
 

 "المللی معمارانو اتحادیه بین UIA جایزه معماری"

 : UIAجایزه معماری

تحت عنوان اتحادیه  UIA (Union internationale des Architectes) جایزه معماری

 .المللی غیر دولتی است که نماینده معماران جهان استالمللی معماران، تنها سازمان بینبین

 .سوئیس تأسیس شد لوزان در 1948در سال  UIA جایزه معماری

میلیون نفر  3دبیرخانه عمومی آن در پاریس واقع شده است و در حال حاضر این اتحادیه بیش از 

 .عضو دارد

های سازمان ملل از جمله که توسط اکثر سازمان معماری این سازمان به عنوان تنها سازمان جهانی

و سازمان بهداشت جهانی و همچنین سازمان  UNCHS ،ESOSOC ،UNIDOیونسکو، 

 .شودتجارت جهانی شناخته می

 .رئیس فعلی آن توماس وونیر از آمریکا است

 UIA: برگذاری مراسم

 در رسمی مراسم یک طی جایزه برنده و شودمی اعطا یکبار سال سه  هر UIA جایزه معماری

 .گیردمورد قدردانی قرار می UIA معماران جهانی کنگره

گذاری در آن، اعتباری امیدوار بود تا با سرمایه UIA ، اتحادیه1984در ایجاد این تمایز در سال 

 .به دست آورد صلح های هنر، علم وهمانند جایزه نوبل در زمینه
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هایی که در طول این جایزه به معماری که در قید حیات است، به منظور تکریم اثر وی و کمک

 .شودعمر و کارش به مردم، جامعه و همچنین ارتقای هنر معماری کرده است، اعطا می

 :UIA 2017یبرنده مدال طال

معمار ژاپنی، را  تویو ایتو 2017در سال  UIA هیأت داوران مدال طالی اتحادیه جهانی معماران

 .به عنوان برنده مدال طال انتخاب کرد

برگزار  UIA مین کنگرهطی مراسمی در سئول و در جریان بیست و شش UIA جایزه معماری

 .شد

 

 UIA: برندگان پیشین مدال طالی

  1984حسن فتحی از مصر، در سال 
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  1987ریما پیتیال از فنالند، در سال 

 1990آ از هند، در سال چارلز کوره 

 1993، در سال ژاپن فومیهیکو ماکی از 

  1996رافائل مونئو از اسپانیا، در سال 

  1999ریکاردو لگوررتا ویلچیس از مکزیک، در سال 

 2002از ایتالیا، در سال  رنزو پیانو 

 2005در سال از ژاپن،  تادائو آندو 

  2008تئودور گونزالس د لئون از مکزیک، در سال 

 2011 سال در پرتغال، از آلوارو سیزا وییرا 

  2014مینگ پی از امریکا، در سال 

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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