
 

 شرکت کردن؟؟ WAF ها از ایران در فستیوال جهانی معماریکدام پروژه

 :WAFفستیوال جهانی معماری

ای است که یکی از رویدادهای مهم معماری و تنها جشنواره WAF فستیوال جهانی معماری

 .باشدهای تلویزیونی میها وحضور شبکهشامل جوایز، داوری زنده، کنفرانس

که هرساله با حضور معماران بزرگی از سرتاسر جهان برگزار  WAF فستیوال جهانی معماری

 .شودمی

 .صصان طراحی داخلی استاین جشنواره یک رویداد سه روزه برای معماران و متخ

 :های طراحی بزرگی از سرتاسر دنیا نظیرحضور معماران و گروه

 این پیگیری برای را هیجان …و BIG ، گروه طراحیرافائل وینولی ،زاها حدید دفتر معماری

 .است کرده پیش از بیش جشنواره

 .شود تا یک آگاهی اجتماعی وسیع به معماران دهددر واقع این فستیوال بدین منظور برگزار می

 .تا یک نسل جوان از معماران را به شکل برجسته نشان دهد

 :شوندهای ارائه شده طیف وسیعی را شامل میامسال در این رویداد مهم معماری پروژه

، ، فضاهای اداریها، ایستگاههاهای کوچک، موزهخانه توان به مواردی نظیرکه به عنوان مثال می

 .کرد اشاره  …، درمانی وتجاری

شود و استفاده از اند طیف وسیع جغرافیایی را شامل میهایی که امسال شرکت کردهلیست پروژه

 .های جدید چشمگیر استعنصر آب و تغییرات اقلیمی در آنها به کمک تکنیک

https://ostovarsazan.com/%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%ad%d8%af%db%8c%d8%af/
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C
https://ostovarsazan.com/%d9%81%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-waf/


 
 .هایی به عنوان میراث شهری پدیدار شوندمکانهمچنین قصد دارد تا 

اند های کوچک قرار گرفتهبندی پروژهکنندگان با وجود اینکه در دستههای شرکتبسیاری از پروژه

 .اندبسیار تکنیکی و خاص طراحی شده

های جدید بدست دهد که بازار جدید و کمیسیونعالوه بر این به برندگان خود شانس این را می

 .های تلویزیونی نمایش داده شوندد و تحت پوشش رسانهآورن

ئه ابخش ار 31های آینده خود را در های تکمیل شده و یا طرحتوانید پروژهدر حال حاضر شما می

 .دهید

شانس خود را برای رقابت در یک صحنه بین المللی، بین نخبگان معماری و دریافت جایزه 

 .تحان کنیدام WAF فستیوال جهانی معماری افتخار

 قضاوت المللی بین داور 100 از بیش توسط اول مرحله در کننده در این مسابقههای شرکتپروژه

 .شد خواهد اعالم برنده 18 اسامی فستیوال این اصلی داوری گروه توسط نهایت در و

 .شودامسال در ماه دسامبر در لیسبون پرتغال برگزار می WAF فستیوال جهانی معماری

 :رفع تحریم معماران ایرانی تحریم و

 چیست؟ WAF جهانی معماری علت حذف نام ایران از فستیوال

 .است انگلستان کند دررا برگزار می WAF جهانی معماری فستیوال شرکتی که

 .کردندها علیه ایران، معماران کشور ما در این فستیوال ثبت نام میبا وجود تحریم ۲01۴تا سال 

 !شدهای مختلف به عنوان برگزیده معرفی میها در شاخههای آنگاهی هم طرح

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ostovarsazan.com/%d9%81%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-waf/


 

هایشان در ایران است، فعال اما در آن سال صفحه ثبت نام برای معماران ایرانی و کسانی که طرح

 .نشده است

 .این جشنواره ملیت ایرانی را از فهرست خود حذف کرده است 2015متاسفانه از سال 

پنل جدایی برای  WAF با به پایان رسیدن زمان ثبت نام با اعالم رسمی ۲017اما در سال 

 .معماران ایرانی جهت شرکت در این رویداد بزرگ سه روزه باز شد

های ایرانی که در سه سال از آنجایی که زمان ارسال آثار به پایان رسیده در آن قید شده که پروژه

 .بقه هستنداند مجاز به شرکت در مسااخیر ساخته شده

ای مورد نقد و بررسی قرار های و در بخش جداگانهای ایرانی توسط گروه داوری ویژهپروژه

 .رفتندگمی

شود و آثار ارسالی در رقابت اگرچه حضور ایران در این جشنواره بیشتر رقابتی ملی محسوب می

 .شوندالمللی شرکت داده نمیبین

 .ند نوید بخش فصلی نو در معماری ایران باشدتواولی حضور در این رویداد بزرگ می

 :WAFفینال فستیوال جهانی معماری

 WAF: نتایج این دوره بنابر اعالم سایت این فستیوال جهانی معماری

علیرضا تغابنی( ) دیگر دفتر معماری تهران، اثر” سدروس“در این رویداد جهانی ساختمان مسکونی 

 .شد WAF 2019 معماریجهانیفستیوال برنده های ساخته شده،در گروه پروژه

 

https://www.worldarchitecturefestival.com/
http://nextoffice.ir/
https://ostovarsazan.com/%d9%81%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-waf/


 

 

های ساخته شده محمدرضا قدوسی( در گروه پروژه) زاو شرکت معماران الریجان، اثر” ترا“ویالی 

 .شد WAF 2019 معماریجهانیفستیوال شایسته تقدیر در

 

 

 

 

http://www.zavarchitect.com/
https://ostovarsazan.com/%d9%81%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-waf/


 

 

های آینده؛ شایسته تقدیر نیز در گروه پروژه زادهفرشاد مهدی اثر” چشم تهران“ساختمان تجاری 

 .شناخته شد WAF 2019 معماریجهانیفستیوال در

 

 

 

 

 

https://a.artplus.co/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87/
https://ostovarsazan.com/%d9%81%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-waf/


 

 

 WAF 2018: های برنده و تقدیر شده از طرف فستیوال جهانیپروژه

 

 :WAF 2018 معماریجهانیدو پروژه از برندگان فستیوال

 

 

 

 

https://ostovarsazan.com/%d9%81%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-waf/


 

 ((مرکز اجتماعی صدرا))

 

 (علیرضا تغابنی) اثر دفتر معماری دیگر Guyim Vault خانه
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https://ostovarsazan.com/%d9%81%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-waf/


 

  WAF 2018: معماریجهانیگان تقدیر فستیوالشایسته

 پروژه مسجد ولیعصر تهران اثر شرکت مهندسان مشاور حرکت سیال

 

 معماری مدرسه ابتدایی نورمبین سمنان اثر دفتر معماری تجربه بنیادین

 

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از

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/
https://ostovarsazan.com/
https://ostovarsazan.com/%d9%81%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-waf/

