
 

 :چیست و نحوه شرکت در آن Dezeen جایزه معماری

 چیست؟ DEZEEN جایزه معماری

 .اکنون در سومین سال خود است Dezeen جایزه معماری

های جهان، فضای داخلی و طراحی و همچنین استودیوها و افراد این مجموعه بهترین معماری

 .کندترین اثر را معرفی میمعمار و طراحان برجسته

، مشهورترین و تأثیرگذارترین وبسایت معماری و طراحی معماری جهان Dezeen جایزه معماری

 .باشدمی

 شرکت کنیم؟ DEZEEN چرا در جایزه معماری

های برجسته از معماری و طراحی جهان داوری توسط هیئت متشکل از چهره Dezeen جایزه

 .شودمی

 .ای هستسابقهدارای اعتبار و دستاورد بی Dezeen این بدان معنی است جایزه

 .شودمنتشر می Dezeen برندگان در وبسایت تمام لیست

 .شودها به اشتراک گذاشته میبرنامههای اجتماعی بزرگ و مخاطبان خهمچنین از طریق رسانه

 .هدف این است که شناخت قابل توجهی را برای دانشجویان موفق به ارمغان بیاورد

 Dezeen جایزه توانند این واقعیت را تبلیغ کنند که از برندگاناستودیوهای کوچک و برنده می

 .هستند

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-dezeen/


 

 .کنندعالوه بر این، برندگان یک جایزه و گواهی دریافت می

 چیست؟ DEZEEN تفاوت جایزه

 .متفاوت است Dezeen جایزه اما دارد وجود  جوایز معماری و طراحی زیادی

های کوچکتر و جلوگیری از تسلط بر برای جذب استودیو Dezeen های پایین ورودیقیمت -1

 .اندهای بزرگ که توانایی ورود به چند دسته را دارند، طراحی شدهبندی شرکتدسته

با دقت مورد بررسی قرار گرفته است تا اطمینان حاصل شود که  Dezeen ارهای داوریمعی -2

مندی از کاربران و محیط زیست های برنده نه تنها زیبا و ابتکاری هستند بلکه در جهت بهرهپروژه

 .کنندتالش می

Dezeen یا  تواند مواردی از جمله تأثیرات اجتماعیاعتقاد دارد که طراحی خوب امروز می

 .پایداری را نادیده بگیرد

 .هایی هستند که تفکر مثبت را در این زمینه گنجانیده استولی داوران به دنبال پروژه

 .شودبندی هایی برای معماری، فضای داخلی و طراحی میشامل دسته Dezeen جوایز -3

های در زمینه یک بررسی جامع ساالنه از بهترین کارها Dezeen این بدان معنی است که جایزه

 .اصلی طراحی سه بعدی است

 :DEZEEN 2020 هیئت داوران

شخصیت برجسته  75المللی متشکل از توسط یک هیئت بین Dezeen 2020 جایزه معماری

 .از معماری و طراحی جهان داوری خواهد شد

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-dezeen/


 

 Dezeen 2020 از داوران جایزه فرشید موسوی به همراه نورمن فاستر

 

 

 داوران به دنبال چه هستند؟

https://ostovarsazan.com/%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1/
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 .ها، داوران به دنبال مطالب متناسب با سه معیار هستندبندی پروژهبرای دسته

 رسد شگفت انگیز است؟زیبا: به نظر می

شناسی، جزئیات خوب گیری زیباییدانیم که زیبایی ذهنی است اما قضات ما به دنبال سختما می

 .و استفاده خوب از مواد هستند

 کند؟ای را به روشی جدید برطرف میگیرد یا مسئلهنوآورانه: آیا این تفکر اصلی را در بر می

راع کند بلکه به دنبال شواهدی از منظور ما این نیست که هر ورودی باید ماشین را دوباره اخت

 .های جدید خواهیم بودرویکردهای تازه و ایده

 سودمند: آیا برای مردم و هم برای سیاره زمین مفید و قابل توجه است؟

 .پروژه شما برای نجات جهان نیست بلکه باید احترام و توجه کاربران و محیط زیست را نشان دهد

های هایی هستند که از نظر پروژهران به دنبال طراحان یا شرکتهای استودیویی، داودرمورد رده

تکمیل شده، موفقیت در کسب و کار، رضایت مشتری و تأثیر مثبت، دید و موفقیت باالیی را نشان 

 .دهدمی

آنها همچنین باید حداقل دو پروژه تکمیل شده را مطابق با سه معیار داوری ذکر شده در باال، و 

های شرکت )مثالً تنوع، رفاه و های مدیریتی مسئول و سیاستن شواهد از شیوههمچنین نشان داد

 .آموزش( ارائه دهند

  DEZEEN: بندی جایزهدسته

 .توانید برای شرکت کردن ثبت نام کنیددسته وجود دارد که می 42

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-dezeen/


 

 که اصلی هایبخش –دسته در هر یک از سه بخش معماری، فضای داخلی و طراحی  14

Dezee   پوشش میدهدآن را. 

 .دسته پروژه و دو دسته استودیو وجود دارد 12در هر بخش 

ترین اثر شش دسته استودیویی به طور خاص برای برجسته کردن معماران و طراحان برجسته

 .اندساخته شده

 .تجلیل خواهیم کرد Dezeen جایزه معماری همچنین از سه اثر ویژه

های معماری، طراحی داخلی و طراحی تقدیم م پروژهاین جایزه به بهترین پروژه از میان تما

 .شودمی

، این حق را دارند تا ادعا کنند که بهترین اثر را در زمینه Dezeen سه برنده اصلی جایزه بزرگ

 .اندمعماری، طراحی داخلی و طراحی خلق کرده

اختصاصی در  هایشان در پستینامه دریافت خواهند کرد و پروژهآنها یک جایزه ویژه و گواهی

 .منتشر خواهد شد Dezeen وبسایت

 

https://www.dezeen.com/awards/
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-dezeen/


 

 DEZEEN 2019: تصاویر آثار برندگان جایزه معماری

 :در بخش معماری Dezeen جایزه معماری آثار برندگان
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 :در بخش طراحی داخلی Dezeen جایزه معماری آثار برندگان
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 :در بخش طراحی Dezeen جایزه معماری آثار برندگان
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 :در بخش استودیو Dezeen جایزه معماری آثار برندگان

 

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-dezeen/


 

 

 

 

 استوارسازان کاری از گروه آموزشی
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