
 

 "زندگینامه و معرفی آثار هادی تهرانی"

 :یهادی تهران

 .تهران متولد شد 1334سال  هادی تهرانی

 1340خود در سال  او تنها شش سال از سن خود را در ایران زندگی نمود و به همراه خانواده

 دمهاجرت کر آلمان به

 .تا کنون ازدواج نکرده است هادی تهرانی

 

 :یدوران تحصیل

آغاز  دانشگاه فنی براونشوایگ در 1۹۷۷در رشته معماری را سال دوران دبیرستان  هادی تهرانی

 .در این رشته به تحصیل پرداخت 1۹۸4کرد و تا سال 
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 .کردی معماری کار میهاتدریس کرد و همزمان روی پروژه دانشگاه فنی آخن پس از آن مدتی در

 .داداو استعداد و خالقیت فراوانی در این رشته از خود نشان می

 

 :یافعالیت حرفه

 همراه با دو تن از معماران خبره آلمانی به نام جینز بوت و کایریشتر دفتر معماری 1۹۹1در سال 

BRT را در هامبورگ تاسیس کردند. 

 .ن دفتر معماری در اروپا در حال فعالیت استترین و بهتریکارمند، به عنوان معروف 104امروزه با 

 .این دفتر در زمان تاسیس، فقط ده کارمند داشت
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یاری از بلکه در بس آلمان های بدیع و باشکوه تهرانی نه تنها در شهرهایها و پروژهامروزه طرح

 .خوردبه چشم می شهرهای توریستی دنیا

 … مونیخ، کلن، فرانکفورت، هامبورگ، برلین، دوبی، مسکو، استانبول، رم و

 .المللی، الگو و نمونه است و در آلمان به تهرانی عالقه زیادی دارندکارهای او در سطح بین

 

 :یمووفقیت در معمار

 .استفاده فراوان از شیشه در نمای ساختمان استیکی از عوامل کلیدی در موفقیت تهرانی، 

 .در اکثر کارهای او از کف تا سقف، شیشه به کار رفته است

 :چرا که او معتقد است سه عامل در ساختمان بسیار مهم است

 رنو 

 اهو 

 زانداچشم 

کند با بکار بردن شیشه، ساختمان را از نظر این عوامل در باالترین سطح سعی می هادی تهرانی

 .استاندارد قرار دهد
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است که ساختمانی کمانی ” قوس برلین“یا  Berliner Bogen از جمله کارهای او سازه عظیم

 .ای استشکل و تمام شیشه

 
 

 .متر است و روی یک رودخانه بنا شده است 140ارتفاع قوس فوالدی این ساختمان 

 .زمین این ساختمان تا مدتی از نظر بسیاری از معماران و متخصصان، غیر قابل ساخت بود

اما از آنجایی که تهرانی عالقه زیادی به کارهای نشدنی دارد و دوست دارد هر کار غیرممکنی را به 

 .د با بررسی و تالش فراوان توانست این سازه عظیم را بنا کندممکن تبدیل کن

 .این سازه به عنوان بهترین ساختمان تجاری جهان شناخته شد
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 .در هامبورگ است Doppelxx آور او تاسیس ساختمان ادارییکی دیگر از کارهای شگفت

Doppelxx   به عنوان بهترین ساختمان اداری جهان شناخته و برنده جایزه ویژه  2001در سال

 .این رشته شد
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 .است های نخلی دبیجزیره همچنین از طراحان و معماران هادی تهرانی

های از ساختمانایستگاه عظیم راه آهن فرانکفورت، ایستگاه مرکزی راه آهن )هانوفر( و بسیاری 

 .اداری و تجاری مهم آلمان از دستاوردهای این معمار موفق است
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بیش از چهل پروژه عظیم را طراحی و تاسیس کرده و در  BRT او از زمان تاسیس دفتر معماری

 .مسابقه بزرگ جهانی که در زمینه معماری برگزار شده برنده بوده است 2۸سه مسابقه از 

 .ترین پاساژ اروپاستعمار بزرگطراح و م هادی تهرانی

 .برای ساخت این پاساژ حدود چهارصد میلیون یورو اعتبار در نظر گرفته بودند
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 .هادی تهرانی مدیر خالق گروه هادی تهرانی است

های راه آهن، های جهانی، ایستگاههای آپارتمانی، فروشگاهها، ساختمانوی دفاتر مرکزی شرکت

 .ی و دانشگاهی عظیمی را طراحی نموده استهای دولتمجتمع

های تجاری و نمایشگاهی، سالن مد، طراحی کار او شامل طراحی فضای داخلی از قبیل غرفه

 .گرددمی نیز …متریال و 

ای که به معنای واقعی کلمه مرزها را در نوردیده او معماری را به عنوان یک همعماری و طراحی

 .داندهای طراحی میفرصت برای گسترش استاندار

 .به همین دلیل است که کارهای خالقانه او در مقیاس جهانی ستایش شده است
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 :یباورهای هادی تهران

اند و ما در کنار آنها احساس هویت ها دارای هویتبر این باور است که ساختمان هادی تهرانی

 .کنیممی بیشتری

 .ساختمان باید طوری معماری شود که احساس خوبی از آن دریافت کنیم

 .کارهای او در باالترین حد استاندارد قرار دارد

 :انجام داد در مورد رموز موفقیت خود این طور گفت Wild ای که با مجلهتهرانی در مصاحبه

 .نظر من نشدنی نیستبینم و هیچ کاری از ها را به روی خودم باز میمن همه راه
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 .او اضافه کرد:من به محیط اطرافم توجه زیادی دارم

 .دهمهای خود را ارایه میاز آنها الگو گرفته و طرح

من تنها معماری هستم که در دفتر کارم کامپیوتر ندارم و به آن اعتقاد ندارم و فقط به هوش و 

 .کنمهای ذهنی تکیه میتوانمندی

العاده و ذهن خالقی دارد و اکثر افرادی که با او ارتباط دارند این موضوع را تهرانی هوش فوق

 .انددریافته

 

 :یگالیه هادی تهران

کند استفاده از وسایل معمولی است که در از آن گالیه می هادی تهرانی یکی از موضوعاتی که

 .اندساخت آنها دقت الزم نشده و بسیار سطحی طراحی شده

گوید وقتی یک معمار با تالش فراوان، ساختمانی را با باالترین سطح معماری و به زیباترین او می

رود نیز در باالترین سطح کند باید وسایلی که در این ساختمان به کار میشکل ممکن احداث می

 .العاده باشداستاندارد و طراحی فوق

https://ostovarsazan.com/%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/


 

به طراحی وسایل روزمره از میز و صندلی گرفته تا کیف  هادی تهرانی همین موضوع سبب عالقه

 .است شده …و فنجان و

 .ای داردالعادهاو در این زمینه نیز استعداد فوق

هایی نو و بدیع ارایه گیرد و طرحاشکاالت آنها را میبرد، تمام بین میاو همه این وسایل را زیر ذره

 .دهدمی

 .او معتقد است یک معمار خوب باید یک طراح خوب هم باشد

وی با بسیاری از طراحان آلمانی از جمله پروفسور هانس اولدیش و مهندس اولدیش نتر ارتباط 

 .داشته است

را تاسیس کرده و تمام لوازم آن  (T+B) وی درصدد است یک شرکت طراحی لوازم اداری به نام

 .را با باالترین سطح کیفیت طراحی کند

 .در ذهن دارد ساخت وسایل اداری تاشو است هادی تهرانی های جالبی کهیکی از ایده

توان از یک اتاق، در آن واحد هم به عنوان اتاق کار، هم اتاق خواب و هم اتاق به این صورت می

 .نشیمن استفاده کرد

شود و در صورت نیاز از ها در یک چمدان جمع میکه وسایل مورد نیاز هر کدام از این اتاقطوری 

 .شودآن استفاده می

یک ساختمان برای خود ساخت و تمام وسایل آن را با سلیقه خود  1۹۹۸در سال  هادی تهرانی

 .طراحی کرد

https://ostovarsazan.com/%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/


 

 .کند و مجرد استوی در کنار دو تن از دوستان معمار خود در این ساختمان زندگی می

 :اهپروژه

های تخصصی به اجرا در ها و رشتههای تهرانی بدون در نظر گرفتن مرزها، فراتر از ملیتپروژه

 .اندآمده

 Crane” در فرودگاه فرانکفورت آلمان و” با اصول معماری سبز“نخستین ایستگاه راه آهن 

Houses” اندکه در کلن واقع است، به شکل قابل توجهی به نمادهای شاخص شهری بدل گشته. 

 

طراحی های تخصصی و ظاهرا تحقق ناپذیر تهرانی از معماری و طراحی شهری تا در همه پروژه

ها و عناصر، به شکل هماهنگ و بندیها، همه ترکیبداخلی و محصوالت مورد استفاده در طرح

 .باشندبدون نقص با هم در تعامل می

https://ostovarsazan.com/%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/


 

ابوظبی، برلین، دوبی، هامبورگ، استانبول، کپنهاگ، رم، مسکو، بمبئی و تهران برخی از شهرهای 

 .گیری استحال طراحی و شکل های آنها به صورت روزانه دربزرگی هستند که پالن

 

دوچرخه الکترونیکی، میز کنفرانس )تونت(، صندلی چرمی )والترنال(، آشپزخانه مدوالر )پاگن 

های شاخص )کیتون( نیز به ها و فروشگاهییس پولسن(، نمایشگاهها )زوم تیبل / لوپول(، چراغ

های بلند مرتبه، دفاتر اداری، دفاتر دولتی، مراکز خرید، بازار فهرست آثار او در کنار ساختمان

 .ها تعلق دارندهای راه آهن، مدارس و دانشگاهسهام، ایستگاه
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 :تجوایز و افتخارا

  2001 – اکس اکس –جایزه معماری پروژه دوپل 

  2012 –جایزه معماری طراحی ساختمان بورس تهران 

  ۸4عضو هیئت داوران جایزه معمار 

 استوارسازان گروه آموزشی
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