار ق ــا در اختی ــی ی ــاعدت مال ــق مس طری
ــورد  ــی درم ــت و ادعای ــد و درخواس ــت می کن ــری حمای ــت فک ــاد مالکی ــًا، از ایج ــا جزئ ی

مالکیــت مــادی، فکــری و عوایــد حاصــل از تجــاری ســازی آن نــدارد. 
ــه  ــی، ک ــخاص حقیق ــکل از اش ــی متش ــت گذاری کارگروه ــروه سیاس ــای کارگ اعض
ــی و  ــای علم ــت ها و راهبرده ــداف، سیاس ــابقه، اه ــررات مس ــن و مق ــاس قوانی ــر اس ب

ــد. ــی کنن ــن م ــي را تعیی اجرای
ــس  ــه پ ــی، ک ــخاص حقیق ــکل از اش ــه ای متش ــروژه کمیت ــق پ ــردی تحق ــه راهب کمیت
ــر اجرایــی  از اتمــام فرآینــد برگــزاری مســابقه )اعــالم نتایــج( و اذعــان هیئــت داوری ب



7

ــه  ــا را ب ــن طرح ه ــی از ای ــی یک ــاب و معرف ــه انتخ ــوم، وظیف ــا س ــت ت ــرح نخس ــودن ط ب
ــد. ــده دارن ــر عه ــا ب ــه کارفرم ــرا ب ــعه و اج ــور توس منظ

ــن و  ــر قوانی ــا ب ــه بن ــتند ک ــی هس ــا حقوق ــی ی ــخاص حقیق ــدگان اش ــرکت کنن ــه ش جامع
ضوابــط مســابقه، مجــاز بــه شــرکت در مســابقه شــناخته می شــوند، ولــو عمــاًل در مســابقه 

شــرکت نکننــد، یعنــی جامعــه ی شــرکت کننــدگان بالقــوه.
شــرکت کننــده شــخصی حقیقــی یــا حقوقــی داوطلبــی اســت کــه مطابــق شــرایط منــدرج 

در برنامــه مســابقه بــرای شــرکت در آن مســابقه پذیرفتــه می شــود.
ــان  ــاوت ایش ــا قض ــابقه ب ــه مس ــه نتیج ــت دار، ک ــخاص صالحی ــی از اش ــت داوری جمع هیئ

تعییــن می گــردد.
داور اصلــی مســابقه شــخِص بــا صالحیتــی اســت کــه کارفرمــا یــا برگــزار کننــده وی را بــه 

عضویــت در هیئــت داوران منصــوب می کنــد.
داور جانشــین شــخصی حقیقــی اســت کــه در صــورت عــدم حضــور داور اصلــی، می توانــد 

تــا پایــان فرآینــد مســابقه در جایــگاه داور اصلــی قــرار گیــرد.
دبیــر هیئــت داوری شــخصی اســت حقیقــی کــه بــا رأی اکثریــت اعضــای هیئــت داوران 
انتخــاب شــده و کلیــه مســئولیت هدایــت جریــان داوری، گزارشــات و ... را بــر عهــده دارد.
ــا  ــط ب ــای مرتب ــا تخصص ه ــا ب ــار و ی ــی معم ــخاص حقیق ــی اش ــی و کم ــان فن ارزیاب
ــند.  ــه ای را دارا می باش ــابقه حرف ــک مس ــی ی ــی کم ــت ارزیاب ــه صالحی ــابقه، ک ــوع مس موض
ارزیابــان فنــی )مقدماتــی(، گــزارش اولیــه مبنــی بــر تطبیــق آثــار بــا قوانیــن مســابقه و در 
ــل  ــی و قاب ــای کم ــر جنبه ه ــراً از نظ ــابقه را منحص ــای مس ــی پروژه ه ــزوم، بررس ــورت ل ص

ــد. ــه می دهن ــی ارائ ــورت کتب ــه ص ــت داوران ب ــه هیئ ــری ب اندازه گی
هیئــت بــدوی رســیدگی بــه اختالفــات هیئتــی متشــکل از اشــخاصی حقیقــی یــا حقوقــی 
هســتند کــه وظیفــه بررســی و حــل اختــالف را در اختالفــات احتمالــی میــان ارکان مســابقه 
بــر عهــده دارد. رســیدگی حــل اختــالف در ایــن هیئــت مانــع از پیگیــری قضائــی نمــی باشــد.
ــوص  ــابقه در خص ــان مس ــس از پای ــه پ ــت ک ــی اس ــتی تخصص ــابقه نشس ــت مس نشس
ــد.  ــازی باش ــا مج ــوری ی ــد حض ــود. می توان ــزار می ش ــار برگ ــی آث ــد و بررس ــی، نق ارزیاب
ــرد و  ــام می گی ــازی انج ــای مج ــتر فض ــه در بس ــی ک ــه فعالیت های ــازی کلی ــد مج فرآین
ــورت  ــرکت کنندگان ص ــط ش ــابقه توس ــای مس ــا و فرآیند ه ــی از فعالیت ه ــد بخش می توان

پذیــرد. 
ــزار  ــه برگ ــت، ک ــابقه اس ــه مس ــوط ب ــور مرب ــه ام ــل اداره ی کلی ــابقه مح ــه مس دبیرخان

ــد.  ــرار می ده ــر ق ــار مدی ــده آن را در اختی کنن
برنامه مسابقه عبارت است از برنامه فیزیکی و برنامه اجرایی پیشبرد مسابقه.

ــاحت  ــراه مس ــه هم ــروژه ب ــر پ ــاز ه ــورد نی ــدوده م ــت مح ــه فهرس ــی ب ــه فیزیک برنام
ــوان  ــا عن ــدول ب ــک ج ــب ی ــب در قال ــه اغل ــی آن، ک ــای اصل ــاز و ویژگی ه ــورد نی ــای م فض

ــود.  ــه می ش ــی« ارائ ــط طراح ــی و ضواب ــه فیزیک ــدول »برنام ج
ــت  ــه دس ــت ک ــدام اس ــد و اق ــتراتژی، فرآین ــی از اس ــابقه، ترکیب ــی مس ــه اجرای برنام
انــدرکاران رقابــت بــرای دســتیابی بــه هــدف مشــترک از آن اســتفاده می کننــد، از جملــه: 

ــز و .... ــا، جوای ــان بندی ه ــابقه، زم ــرای مس ــی اج ــوع و چگونگ ــی ن طراح
آیین نامه 

آیین نامــه جامــع برگــزاری مســابقات طراحــی معمــاری و شهرســازی، مصــوب 1381 شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی؛ مرجــع قانونــی برگــزاری مســابقات شهرســازی و معمــاری در ایــران 
کــه در ســال 1381 بــه پیشــنهاد فرهنگســتان هنــر و تصویــب شــورای عالــی انقــالب فرهنگی، 

تصویــب و ابــالغ گردیــد در ایــن شــیوه نامــه »آییــن نامــه« قیــد می گــردد.
ــگ و  ــوب 1387 وزارت فرهن ــات، مص ــه اطالع ــی آزاد ب ــار و دسترس ــون انتش قان

ــات آن ــالمی و ملحق ــاد اس ارش
قوانینــی را در بــر می گیــرد کــه دسترســی عمومــی بــه اطالعــات نگهــداری شــده توســط 
دولــت و موسســات خصوصــی را تضمیــن می کنــد. ایــن قوانیــن فرآینــد قانونــی »حــق بــر 
دانســتن« را کــه براســاس آن درخواســت هایی کــه بــرای اطالعــات نگهــداری شــده توســط 
ــد  ــود بای ــف(، داده می ش ــش تعاری ــاده 1 بخ ــد ه م ــی )بن ــی و غیرانتفاع ــای انتفاع بنگاه ه
رایــگان یــا بــا هزینــه انــدک و بــا در نظــر گرفتــن اســتانداردهای مــورد انتظــار، بــرآورده 

ــرد.  ــر می گی ــود را در ب ش
ــس  ــوب 1348 مجل ــدان، مص ــان و هنرمن ــان، مصنف ــوق مؤلف ــت حق ــون حمای قان

ــی ــورای مل ش
قانــون مصــوب مجلــس شــورای ملــی کــه مســتفاد از آن، حقــوق معنــوی و مــادی محصــول 
ــده  ــن گردی ــر تبیی ــده اث ــاختمان و ...( و پدیدآورن ــه س ــرح، نقش ــل ط ــاری از قبی ــر معم )اث

اســت.
حقــوق مالکیــت فکــری آثــار عبــارت اســت از حــق مالکیــت فکــری از منظــر بهره بــرداری 
ــری در  ــی فک ــاد دارای ــود در ایج ــش خ ــراز نق ــه و اب ــر: درج در رزوم ــوی از آن، نظی معن
ــده ی  ــد آورن ــه پدی ــق ب ــر متعل ــوی اث ــق معن ــایت ها. ح ــا و وب س ــت ها، کنفرانس ه نشس
ــل  ــر قاب ــت و غی ــکان نیس ــان و م ــه زم ــدود ب ــده مح ــوی پدیدآورن ــوق معن ــت. حق آن اس

انتقــال اســت.
ــازی و  ــر تجاری س ــت از منظ ــق مالکی ــت از ح ــارت اس ــار عب ــادی آث ــت م ــوق مالکی حق
ــت. ــال اس ــل انتق ــا کاًل قاب ــًا ی ــق جزئ ــن ح ــه ای ــر. ک ــادی از اث ــادی و اقتص ــرداری م بهره ب
ــت و  ــده اس ــر اظهارکنن ــورد نظ ــه م ــی آنچ ــت قانون ــرای ثب ــت ب ــزاری اس ــه اب ــار نام اظه

ــد. ــح  ده ــریح و توضی ــرده، تش ــالغ ک ــر اب ــرف دیگ ــه ط ــد ب می خواه
جایــزه یکــی از ملزومــات مســابقه بــه عنــوان ابــزار بهــره منــدی طرح هــای برتــر منتخــب 
از مزایــای مــادی و معنــوی مربوطــه اســت، بــه نحــوی کــه انگیــزه ی شــرکت در مســابقه را 

ایجــاد نمایــد و متناســب بــا ارزش آثــار مســابقه باشــد.
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فصل دوم؛ برنامه فیزیکی
بیــان مســأله و استــراتژی

چه خواسته ای از مسابقه داریم؟

مشخصه های طرح
الف( معرفی بستر

ــدوده  ــوان مح ــه عن ــا ب ــه م ــی ک ــده رود )جای ــه زاین ــرقی رودخان ــوب ش ــتر جن ــاز بس از دیرب
ســکونتگاهی آبشــار می شناســیم( ســکونتگاهی بــوده کــه بخشــی از پویایــی آن از هم پیونــدی 
ــتر  ــاماندهی بس ــت. س ــده اس ــر ش ــده رود میس ــه زاین ــی رودخان ــتر طبیع ــا بس ــب ب مناس
ــا ایجــاد فضاهــای ســبز طراحــی شــده و ایجــاد حریــم بــرای  حاشــیه رودخانــه زاینــده رود ب
ایــن محــدوده ســبز بــا محورهــای ســواره از چنــد دهــه پیــش بــه ایــن ســو در حاشــیه ایــن 
ــًا انســان محــور آن دچــار تغییــر و تحــول شــد.  رودخانــه عمــاًل ســیما، منظــر و عملکــرد غالب
ــبینی  ــه پیش ــتیم ک ــه هس ــی مواج ــبز مطلوب ــای س ــتره فض ــا گس ــر، ب ــال حاض ــه در ح ــا اینک ب
عملکردهــای ورزشــی در آن موجــب شــده بــه نقطــه جــاذب ســاکنین منطقــه و شــهروندان 
ــداث  ــرش، اح ــن نگ ــث از ای ــین محور و منبع ــگاِه ماش ــا ن ــود، منته ــل ش ــان تبدی ــهر اصفه ش
محورهــای ســواره کــه عمــاًل حلقــه ی ترافیکــی نخســِت شــهر در شــمال و جنــوب ایــن رودخانه 
اســت منجــر بــه عــدم ســهولت دسترســی پیــاده ســاکنان منطقــه مســکونی آبشــار بــه ایــن 
حاشــیه ی ســبز و خدماتــی اســت کــه در آن ارائــه می شــود. وقــوع تصادفــات جــاده ای در ایــن 
محــور کــه معمــوالً بــرای عبــور ســاکنین منطقــه از خــالل خیابانــی کــه حاشــیه رود زاینــده رود 

ــد. ــر می نمای ــن براب ــروژه را چندی ــن پ ــف ای مــورد اســتفاده واقــع می شــود، ضــرورت تعری
ضلــع جنوبــی محــدوده ســایت، کــوی و برزنــی بــه نــام کوچــه مســجد کاظمیــه وجــود دارد 
کــه از اهــداف و نقطــه اصلــی ایــن بازپیونــد می باشــد. در نزدیکــی ایــن کوچــه، پلــی آهنیــن 
همچــون پروتوتایپ هــای اجراشــده در سراســر ایــران بــرای عبــور شــهروندان تعبیــه شــده 
اســت ولــی چنــدان از آســیب های ایــن جــدا افتادگــی فضایــی جلوگیــری نکــرده اســت. ایــن 
ــا  ــن فصل ه ــد ای ــاران در بازپیون ــازان و معم ــه شهرس ــوه مواجه ــا و نح ــدگی بافت ه جداش
می بایــد مــورد مداقــه مجــدد قــرار گیــرد و در جــواب بــه پرســش ها، مالحظــات شــهروند 

مدارانــه لحــاظ گــردد. 
ــا  ــده و ی ــاال آم ــای ب ــود آن پل ه ــه نم ــه ک ــژه انگاران ــای اب ــک نگرش ه ــان بی ش ــن می در ای
ــاز هــم،  ــرای عبــور شــهروندان طراحــی شــده اســت ب ــران ب زیرگذرهایــی اســت کــه در ای
شــهروندان را دچــار ســختی نمــوده و ایــن ســوال را هرچــه بیشــتر در ذهــن انســان معاصــر 
طــرح می نمایــد: کــه چــرا کرامــت انســان ایــن گونــه در مقابــل ماشــین کــم رنــگ اســت؟ 
ــا ایــن چالــش در ســطوح مختلــف ایــن رقابــت، رســیدن بــه راه حلــی  اســتراتژی مواجهــه ب
خالقانــه و شــهروند مــدار بــرای دسترســی ســاکنین محلــه آبشــار و بازپیونــد گســتره پــروژه 
ــه بــرای رونوشــت بــرداری بلکــه بــرای تعمیــم جوهــره نگــرش  می باشــد؛ شــاید الگویــی؛ ن
ــع  ــاده واق ــدا افت ــا ج ــده و ی ــای جدامان ــال بافت ه ــرش در اتص ــن نگ ــرح ای ــاز ط ــرح و ب ط

گــردد.

این مسابقه در پی پاسخگویی به چند مسئله است: 
-      چگونــه می تــوان از نــگاه ابــژه محــور بــه موضــوع مســابقه و موضوعــات شــهری رهایــی 

یافــت و شــاهد نگرشــی زمینه گــرا بــا اندیشــه بازپیونــد بــود؟
ــاهد  ــهر، ش ــطح ش ــه در س ــود ک ــاد نم ــی ایج ــی و کیف ــرایط فضای ــوان ش ــه می ت -      چگون
طرح هایــی باشــیم کــه در آن، اصالــت بــه شــهروند داده شــده باشــد؟ نــه اصالــت نصــف 
ــه مــا  ــر ب ــا زیرگذرهــای عاب ــی و ی ــد پل هــای هوای و نیمــه ای کــه جواب هــای گذشــته مانن

ــته اند. ــی داش ارزان
ــدا  ــای ج ــور از بافت ه ــهروند را در عب ــت ش ــایش و امنی ــرایط آس ــوان ش ــه می ت -      چگون

افتــاده بــا نگــرش بازپیونــد فضایــی فراهــم آورد؟
-      چگونــه می تــوان ایــن پــروژه را در دیگــر محدوده هــای محــور زاینــده رود و یــا دیگــر 

بافت هــای جــدا افتــاده تســری داد؟ 
ــرد  ــاد ک ــون ایج ــای گوناگ ــی و کیفیت ه ــای حرکت ــا و کریدوره ــوان فضاه ــه می ت -      چگون

کــه بــه تجربــه متفــاوت شــهروند منجــر گــردد؟

کل بســتر رودخانــه زاینــده رود در محــدوده شــهر اصفهــان یــک پــارک در مقیــاس شــهر 
اســت کــه بخــش مهمــی از هویــت ســیما و منظــر شــهر را ایجــاد نمــوده و بــه علــت وجــود 
رودخانــه و پل هــای تاریخــی روی آن و همچنیــن فضاهــای ســبز و خدمــات مســتقر شــده در 
آن بخــش، غالــب زندگــی شــهری ســاکنین شــهر را بــه خــود اختصــاص داده اســت. طراحــی 
ــکان  ــه ام ــت ک ــه ای اس ــه گون ــدوده ب ــن مح ــبز ای ــای س ــاده در فضاه ــت پی ــاختار حرک س
تفــرج مبتنــی بــر حرکــت و مکــث در محورهــای شــرقی-غربی بــه ســهولت امــکان پذیــر 
اســت، منتهــا بــه علــت وجــود حلقــه ترافیکــی شــمالی و جنوبــی )حلقــه ترافیکــی نخســت 
شــهر اصفهــان( بــه طــور کل دسترســی پیــاده از بافــت ســکونتگاهی در شــمال و جنــوب بــا 
ــدی  ــت کالب ــه هوی ــه ب ــا توج ــد ب ــه می بای ــد ک ــه می باش ــی مواج ــا خطرات ــکالت و بعض مش
ــه ارائــه راهکارهایــی بــرای بــرون رفــت از ایــن مشــکالت اندیشــید. ارائــه  و فضایــی آن ب
راهــکار در مرحلــه اول بــا توجــه بــه موقعیــت خــاص آن می توانــد منطقــه محلــه و خیابــان 
آبشــار در محــدوده محــور زاینــده رود  بــوده و در ادامــه بــه کل محــور زاینــده رود تســری 
یابــد؛ و یــا حتــی در آینــده، تســری نگــرش طــراح در مواجهــه بــا حــل مشــکل های مشــابه 

را شــاهد باشــیم.
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ب( محدوده ی قرارگیری و ضوابط پروژه 
محله آبشار

ــده  ــع ش ــان واق ــهر اصفه ــزی ش ــدوده ی مرک ــان و در مح ــتان اصفه ــار در اس ــه آبش محل
ــت،  ــهید هم ــراه ش ــر، بزرگ ــل غدی ــد: پ ــی مانن ــر مهم ــه معاب ــار دوم ب ــان آبش ــت. خیاب اس
ــده  ــل گردی ــرداد( متص ــا دوم )15 خ ــن آپادان ــار اول و همچنی ــر، آبش ــل بزرگمه ــجاد، پ س
ــاد مجــاورت دارد. ایــن محلــه  ــه پارچــه و گبــر آب ــاد، کول ــا محله هــای  همــت آب اســت و ب
در محــدوده ی طــرح ترافیــک و زوج و فــرد نیســت و از اماکــن مهــم ایــن محلــه می تــوان 

ــارک محلــه آبشــار اشــاره کــرد. ــه پ ب

تصویر )2-2( وضع موجود، دسترسی ها و کاربری های اطرافتصویر )2-1( موقعیت و محدوده ی مکانی پروژه
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برنامه اجرایی
نوع مسابقه

ارکان مسابقه

مسابقه ی آزاد ملی

مسابقه ی طراحی اجمالی

مسابقه ی یک  مرحله ای )با دو بخش داوری(

جامعه شرکت کنندگان

مســابقه ای اســت کــه محدودیتــی بــرای شــرکت کنندگان نداشــته باشــد و همــه ی جامعــه ی 
اهــل فــن را در ســطح ملــی دربرگیــرد.

کارفرما: شهرداری اصفهان
برگزار کننده: اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان

مدیر مسابقه: علی خدادادی4 

اعضای کارگروه سیاست گذاری 
1.    سعید کورنگ بهشتی 5  

2.    وحید مهدویان 6
3.    محمدرضا قانعی 7

4.    محمد عقیلی 8
5.    محسن معصومی 9
6.    مرتضی نصوحی 10 

7.    حمیدرضا فرهنگ 11

هیئت داوران )به ترتیب حروف الفبا(
داوران اصلی

1.    مرتضی ادیب 12
2.    فیروز فیروز )دبیر( 13

3.    رامین مدنی 14
داور جانشین

4.    علی افشار 15

اعضای هیئت بدوی رسیدگی به اختالفات
1.    مدیر مسابقه

2.    دبیر هیئت داوران
3.    نماینده اعضای کارگروه سیاست گذاری

اعضای کمیته راهبردی تحقق پروژه
1.    نماینده هیئت داوران

2.    نماینده کارفرما
3.    یک متخصص در موضوع به پیشنهاد کارفرما

اعضای تیم دبیرخانه
مژگان اسماعیل پور؛ کارشناس تهیه و تدوین برنامه مسابقه

نینا صفی خانی؛ طراح گرافیک 
شیوا اسعدی و فاطمه ابراهیمیان؛ کارشناسان دبیرخانه

ــی در  ــر طراح ــای برت ــا و ایده ه ــه انگاره ه ــن ب ــت یافت ــرای دس ــه ب ــت ک ــابقه ای اس مس
موضوعــی معیــن انجــام گیــرد و نتیجــه ی آن در حــد طرح هــای اجمالــی، بیان کننــده ی ایــده ی 

طــرح باشــد. 

مسابقه ای است که داوری آن در یک مرحله صورت  گیرد. 
اشــاره: ایــن مســابقه یــک مرحلــه ای بــا دو بخــش داوری اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه اثرهــای 
ــی  ــت کوتاه ــده و لیس ــاوت ش ــط داوران قض ــت داوری، توس ــش نخس ــده در بخ ــه ش ارائ
)حداکثــر 20 اثــر( بــه بخــش دوم داوری راه پیــدا می نماینــد. در بخــش دوم، داوران بــا تدقیــق 
آثــار، ســه اثــر را شایســته معرفــی جهــت انتخــاب رتبــه نخســت، دوم و ســوم معرفــی خواهند 

نمــود.

ــب  ــازی، در قال ــاری و شهرس ــی معم ــخاص حقوق ــاز، اش ــار و شهرس ــی معم ــخاص حقیق اش
ــد.  ــکل می دهن ــدگان را ش ــرکت کنن ــه ش ــی جامع ــارکت گروه مش

ــابقه  ــرکت در مس ــرای ش ــر ب ــته های دیگ ــگان رش ــش آموخت ــل دان ــورت تمای ــاره: در ص اش
ــوان  ــه عن ــابقه ب ــه مس ــه دبیرخان ــاز ب ــا شهرس ــار ی ــک معم ــود ی ــروه خ ــان در گ ــد ایش بای

ــد.  ــی نماین ــی«، معرف ــئول طراح »مس

 4 معمار، پژوهشگر فلسفه هنر و کارشناس برگزاری و مدیریت رویدادها  
5 مدیر کل دفتر طراحی و فنی شهرداری اصفهان 

 6  معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان  
 7 سرپرست طراحی و رئیس هیئت مدیره ی شرکت مهندسان مشاور معمار و شهرساز پلشیر  

8 مشاور مدیر کل دفتر طراحی و فنی شهرداری اصفهان  

9 رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان   

10 مدیر پژوهش مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان 

11 مدیر شهرداری منطقه 6 اصفهان   

 12 دکترای معماری و استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی/ عضو هیئت علمی  
13 کارشناسی ارشد معماری دانشگاه پرات نیویورک/ بنیانگذار دفتر فیروز و همکاران  

14 دکتری تخصصی معماری دانشگاه شهید بهشتی/ دانشیار معماری/ موسس دفتر معماران محیط  

 15 دکتری معماری دانشگاه مالزی/ عضو هیئت علمی  
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نحوه ثبت نام
ثبــت نــام مســابقه از طریــق ســایت انجــام می پذیــرد. بــا مراجعــه بــه لینــک ثبــت نــام،  پــس 
از تکمیــل مراحــل تاییــد برنامــه ی مســابقه و ثبــت نــام کــد اثــر، ثبــت نــام نهایــی خواهد شــد.

لینک ثبت نام
www.ivanculturalgroup.com/event/absharcomp

هزینه ثبت نام
شرکت در این مسابقه رایگان می باشد.

نحوه تحویل و ارائه آثار
ارائــه آثــار در قالــب حداکثــر 5 شــیت 50 در 70 بــه صــورت افقــی و یــک انیمیشــن حداکثــر 

1 دقیقــه ای )حداکثــر 100 مگابایــت( می باشــد. محتــوای مــدارک و نحــوه چیدمــان آثــار آزاد 

می باشــد. 

آنچه از خروجی، طرح ها و محصوالت مسابقه باید فهم شود، عبارت است از:
-    نگرش طراح و استراتژی مواجهه با چالش ها

-    جنبه های نوآورانه، عملکردی و زیبایی شناسانه طرح )شب و روز(

ــه  ــهر )ب ــه و ش ــهروند، جامع ــا، ش ــرای کارفرم ــرح، ب ــدی ط ــره و عای ــت به ــزان و کیفی -    می

ــد.( ــل می کنن ــرح حاص ــی از ط ــه منفعت ــا چ ــه آنه ــد ک ــان دهی ــت داورا ن نش هیئ

ــاخص های  ــا و ش ــا کلیدواژه ه ــاق ب ــرح در انطب ــی ط ــی و توجیه ــک، عمل ــای تئوری ــه ه -    جنب

داوری

ــای  ــت داوران برتری ه ــه هیئ ــراح )ب ــر ط ــرح از منظ ــاب ط ــی انتخ ــرح و چرای ــری ط -    برت

طــرح را نشــان داده و ایشــان را مطمئــن ســازید کــه طرحتــان شایســته انتخــاب می باشــد.(

-    از جملــه مصداق هــای خروجــی مســابقه می تــوان بــه دیاگــرام ، نقشــه )پــالن، نمــا، مقطــع، 

پرســپکتیو شــب و روز(، عکــس، فیلــم، متــن، جــدول، نمــودار و ... اشــاره نمود.

اشــاره 1: در راســتای ارائــه ی مطلــوب ایــده توســط شــرکت کنندگان، مقیــاس کلیــه مــدارک 

آزاد می باشــد.

ــخیص  ــه تش ــی ب ــیت های اضاف ــیت، ش ــش از 5 ش ــداد بی ــه تع ــورت ارائ ــاره 2: در ص اش

ــت. ــد گرف ــرار نخواه ــد داوری ق ــده و در فرآین ــذف گردی ــابقه ح ــر مس مدی

اشــاره 3:  در صــورت عــدم رعایــت زمــان خواســته شــده در انیمیشــن، فقــط یــک دقیقــه 

اول نمایــش داده خواهــد شــد.

ــت  ــده اند، می بایس ــاب ش ــش اول داوری انتخ ــه در بخ ــده ک ــای برگزی ــاره 4: طرح ه اش

شــیت های ارائــه شــده ی خــود را بــه صــورت چــاپ شــده و بــر روی فــوم بــرد تــا قبــل از 

تاریــخ برگــزاری نمایشــگاه آثــار، بــه دبیرخانــه مســابقه ارســال کننــد.

نحوه ارسال آثار 
ارسال آثار به نشانی پست الکترونیکی دبیرخانه مسابقه؛

abshar.competition@gmail.com

نحوه ی طبقه بندی مدارک

1.     پوشه اي حاوی فرم هاي مسابقه با نام »فرم«
2.     پوشه اي حاوی شیت هاي ارائه با نام »شیت«

3.     پوشه اي حاوی انیمیشن با نام »انیمیشن«
acb123 4.     جمع آوری پوشه های مذکور در پوشه نهایی با نام »کد اثر« مثال: 

اشاره: منظور ُکدی است که از طریق سایت دریافت نموده اید.
5.     تبدیل فایل نهایی به فایل فشرده

نحوه ارتباط با دبیرخانه مسابقه
rct.isfahan.ir درگاه اطالع رسانی: 

 abshar.competition@gmail.com نشانی پست الکترونیکی: 

شماره تماس: 03195010305 و 09138039295

آدرس: اصفهان، خیابان خاقانی، نبش کوچه 33- کد پستی : 8175718983
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جوایز

تقویم 

رتبه نخست:  120 میلیون تومان
رتبه دوم:         60 میلیون تومان
رتبه سوم:       30 میلیون تومان

ــر،  ــای برت ــن رتبه ه ــر تعیی ــالوه ب ــد ع ــد می توانن ــورت صالحدی ــت داوران در ص ــاره: هیئ اش
ــد. ــر اعــالم نماین ــی را شایســته تقدی ــا طرح های طــرح ی

ــه  ــران هرگون ــروز بح ــه ب ــه در نتیج ــی ک ــود محدودیت های ــکان وج ــل ام ــه دالی ــاره1: ب اش
حــوادث غیــر مترقبــه ممکــن اســت در طــول ایــن مســابقه حــادث گــردد، برخــی از تاریخ هــا 
در تقویــم مســابقه در بازه هــای زمانــی مشــخصی تعریــف شــده اســت و در طــول فرآینــد 
ــق  ــا از طری ــدام از رویداده ــر ک ــق ه ــی دقی ــات زمان ــخ و اطالع ــابقه، تاری ــزاری مس برگ

ــید. ــد رس ــز خواه ــدگان عزی ــرکت کنن ــالع ش ــه اط ــانی ب ــالع رس ــای اط مکانیزم ه
اعالم فراخوان و آغاز ثبــت نــام ....................................................................................................... 1401/11/04
برگــزاری جلســه توجیهــی شــرکت کننــدگان بــا حضــور ارکان مســابقه و بازدیــد حضــوری از                                
ــروژه .............................................................................................................. 1401/11/17 الی 1401/11/19  محل پ
ــاز  ــالم نی ــه اع ــوط ب ــه من ــت ک ــنهاد اس ــدود پیش ــی در ح ــه توجیه ــزاری جلس ــاره 1: برگ اش

ــد. ــا می باش ــد کارفرم داوران و تایی
اشــاره 2: بازدیــد حضــوری از پــروژه در حــدود پیشــنهاد اســت کــه منــوط بــه اعــالم نیــاز 

ــد. ــا می باش ــد کارفرم داوران و تایی
تاریخ پایــان ثبــت نــام ....................................................................................................................... 1401/12/04
ــح ــاعت 8 صب ــار ...................................................................1401/12/05، س ــل آث ــاز تحوی ــخ آغ تاری
تاریــخ پایان تحویــل آثــار  .........................................................................1401/12/06 ســاعت 8 بعد ازظهر
ارزیابــی فنی و کمی طرح ها توســط گروه مدیریــت ................ در بــازه 1401/12/07 الــی 1401/12/08
قضاوت آثار و تهیه و تدوین صورتجلســه نهایی داوران ................ در بازه 1401/12/09  الی 1401/12/16
اعالم عمومی نتایــج مســابقه ......................................................................................................... 12/18/ 1401  
فرآیند بررســی شــکایات و اختالفــات .............................................................. 1401/12/18 الی 1401/12/20  
تهیه، تدوین و نشــر گزارش پیشــبرد مســابقه ............................... در بازه 1401/12/20  الی 1401/12/22  
تاریــخ دقیــق برگــزاری مراســم اختتامیــه و نمایشــگاه و رویدادهــای جانبــی در طــول فرآینــد 

برگــزاری مســابقه، اطــالع رســانی خواهــد شــد.   
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فصل سوم؛ ارزیابی فنی و داوری
روند ارزیابی فنی و کمی آثار

روند داوری آثار

ــد، توســط گــروه  ــه مســابقه واصــل گردیده ان ــه دبیرخان ــی کــه در موعــد مقــرر ب طرح های
ــا برنامــه مســابقه تطبیــق داده می شــود و نتیجــه ایــن بررســی بصــورت کتبــی  مدیریــت ب
ــای  ــار اعض ــا در روز داوری در اختی ــی طرح ه ــیت های تمام ــی و ش ــای فن ــا تحلیل ه ــراه ب هم

هیئــت داوران قــرار خواهــد گرفــت.

این مسابقه به صورت یک مرحله ای برگزار شده و در دو بخش، داوری می شود.
اشــاره: هویــت شــرکت کننــدگان در فرآینــد برگــزاری مســابقه و تــا روز اعــالم نتایــج پنهــان 

خواهــد بــود. 

-     اتصال انسان و محیط طبیعی
-     سهولت حرکت و دسترسی

-     توجه به منظر بصری، تاریخی و همچنین توجه به حریم زاینده رود
-     توجه به توسعه اقتصادی

-     تحلیل مناسب ترافیکی
-     عدم ایجاد فضاهای نا امن و غیر قابل دفاع

ــه  ــروژه ک ــی پ ــی و کم ــی فن ــزارش ارزیاب ــراه گ ــه هم ــه، ب ــده در دبیرخان ــت ش ــار دریاف آث
ــرای  ــه ب ــورت محرمان ــه ص ــردد، ب ــه می گ ــی تهی ــان فن ــابقه و ارزیاب ــه مس ــط دبیرخان توس
ــر  ــا، حداکث ــی طرح ه ــس از بررس ــک از داوران پ ــر ی ــپس ه ــد. س ــد ش ــال خواه داوران ارس
20 طــرح را از بیــن تمامــی آثــار انتخــاب نمــوده و در پایــان، لیســت کوتاهــی از راه یافتــگان بــه 
بخــش دوم داوری اســتخراج گردیــده، بــه نحــوی کــه هــر طرحــی کــه حداقــل یــک بــار در 

ــه بخــش دوم داوری راه خواهــد یافــت.  لیســت یکــی از داوران حاضــر باشــد، ب
اشــاره1: هریــک از داوران مکلفنــد در خصــوص هــر 20 طــرح احتمالــی منتخــب، دالیــل انتخاب، 

ویژگی هــا و محدودیت هــای آنهــا را بــه صــورت کتبــی بــه مدیــر تحویــل دهنــد.

ــتماع  ــا و اس ــی طرح ه ــی تکمیل ــس از بررس ــک از داوران پ ــر ی ــد داوری، ه ــه رون در ادام
ــرح  ــار 5 ط ــن ب ــا، ای ــک از طرح ه ــر ی ــوص ه ــت داوران در خص ــای هیئ ــر اعض ــرات دیگ نظ
ــا 5، در قالــب فرم هــای مــدون دبیرخانــه اســتخراج می نماینــد  را بــه ترتیــب رتبــه هــای1 ت
ــا توجــه بــه  و بــه صــورت محرمانــه بــه تیــم مدیریــت مســابقه ارســال می کننــد. ســپس ب
ــا پنجــم، ســه طــرح حائــز باالتریــن رتبــه،  جمع بنــدی امتیاز هــا و تعییــن رتبه هــای نخســت ت
بــه عنــوان طرح هــای برنــده جهــت اعــالم نتایــج مســابقه بــه مدیــر معرفــی خواهنــد شــد.
اشــاره 2: هریــک از داوران مکلفنــد مجــدداً در خصــوص هــر 5 طــرح منتخــب، دالیــل انتخــاب، 

ویژگی هــا و محدودیت هــای آنهــا را بصــورت کتبــی بــه مدیــر تحویــل دهنــد.
ــاب،  ــل انتخ ــا دالی ــراه ب ــت داوران هم ــط هیئ ــا توس ــده طرح ه ــذ ش ــازات اخ ــاره 3: امتی اش
حداکثــر تــا یــک هفتــه پــس از اعــالم نتایــج در اختیــار جامعــه حرفــه ای قــرار خواهــد گرفــت.

مجازی

شاخص های داوری

بخش نخست
بررسی انفرادی آثار

بخش دوم
انتخاب 5 طرح برتر و رتبه های نخست، دوم و سوم  
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فصل چهارم؛ قوانین و شرایط مسابقه
قوانین مسابقه

الف( قوانین و شرایط عمومی مسابقه

ب( قوانین و شرایط اختصاصی مسابقه

1.     آیین نامــه جامــع برگــزاری مســابقات طراحــی معمــاری و شهرســازی، مصــوب 1381 شــورای 
ــالب فرهنگی. ــی انق عال

2.    قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 مجلس شورای ملی.
3.    قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، مصوب 1387.

1.    شرکت در این مسابقه به منزله پذیرفتن تمام مفاد مندرج در این برنامه می باشد.
2.    به آثار واصل شده پس از موعد مقرر، ترتیب اثر داده نمی شود.

3.    هریــک از اشــخاص حقوقــی )شــرکت( یــا حقیقــی، فقــط مجــاز بــه ارائــه حداکثــر دو طــرح 
می باشــند.

اشــاره 1: در صــورت ارائــه دو اثــر توســط یــک شــخص حقوقــی یــا حقیقــی، بایــد ارســال ایــن 
آثــار در قالــب دو کــد اثــر مجــزا و دو ثبــت نــام مجــزا انجــام شــود.

4.    شــرکت بــه صــورت گروهــی و حقوقــی )شــرکت(، مســتلزم معرفــی »مســئول طراحــی« و 
»نماینــده رســمی« بــه دبیرخانــه مســابقه می باشــد.

ــا شهرســاز باشــد کــه وظیفــه پیشــبرد تحقــق  ــد معمــار و ی اشــاره 2: »مســئول طراحــی« بای
ــت. ــد داش ــده خواه ــه عه ــابقه ب ــای مس ــا کارفرم ــاز ب ــورت نی ــروژه را در ص پ
اشاره 3: »نماینده رسمی« وظیفه مکاتبات و دریافت جایزه را به عهده خواهد داشت.

5.    مســئولیت اختالفــات درون گروهــی بــر عهــده شــرکت کننــدگان می باشــد، لــذا پیشــنهاد 
می گــردد حــوزه مســئولیت ها و وظایــف قبــل از ورود بــه فرآینــد مســابقه، طبــق قــراردادی 

کتبــی بیــن اعضــای گــروه تدقیــق گــردد.
6.    طرح هایــی کــه در موعــد مقــرر در دبیرخانــه مســابقه واصــل گردیده انــد توســط مدیــر و 
تیــم دبیرخانــه بــا برنامــه مســابقه تطبیــق داده می شــود و نتیجــه ایــن بررســی بصــورت کتبــی 
ــای  ــار اعض ــا در روز داوری در اختی ــی طرح ه ــیت های تمام ــی و ش ــای فن ــا تحلیل ه ــراه ب هم

هیئــت داوران قــرار خواهــد گرفــت.
7.    آثــار بــه صــورت کدگــذاری در جلســات داوری در معــرض نمایــش اعضــای هیئــت داوری 

قــرار خواهــد گرفــت و هویــت شــرکت کنندگان تــا روز اعــالم نتایــج مخفــی خواهــد مانــد.
ــک از  ــا هری ــابه ب ــی مش ــی و ایران ــای جهان ــه تجربه ه ــت ک ــف اس ــت مکل ــروه مدیری 8.    گ
ــد.  ــرار ده ــار داوران ق ــی در روز داوری در اختی ــزارش فن ــراه گ ــه هم ــالی را ب ــای ارس طرح ه

داوران می تواننــد نســبت بــه اصالــت آثــار اعــالم نظــر نماینــد و در صــورت تشــخیص مبنــی 
بــر کپــی بــرداری، موضــوع را بــه همــراه مســتندات بــه مراجــع ذیصــالح ارجــاع نماینــد. تعیین و 
تشــخیص کپــی بــودن آثــار فقــط بــا اجمــاع همــه اعضــای حاضــر در جلســه داوری امــکان پذیــر 

می باشــد.
ــاق مشــخصات  ــا برنامــه مســابقه ماننــد عــدم انطب ــاق طرح هــا ب 9.    در صــورت عــدم انطب
ــی در  ــان هویت ــودن نش ــابقه، دارا ب ــی مس ــی و فیزیک ــه اجرای ــا برنام ــده ب ــه ش ــیت های ارائ ش
ــن  ــی در عی ــد ول ــذف نمای ــابقه ح ــد مس ــا را از فرآین ــد آن طرح ه ــر می توان ــیت ها، مدی ش
ــق  ــاند و طب ــت داوران برس ــت هیئ ــه روی ــا ب ــراه طرح ه ــه هم ــذف را ب ــل ح ــد دالی ــال بای ح

ــا تاییــد داوران، حــذف قانونــی آن هــا را مصــوب نمایــد. صورتجلســه ای ب
ــا  ــت ت ــام نخس ــراز مق ــته ی اح ــرکت کننده ای را شایس ــچ ش ــد هی ــت داوری نمی توان 10.    هیئ
ــز  ــر حائ ــای اث ــوب و محدودیت ه ــروژه، عی ــق پ ــتای تحق ــد در راس ــا می توان ــد؛ ام ــوم ندان س

رتبــه نخســت تــا ســوم را اعــالم نمایــد. 
11.    داور جانشــین بایــد در حیــن تدویــن برنامــه و داوری بــا حــق ارائــه نظــر و بــدون حــق رأی 

در جلســات حضــور داشــته باشــد.
12.    رأی داوری منتــج از مســابقه، قطعــی و تغییرناپذیــر اســت و هیــچ کــدام از ارکان مســابقه 

مجــاز بــه تغییــر و تصــرف در آن نیســت.
13.    هیئــت داوری نمی توانــد در حیــن برگــزاری مســابقه، بدلیــل مخفــی بــودن هویت شــرکت 
کننــدگان، ادامــه مســابقه را منــوط به جلســه مصاحبــه و ارائــه حضــوری شــرکت کنندگان نماید.
14.    داور یــا هیئــت داوری می توانــد مســابقه ای یــک مرحلــه ای را بــه دو مرحلــه ای تبدیــل کنــد. 
ایــن تصمیــم بدلیــل اضافــه شــدن بــار مالــی بــه کارفرمــا )کمــک هزینــه مرحلــه دوم(، تنهــا 
در صــورت موافقــت کتبــی کارفرمــا معتبــر اســت. در ایــن صــورت بایــد مراتــب بــه اطــالع 
شــرکت کنندگان رســانده شــود و مســابقه مطابــق ضوابــط مســابقات در میــان راه یافتــگان بــه 

مرحلــه ی دوم ادامــه یابــد.  
ــته ی  ــترک شایس ــورت مش ــه ص ــی را ب ــچ دو طرح ــد هی ــت داوری نمی توان ــای هیئ 15.    اعض
ــا تاییــد کارفرمــا و پرداخــت کامــل جایــزه تعییــن شــده  اخــذ یکــی از رتبه هــا بدانــد، مگــر ب
در برنامــه مســابقه بــه هریــک از رتبه هــا )بــه عبارتــی دیگــر جوایــز تعییــن شــده در برنامــه 

ــد(. ــیم نمی باش ــل تقس ــا قاب ــک از رتبه ه ــر ی ــرای ه ــابقه ب مس
16.    در صــورت تاخیــر در پرداخــت مبلــغ جایــزه از طــرف کارفرمــا، بــه ازای هــر مــاه تاخیــر، 
مبلــغ پنــج میلیــون تومــان خســارت تعییــن می گــردد، کــه بایــد بــه هــر یــک از رتبه هــای اول 

تــا ســوم از طــرف شــهرداری اصفهــان پرداخــت گــردد.
ــا ســوم،  ــان طرح هــای نخســت ت ــا از می ــه ترتیــب اولویــت تنه ــر اســت ب 17.    کارفرمــا مخی
بــا اذعــان هیئــت داوران و کمیتــه راهبــردی تحقــق پــروژه مبنــی بــر اجرایــی بــودن، اقــدام بــه 

ادامــه ی همــکاری فــاز یــک تکمیلــی و فــاز دو طراحــی نمایــد. 
ــات  ــه اختالف ــیدگی ب ــت رس ــن ارکان، »هیئ ــی مابی ــکایات احتمال ــه ش ــیدگی ب ــع رس 18.    مرج

ــد. ــابقه« می باش مس
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ــر و  ــین، مدی ــت داوری، داوران جانش ــای هیئ ــر از اعض ــه غی ــات داوری ب ــف. در جلس ال
ــدارد. ــور ن ــق حض ــس ح ــچ ک ــتیاران هی دس

ــتر  ــی از بس ــق یک ــن از طری ــورت آنالی ــه ص ــه داوری ب ــازی، جلس ــورت داوری مج ب. در ص
هــای آنالیــن، در معــرض مشــاهده قــرار خواهــد گرفــت.

اشاره:  نام بستر آنالین از طریق دبیرخانه ی مسابقه اطالع رسانی خواهد شد.
ج. هویت شرکت  کنندگان تا پایان روز اعالم نتایج پنهان می باشد.

ــای  ــاب طرح ه ــل انتخ ــا دالی ــد ت ــک از داوران مکلفن ــر ی ــی داوری، ه ــه ی نهای د. در جلس
ــد. ــرار دهن ــر ق ــار مدی ــی در اختی ــورت کتب ــود را بص ــی خ ــت امتیازده ــب لیس منتخ

و. داوران مکلفنــد کــه صورتجلســه نهایــی رونــد داوری خــود را بصــورت کتبــی، همــراه بــا 
اســتدالل های مربــوط بــه دالیــل رد و پذیــرش آثــار راه یافتــه بــه بخــش دوم داوری را در 

جلســه نهایــی قضــاوت، بــه مدیــر تحویــل نماینــد.
ه. اعضــای هیئــت داوری بایــد در جلســه ی نخســِت داوری، از میــان خــود، حداقــل یــک نفــر 
ــرکت  ــر و ش ــر، دبی ــور مدی ــا حض ــه ب ــابقه ک ــی مس ــت تخصص ــرکت در نشس ــرای ش را ب

ــد. ــی نماین ــابقه معرف ــه مس ــه دبیرخان ــی ب ــورت کتب ــود، بص ــزار می ش ــدگان برگ کنن

امکان و شرایط تحقق اجرای پروژه
پــس از اعــالم نتایــج، رتبه هــای نخســت تــا ســوم بــه کارفرمــا معرفــی شــده تــا در کمیتــه 
ــای  ــه، جنبه ه ــن کمیت ــرد. در ای ــرار گی ــدد ق ــی مج ــورد بررس ــروژه م ــق پ ــردی تحق راهب
اجرایــی و اقتصــادی طرح هــا و مالحظــات کارفرمــا، مــورد ســنجش دقیق تــر واقــع 
ــی  ــرارداد طراح ــد ق ــرای عق ــرح ب ــک ط ــرح، ی ــه ط ــن س ــان ای ــان از می ــود. در پای می ش

انتخــاب می گــردد.

حقوق مالکیت فکری آثار
حقــوق مالکیــت فکــری تمامــی آثــار واصلــه بــه دبیرخانــه حفــظ خواهــد شــد و در صــورت 
اجــرا و بهــره بــرداری از طــرح برنــده توســط کارفرمــا و بهــره بــردار، تیــم طراحــی بعنــوان 
»طــراح ایــده« خواهــد بــود. حــق نشــر و ارائــه تمامــی آثــار بــا ذکــر نــام و نــام خانوادگــی 
تمامــی اعضــای تیــم شــرکت کننــده بــا عناویــن درج شــده مطابــق فــرم ثبــت نــام تکمیلــی 

اعــم از: مســئول طراحــی، همــکاران و مشــاوران توســط برگــزار کننــده محفــوظ اســت.
ــا شــخص حقوقــی، مالکیــت فکــری  در صــورت شــرکت در مســابقه بصــورت گروهــی و ی
ــد،  ــی باش ــابقه م ــه مس ــه دبیرخان ــده ب ــی ش ــروه معرف ــای گ ــه اعض ــه هم ــق ب ــار متعل آث
مگــر اینکــه ترتیباتــی دیگــر در قالــب تفاهــم نامــه ای بیــن اعضــای گــروه تدویــن و تصویــب 

شــده باشــد.

کارفرما 
برگزارکننده

داوران
مدیر مسابقه

مراجع تاییدکننده برنامه مسابقه



 16

مسابقه طراحی راهرو شهری »زاینده رود... آبشار... بازپیوند...«

پیوست ها
1.     پوستر مسابقه

2.     عکس هوایی وضع موجود
3.     نقشه ها

3-1-     سایت پالن طرح منطقه 
3-2-     توپوگرافی محدوده 

3-3-     دیاگرام مراحل مسابقه
4.     فایل اتوکد  

5.     اقلیم اصفهان
6.     فرم ها

6-1-      فرم ثبت نام تکمیلی 
6-2-     فرم تعهد اصالت اثر 

6-3-      فرم اظهارنامه شرکت کنندگان 
6-4-     جدول امتیاز دهی داوری 

6-5-     جدول بررسی های فنی 
7.     شرح وظایف ارکان 

7-1-     وظایف برگزار کننده
7-2-     وظایف مدیر مسابقه

7-3-     وظایف دبیر هیئت داوری
7-4-     وظایف نماینده تام االختیار کارفرما

8.     آیین نامه ها
8-1-     نسخه آیین نامه جامع برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی، مصوب 1381 شورای عالی انقالب فرهنگی

8-2-     نسخه قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 مجلس شورای ملی
8-3-     نسخه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، مصوب 1387

9.     تصاویر و فیلم های محدوده قرارگیری پروژه

ــای  ــم ه ــر و فیل ــا و تصاوی ــن نامه ه ــف ارکان، آیی ــرح وظای ــا، ش ــم، فرم ه ــایت، اقلی ــد س ــل اتوک ــای: فای ــت ه ــاره: پیوس اش
ــام قــرار  ــار شــرکت کنندگان پــس از ثبــت ن ــام »پیوســت« جهــت دانلــود و بهره بــرداری در اختی ــه ن محــدوده در پوشــه ای ب

خواهــد گرفــت.
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پیوست ۱. پوستر مسابقه
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مسابقه طراحی راهرو شهری »زاینده رود... آبشار... بازپیوند...«

پیوست ۲. عکس هوایی وضع موجود
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جهت گیری دوربین در عکس ارائه شده:
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مسابقه طراحی راهرو شهری »زاینده رود... آبشار... بازپیوند...«

پیوست 3. نقشه ها
3-1- سایت پالن طرح منطقه 

باشگاه تیر اندازی با کمان آبشار
زمین ورزشی

۲

۱

۱

۲
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3-2- توپوگرافی محدوده
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مسابقه طراحی راهرو شهری »زاینده رود... آبشار... بازپیوند...«

3-3- دیاگرام گردش فرآیند مسابقه 
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