
 

 

 2016ی در سال فوالدمعماری و  هایپروژهده پروژه ساختمانی برنده جوایز بهترین 

فوالدی  هایپروژه، شودمیبرگزار  (AISC)آمریکا  فوالدی هایسازهانجمن توسط  هرسالهکه  IDEASجوایز مراسم اهدای 

نعت ساختمانی ص هایپروژهبرای  را . این جایزه باالترین افتخارکندمیرا شناسایی و معرفی  آمریکا متحدهایاالت فردمنحصربه

 .به ارمغان خواهد برد متحدهایاالتفوالدی در  هایسازه

 
 .برنده شد IDEAS 2016میلیون دالر را در مراسم  75تا  15بین  هایپروژهملی  یجایزهدانشگاه روتگرز  وکارکسب یدانشکده

 شناسایی شدند.داشتند،  ایخالقانهطراحی که ساختمانی فوالدی  یپروژهده ، 2016در مراسم سال 

فوالدی  هایپروژه، شودمیبرگزار  (AISC)آمریکا  فوالدی هایسازهانجمن توسط  هرسالهکه  IDEASجوایز مراسم اهدای 

نعت ساختمانی ص هایپروژهبرای  را . این جایزه باالترین افتخارکندمیرا شناسایی و معرفی  آمریکا متحدهایاالت فردمنحصربه

 .به ارمغان خواهد برد متحدهایاالتفوالدی در  هایسازه

در  تواندمیکه نوآوری و خالقیت  ندنشان داد 2016در سال  IDEAS یجایزهبرندگان »: گویدمی، AISC رئیسراجر ای. فرچ، 

 در اختیارخوبی  هایحلراهفوالد همواره »: دهدمیادامه وی «. وجود داشته باشدو توصیفی  هراندازهساختمانی با  یپروژههر 

 .«دهدمی قرار، سازندگان و نصابان، عمومیکل تیم ساخت و طراحی، از معماران، مهندسان و سازندگان تا پیمانکاران 

 :گیردمیبر موارد زیر مورد قضاوت قرار  تأکیدبا  و (معماری و مهندسی سازه)استفاده از فوالد  به لحاظپروژه  هر

 پروژهالزامات برنامه  با توجه بهخالقانه  هایحلراه 

  مقاوم در برابر بار  هایسیستمثقلی،  هایسیستممانند اتصاالت،  هاییمحلطراحی نوآورانه در  هایروشکاربرد

 و انفجار در برابر جانبی، حفاظت

 زیبایی و بصری پروژه جنبهات اثر 

 اکسپوز در معماری ایسازهنوآورانه از فوالد  یاستفاده (AESS) 

 فنی و معماری در استفاده از فوالد هایپیشرفت 

  ساخت و طراحی نوآورانه هایروشاستفاده از 



 

 

 انتخاب شدند. متحدهایاالتپروژه در  100 میان حدوداز  پروژه 10این 

ه شده ب این جوایز. گیردمیقرار  موردبررسی موفق ایپروژه در راستای ارائههماهنگی و همکاری کار تیمی،  عالوه بر این اهمیت

زه، پیمانکار کارفرما، معمار، مهندس سا ازجمله، اندبودهدخیل  ایسازهاعضای تیم پروژه که در طراحی و ساخت سیستم قاب 

 .شودمیطراح جزئیات، سازنده و نصاب، اعطا کل و 

 از: اندعبارت 2016جایزه در سال  یبرنده هایپروژه

 میلیون دالر 15کمتر از  هایپروژه -

 
 عکس: دیوید ساندبرگ

 ، ریدج، نیویورکملی: انجمن فیزیک آمریکا یجایزه

 معماران مارول، نیویورک معمار:

 ، نیویورکSteficek Murray Gilsanzشرکت  مهندس سازه:



 

 

 رونکونکوما، نیویورک ،T.G. Nickel & Associates پیمانکاریشرکت  :عمومیپیمانکار 

 مطالعه کنید. اینجادر مورد ساختمان انجمن فیزیک امریکا را در  تربیشاطالعات 

 
 عکس: خوان میرو

 عمودی، داالس یخانهملی:  یجایزه

 ، آستین، تگزاسMiró Rivera Architectsشرکت  معمار:

 ، آستینتگزاس، Datum Engineersشرکت  مهندس سازه:

 شد. نظرصرفواست مالک از آن به درخ :عمومیپیمانکار 

 بخوانید. اینجاعمودی را در  یخانهاطالعات بیشتر در مورد 

https://www.bdcnetwork.com/american-physical-society-ridge-ny
https://www.bdcnetwork.com/american-physical-society-ridge-ny
https://www.bdcnetwork.com/vertical-house-dallas
https://www.bdcnetwork.com/vertical-house-dallas


 

 

 
 عکس: تیموتی هارسلی

 لیتل راک، آرکانزاسکودکان هیالری کلینتون،  یخانه: مرکز آموزش و کتابمریت یجایزه

 لیتل راک، آرکانزاس، Polk Stanley Wilcox Architectsشرکت  معمار:

 لیتل راک، آرکانزاس، .Engineering Consultants, Incشرکت  مهندس سازه:

 لیتل راک، آرکانزاس، East Harding Constructionشرکت پیمانکاری  :عمومیپیمانکار 

 بیشتر مطالعه کنید. اینجادر مورد این ساختمان در 

 
 یکروزب پائولعکس: 

https://www.bdcnetwork.com/hillary-rodham-clinton-children%E2%80%99s-library-and-learning-center-little-rock-ark
https://www.bdcnetwork.com/hillary-rodham-clinton-children%E2%80%99s-library-and-learning-center-little-rock-ark


 

 

 آیووا، دِموینپرینسیپال ریورواک،  پاویلیون :مریت یجایزه

 آیووا، دِموین، substanceشرکت  معمار:

 آیووا، دِموین، Charles Saul Engineeringشرکت  مهندس سازه:

 واوکی، آیووا ، Construction ServicesCovenantشرکت  :عمومیپیمانکار 

 مطالعه کنید. اینجاپرینسیپال ریورواک را در  پاویلیون اطالعات بیشتر در مورد

 میلیون دالر 75تا  15بین  هایپروژه -

 
 عکس: نیک لهوکس

 پرووو، یوتا، NUپوست  هاینوآوری ملی: مرکز یجایزه

 Bohlin Cywinski Jacksonشرکت  معمار:

 ، سیاتلKlemencic Magnussonشرکت  مهندس سازه:

 سیتی لت لیکاس، یوتا، Okland Constructionشرکت  پیمانکار عمومی:

 مراجعه کنید. اینجابه  NUبرای اطالعات بیشتر در مورد مرکز پوست 

http://www.bdcnetwork.com/principal-riverwalk-pavilion-des-moines-iowa
http://www.bdcnetwork.com/principal-riverwalk-pavilion-des-moines-iowa
http://www.bdcnetwork.com/nu-skin-innovation-center-provo-utah
http://www.bdcnetwork.com/nu-skin-innovation-center-provo-utah


 

 

 
 TEN Arquitectosعکس: 

 نیوجرسی، پیسکتاوایدانشگاه روتگرز،  وکارکسب یدانشکدهملی:  یجایزه

 ، نیویورکArquitectos TENشرکت  معمار طراح:

 نیوراشل، نیویورک،  Bienenfeld AIARichardشرکت  معمار مجری:

 ، نیویورکWSPشرکت  :مهندس سازه

 نیوجرسی، ریور اج، Century 21 Constructionشرکت  :عمومیپیمانکار 

 مطالعه کنید. اینجادانشگاه روتگرز را در  وکارکسب یدانشکدهاطالعات بیشتر در مورد 

 میلیون دالر 75با ارزش بیش از  هایپروژه -

 
 Arupشرکت عکس: 

http://www.bdcnetwork.com/rutgers-university-school-business-piscataway-nj
http://www.bdcnetwork.com/rutgers-university-school-business-piscataway-nj


 

 

 سپتامبر، نیویورک 11 و بنای یادبود حادثهملی: موزه  یجایزه

 ، نیویورکSnøhetta شرکت معمار:

 ، نیویورکAdamson المللیبینشرکت  :معمار

 ، نیویورکBuroHappold Engineeringشرکت  سازه:مهندس 

 ، نیویورکLend Lease Bovisشرکت  :عمومیپیمانکار 

 مطالعه کنید. اینجادر  توانیدمیرا  سپتامبر 11موزه و بنای یادبود حادثه اطالعات بیشتر در مورد 

 
 عکس: بیل تیمرمن

 آریزونا، نوگالس، MARIPOSA LAND PORT OF ENTRY: مریت یجایزه

 ، فونیکس Jones Studioشرکت  معمار:

 ، فونیکسBakkum Noelke Consultingشرکت  مهندس سازه:

 ، فونیکسPhelps Henselشرکت  :عمومیپیمانکار 

 مطالعه کنید. اینجااطالعات بیشتر در مورد بندر ورودی ماریپوسا را در 

http://www.bdcnetwork.com/national-september-11-memorial-museum-pavilion-new-york
http://www.bdcnetwork.com/national-september-11-memorial-museum-pavilion-new-york
http://www.bdcnetwork.com/mariposa-land-port-entry-nogales-ariz
http://www.bdcnetwork.com/mariposa-land-port-entry-nogales-ariz


 

 

 جوایز برتر در زمینه مهندسی -

 
 دانیلزعکس: الیزابت 

 آنجلسلس، آنجلسلسامرسون  کالج

 .کالیفرنیا، کالور سیتی، Morphosisشرکت  معمار:

 آنجلسلس، John A. Martin & Associatesشرکت  مهندس سازه:

 آنجلسلس،  Construction Dinwiddie Hathawayشرکت  :عمومیپیمانکار 

 مطالعه کنید. توانیدمی اینجارا در  آنجلسلسامرسون  یدانشکدهاطالعات بیشتر در مورد 

 هامجسمهآثار هنری و نصب  یدستهانتخاب هیئت ژوری در  -

 
 عکس: پاتریک وین

http://www.bdcnetwork.com/emerson-college-los-angeles-los-angeles
http://www.bdcnetwork.com/emerson-college-los-angeles-los-angeles


 

 

 گورد، سن آنتونیو، تگزاس

 ، سن آنتونیوPartners Overlandشرکت  معمار:

 ، سن آنتونیوEngineers Datumشرکت  مهندس سازه:

 ، سن آنتونیو Workshop Overlandشرکت  :عمومیپیمانکار 

 بخوانید. اینجااطالعات بیشتر در مورد گورد را در 

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 

 منبع:

https://www.bdcnetwork.com/10-building-projects-win-top-steel-engineering-and-architecture-

awards 

http://www.bdcnetwork.com/gourd-san-antonio-texas
http://www.bdcnetwork.com/gourd-san-antonio-texas
https://www.bdcnetwork.com/10-building-projects-win-top-steel-engineering-and-architecture-awards
https://www.bdcnetwork.com/10-building-projects-win-top-steel-engineering-and-architecture-awards

