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ﻣﺠﻠﮫ ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺎ
ھﺪف اﺷﺎﻋﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ھﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری ،ﺷﮭﺮﺳﺎزى و
ﺳﺎﺧﺖ و ﺻﻨﻌﺖ در ﺳﺎل  ١٣٧۶ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺷﻤﺎره ﻣﻌﻤﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮫ در ﺗﯿﺮﻣﺎه ١٣٧٧
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و از ﺳﺎل  ١٣٨٣اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﮫ ﺻﻮرت
دوﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﮫ ﻣﻌﻤﺎر از ﺳﺎل ١٣٨٠
ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎر را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮده
اﺳﺖ.

ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎر ٨۶

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ

ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ

ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎر

ﻣﺠﻠﮫ ﻣﻌﻤﺎر

ﺧﺮداد

١۶
١٣٩٠

داوران
● اﯾﺮج ﮐﻼﻧﺘﺮی :ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﻤﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ،ﻣﺆﺳﺲ و رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﮭﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺑﺎوﻧﺪ اﺳﺖ .ﺳﺎﺑﻘﮫ
ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺗﮭﺮان ،آزاد و ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ و داوری ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ھﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را دارد .ﮐﺎرھﺎی ﻃﺮاﺣﯽ او

ﺗﻠﻔﻦ و دورﻧﮕﺎر٢۶۴٠٠٩٨٠ - ٨٢ :

در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ رﺗﺒﮫ اول ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏeditor@memar-m.com :

ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎر
ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎر ٩٠

ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎر ٨٩

● ﻓﺮخ درﺧﺸﺎﻧﯽ :ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﻤﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺗﮭﺮان ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎرﯾﺲ
اداﻣﮫ داد .او در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎری آﻗﺎﺧﺎن اﺳﺖ .زﻣﯿﻨﮫ اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﮭﻨﺪس درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻮاﻣﻊ

ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎر ٨٨

اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﭘﺮوژه ھﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻤﺮاﻧﯽ را ھﻢ در اﯾﺮان ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﮫ و در ﭘﺎرﯾﺲ و ژﻧﻮ
ھﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری اﻧﺠﺎم داده

ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎر ٨٧

ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎر ٨۶

● ﻓﺮﯾﺎر ﺟﻮاھﺮﯾﺎن :ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮕﺰاس ﺑﺎ درﺟﮫ ﻋﺎﻟﯽ ،ﯾﮏ دوره ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را در داﻧﺸﮕﺎه MIT
ﻣﺠﻠﮫ ﻣﻌﻤﺎر
ﻣﻌﻤﺎر ٧٨

ﮔﺬراﻧﺪ و ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﮭﺮﺳﺎزی ﺧﻮد را از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎروارد ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﯿﺶ از  ٢۵ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎر در اﯾﺮان را
دارد و اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﮭﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﮔﺎم ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده .او ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ھﻤﺎﯾﺶ »ﺑﺎغ اﯾﺮاﻧﯽ«
و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻋﮑﺎﺳﺎن زن اﯾﺮاﻧﯽ« را در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ در ﺳﺎل  ١٣٨۵ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد

ﻣﻌﻤﺎر ٧٧

ﻣﻌﻤﺎر ٧۶

ﻣﻌﻤﺎر ٧۵

● ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺪﯾﺪار :ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﮭﺮﺳﺎزی از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ .ﺑﯿﺶ از  ٣٠ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﮫ ای در
زﻣﯿﻨﮫ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دارد و ھﻢ اﯾﻨﮏ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺎک اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻣﻮازات ﮐﺎر ﺣﺮﻓﮫ ای ،ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ

ﻣﻌﻤﺎر ٧۴

ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ھﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ

ﻓﺮﻣﮭﺎ
آﺑﻮﻧﻤﺎن
ﺗﻌﺮﻓﮫ ھﺎ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش

● ﻋﻠﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯿﺎن :ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻌﻤﺎری ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه وﺳﺖ ﻣﯿﻨﺴﺘﺮ و داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮ.ﺳﯽ .ال ﻟﻨﺪن ﺑﺎ درﺟﮫ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﺎﻧﺪه و در دو دﻓﺘﺮ ﻣﻌﻤﺎری  Architectspriceو  Dusek Design Associatesدر ﻟﻨﺪن ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﮭﺮان و ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری آزاد ﺗﮭﺮان را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮد دارد

1/3

/ﺟﺎﯾﺰه-ﻣﻌﻤﺎرme-mar.org/memarfa/1390/03/٨۶-

5/12/13

| ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎر ٨۶

ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن
● رﺗﺒﮫ اول :ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﭘﺎﯾﮑﺎر ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺎﻧﻞ در ﺷﮭﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺮﻧﺪ در ﺳﺎوه ،ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاﺣﯽ آراد ،ﺑﮭﺮام ﮐﻼﻧﺘﺮی
و ﮐﻮروش دﺑﺎغ

● رﺗﺒﮫ دوم :ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ اﺣﺴﺎن ﭘﻮد ،ﺷﮭﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﮑﻮھﯿﮫ ﻗﻢ ،ﻋﺒﺎس رﯾﺎﺣﯽ ﻓﺮد ،ﮐﺎﻣﺮان ﺣﯿﺮﺗﯽ،
ھﻮﻣﻦ ﺑﺎﻻزاده

● رﺗﺒﮫ ﺳﻮم :ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﺎﻟﯽ ﺷﺎپ در آﻣﻞ ،ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﯽ ارش ،ﭘﺎﻧﺘﮫ آ اﺳﻼﻣﯽ ،راﻣﺒﺪ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ
ﺷﺮاﻓﺘﯽ

● رﺗﺒﮫ ﭼﮭﺎرم :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﭘﻞ روﻣﯽ در ﺗﮭﺮان ،ﻣﮭﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎل ،ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ اﺳﭙﺮﯾﺪوﻧﻒ ،رﺿﺎ داﻧﺸﻤﯿﺮ

● رﺗﺒﮫ ﭘﻨﺠﻢ :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﻣﮭﺮﮔﺎن در ﺗﮭﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻣﻌﻤﺎری زاوﯾﮫ ،ﻣﺮﯾﻢ ﻋﻠﻮی و ﻣﮭﺪی ﻣﺮزﯾﺎری

ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺟﺎﯾﺰه
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● ﺳﻮﭘﺮﭘﺎﯾﭗ اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺳﻮﭘﺮ ﭘﺎﯾﭗ و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آن ،ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﮐﻔﯽ ،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و
اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آب ﺷﮭﺮی ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﯾﻮﭘﻮﻧﻮر آﻟﻤﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری اﺑﺰار ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت روﺗﻨﺒﺮﮔﺮ آﻟﻤﺎن

● آژﯾﺮاک ﺑﺮج :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری ﺳﻘﻔﮭﺎی ﮐﺎذب  OWAcousticnآﻟﻤﺎن در اﯾﺮان ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف
اﯾﺮان

● آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻓﺮم ﻣﺒﻨﺎ :ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ /ﻓﻠﺰی و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﭘﺮوﻓﯿﻞ و رﯾﻠﯿﻨﮓ XL24

● آورده ھﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﮐﺎرﯾﻨﺎ :اوﻟﯿﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭼﻮب در اﯾﺮان ،ﻣﺸﺎوره ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ،اﺟﺮا و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از
ﻓﺮوش

● وﮐﺎ اﯾﺮان ﮐﯿﺶ :ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﭘﯽ وی ﺳﯽ درب و ﭘﻨﺠﺮه

ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎر ٨۵

© esfandiar 2011

3/3

ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎر ٨٧

Esfandiar

/ﺟﺎﯾﺰه-ﻣﻌﻤﺎرme-mar.org/memarfa/1390/03/٨۶-

