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 :    Dr.Mario Cucinellaآشنایی بیشتر با 

Mario Cucinella دانشگاه در 1988 سال در را خود دانشگاهی تحصیالت Genoa و رساند اایان به 

 .کرد دریافت دانشگاه همین از نیز را خود دکتری مدرک نهایتا

 ParisوGenoa شهرهای در R.P ساختمانی  شرکت در Renzo Piano همراه به 1993 تا 1387 سال از او

 .شد کار به مشغول

Mario Cucinella دانشگاه معماری دانشکده در 2006 تا 1998 سال از Ferrara تدریس به مشغول ایتالیا 

 .کرد دریافت Nottingham دانشگاه از افتخاری دکتری 2006 سال از و بود

 دانشگاه در (Emerging Technologies) نوظهور های فناوری رشته در استاد عنوان به 2013 سال در

 دانشکده در میهمان استاد عنوان به 2014 سال در همچنین او شد تدریس به مشغول مونیخ تکنولوژی

 .میکرد تدریس نپال کشور Federico II دانشگاه معماری

Mario Cucinella تحقیقاتی موسسه مدیرعامل حاضر حال درPLEA (Passive and Low Energy 

Architecture) و المللی بین عضو عنوان به را او بریتانیا معماران سلطنتی موسسه جاری سال در.است 

 .اذیرفت افتخاری

 و ترویج به و است خصوصی سازمان یک که کرد تاسیس را سبز های ساختمان موسسه 2012 سال در او

 .اردازد می شهری بازسازی و سبز معماری طریق از اایدار توسعه



 

 و برده بهره بومی دانش و ااک های آوری فن از که است هایی ساختمان ساخت و طراحی مجموعه این هدف

 در ایه کشور روی بر موسسه این تمرکز. نماید ایجاد طبیعی منابع حفظ و بشر زندگی برای بهتری شرایط

 .است یافته توسعه کمتر یا و توسعه حال

 با و اسالمی توسعه بانک کمک به که است غزه سبز ساختمان مجموعه موسسه، این شاخص های اروژه از

 .اجراست حال در متحد ملل سازمان و UNRWA آژانس مشارکت

 S.O.S(School of دانشکده بنیانگذاری به توان می Mario Cucinella های فعالیت دیگر از

Sustainability) هزمین در ای حرفه آموزش دانشکده این تمرکز که کرد اشاره ایتالیا بولونیا دانشگاه در 

 .است معماری در اایداری

Mario Cucinella انرژی از منطقی استفاده و اایدار های ساختمان طراحی زمینه در ای گسترده تحقیقات 

 .است معماری در او اصلی های دغدغه از یکی که است داده انجام

Mario Cucinella حیطم بر مثبت گذاری اثر توانایی شود، می ساخته که ساختمانی هر که است باور این بر 

 .اقتصادی یا و اجتماعی شهری، لحاظ از چه و طبیعی لحاظ از چه دارد را خود اطراف
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 ایتالیا کشور Chieti – Pescara دانشگاه معماری  دانشکده استاد ایتالیا، معماری ملی شورای مشاور معمار،

 Mexico City در زیبا هنرهای ملی موسسه افتخاری عضو

 مکزیک معماران انجمن عضو و Mexico City دانشگاه معماری دانشکده استاد

 - IstitutodellaEnciclopediaItaliana ژورنال در طراحی و شهری ریزی برنامه معماری، سردبیر

Treccani 
 ilProgetto و Op.Cit. Selezionedellacriticad artecontemporanea  ژورنال سردبیر

 ایتالیا Alberobello شهر در هایش فعالیت بابت یونسکو جهانی سازمان توسط شده تقدیر

 ایتالیا Cugnoli وMontebello شهرهای بازسازی ناظر و طراح

 چین کشور در Guangdong استان Zhong Shan تاریخی منطقه بازسازی جامع ناظر و طراح

 سعودی عربستان در جده تاریخی منطقه بازسازی جامع ناظر و طراح

 ایتالیا کشور درL Aquila شهر مرکز در تجاری و مسکونی مجتمع 150 طراح

 اتیوای کشور در Yohannes IV سلطنتی کاخ ترمیم جامع ناظر و طراح
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