
 

 "AIA جایزه معماری"

 :AIA تاریخچه مراسم معماری

  AIA: جایزه معماری

 .ای معماری در آمریکاستترین سازمان حرفهبزرگ AIA موسسه معماران آمریکا مشهور به

های فنی و آموزشی معماری در تاکنون در توسعه قوانین و سیاست 1857این مراسم از سال 

 .ایاالت متحده آمریکا نقش اساسی ایفا کرده است

 .عضو دارد و در واشنگتن دی سی مستقر است 84000این سازمان نزدیک به 

نی اختصاص داده های مختلف معماری و طراحی مسابقات و جوایز گوناگواین موسسه در زمینه

 .هاستنیز یکی از این رقابت معماری است و جایزه افتخاری

گیرد که در زمینۀ معماری داخلی و طراحی شهری، سرآمد دیگران این جایزه به افرادی تعلق می

 .باشند

های کوچکی که از نظر دقت در طراحی و اجرا هر ساله پروژه (AIA) انجمن معماران آمریکا

 .کندشاخص باشد انتخاب می

معروف  The AIA Small Project Award کنند که بهای دریافت میها، جایزهاین پروژه

 .است

های بزرگ و طراحیهای این است تا نشان بدهد معماری تنها پروژه AIA هدف از جایزه معماری

 .شود با طراحی جزییات، یک شاهکار خلق کردپیچیده نیست، بلکه می

https://www.aia.org/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-aia/


 

این جایزه از افرادی که بخش قابل توجهی از کارشان تاثیر پایدار بر معماری را دارد، قدردانی 

 .کندمی

AIA شود که معماران مشهور جزوبه عنوان یکی از معتبرترین جوایز دنیای معماری محسوب می 

 .اندافرادی هستند که این جایزه را دریافت کرده

 :لیست افراد به همراه آثار

 فرانک گری

 

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9-%da%af%d8%b1%db%8c-frank-gehry/
https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-aia/


 

 فرانک لوید رایت

 

 رابرت ونچوری

 

https://ostovarsazan.com/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%84%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa/
https://ostovarsazan.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d9%86%da%86%d9%88%d8%b1%db%8c/
https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-aia/


 

 ریچارد میر

 

 ریچارد راجرز

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%db%8c%d8%b1/
https://ostovarsazan.com/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%b2/
https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-aia/


 

 زو پیانورن

 

 تادائو آندو

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b1%d9%86%d8%b2%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88/
https://ostovarsazan.com/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%af%d9%88-tadao-ando/
https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-aia/


 

 نورمن فاستر

 

 لویی کان 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1-norman-foster/
https://ostovarsazan.com/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-aia/


 

 لوکوربوزیه

 

 AIA 2020: المللیفراخوان دانشجویان برای مسابقه بین

 ®AIA CRAN و با حمایت (ACSA) های معماریاین برنامه که توسط انجمن دانشکده

 .اداره و در نظر گرفته شده است

های معماری دانشجویان باید در زمینه معماری، به صورت جداگانه یا تیمی، برای کشف شیوه

 .مسکونی در این چالش قرار بگیرند

ای را با توجه به زمینه و فرهنگ بومی، اما کامالً کشد تا خانهاین رقابت دانشجویان را به چالش می

 .کنند های قرن بیست و یکم طراحیآوری و ایدهمنطبق بر فن

 :راهنما و برنامه این دوره

 

https://ostovarsazan.com/%d9%84%d9%88%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b2%db%8c%d9%87/
https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-aia/


 
و حساس به  زیستمحیط  کننده یک رویکرد نوآورانه و خالق، منطبق باطراحی خانه باید منعکس

 .مسائل مربوط به فرهنگ بومی باشد

این پیشنهاد باید یک موقعیت مفهومی قوی در مورد مسکن و طراحی در یک بستر خاص اتخاذ 

 .کند

را کشف  (فضا) ریزی و توزیعای برای برنامهشوند تا رویکردهای خالقانهدانشجویان تشویق می

 .کنند

 .خصیص فضا باید متناسب با طرح و نیاز مشتری باشدت

 :برنامه داخلی

 2 اتاق خواب 

 )امکانات حمام )توالت، حمام 

 آشپزخانه برای تهیه غذا 

 جایی برای زندگی، آرامش و معاشرت 

 :معیار داوری در این دوره

 .ها باید به وضوح الزامات را مورد توجه قرار دهندارسال

ها باید پاسخ پیشنهادها به موارد زیر برای پرداختن به موضوعات خاص این چالش طراحی، ارسالی

 :را نشان دهند

 یک استراتژی مفهومی قوی که در یک طرح طراحی منسجم و یکپارچه حل شده است 

 درک خصوصیات فیزیکی سایت و آب و هوای محلی 

 گی ساکنانپاسخ قانع کننده به نیازهای جسمی، عاطفی و فرهن 

 درک واضح و روشن از مسائل تکنیکی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7
https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-aia/


 

 موضع آگاهانه در مورد سابقه بومی و تاریخی 

 AIA 2020: جوایز برندگان معماری

  دالر ۲۰۰۰جایزه نفر اول 

  دالر ۱۵۰۰جایزه نفر دوم 

  دالر ۱۰۰۰جایزه نفر سوم 

  دالری ۳۰۰و  ۵۰۰، ۷۰۰سه جایزه 

به  AIA 2021 و کنوانسیون ملی  AC21  2021 آثار ارسالی برندگان جوایز در نشست ساالنه

 .شودمسابقه نیز منتشر می کاتالوگ شود و در یکنمایش گذاشته می

 AIA 2020: برنده جایزه معماری

 .فورستنفلدبروک، آلمان است 1956نوامبر  7متولد  ولمارلون بلک

طراحی است که ، یک شرکت Marlon Blackwell Architects وی موسس و مدیر اصلی در

 .تأسیس شد Fayetteville در 1992در سال 

 .دریافت کرده است المللیبین جوایز داخلی و 150تاکنون بیش از  ولمارلون بلک

ل در فایتوی آرکانزاس ول استاد برجسته در دانشکده معماری و طراحی فی جونز در دانشگاهبلک

 .است

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF
https://en.wikipedia.org/wiki/Marlon_Blackwell
https://en.wikipedia.org/wiki/Marlon_Blackwell
https://en.wikipedia.org/wiki/Marlon_Blackwell
https://www.marlonblackwell.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Marlon_Blackwell
https://en.wikipedia.org/wiki/Marlon_Blackwell
https://en.wikipedia.org/wiki/Marlon_Blackwell
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B3
https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-aia/


 

 

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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