
 

 

 برترین جوایز جهانی معماری

 پریتْزْکِر معماریجایزه  -۱

 

 و بینش استعداد، صفات از ترکیبی بر ایشان شدهکه آثار ساخته یا معمارانی زنده معمار منظور بزرگداشتبههر ساله  این جایزه

این  د.شواهدا می ،اندو پیوسته کرده توجهقابلخدماتی  معماری هنر طریق از مصنوع محیط و بشریت به و دارد داللت تعهد

 های آن راهزینه هایت و بنیاد خانواده پریتزکر بنیان گذاردند و ۱۹۷۹در سال  و همسرش سیندی جی آرتور پریتزکر جایزه را

شده معماری یاد  جایزه نوبل کرات از آن با عنوانو به رودمی شماربه دنیا معماری جوایز برترین از پریتزکرجایزه  د.کننتأمین می

 .است

دالر  ۱۰۰٬۰۰۰ جایزهبه برنده  .شوندانتخاب می «مرام یا مذهب، نژاد، ملیت، از فارغ» آن برندگان جایزه این وبگاهبه نوشته 

که روی  شوداهدا می لویی سالیوان گرفته از آثاربه بعد یک مدال برنز با طرحی الهام ۱۹۸۷و از سال  ، یک گواهی تقدیرآمریکا

سه کیفیت مطلوب معماری  -زیبایی( )  venustas( وکارایی) utilitas (،ایستایی) firmitas التین آن سه کلمه

که به برنده  هنری مور ای ازاین مدال برنز مجسمه جایبه ۱۹۸۷ش از پی .شده استحک   -روم باستان ، معمارویتروویوس ازنظر

 .شداهدا می

و دیگر افرادی که  پیشین، دانشگاهیان، منتقدانفهرست نامزدها را با پرسش از برندگان  مارتا تورن مدیر نهاد اجرایی جایزه

 پیش تقاضایی ارسال با تواندمی نیز اشتغالهر معمار دارای پروانه  .کندمی تهیه «دارند معماریای در زمینه تخصص و عالقه»

برنده  درنهایتخودش را نامزد کرد و  گوردون بانشفت ۱۹۸۸ در. کند آتی سال جایزه دریافت نامزد را خود سال هر نوامبر یکم از

وکار، آموزش، معماری، کسب»های زمینهشده در که هر سال متشکل از پنج تا نُه متخصص شناخته هیئت داوری شد. جایزه

رئیس کنونی نهاد   .کندسنجد و برنده را در بهار آن سال اعالم میاست، در اوایل سال میالدی نامزدها را می« و فرهنگ نشر

پیتر  (، ۲۰۰۴–۲۰۰۳ (جیکوب روتشیلد ،(۲۰۰۲–۱۹۷۹( جان کارتر براون بر عهده ترپیشاست. این سمت  استیون برایر جایزه

  ت.اسبوده )۲۰۱۸–۲۰۱۷ (گلن مورکات و )۲۰۱۵–۲۰۰۵(پالومبو

  :بنیاد هایتحامی مالی 

 ۱۹۷۹ :برگزاری سال یناول 

  :هزار دالر آمریکا ۱۰۰جایزه 
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 جایزه معماری آقاخان -۲

 

به یک یا چند معمار   (AKDN) شبکه توسعه آقاخان از سوی بنیاد باریکای است که هر سه سال جایزه جایزه معماری آقاخان

 .گرددزنده اعطا می

شمار در جهان به معماری مالی برترین جایزه ازنظر و پایه گذاشته شده کریم آقاخان از سوی میالدی ۱۹۷۷ این جایزه که در سال

 .گیردمیتعلق  دالر آمریکا میلیون ۱ جایزه اینبه برنده . آیدمی

های بومی و اسالمی و راهکردهای معماری کهن و نوین در توسعه ، بر روی شیوهجایزه پریتزکر برخالفجایزه معماری آقاخان 

 .ردآقاخان اشاره ک زیستمحیطزه موسیقی آقاخان و جایزه جایبه توانمیجهان سوم نیز متمرکز است. از دیگر جوایز این شبکه 

 هاآن، هم فاکتورهای اجتماعی و بهبود و توسعه های نوینکه هم طرحاست  های برتر معماری هدف از این جایزه، شناخت نمونه

 .را دربر گیرد محیطیزیستو طراحی دوباره و نیز مفاهیم بازسازی، استفاده 

  :شبکه آقاخانحامی مالی 

 ۱۹۷۸: برگزاری سال یناول 

 جایزه: یک میلیون دالر آمریکا 

 AIA ی مدال طال -۳
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های ساالنه در انجمن معماران آمریکا داراست. این جایزه از افرادی که بخش باالترین افتخار را در بین جایزه AIAی مدال طال

یکی از معتبرترین جوایز دنیای معماری  عنوانبه AIA.کندپایدار بر معماری دارد، قدردانی می تأثیری از کارشان توجهقابل

 . شودمحسوب می

 انجمن معماران آمریکامالی حامی : 

 ۱۹۰۷: برگزاری سال یناول 

 جایزه: مدال طال 

 RIBAجایزه معماری  -۴ 

 

یر نقاط های سراسر انگلستان و ساای است که توسط موسسه سلطنتی معماران بریتانیا به ساختمانریبا جایزه المللیبینجایزه 

 رنظصرفساالنه به افرادی که به دستاوردهایی در نوآوری معماری  صورتبهسال گذشته، این جایزه  ۵۰شود. طی جهان اعطا می

های عالی و توسط اعضای ریبا در سراسر ریبا به پروژه المللیبیناند، اعطا شده است. پاداش جایزه از شکل، اندازه و بودجه داشته

 شودجهان داده می

 ه سلطنتی معماران بریتانیاموسس: مالی حامی 

 ۱۸۳۶: برگزاری سال یناول 

  جایزه: مدال طالیRIBA 

  UIA مدال طالی -۵

 

 از جانب ، هر سه سال یکبار، به معمار برگزیده۱۹۸۴ای است که از سال جایزه  (UIA)المللی معمارانمدال طالی اتحادیه بین

ارز جایزه ای همگذاری جایزهها، بنیاناز اعطای مستمر این جایزه در طی این سال  UIAشود. هدفاعطا می  UIAهیأت داوران

 اعتبار بوده است.  ازنظرنوبل، 

https://www.aia.org/
https://www.aia.org/
https://www.architecture.com/


 

 

های مؤثری در ای خود گامشود که در طول زندگی حرفهاین مدال، فارغ از هر نوع عالیق ملی یا شخصی، به معمارانی اهدا می

 .اندراه انسانیت، جامعه و پیشرفت هنر معماری برداشته

 معماران المللیبین یهاتحاد: یمال یحام 

 ۱۹۸۴: برگزاری سال یناول 

  :مدال طالی جایزه UIA  

 جوایز جهانی معماران ایرانی

 ۲۰۱۸سال  ،برای تجلیل از رابطه هنر و معماری ،برنده اولین جایزه دورفمن لندن :)دفتر معماری دیگر( علیرضا تغابنی* 

 

برنده جایزه انجمن جهانی معماری   :پورمحسن خیرمند پاریزی، سید محمدحسین رحمتی، فاطمه رنجبرزاده، هانیه لطفی *

(WA،) ۲۰۲۰سال ، طراحی فضای آموزشی روستایی برای سیستان و بلوچستان برای 

 

 

 

https://www.uia-architectes.org/webApi/en/


 

 

طرح مرکز اجتماعی  آینده به دلیل هایپروژهدر بخش  ،برنده جایزه فستیوال جهانی معماری :علی شریعتی، زهرا سربندی *

 ۲۰۱۸، شهر جدید صدرا

 

  ۲۰۱۷سال  اصفهان، نگار باغ مسکونی ساختمانبرای پروژه ، جهانی معماری انجمنجایزه  هبرند :پگاه رضایی* 

 

 

 

 



 

 

 ۲۰۱۶، برای پروژه پل طبیعت، سال برنده جایزه آقا خان :علیرضا بهزادی لیال عراقی،* 

 

سال ، سعادت در کاشان انه تاریخیبرای پروژه مرمت خ ،Architecture Master Prize المللیجایزه بین :پریسا منوچهری* 

۲۰۰۷ 

 

 

 



 

 

  ۲۰۱۹ ،  برای پروژه نمازخانه صلح، سالجهانی معماری انجمن برنده جایزه :سپهر صادقی* 

 

  ۲۰۱۵سال  ، برای پروژه ارسی خانه،A Design Award برنده مدال برنز جایزه طراحی :سینا و نیما کیوانی* 

 

 

 

 



 

 

  ۲۰۲۰سال  ،AYDA المللیبینمسابقه فینال  در برنده جایزه بهترین طرح پایدار :قدیـری امیررضـا* 

 

  ۲۰۱۳سال ، نامبیبرای پروژه فروشگاه ، WAFال جهانی معماری یوبرگزیده فست  :علی دهقانی، علی سلطانی، عاطفه کرباسی* 

 

 



 

 

  ۲۰۱۸سال  ،"کافه اسپریس " طراحی داخلی برای پروژه ، +A رتبه نخست مسابقه جهانی معمار شهریبرنده  : دهاهومن باالز* 
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