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داوران

● ایرج کالنتری: 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 

در چندین مسابقھ رتبھ اول کسب کرده اند

 

 

 

● فرخ درخشانی: فارغ التحصیل معماری از دانشگاه شھید بھشتی تھران، تحصیالت 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

اسالمی 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

 

 

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

گذراند و فوق لیسانس معماری و شھرسازی خود را از دانشگاه ھاروارد گرفت. بیش از ٢۵ سال 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 ١٣٨۵ برگزار کرد

 

 

● محسن پدیدار: فارغ التحصیل معماری و شھرسازی از دانشگاه شھید بھشتی. بیش از ٣٠ سال 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

علمی دانشکده معماری دانشگاه شھید بھشتی ھم بوده است

 

 

 

● علی کرمانیان: تحصیالت معماری خود را در دانشگاه وست مینستر و دانشگاه یو.سی. ال لندن با درجھ ممتاز بھ پایان

رسانده و در دو دفتر معماری  Architectsprice و Dusek Design Associates در لندن کار کرده و مدیریت

گروه معماری دانشگاه آزاد تھران و عضو ھیئت علمی دانشکده معماری آزاد تھران را در کارنامھ خود دارد

 

 

مجلھ معمار برگزاركننده جایزه ساال نھ معمار با

ھدف اشاعھ اندیشھ و ھنر معماری، شھرسازى و

ساخت و صنعت در سال ١٣٧۶ تأسیس شد. نخستین

شماره معمار در قالب فصلنامھ در تیرماه ١٣٧٧

منتشر شد و از سال ١٣٨٣ انتشار آن بھ صورت

دوماھانھ بوده است. مجلھ معمار از سال ١٣٨٠

جایزه معمار را بھ صورت سالیانھ برگزار كرده

است.
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برندگان

● رتبھ اول: کارخانھ پایکار بنیان پانل در شھرک صنعتی پرند در ساوه، شرکت طراحی آراد، بھرام کالنتری

و کوروش دباغ

 

 

 

 

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

ھومن باالزاده

 

 

 

 

● رتبھ سوم: فروشگاه شالی شاپ در آمل، گروه طراحی ارش، پانتھ آ اسالمی، 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 اتصاالت 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 OWAcousticn آلمان در ایران، نماینده شرکت کناف

ایران

 

 

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

 

 

● 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
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