
 

 

 جهان در معماری هایدانشکده ترینبرجسته

 

 هبکه  اندمورد توجه قرار گرفته ایتازهاصول صنعت معماری در دهه گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است و رویکردها و 

بیش از  2014، در سال UCAS در انگلستان طبق گزارش سیستم پذیرش دانشگاهی .سریع در حال گسترش هستند صورت

اند. شهرت روزافزون ستارگان دنیای معماری، ره کارشناسی معماری درخواست دادهبیشتر از ظرفیت برای دو دانشجو، 200

به رشته معماری متمایل ساخته است. کیفیت آموزش معماری در  ،هستند مندعالقههنری  هایزمینهکه به را دانشجویانی 

سیستم آموزشی کشورها همیشه بحث برانگیز بوده است. در این  طورهمینطراحی برای دانشجویان و  هایدانشکدهو  هادانشگاه

در انتشارات و منتشر شده  هابندیدر رتبه  کهمراکز آموزش معماری در جهان را طبق معیارهای اساسی  ترینبرجستهمقاله 

 .ایمنموده، بررسی قرار گرفته استمورد توجه معتبر 

 معیارهای رتبه بندی:

های دانشگاهی، بندیاردی توجه دارند؟ مانند همه رتبهبندی مراکز آموزش معماری مطرح در جهان به چه مورتبه متخصصان 

دانشگاه تا چه میزان در رشته مورد نظر دارای سابقه آموزش است، مهم  موضوع که این .مورد توجه است ،رویه و اصول دانشگاه

شگاه نام معتبر دان ،و مورد سوم گیردمیدانشجویان است که مورد توجه قرار  . بعد از آن استانداردهای باالی پذیرششودمیتلقی 

ات و ، خدمتحصیلی، مدارج و کیفیت اساتید هایبرنامه ،از همه ترمهمالبته  .است که اغلب با شهریه باالی دانشگاه همراه است

 ت.تحقیقات ارائه شده در آن مرکز آموزشی است که در رتبه بندی دارای اهمیت اس

کمبریج و ام آی تی آگاه هستیم ولی برای بررسی کیفیت آموزش معماری به چیزی بیش از  هایدانشگاههمه ما از کیفیت 

 واندتمیدورنمای کاریابی مطلوب یک دانشگاه،  هاآنشهرت نام دانشگاه باید توجه نمود. شبکه سازی، کار آموزی و در نتیجه 

 کردهایروی بهتوجه وردار باشد. عالوه بر موارد قبل، ر رتبه بندی مراکز آموزش معماری برخبعد از کیفیت آموزش از ارزش باالیی د

 الزامی است. ،معماری برترنوین معماری مانند پایداری، اتوماسیون و طراحی کامپیوتری، در مراکز آموزشی 



 

 

شاخص  هایطرحبه معماران برتر و  معموالًفتن ، معماران جوان برای الهام گرکندمیکه هر دانشجوی معماری تصدیق  گونههمان

یک مرکز معماری، معماران مشهوری به دنیای معماری  التحصیالنفارغ، بنابراین این موضوع که از بین کنندمیمعماری مراجعه 

 امتیاز مثبتی تلقی شود. تواندمیمعرفی شده باشند، 

به را در رتبه بندی ارتقا دهد. رت هادانشگاهولی توانسته جایگاه بعضی  باشدنمیاصلی  هایشاخصهرضایت دانشجویان اگرچه از 

 هایدیبن، رتبه اندمتفاوت باهم زمان نگارش و نشر رتبه بندی،و  منبع انتشار و از آنجا که از نظرمتعددی وجود دارند  هایبندی

 .اندهبودگوناگون پرتکرار  ایهلیستآمده است که در  هاییدانشگاهاست. در رتبه بندی این مقاله نام به دست آمده  متعددی

را( تا حد باالیی دارند، با این  هاآناکثر معیارهای ذکر شده را )شاید بتوان گفت همه  اندآمدهی که در رتبه بندی یهادانشگاه

و  ایمنمودهممتاز است. این موضوعی است که در این مقاله به آن توجه خاصی سرآمد و  هایشاخصههر دانشگاهی در حال 

 .کنیممیو معرفی های برجسته را طبق چهار شاخصه اصلی تقسیم دانشگاه

 :جهان های معماریرتبه بندی دانشگاه

 زیر رسیدیم: هایدانشگاهتحصیلی معماری به  هایبرنامهدر جستجوی برترین 

 ، کالیفرنیا، ایاالت متحدهآنجلسلس (SCI-ARC) جنوبیکالیفرنیای موسسه معماری  .1

پیشرو است و از بهترین مراکز   (sustainable design)پایدارواقع شده است و در طراحی  آنجلسلساین دانشگاه در قلب 

معماری  تائید به رسمیت شناخته شدن توسط هیئت ملی .آیدمیبه شمار (computational design) طراحی کامپیوتری 

(NAAB) .برای هر آموزشگاه معماری در ایاالت متحده الزامی است 

 از جملهای معماران برجسته ،عالوه بر آن در میان اساتید آن است. محور تجربهو  گراعملآموزش معماری در این دانشگاه بسیار 

 برندگان جایزه پریتزکر وجود دارند.

 
 یفرنیایکالو همکاران به همراه دانشجویان موسسه معماری  (Oyler Wu)، طراحی و ساخت توسط اویلر وو StormCloudسازهنصب 

 جنوبی

 



 

 

 ماساچوست، ایاالت متحده (MIT) ماساچوستموسسه فناوری  .2

معماری نیز مورد توجه زمینه تر است ولی در نوآوری در بدون شک در زمینه مهندسی بسیار شناخته شده ام آی تیانشگاه د

ند شهریه این دانشگاه هر چنباشد. درگیر در آن  MITدر معماری پیدا کنید که  ایینهزم امکان ندارد یباًتقراست.  گرفتهقرار 

 .شودیممحسوب مطلوب  اما یک سرمایه گذاریبسیار باالست 

 کالیفرنیا تکنیکپلیدانشگاه  .3

دانشجویی  یهاخوابگاهشناخته شده است و عالوه بر آن اساتید شاخص و  اشیمعمارآموزش  یهابرنامه به دلیلاین دانشگاه 

 . این دانشگاه طی چند دهه فعالیت، کیفیت خود را حفظ نموده است.هستندآن  اصلی یهامشخصهاین دانشگاه از 

 ، دانشگاه کالج لندن(Bartlett)بارتلت .4

 و برای شودیممحسوب برتر انگلستان  یهادانشگاهاین دانشگاه در شهر غنی از فرهنگ و معماری لندن واقع شده است و از 

 یارشتهدانشگاه پیشروی جهان در آموزش و پژوهش میان  به عنوانآموزش معماری خود مشهور است. این دانشگاه  یهابرنامه

 است. مطرح environment)  (builtیمصنوع محیط

به طراحی،  دائماً  در این دانشگاه افراد: گویدیم (Iain Borden) بوردندانشکده معماری این دانشگاه، پروفسور ایان  رئیس

 .اندمشغول تصویر سازیتحلیل و  ،اختراع و کاوش، نویسندگی، ترسیم، آموزش، تفکر، تئوری سازی، نقشه کشی، فیلم سازی، نقد

دولتی مشهور است که همگام با  یهاسازمانو  آموزش عالوه بر آن این مرکز آموزشی برای شبکه سازی وسیع خود در معماری،

 تحصیلی دانشگاه است. یهابرنامه

 
، ساالت بابو (Richard Beckett) توسط ریچارد بکت ،از تحقیقات در حال انجام در زمینه چاپ سه بعدی مواد ساختمانی نوین یاقطعه

(Sarat Babu)  و واسیلیس چلوروکوستاس(Vasilis Chlorokostas) 

 



 

 

 موسسه معماری بارسلونا .5

 و کادر آموزشی آن شامل اساتید است شده ینتدوترکیبی از آموزش تئوری و عملی  به صورت برنامه تحصیلی ،ر این موسسهد

که  Col.legi d’Arquitectes de Catalunya  به کتابخانه . دانشجویان در این مرکز آموزشیباشدیم المللیینبمتخصص 

 تخصصی معماری و طراحی در اروپا است، دسترسی دارند. یهاکتابخانه ینترمهماز 

 ، نیویورک، ایاالت متحده(Pratt Institute) موسسه پرات .6

 یدتأکبرنامه آکادمیک این دانشگاه  دراین دانشگاه از برترین مراکز آموزش طراحی در جهان است و در زمینه هنر مشهور است. 

 .شناخته شودیک هنر  به عنوانمعماری  آن است که بر

 
میزبان موسسه معماری پرات بود و نمایشگاه دانش آموختگان طراحی  2014در بروکلین نیویورک در سال  (Siegel) گالری سیگل

 شهری در آن برگزار شد.

 :میدیرس ری، به دانشگاه زشغلی یهافرصت نیبرتر یدر جستجو

 )لندن، انگلستان( AAانجمن معماری   .1

ارشد ارائه برنامه آموزشی در هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی  12از مراکز پیشرو در آموزش معماری است و  AAانشگاه د

که امتیاز بزرگی جذب کنند  رااین دانشگاه  یالنالتحصفارغ که دهندیم سرآمد معماری جهان ترجیح یهاشرکت. کندیم

. چند تن از معماران بزرگ معاصر و برنده جایزه پریتزکر همچون زاها حدید، رم کولهاوس و ریچارد راجرز شودیم محسوب

 .اندگذرانده  AAمعماریتحصیالت خود را در انجمن 



 

 

 
 AA یمعمارموسسه  -2009پاویون )غرفه( تابستان 

 زیر رسیدیم: یهادانشگاه، به نویندرسی  یهابرنامهموضوعات و  و در زمینه نوآوری هاینبرتردر جستجوی 

 کپنهاگ دانمارک یآکادمی سلطنتی هنرهای زیبا .1

و رویکرد آن در آموزش،  دهدیمهترین مرکز آموزش معماری در دانمارک است و برنامه آموزشی مطلوبی به دانشجویان ارائه ب

 ست.های حرفه ای ااستراتژی ینتراثربخشبر  یدتأک

 .آیدیمی در معماری نوین به نمایش گذاشته است و پیشروی آموزش در دنیای مدرن به حساب یاین آکادمی تخصص باال

 دانشگاه فنی دلفت )دلفت، هلند( .2

 ینترخالقبه سوی انشگاهی ممتاز در سطح جهان و بهترین مرکز آموزش معماری در هلند است. این دانشگاه دانشجویان را د

و در این راه از استانداردهای آموزشی چندگانه استفاده  دهدیممعماری که در دنیای امروز کاربردی هستند، سوق مفاهیم 

 .کندیم



 

 

 موسسه معماری پیشرفته کاتالونیا .3

در شهر بارسلونا واقع است و برای گستره وسیع موضوعات آموزشی و ارائه سبکی برتر در آموزش، مشهور است. برای این مرکز  

نام گذاری شده است، اشاره کرد که به  که به عنوان دوره تخصصی تعامل پیشرفته جدید و غیرمعمولی برنامهبه  توانیممثال 

اثربخش به بحث و بررسی موضوعات  وشیترین استانداردهای آکادمیک و با رکه طبق به دهدیمدانشجویان این توانمندی را 

 بپردازند.

 انگلستان( گروه معماری دانشگاه کمبریج )کمبریج، .4

. دوره کارشناسی و آیدیمشده است و از بهترین مراکز آموزش معماری انگلستان به شمار  یستأس 1921در سال  گاهاین دانش

ی محدود نشده است و دانشجویان در کنار شاخه تحقیقاتی دانشکده لمو ع آکادمیککارشناسی ارشد این دانشگاه تنها به رویکرد 

 .کنندیم به صورت عملی هم فعالیت ،معماری

 که به معماران و گروه معماری این دانشگاه دوره کارشناسی ارشد فلسفه در مهندسی را برای توسعه پایدار اضافه نموده است

دوره کارشناسی ارشد پاره وقت در رشته طراحی  همچنینو  کندیممهندسان برای یافتن بهترین راهکار پایدار ممکن، کمک 

 .شودیمارائه و ، مختص معماران، طراحی یارشتهمیان 

 یهادانشگاهبه  ،بدل شده باشندبه معماران شاخص جهانی  هاآن یالنالتحصفارغکه  ییهادانشکده یدر جستجو

 :میدیرس ریز

1. ETH  ،یمعمار دپارتمانزوریخ (DARCH) در زوریخ سوئیس 

یر ست و معماران شاخصی مانند جیکس هرزوک و پیا دپارتمان معماری این دانشگاه از مراکز برتر آموزش معماری در اروپا

دمورن )گروه معماری هرزوگ و دمورن( که برنده جایزه پریتزکر هستند و همچنین معمار سرشناس سانتیاگو کاالتراوا و معمار 

 .اندکردهنریک پترو برلک، در این دانشگاه تحصیل برجسته هلندی ه

 
 پاویون )غرفه( از جنس تخته چندالی خم شده «سازه چوبی سوئیسی»



 

 

 دانشگاه توکیو )توکیو، ژاپن( .2

 یلحصالتفارغ. این دانشگاه چندین آیدیمآسیا به شمار  هایینبرتربرتر جهان و در زمینه معماری از  یهادانشگاهاین دانشگاه از 

 آموختگان خود دارد.ایتو و آراتا ایسوزاکی را در شمار دانش تویومشهور در معماری جهان همچون 

 دانشگاه هنر گالسکو )گالسکو، اسکاتلند( .3

 طراحی نموده است.بوده است،  این دانشگاه یالنالتحصفارغاز  که چارلز رنه مکینتاشمعمار مشهور این دانشگاه را  ساختمان

کی از ست که یا هنری مستقل در بریتانیا یهادانشکدهگاه تنها دانشکده هنر مستقل در اسکاتلند و یکی از معدود این دانش

 .کندیمتحصیلی را برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد فراهم  یهابرنامهبهترین 

 پرچمیمهشید مترجم: 

 منبع:

http://www.arch2o.com/most-prominent-schools-of-architecture-in-the-world/ 
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