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 انداز پیشنهادی معماری و شهرسازی جمهوری اسالمی ایران چشم 
 

 

 

 

 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم 

 
ی جمعی و در مسیر ریزی شده و مدبرانهبرنامه با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش

مبتنی بر حکمت اسالمی و  معماریهنر ی دارا ساله، ایرانبیست یانداز، در چشماساسی ها و اصول قانونتحقق آرمان

       امعه و موجب تحقق حیاط طیبه جبوده  معاصر کشورمانهویت  وگاه فرهنگ ه جلو که خواهد بود ایرانیپیشرفته دانش 

رش پرو ، یدروناستعدادهای متکی به  ،به اعتالی ارزشهای انسانی ، دارای مضامین ناب  عتقدم این معماری .می شود 

هان در سطح ج اسالمی -ایرانیتمدن نوین توانمندی برای معرفی ماینده و نبوده  دهنرمن و عالم ،متعهد دهنده معمارانی 

  برای کشورهای اسالمی خواهد بود . یمناسب و الگوی
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 :هایی خواهد داشتانداز چنین ویژگیدر افق این چشم و شهرسازیمعماری 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 « ردیراهببرنامه ریزی » 
 
 

 سیاست ها :(  الف 

  

در همه اندام  و ارزشهای اسالمی معنویتبا توجه به ارزشهای بی نظیر معماری اسالمی ایران ، مشهود و هویدا بودن شاخصه های  .1

.  همچنین حفاظت از  می شودبه عنوان یک سیاست مهم درنظر گرفته  در محالت جتمع های مذهبیمحوریت مو روستا و  شهر

 . دش ددر نظر گرفته خواه توسعهمحور  اصلی به عنوان یکی از اجزای محیط زیست 

جدی دستگاه  باشد نیز از اولویتهای  عدم تمرکز و توسعه عادالنهشور ، همچنین اتخاذ سیاستهایی که متضمن ارتقا کیفیت معماری ک .2

  های متولی خواهد بود .

ناهای ب ایجادو نگاه کالن در ساخت تک بنا ها ،  امنیت اخالقیحفاظت از  ، ، توجه به رشد جمعیت بومی سازی تحوالت جهانی .3

   در سیاستهای کالن کشور مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت . شاخص عمومی
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 :  راهبردیویژگیهای (  ب 

 

شاخص عیین تبا  ومطلوبی را ترسیم نموده نقشه راه ،  شناخت مسیر دستیابی به چشم انداز ، پس از برای تدوین راهبردهای مناسب .1

 . ه خواهد شدو اثر بخشی برنامه ها گام برداشت در مسیر رشد پیشرفتمیزان معیار های اسالمی برای سنجش ها و 

و المی واالی اسمبتنی بر ارزشهای  راهبردها  خواهد گرفت ،معماری معاصر ایرانی مبتنی بر تمدن نوین اسالمی شکل از آنجا که  .2

 اهد شدخوو تنظیم ترسیم  و قابل اجرا واقعی با شناخت واقعیتهای موجود کامالشده و  بنا متناسب با آرمانهای مدینه فاضله

عملی  هاییراهکار بوده وایجاد جریان اصالح معماری که متضمن  خواهد شدبه نحوی تنظیم  راهبرد های معماری آینده ایران .3

  نماید . خلق برای تغییر آینده

تای بوده و در راس الزم با یکدیگر و همنواختی هم افزاییدارای  ،های سازمانهای مرتبط با حوزه معماری راهبردو  ، سیاستها اهداف .4

چهار ری بازنگ، به  مشترک ذیل چشم انداز ملی معماری آینده یکمیته های لذا شکل خواهند گرفت . تحقق این چشم انداز کالن

 .هند پرداخت خوااین دستگاه ها  چوبهای

و با  هدیگرد دوینت و هویت تاریخی مدن و سبک زندگی ایرانی ـ اسالمیت فرهنگ ، توجه بهبا  راهبردهای معماری آینده ایران .5

وجدان  واخالق اسالمی  برراهبردها  . خواهد بوددر جستجوی مشارکتی فراگیر ، ع تجمیع افکار متنو گروهی بودن وتاکید بر 

ار داده را مد نظر قراسالمی  ـی اصل تعامالت انسان.  خواهد نمودکشورمان پاسداری  از آثار ملی و تاریخی و داشتهتاکید اجتماعی 

 . خواهد بود ایجاد جریان کیفی سازی جهت احیای مجدد ساخت و سازهای معمارانهو به دنبال 

ر در سایمشکالت  یافتن راه حل  جهتهمچنین تالش  ود شد توجه خواهبه همه شاخه های معماری برای حل مسایل استراتژیک  .6

       . را نیز مد نظر قرار میدهد . کشورها دیگراستفاده از تجربیات و  علوم

 از مهمترین اقدامات دستگاه های مرتبط خواهد بود .یریت و برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها استقرار مددر این مسیر ،  .7

 

 

 : برنامه ریزینظام (  ج 
 

ه صورت ب کلیه مراحل فرآیند تولیدجهت  نیازها و ویژگیهای کشورتوجه به با کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت برنامه هایی  .1

به را  الزمتوجه  بوده و و اقتصادی قابل اجرا ، انعطاف پذیر برنامه ها این .خواهد شد تدوینهمسو با برنامه های کالن باالدست 

 د داشت . نهویت ایرانی ـ اسالمی خواه

رخ  ها برنامهاین  در اجرایو مشارکت حداکثری عزم ملی ،  ومیبرنامه های کالن پرورش اجتماعی و آگاهی رسانی عمبا تدوین  .2

مر فعالیتها و رصد مست ، ارزیابی از متخصصین ایجاد سیستم پایش مردمیهمچنین برای سنجش اثر بخشی این برنامه ها  .خواهد داد 

 . د بودنخواهی بسیار مناسب هاراهکاراز جمله  ، درجه 36۳ارزیابی   یی همچوناز طریق روشها

یت عظیم ظرفبه عنوان یک  جوان کشور و متعهد ،به نیروی توانمند  شده وگیری بهره  حوزه های نظریه پردازی در تدوین برنامهاز  .3

و  شدهاتخاذ  تدابیریهمزمان برای ارتقای کیفیات و کمیات به موازات هم بصورت  دقیقبرنامه ریزی  با .خواهد شد نگریسته  ملی

 . کردخواهد  توجه ویژه و سازی در معماریحمایت از الگ به
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 « حکمت اسالمی و هنر معماری» 
 

  : ویژگی ها(  الف 

 

 -بازتاب فرهنگ اسالمی آینده معماری  وباشد  میاحیای جامعه اسالمی و اصالح سبک زندگی مقدمه ایجاد تمدن نوین اسالمی  .1

 .خواهد بود ایرانی 

 می    حیاط طیبه انسانها تالشکه معمار طیب برای رسیدن به خواهد بود آنچنان  ایرانی در توسعه معارفحکیم ار جایگاه ویژه معم .2

واهد خدر معماری برای مضمون بخشی به فضاها استفاده  ییگرامعنااو با اعتقاد و نگرش عمیق به باطن و ظاهر جهان هستی از . کند 

  کرد .

و  نمودهارزشهای اسالمی توجه  و در کنار جلوه ظاهری به محتوای خواهد کردمضامین الهی را منتقل  آینده ایران معماری اسالمی .3

م شکل مکتب فکری اسالتاثیر هرچند این گونه از معماری تحت .  پردازد به ساماندهی عادالنه و حکیمانه فضای زیست انسان می

 واهد داشت .خ دینیبستگی به درک عمیق معمار از معارف ، زان بهرمندی معماری از اسالم یگیرد اما م می

زشهای و ارباشد لذا عالوه بر فرم و محتوی ، اصول  در ظاهر و باطن نمایانگر وحدانیت و حقیقت آفرینش می معماری آینده ایران .4

ایجاد حس  این معماریدر  خواهد کرد .آرامش و درستکاری دعوت  و ساکنان خود را به توحید ، شدهاسالمی نیز در آن رعایت 

 . قرار خواهد گرفتو نشاط روحی و معنوی از جمله نکات مهمی هستند که مورد توجه ویژه  امید

 

 

 :الزامات (  ب 

 

 وبازخوانی خواهد شد  معماریو طریقت اسالمی اصول بکار رفته در ساحت ظاهری و باطنی معماری از طریق سیر در شریعت  .1

به محتوای  ،پرهیز از الگو برداری از بیگانگان ضمن و پذیرفت  خواهد انجامتبیین تمایزات معماری اسالمی با گونه های دیگر 

   .  پرداخته خواهد شدمعماری اسالمی بجای تاکید بر ظاهر معماری گذشته 

خواهد به روز رسانی تمدن نوین اسالمی  معماری در هنر قشمعماری اسالمی و احیای معرفت دینی در فضای معماری امروز و ن .2

فاده مورد است عمیق و کارآمد  درحوزه معماری فکریبرای گسترش نظریه پردازی و تولید مبانی غنی مقدمه ای  شد و به عنوان

  قرار خواهد گرفت .

یان فقها و می مگفتگوی علایجاد  همچنیناستخراج مبانی و ضوابط و استفاده از منابع غنی اسالمی و ، پژوهش در آیات و روایات  .3

  .خواهد بودپیش رو مات موثر از جمله اقدا معماران ،

دوران  اینبرای معماری متناسب با  یویژگی های مشخص ،با توجه به تحوالت اجتماعی عصر انقالب اسالمی و مطالبات مردمی  .4

 . جستجو خواهد شد

رداخته پ معاصرالگو آفرینی منطبق با معماری اسالمی به و معرفی شده اسالمی  ـآثار مطلوب معماری معاصر با رویکرد ایرانی  .5

  خواهد شد .
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 « یطراحی معمار» 
 

 پایه :اصول ( الف 

 

ماری و بومی سازی دانش مع اقدام به ،بازتعریف مفاهیم بنیادی و دستیابی به تعاریف مبنایی معاصر جامعه معماری ایران پس از .1

  خواهد نمود . ایجاد ادبیات جدید مبتنی بر تمدن نوین اسالمی

اهری شکلی و ظاز اصول و ارزشهای معماری گذشته الهام بگیرد اما بازگشت متکی به درون بوده و بایست  معماری آینده ها می .2

باید به  ن بیندر ای.  نیستقابل قبول مغرب زمین نیز  . همچنین از سوی دیگر تقلید نابجا از معماری داند معتبر نمی را گذشته به

داشت مفید و برلیکن با الهام و  رزمین داشته باشد .این س عمیق ریشه در فرهنگدر عین امروزی بودن معماری آشنایی پناه برد که 

مکان انگاهی تعاملی با بیرون از خود خواهد داشت و از  و در راستای شکوفایی بیشتر خود ،بوده مخالف ن صحیح از سایر تمدنها

با انسان ط زیست حوزه های محیو سازگاری هماهنگی در پی  بهره مند خواهد بود . این معماری توسعه در کشورهای اسالمی

 خواهد بود . محیط طبیعی

 

 

 : معماری مطلوب آیندهی ویژگی ها(  ب 

 

و دارای ذات و هویت ثابت در طول   بوده انسانی ایرانی و متاثر از اندیشه حکمی فرا -اسالمی  دارای پشتوانه هایاین معماری  .1

 نامید .توان اینگونه معماری را جایی میان زمین و آسمان  لذا می باشد . می زمان

اشته د و همخوانی هماهنگی مهمترین تحول اجتماعی و فرهنگی ایرانیان تحت عنوان انقالب اسالمی مختصات با آینده ما معماری .2

 خواهد بود.  تحقق حیاط طیبه انسانی در فضای معماریو در جستجوی 

خواهد بود . از این رو معماری  یارزشمندمضامین و پیامهای و حاوی بوده  دارای سه خصلت  جمال ، جالل و کمالاین معماری  .3

  اهد بود .خوآرامش بخش و با نشاط  ،تعامالت انسانی ، متعهد  ایجاد گرزیبنده ، زاینده ، تربیت گر جامعه ، ینده ایران بسیار آ

 خواهد بود . و آینده اتصال معماری گذشته ، حالمعماری آینده ایران هنر خلق مکان را به نمایش در خواهد آورد و در پی  .4

 طبیعی و سازگار با محیط مأمن ارزشهای معنوی ،با نشاط  ،محیطی آرامش بخش  معمارخانه نقطه آغاز تحول معماری است و  .5

  خواهد ساخت . انسان برای زندگی

 یرا در دستور کار خود قرار داده و مفاهیم و ارزشهای بازکاوی و استفاده از غنای معماری اسالمیبرای رسیدن به معماری مطلوب ،  .6

حوالت هماهنگی با ت ، افزایش کیفیت زندگی، حجاب و حریم ، روابط انسانی و همسایگی ، سیالیت ، توجه به اقلیم همچون :  

 خواهد بود .ی آینده از مهمترین ویژگیهای معماررانی یوجود حس آشنای ا در عینایجاد امکان تجربه های خالقانه  اجتماعی و

  

 

 : اصلیشاخص های (  ج 

دقت  ،انسان و حقوق فظ کرامت ا، ح کثرت در وحدت و وحدت در کثرت ، بی پیرایگی، در همه شهرمعنویت و هویت اسالمی  توجه به   

 متوازن به ظاهر و باطن ، سلیقه واصول فنی و فن آوری های جدید ، سلسله مراتب ، توجه همزمان و رعایت ، کاهش تزئینات  در جزئیات و

، استحکام بنا ، توجه همزمان به خالقیت و ضوابط  یانرژ معماری پایدار و کاهش مصرف اصولمبانی نظری غنی ،  دارای نگرش مخاطب ،

ع دربرابر مردم خاض ، در معماریزیبایی و   ، انعطاف مصالح بومی و توجه ویژه به هندسه استفاده از ، تاثیر امنیت و ایمنی ، توجه به معلوالن ،

 مبتنی بر نیاز جامعه ، موجب اعتال و عزت نفس انسان  و



6 
 

 « پرورش معمار  » 
 

 

 پرورش یافتگان :(  الف 

 

باشد . او همچنین  ، جامعه و انسان متعهد به پروردگاردر پندار و رفتار خواهند داد که پرورش  را شخصی ،محیط های آموزش  .1

اهتمام  امعهآینده  ج ختسا  انه بهامیدوارباشد . او اخالق گرا  باید انسانی با اعتماد به نفس و خواهد بود و کاشف قهار حقایق هستی

 خواهد بود .شریعت  تپنده قلبو  متصل به حرم امن الهیانسانی  معمارپرورش یافته ، .خواهد ورزید 

که خالقیت خود را در چهارچوب  معماری است وی.  هنر و اندیشه نیز خواهد بود ،عالوه بر توانمندی های علمی ، اهل ذوق  او .2

ست اخالق آثاری  شناخت هستی و جوهره حقیقی انسان جامعه به کارخواهد بست . او ضمن باورها و فرهنگ منطبق باضوابطی 

 ، تالش جهت منیت و خودپرستی هرگونه بدور از و همچنین در اوج موفقیتهای حرفه ای اشدبآرامش بخش که برای جامعه 

 . را یک وظیفه میداند جامعه  خدمت به

و  اشدمی بنیز  دارای مهارتهای تخصصی مناسب است که مولف ، استدالل گرا و منطقی اندیشمندی کم خردانهقلید تاو بجای  .3

 . و ارتباط هدفمند آنها با یکدیگر نیز خواهد پرداخت دروس فنی ، هنری و علوم انسانی به تحصیل حکمتآموختن عالوه بر 

 

 

 :اساتید (  ب 

 

در نظام معماری آینده کشور مهمترین و و در راس قله معماران قرار خواهند گرفت  در باالترین سطح این رشته اساتید معماری .1

و  بود خواهندبرای پرورش اساتید حکومتی موظف به سرمایه گذاری جدی دستگاه های دولتی و  خواهند داشت .جایگاه را 

 کرد .د خواهندنبال  قالب برنامه های پنج ساله حمایت همه جانبه از ایشان را در

 انجام میگیرد . و مبتنی بر شیفتگی و تعهد ایشان به تدریس نتخاب اساتید بر مبنای شیوه هایی سختگیرانه و روشهای شایسته یابیا .2

ر مراکز د یشانبرنامه ای مستمر برای ارتقای اهمچنین و  خواهند گرفتقرار  و پرورش تحت تعلیم ، طی یک برنامه جامع آنان   .3

 .داشت  خواهد آموزشی وجود

الگوی  خود و کردهمعرفی  به دانشجوو خالقانه  با روشهای ویژه را صورت و محتوای مطلوباساتید و مربیان این مراکز آموزشی  .4

   خواهند بود .علمی و اخالقی برای هنرجو هنری ،  کامل 

 

 

 :محتوی آموزشی (  ج 

 

جان ارزشهای اسالمی و ایرانی خواهد بود آنچنان که حاوی نگرش اعتقادی ،  های مختلف معماری و شهرسازیرشته  محتوای .1

 بیاموزد .به او را نیز  طراحی شکل زندگی مطلوبوده و نمدرک آنها  را مشتاق دانشجویان

به  انرا همزمهنری و خالقیت  ضوابط علمی ، آموزش هنر و زیبایی شناسی گردد که ضمن می تهیهمحتوای آموزشی به گونه ای  .2

 دهد .ایشان آموزش 

         .خواهد شد استفاده  به خوبی آموزشی دروسبازنگری مستمر و روزآمدسازی ،  تولید محتوادر از تجارب اساتید  .3

ن اشتیاق و جذابیت برای آموخت ، با الهام از معماری بومی کشورهای دیگر محض از محتوایعدم تقلید ضمن  محتوای آموزشیدر  .4

 . شدایجاد خواهد معماری غنی کشورمان 
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 ها :دانشگاه مراکز آموزشی و (  د 
 

ایف مختلف ، شرح وظو شرایط  ها اقلیممکان دانشگاه در و بر اساس قرار گیری  دهشدانشگاه ها به صورت موضوعی تفکیک  .1

 متفاوتی خواهند داشت .

خواهد کرد و تحت نظارت وزارت علوم  ارائه نیزدروس تخصصی مرتبط با خود را  ، هر دانشگاه عالوه بر دروس عمومی معماری .2

  .  استقالل خواهند داشت دروس تخصصی و بومی این در تدوین

 مرانیع و رسالت ایشان تولید اندیشه و پاسخ به نیازهایمی باشد جامعه اسالمی و ایرانی  بناها و شهرهای چشم انداز آنها ساختن .3

استفاده از  اردوهای جهادی و ،ضمن ایجاد زمینه فعالیتهای اجتماعی  هادر آن.  در همان اقلیم خواهد بود جامعه و هویت بخشی

هشی توانند از خدمات آموزشی و پژو سطوح مختلف مردم میرفته و فاصله میان جامعه و دانشگاه از بین ،  پتانسیلهای دانشجویی

آموزشی و قابل رقابت  مناسبستانداردهای دارای ا لیکنپرورش اولویت دارد  هرچند محیط های آموزشی ،در . بهرمند شوند  هاآن

  .د بود خواهن با بزرگترین دانشگاه های جهان

واهند خ رشته های مجزادر  مهندس معمارو معمار به تربیت نیاز جامعه با توجه به  و بوده در تعامل با فضای حرفه ای دانشکده ها .4

 پرداخت .

پژوهشی ، به منبعی قوی برای تولید ایده و نظریات جدید و راهگشا تبدیل  با ایجاد تحول در ساختارهایدانشکده های معماری  .5

 . د شدنخواه

به سرمایه گذاری بر نخبگان دانشگاهی خواهد پرداخت و با کنترول کمیت دانشجویان به ایجاد ساختارهای آموزشی وزارت علوم  .6

 نماید . می       شی اقدام به جلوگیری از مدرک گراییآموز ساختارهای مام ورزیده و با اتخاذ سیاستها و اصالحکیفیت گرا اهت

 نماید تا علم معماری در بستر در کنار دانشگاه ها ایجاد می نیز را «و شهرسازی  مدارس عالی معماری» وزارت علوم بستر ایجاد  .7

 نماید به عنوان پیشرانه های قدرتمند حرفه و دانشگاه عمل ارس چابک ،بتواند در این مداخالق حرفه ای 

در دوران پیش از ، بالقوه و با تعهد  پرورش معماران وزارت آموزش و پرورش ضمن آموزش مباحث خالقانه به دانش آموزان به .8

 . می نماید دانشگاه کمک
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 « سبک زندگی» 

 

 

 : تمدنفرهنگ و الف (  

 

. معماری به عنوان بخشی از تمدن یک ملت ، سبک های نوین زندگی  گیرد ریشه های یک تمدن در فرهنگ آن جامعه قرار می .1

 .و معماری رفتار انسان و جامعه را خواهد ساخت  خواهد داد به معماری شکل فرهنگ بدین ساند . کن می ایجادرا 

و تمدن جلوگاه و صورت ظاهری فرهنگ  انسان بازتاب رفتار و اعتقادات جامعه و ظرف زندگی ،معماری آینه فرهنگ و هویت  .2

امروز  همفاهیم فرهنگی و اندیش است . به این دلیل معماری سیمای بصری تفکر ، اندیشه و فرهنگ ناب جامعه فردای ما خواهد بود.

 د یافت .نخواهماندگاری ،  به کمک معماری ما

را وظیفه خود  ارتقا فرهنگ و سلیقه جامعه، معمار و  شده و هنر خلق دانشاز برآیند رشته های علوم انسانی ،  مطلوب معماری .3

 باشد . میمتعهد  و به آن هدانست

ب تنوع موجف مختل تنوع فرهنگ اقوامخواهد کرد. همچنین ، حسی آشنا در کالبد فضا ایجاد  مبتنی بر فرهنگ معماری طراحی .4

 خواهد شد . ما معماری

 نسانا اعتالی جایگاهموجب  مذهبی در کانون تعامالت شهری اماکنارتقای جایگاه و  خواهد بود اسالم مبنای هویت شهر ایرانی .5

 . خواهد شد

   . داشتجامعه را خواهد  فرهنگی های رفع گسستکمک به توانایی و  کردههای رفتاری مناسبی ایجاد هنجار آینده معماری .6

 

 

 : هنر و اندیشه، زندگی (  ب

 

هدف نهایی زندگی اسالمی است پس معماری « کمال » است وچون  معنویمطالبه مردم از حکومت اسالمی ایجاد بستر زندگی  .1

 تاثیر مطلوب خواهد گذاشت .در رفتار او ، ظرف و فضای زندگی انسان  بسان معماری خواهد بود . همچنینکمال گرا  آینده ما

انی نائل خواهیم ایر زندگی در کالبد معماری نوین معرفی سبک به در مفاهیم عمیق اسالمی ملاو تبررسی سبک زندگی ایرانیان  با .2

 . شد

 معمار حکیم ورحض نیاز به رشد و تعالی  معماری فلسفه ،حکمت و اندیشه ریشه های هنر معماری هستند بنابر اینبا توجه به اینکه  .3

 اندیشمند و تحول آفرین خواهد داشت .  ،

 . خواهد پرداختبا ابزار زدگی  و معمار ایرانی ضمن توجه به ارتباط ذاتی علم و تکنولوژی ، به مقابله معماری هنر علم است .4

 

 

 :سانه رج (  

 

 خواهد شد .ابزار فرهنگ ساز موجب  ارتقا هویت و تربیت جامعه  رسانه به عنوان و همچون یکمعماری زبان مردم  .1

 اتفاق افتد . درک مشترکی میان اصحاب رسانه و معماران ایجاد خواهد شد تا شورای هماهنگی رسانه و معماری .2

و  نانسا افزایش توجه به محیط زیست ،شناساندن و احیای جایگاه و اهمیت نقش معمار و معرفی معماری مطلوب  رسانه موجب .3

 قوق و وظایفشاننسبت به ح ، ایجاد حساسیت عمومی مصرف بهینه انرژی ، تغییر در نگرش و سلیقه جامعه ، افزایش فرهنگ گفتگو

 خواهد بود .معمارانه به سطح عموم جامعه  و بیداری ، بازگشت خود آگاهی
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 « فرآیند تولید» 

 مدیریت ، تولید و نظارت

 

 

  و تولید مدیریتالف ( 

 

 تخصیص متوازن بودجه وودولت و نهاد های رسمی ضمن رصد مسایل مهم با استقرار نظام مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک  .1

  رسیدن به چشم اندازی مطلوب معماری ایران تالش خواهند کرد مسیردر ، امکانات

   شد .د هخوامستقر  درکل فرآیند تولید، کارآمد و آشنا با معماری  و شهرسازی  دلسوز، نظام پایش و انتخاب مدیران شایسته  .2

   خواهند ماند .چشم اندازها ، اهداف و سیاستهای کالن و دستگاهی پس از تغییر مدیریتها ثابت  .3

 با کمک تکنولوژی های پیشرفته و تربیت مجریان در کلیه سطوحجهت ارتقا کیفیت ، افزایش سرعت و دقت تولید  مدیریت ها .4

   د .د نمونفنی اقدام خواه

ساماندهی شده و قوانین الزام آوری جهت حضور متخصصین در فرآیند کیفی ، تولیدات انبوه ساختمانی با کمک ضوابط استاندارد  .5

  .  و اجرایی خواهد شد مصوبسازی تولید ، 

ینه های فکر با هدف بررسی و انتخاب تخصصی گز هایاتاق هایی منظم و موثر ارتقا یافته و ه کمک برنامهکارفرمایان بدانش سطح  .6

 .  کارفرما ایجاد خواهد شد هایدستگاه برتر و اصالح روند تصمیم گیری در

 واهد افتاد اتفاق خ گیراو فر برنامه ریزی های کالن به کمکمیان نهادهای آموزشی ، اجرایی و نظارتی  یو موثر ساختارمندارتباط  .7

ای فرهنگی هتدوین طرحهای جامع و تفصیلی شهری و هادی روستایی منطبق با چشم انداز کالن معماری کشور و با توجه به هویت .8

  .    انجام خواهد پذیرفت و اقلیمی مناطق مختلف

تخصصی شده و از بکار گیری افراد غیر متخصص  مدیریت ، برنامه ریزی ، طراحی ، اجرا و نظارت کامال فرآیند تولید شامل .9

 جلوگیری خواهد شد

  با افزایش یکپارچگی و ارتباط مستمر میان متخصصین سطح مشارکت ایشان در تصمیم گیری های کالن ملی ارتقا خواهد یافت .1۳

 

 

 

 نظارت و ارزیابیب (  

 

 م خواهد پذیرفت .ط دستگاه های متولی انجاتوسکنترول و ساماندهی عوامل واسطه میان تولید کننده و مصرف کننده   .1

دستگاه های نظارتی مطابق با تاکیدات دین مبین اسالم و لزوم اتخاذ سیاست های اقتصاد مقاومتی، از شاخصه های ارزیابی الزم  .2

اقلیمی  فاوتهایاستفاده خواهند کرد . همچنین از موضوعاتی مثل معماری پایدار و ت ابله با تجمل گرایی و مصرف زدگیجهت مق

  .ارزیابی استفاده خواهد شد تعیین شاخص هایو تنوع های زیستی در ساختار

فاده و طراحان موفق در سراسر کشور است ، کارفرمایان در فرآیند نظام های ارزیابی از تاثیرات مطلوب تشویق مدیریتها ، مجریان .3

تهای فراگیر و ارتقای فرهنگ مشارکصنفی و مردمی در حوزه  نظام سنجش ملی با هدف بسیج نهاد های از خواهد شد . همچنین 

 .  جهت بهبود کیفیت طراحی ، ساخت و نظارت از این تشکالت حمایت خواهد شدشده و  ستفادهنظارت همگانی ا

واهند خ نهادهای نظارتی مستقل در سه حوزه سیستم های کنترلی ، ابزارهای کنترلی و ضمانتهای اجرایی موثر، مورد تقویت قرار .4

 .  گرفت
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 « قوانین» 
 

 

 

 

اکثریت جامعه نخبگان و خبرگان معماری  با مراجعه به نظرمعماری  سند چشم اندازدستگاه های قانون گذار جهت تحقق اهداف  .1

 خواهند کرد .اصالح  ایجاد و یا را مورد نیازتخصصی قوانین  و دانشگاهی

 مصوبات شورای عالی شهر سازیو انجام شده معماری مطلوب آینده اصول  باو سایر قوانین در جهت انطباق تغییرات مقررات ملی  .2

 .  تطبیق خواهد شد اسالمدین مبین با منظر 

و  اخت بناهای دولتیس ای ضوابط ویژهبا تدوین قوانین دستگاه های رسمی و دولتی در این حوزه با یکدیگر هماهنگ شده و  .3

  . بودخواهند  استفاده از مصالح و تکنولوژی داخلی ملزم به ، حکومتی

فی سازی کی ، سالم سازی قوانین مالی ، در نهاد های قانون گذاریا حذف قوانین اشتباه  تاثیر بازخورد اجرای قانون و امکان اصالح .4

به عنوان اصول مهم ، مورد توجه قانونگذار  خصوصی و عمومی از حریمو صیانت پاسداری و  قوانین و تدوین قوانین کیفی سازی

 گیرد . قرار می

 صریجاد هماهنگی و زیبایی سیمای بای و شهری منظر ارتقای سطح کیفی و کمی، احیای بافت های تاریخی  کارآمد جهتی قوانین .5

رای برخورد بموثر قوانینی  انجام پذیرفته و معلولین مرتبط باقوانین و ضوابط جدی به اجرای توجه  همچنین خواهد شد .تدوین 

    . خواهد شدجدی با متخلفین وضع 

 .مورد توجه و تاکید قرار خواهد گرفت و پایبندی به آن به عنوان یک قانون ملی  تدوین شده مرامنامه معماران و شهرسازان .6
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 « اقتصاد» 

 

 

 . خواهد شدتبدیل  محصول فرهنگی و هنری یک و به خارج شده از بورس کاالی سرمایه ای در آینده معماری  .1

 افزایش بودجه عمرانی متناسب با نیاز ،تامین منابع ملی برای توسعه عدالت در مناطق محروم  برنامه ریزی ، مدیریت و یادولت  .2

   در راستای آرمان عدالت خواهی حرکت خواهد کرد. های آمایش سرزمینبرنامه و توجه عملی به  واقعی کشور

 و ، نظام تعلیم و تربیت ، ارتقا سطح تکنولوژی ساخت مصالح  توسعه فضاهای عام المنفعه در هدفمند سرمایه گذاریبا دولت  .3

  . داشتخواهد به رشد و توسعه متوازن این موارد اهتمام  آنها  صنایع وابسته و کمک به صادرات

یکی از راهکارهای مهم اقتصاد  به عنوان و هدایت بخش خصوصی اقتصاد مولد در تولید ساختمان حمایت ازدولت به سیاست  .4

صرفه  توسعه و ترویج فرهنگاقدام به  بر اقتصاد غیر رسمی تولید ساختمانبرنامه ریزی و نظارت  و با نمودهتوجه ویژه مقاومتی 

 و اخلیدفرهنگ استفاده از تولیدات  گسترشتشویق استفاده از انرژی پاک و  با ین نهاد های ذیربط. همچن کردخواهد  جویی

د نواهخ ، حفاظت از سرمایه های ملی به ارتقا توسعه اجتماعی و فرهنگی به موازات توسعه اقتصادی و علمی در صنعت ساخت

  پرداخت .

مقاومتی در تولید مسکن ، سیاستها و برنامه های عملیاتی را در سه سطح زود دولت و مجلس شورای اسالمی برای استقرار اقتصاد  .5

  د کرد .نبه کلیه دستگاه های مرتبط ابالغ خواهالنی مدت تدوین و تصویب نموده و بازده، میان مدت و طو

ادی تولید ساختمان  ده اقتصو افزایش سهم تاثیرات کیفی بر ارتقای باز کیفیت معماری بر حوزه اقتصاد گذاری تاثیر نحوه بررسی .6

 .مورد توجه نظام برنامه ریزی اقتصادی خواهد بود  به عنوان یکی از الزامات مهم

بط سایر نهاد های مرت و شهرداری ها سازمانها ،مراکز آموزشی ،  درشفاف سازی رفتار اقتصادی و  مالیسالم سازی و کنترل جریان  .7

 خواهد شد .تبدیل به یک مطالبه عمومی  و شهرسازیبا حوزه معماری 

 ، هر سازیشو  شهری ، طراحی شهری برنامه ریزی در سطوحفضاهای اقتصاد شهر  توزیع و عادالنه توسعه متوازناتخاذ سیاست با  .8

  خواهد رسید . به انجامپویایی اقتصادی  جهت الزم مقدمات

     خواهد شد .کمک  درآمد زایی از بافتهای تاریخی سطحفزایش به اافزایش توریست فرهنگی  های سیاستبا تدوین  .9

به عنوان یکی از مهمترین شیوه های اصالح و علمی کردن فرآیند ساخت «  ساخت » و « سرمایه » در میان دو حلقه « تخصص »حلقه  .1۳

 . شود میای میان عوامل آن ایجاد  رقابت سازنده ،نظارت کامل و جامع بر تولید شد و با  داده خواهدقرار 

  یه عوامل ساخت ، انجام خواهد شداقتصادی در میان کل و درآمد های و تسهیم عادالنه منافع  تنظیم سود متعارف در تولید مسکن .11

به عنوان یکی از جدی ترین روشها برای کنترل و قیمت گذاری عادالنه ساختمان مورد  ساماندهی نظام عرضه و فروش ساختمان  .12

  توجه دولت قرار خواهد گرفت . 

م در تسهیالت الزو ارائه برنامه ریزی   صادرات محصوالت ، تکنولوژی و خدمات طراحی به کشورهای اسالمی توجه به اهمیتبا  .13

  پذیرد . خصوص انجام می این

 

 

 

 

 


