
واحدی و مسكونی  شده پس از انقالب در چهار گروه عمومی، بازسازی، مسكونی تك های ساخته تمام پروژه

اند، مجاز به شرکت در رقابت سال جاری  های قبل جايزه معمار شرکت نكرده آپارتمانی در ايران که در دوره

معماری داخلی، اگر دخل و تصرف در های  گیرند. پروژه هستند و در چهار گروه جداگانه مورد ارزيابی قرار می

های  اجزای ثابت فضای آنها صورت گرفته باشد، امكان شرکت در گروه بازسازی را خواهند داشت. اما پروژه

 مرمتی مجاز به شرکت در رقابت نیستند.

 

 داوری معیارهای

 ها مدنظر قرار خواهند گرفت: معیارهای عمومی زير در داوری تمامی پروژه

 نوآوری در طراحی و نوآوری در کاربرد مصالح و فناوری ساختمان خالقیت و -

نظر ابعاد   های اقتصادی، شرايط خاص سايت از جمله: محدوديت مواجهه خالقانه با مشكالت خاص پروژه از -

 های فنی و... ويژه در شهرها(، دشواری های قانونی )به ضوابط و رويه  ها، و اندازه

 جزئیات دقت و نوآوری در طراحی -

 محیطی و تعهدات اجتماعی های زيست ارزش  توجه به محیط پیرامونی و شرايط اقلیمی، -

کدام از موارد فوق  طريق مشخص کردن امتیاز آن در هر مورد هر پروژه نه از بديهی است که قضاوت نهايی در

 گیری از امتیازات، که با قضاوت درباره تمامیت آن صورت خواهد گرفت. و معدل

 

 اورید

نهايی،  های نیمه های گذشته شامل چند مرحله حذف و انتخاب برای گزينش پروژه روش داوری همچون سال

   نهايی و برندگان در هر چهار گروه خواهد بود.

 

 جوايز

ريال است که بنا به صالحديد داوران بین برندگان چهار گروه تقسیم خواهد  000/000/000مبلغ کل جوايز 

 شد.

 

 در جايزه معمار نحوه شرکت

 جز به) A3 شده در صفحات بايست مدارک خود را پرينت کنندگان می شرکت نخست همه   در مرحله -۱

 مقرر موعدهای در شده سیمی صورت به( باشد بايد A4 صفحه دو در حداکثر که پروژه شرح صفحه

 های مسكونی  شهريور برای طرح ۳شنبه  الف(

 های بازسازی  طرحشهريور برای  ۴يكشنبه  ب(

 های عمومی  شهريور برای طرح ۵دوشنبه  ج(

تر از میرداماد، نرسیده به بزرگراه همت،  بعدازظهر به آدرس مجله در خیابان شريعتی، پايین ۴تا ساعت 

 .بفرستند(  ۰ - ۰0۴00۴۶0  و دورنگار:  )تلفن 0، طبقه دوم، واحد0کوچه ديباج، پالک



 شماره نشانی، طراح، نام پروژه، نام. نشود ذکر طراحی دفتر و طراح نام A3 های پرينت از کدام هیچ روی •

 .شود نوشته پاکت روی و A4 پروژه شرح صفحه در دورنگار و تلفن

 

 

 اند از: مدارک الزم عبارت

 :زير موارد شامل باشند خواندن قابل راحتی به که حروفی با A4 ـ شرح پروژه حداکثر در دو صفحه الف

 طراحی معماری، سازه، تأسیسات و... و همچنین مجريان اصلی پروژه تیم •

 برداران بهره و کارفرما مشخصات •

 دقیق نشانی و کروکی با پروژه محل •

 جزئیات ذکر با بنا کاربری •

 کلی طور به بنا تأسیسات و سازه •

 پروژه زمین و زيربنا سطوح •

 طراحی ايده •

 اجرا  خاتمه و شروع سال •

 پروژه مزايای و ها نوآوری •

 الزم نیست. CD مرحله اين در •

 

 

 های بازسازی بايد توضیحات اضافی در موارد زير ارائه دهند: طراحان پروژه

 بنا فعلی و قبلی کاربری •

 مداخالت محدوده •

 بازسازی از قبل بنا وضعیت •

 موجود بنای های ارزش ترين مهم •

 بنا  اولیه تأسیسات و سازه •

 

 

 ها برای هر چهار گروه ـ تصاوير و نقشه ب

 اطراف محیط در بنا موقعیت دهنده نشان پالن •

 اصلی طبقات پالن •

 اصلی نماهای و مقاطع •

 مهم جزئیات و ساختمان خارجی و داخلی اطراف، محیط در ساختمان دهنده نشان تصاوير •

 ند.ک تسهیل را پروژه درک که نموداری يا طرح تصوير، هرگونه •

 بايست تصاوير وضعیت بنا را قبل و بعد از مداخله نشان دهند. های بازسازی می پروژه



  
شهريور مدارک رسیده را بررسی و مواردی را که  ۱۱و  ۱0در مرحله نخست هیئت داوران در روزهای  -۰

  نهايی راه نیمههای باقیمانده به مرحله  کنند. پروژه شوند مشخص می نظر آنها در مرحله نخست حذف می از

 يابند. می
  
( CD ها و بايست مدارک پروژه خود )شامل: شیت اند، می نهايی راه يافته همه طراحانی که به مرحله نیمه -۳

 ۱های بازسازی در روز يكشنبه  طرح  شهريور، ۳۱های مسكونی در روز شنبه  طرح  را مطابق جدول زمانی:

بعدازظهر به آدرس مجله در خیابان شريعتی،  ۴هر، تا ساعت م ۰های عمومی در روز دوشنبه  مهر و طرح

  و دورنگار:  )تلفن 0، طبقه دوم، واحد0تر از میرداماد، نرسیده به بزرگراه همت، کوچه ديباج، پالک پايین

 .بفرستند(  ۰ - ۰0۴00۴۶0

متر  یتسان ۰0×۵0 ابعاد به (Foamboard) فوم روی بايست می توضیحات و ها عكس ها، نقشه همه •

  (.نشود استفاده PVCو به صورت عمودی چسبانده شوند )حتماً از صفحات چوبی و  صفحه( ۵)حداکثر 

 و تلفن شماره نشانی، طراح، نام پروژه، نام. نشود ذکر طراحی دفتر و طراح نام ها شیت از کدام هیچ روی •

 .شود نوشته پاکت روی دورنگار

• CD فرمت با متن حاوی Word ۳00 های و نقشه ، تصاويرDPI فرمت با JPEG يا TIF. تصاوير اين از 

 .شود می استفاده برندگان و ها فینالیست فیلم تهیه برای

 .شود ارسال جداگانه های پاکت در( مشاور) معمار يك به متعلق متعدد های پروژه •

 

 

 اعالم نتايج داوری و اعطای جوايز

 .شد خواهد برگزار ۱۳۴۰ مهرماه ۶Vو  ۰نهايی در روزهای  هنیم مرحله به يافته راه های پروژه داوری •

 شد، خواهد اعالم متعاقباً آن برگزاری محل که مراسمی طی ۱۳۴۰ مهر ۱۰ در دوره اين برندگان جوايز •

  .شود می اهدا

سايت مجله به توانند با دفتر مجله تماس بگیرند يا به  معمار می  عالقمندان برای اطالعات بیشتر درباره جايزه

 .نمايند مراجعه مجله کانال يا info@memarmagazine.com نشانی
  

پذيرفته   خواهشمند است فراخوان را دقیقاً مطالعه فرمايید. اگر مدارک ديرتر از ساعت مقرر به دفتر برسد،

شود و تغییرات بعدی پذيرفته  می که تحويل گرفته شده چاپ شود. مدارک و اطالعات به همان شكلی  نمی

 شود. کنندگان بازگردانده نمی نخواهد شد. مدارک ارسالی به شرکت
  

 ۱۳۴۰ داوران جايزه معمار

 

 التحصیل رشته معماری از دانشگاه يو اس ال آمريكا، در زمینه  ساز و نقاش، فارغ ، معمار، مجسمه۱۳۳0متولد 

mailto:info@memarmagazine.com


 نمهرداد ايروانیا

توان به پارک باغ بلند،  های معماری او می نگاری و ساخت فعال است، از جمله پروژه ، منظره طراحی ساختمان

 اتاق ساختمان ،۱ -۱۶های مسكونی  منظره شهری دروازه قرآن، ساختمان اداره گاز استان فارس، خانه

 .کرد اشاره سبز سرزمین مجموعه و خوان هفت رستوران مجموعه و تاروپود  موزه بازرگانی،

( شیراز شمالی ورودی) قرآن  دروازه منظر طراحی برای را (MAA) ماربل معماری  جايزه ۰00۰ سال در 

و  ۰۴آقاخان بوده است. او با دانشگاه آزاد از سال   در چهار دوره کانديد دريافت جايزه همچنین. گرفت

  همكاری دارد. دانشكده حافظ با تدريس دروس معماری معاصر و تاريخ معماری

 

 رضا علی آبادی

 تحصیالت ۰000، سال ۱۴۴۴آموخته معماری از دانشكده هنرهای زيبای دانشگاه تهران در سال  دانش

دفتر  ۰0۱0ای، در سال  گیل به پايان رساند و پس از کسب مجوز کار حرفه یلی را در دانشگاه مكتكم

 برگزاری اشیا، تا ها ساختمان طراحی از دفتر کار دامنه کرد، تأسیس تورنتو در را Rzlbd «معماری بوتیك»

 .گیرد برمی در را rzlbdPOSTعنوان با ای مجله انتشار و نمايشگاه، و چیدمان

توان به جوايز متعددی که  های مختلف، می برای شناخت کیفیت شاخص کارهای اين استوديو در مقیاس

و دو جايزه از انجمن معماران  ۰0۱۰معماری امريكا المللی  کسب کرده اشاره کرد، از جمله جايزه بین

نشريه  ۰0های داخلی و جهانی نیز به نمايش گذاشته شده و در بیش از  اونتاريو. کارهای اين دفتر در عرصه

سازی برای آينده  های خانه هايی مثل معماری میكرو، ايده آبادی به پژوهش در زمینه اند. علی به چاپ رسیده

 او کارهای نگاری تك اخیراً Artifice شهرسازی همچون تراکم عالقمند است. انتشارات انگلیسیو ديگر ابعاد 

 ت، منتشر کرده است.اوس گذشته سال هفت کارهای بر مروری که را

 

  Zdeněk Fránek |زدِنیك فرانِك 

دانشگاه آموخته رشته معماری از دانشكده معماری  در بوسكويچ، جمهوری چك، دانش ۱۴0۱متولد سال 

دفتر معماری فرانِك را تأسیس کرد. او عالوه بر تدريس در چندين دانشكده  ۱۴۶۴فنی برنو، در سال 

های  ه معماری دانشگاه فنی لیبرِک بوده است. کارهای او در نمايشگاهدانشكد رئیس ۰0۱۰ معماری، سال

سی پكن، و چند شهر ديگر  سی اند، از جمله خانه هنر برنو، گالری سی متعددی به نمايش گذاشته شده

جمهوری چك. در حال حاضر، عالوه بر طراحی و تدريس در دانشگاه، مقاالتی در جمهوری چك و 

هايی نیز در شهرهای ديگر از جمله دهلی نو، گِنت، و سانتیاگوی  کند. او سخنرانی کشورهای ديگر منتشر می

 شیلی داشته است.

 

   محمدرضا قدوسی

آموخته دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی است. دارای سابقه کار  ، دانش۱۳۵۵متولد سال 

های جامع مسئول بوده است. او که از مؤسسان استوديو زاو در سال  در ايران، کانادا و عراق است و در طرح

را پیش « ضای زندگی بهترمديريت مصرف منابع برای داشتن ف»است، اکنون با همكاران، ديدگاه  ۱۳۶۵



 نیويورک روزنامه منتخب جمله از است، کرده کسب المللی بین و ملی جايزه چندين تاکنون «زاو»  برند.  می

و جايزه معمار. از قدوسی مقاالت متعددی در مجالت  ۰0۱۰فريتز هوگر  جايزه منتخب ،۰00۴ سال تايمز

 ايرانی و خارجی چاپ شده است.

 

  شامیل محمدزاده

با همكارى با  ۱۳۴0اى را از سال  آموخته معماری از دانشگاه شهید بهشتی، فعالیت حرفه ، دانش۱۳۰۴متولد 

سار،  وزارت مسكن و شهرسازى، مهندسان مشاور نقش جهان، مهندسان مشاور گنو، مهندسان مشاور بن

 عالوه بر دفتر شخصی اش آغاز کرد.

(، سالن چندمنظوره AFC )برنده رتبه اول استاديوم سبز از سوىِهزار نفرى يادگار امام تبريز  ۵0استاديوم 

هزار نفرى نقش جهان اصفهان، محصول همكارى او به عنوان طراح ارشد با  ۰۵بانوان تبريز و استاديوم 

مهندسان مشاور آرتك تا امروز است. در طراحی مسابقه پديده کیش با مهندسان مشاور شیردل و همكاران 

 ۴00ل(، مسابقه مرکز فرهنگى سمرقند ازبكستان، طراحى باغ موزه حصار کاخ سعدآباد، هتل )برنده رتبه او

 اتاقى صنايع و معادن و ساختمان کنترل مرکزى کارخانه سیمان بوشهر همكاری داشته است.

(، ساختمان تحقیقاتى فرا افرند در پارک ۶0ساختمان ادارى آقاى مغزى )رتبه پنجم جايزه معمار سال 

 (، محصول نگاه شخصى اوست.۶۰هاى تحقیقاتى سال  ورى پرديس )رتبه اول جايزه ساختمانآ فن

سال تدريس در دانشگاه آزاد و داوری در مسابقات معمارى از جمله جايزه معمار و جايزه  ۱0او سابقه 

 را دارد. ۴۵معمارى داخلى 

 


