
 

 :2019های سال بهترین و زیباترین ساختمان

 :مقدمه

 :زیباترین ساختمان

 .ای برای معماری بودسال تاثیرگذار و پرحادثه 2019سال 

های مهندسی سازه در سراسر و نوآوری زیباترین ساختمان ترین طراحی،زیرا برخی از عجیب

 .نقاط جهان افتتاح شدند

ها را به خود دیده است که برخی از آنها مسکونی و برخی دیگر  ساختمان زیباترین 2019سال 

 .تجاری هستند

 .های عجیبی در سراسر دنیا وجود دارند که ظاهر آنها واقعا باعث شگفتی شدندساختمان

 .طراحی شده بود رونمایی شد زاها حدید در چین از جدیدترین فرودگاه که توسط

 .به بلندترین برج جدید قاره آفریقا خوشامد گفت ژوهانسبورگ

 .زیردریایی جهان باالخره درهای خود را به روی مهمانان هیجان زده باز کرد رستوران بزرگ ترین

های هنری رای کاربردهای عملی مثل آپارتمان و فرودگاه، یا برای خانههای جدید، چه بساختمان

ها، پتانسیل این را دارند که به نماد خالقیت و نوآوری تبدیل های فرهنگی مانند موزهو نمایشگاه

 .کنند شوند و شهر را زنده

 .اندنجام دادهانگیز این کار را اهای شگفتمعماران سراسر دنیا با ساخت ساختمان 2019در سال 
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 .اند و دیگران بر استفاده بهینه از فضابرخی بر مقاومت تمرکز کرده

 .انگیز استنظیر و شگفتنقطه مشترک آنها بکار بردن هنری بی

های سال را از نظر المللی برترین ساختمانکه هر ساله طی رقابتی بین «آرک دیلی» وب سایت

 .کندکاربران این سایت اعالم می

 .بندی مختلف اعالم کردرا در چند دسته 2019 این وبسایت برندگان جایزه ساختمان سال

 .اندپروژه مختلفی که در این رقابت شرکت داشتند به عنوان برنده انتخاب شده ۴000از میان 

 2019های سال ترین و زیباترین ساختمانتصاویر عجیب

 :بهترین ساختمان ورزشی

 استریتمکا (Streetmekka) 

  :متر مربع ۳1۷0مساحت 

 مکان: ویبورگ در دانمارک 
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 :بهترین ساختمان آموزشی

 کتابخانه مایا سمیه 

  :فوت مربع ۵۳۴مساحت 

 مکان: کوپارگائون در هند 

 

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


 

 

 

 :بهترین ساختمان مسکونی

 های مسکونی آیندهبرج 

  :هزار متر مربع 1۴0مساحت 

 مکان: پونا در هند 

https://ostovarsazan.com/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


 

 

 

 :بهترین ساختمان صنعتی
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 کارخانه مک آالن 

 استریم هاربور و همکاران ریچارد راجرز :معمار 

 مکان: هایلند در انگلستان 

 

 

 :بهترین ساختمان تجاری
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 مجتمع تجاری تقاطع کینگ 

  :فوت مربع 9290مساحت 

 مکان: لندن در انگلستان 
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 :بهترین ساختمان خانه

 خانه غار آجری 

  :متر مربع 190مساحت 

 آن در ویتناممکان: دونگ 

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


 
 :بهترین ساختمان بهداشتی

 هایمرکز طب سنتی چینی وی 

  :متر مربع ۷9۸0مساحت 

 های در چینمکان: وی 

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


 

 :تالیتیبهترین ساختمان هاسپی

 هتل مورفئوس 

 زاها حدید :معمار 

  :متر مربع 1۴۷۸۶0مساحت 

 مکان: ماکائو در چین 

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%ad%d8%af%db%8c%d8%af/
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 :بهترین ساختمان فرهنگی

 موزه دون آرت 

  :متر مربع 9۳0مساحت 

 مکان: کیان هونگ دائو در چین 

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


 

 :بهترین ساختمان مقیاس کوچک

  ۴۵ای ساختمان (A45) 

  :متر مربع 1۷مساحت 

 مکان: شانداکن در ایاالت متحده آمریکا 

 

 :بهترین ساختمان کاربردی

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


 

 

 

 :نروژ – Under رستوران
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The Leonardoژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی ،: 

https://ostovarsazan.com/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


 

 

 :، پکن، چین Daxing المللیفرودگاه بین

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


 

 

 :ویمار، آلمان Bauhaus موزه

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


 

 

 :، وکسی، چینWuxi Taihuسالن تئاتر

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


 

 

Norra Tornenاستکهلم، سوئد ،: 

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


 

 

 :ملی قطر، دوحه، قطر موزه

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


 

 

Leeza SOHOپکن، چین ،: 

 زاها حدید : طراح
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 استوارسازان کاری از گروه آموزشی
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