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کتاب ســـال معامری معارص ایـــران)1401(
مستندنگاری، الگوسازی و فرهنگ سازی برای آیندگان

 
کتاب سال معامری معارص ایران مجموعه ای است از آثار معامری شاخص، تاثیر گذار و الگو ساز برای معامری و عموم مردم ایران. 

این کتاب اثری  است از تالش های قابل تقدیر معامران و طراحان عزیز این کشور جهت ارتقا، و هرچه باالتر بردن سطح فرهنگ، 

زندگی آسایش، رفاه، امید و... مردم خوب این رسزمین.

این مجموعه، بصورت دو زبانه) فارسی، انگلیسی(، پنجره ای است به معامری معارص ایران. این کتاب یک برنامه ی مستند نگاری،  

فرهنگ سازی عمیق، روایت های جدید، مناسب اهل تفکر، کشف استعدادهای نوظهور در معامری ایران و همچنین با محتوایی 

تخصصی و ایده های طراحان پروژه ها برای رسیدن به بهرتین جواب با همراهی، حضور و مشارکت دفاتر معامری است. پروژه ای که 

با بررسی و انتخاب آثار رسیده به دبیرخانه ی دامئی آن و انتشار پروژه ها با کیفیتی بسیار باال، سعی در مستند سازی، الگو سازی، 

تاثیر گذاری، جریان سازی و معرفی معامران خالق و تاثیر گذار جامعه و کارفرمایان در جهت ارتقا و گسرتدگی هر چه بیشرت جامعه ی 

معامری کشور دارد. این مجموعه آثار، همزمان ابعاد و عرصه های مختلف فرهنگی، هرنی، علمی و تاریخ سازی را ادغام و باعث رشد 

و ارتقا تفکرات معامران و جامعه با رویکردی رو به آینده خواهد شد. کمرت کتابی در معامری معارص ایران از چنین قدرت و کیفیتی 

برخوردار است. این کتاب برنامه ای است که در آن شام با معامران خالق، پروژه های بدیع، روایت های جدید و تکنیک های منحرص 

به فرد روش های برخورد با چالش های معامری آشنا می شوید. کتاب سال معامری معارص ایران با بررسی و انتخاب آثار رسیده به 

دبیرخانه ی کتاب سال و انتشار آن سعی در مستندسازی، الگو سازی، تاثیر گذاری، جریان سازی و معرفی آثار و پروژه های حرفه ای و با 

کیفیت و همچنین معرفی معامران خالق و تاثیرگذار به جامعه و کارفرمایان در جهت ارتقا و گسرتدگی هرچه بیشرت جامعه ی معامری 

کشور دارد. در کتاب سال معامری معارص ایران به معامران توامنند کشور شانس حضور در این کتاب به واسطه ی آثار شاخصشان داده 

شد تا فرصتی برای محک ایده های خود داشته باشند و با افتخار اعالم می داریم در چهار جلد پیشین توانستیم با افراد اهل حرفه و 

پیشکسوتان این عرصه و بخصوص از بین معامران جوان، شهرهای مختلف و آینده سازان ایران عزیز آشنا و به معرفی آنان بپردازیم. 

همچنین این کتاب برای کارفرمایان، رسمایه گذاران و افراد غیر معامر کتاب جذاب و راهگشایی بوده است و مخاطب با مطالعه و 

بررسی کتاب، سیری از سبک ها و اندیشه ها را به رسعت مرور می کند که به شکلی مرتب سازماندهی شده است.  

همزمان آثار هرنی در بخشی از کتاب مورد توجه قرار گرفته است. آثاری که به کوشش معامران و طراحان تولید شده اند و نشان 

از گسرته ی فکری حارضین و روند رو به رشد این حرفه در کشور دارد.

هرن معامری با بیش از 32 سال سابقه ی مدیران آن در عرصه ی مطبوعات تخصصی معامری همچون آبادی )1369و...( انتشار بیش از 

140عنوان کتاب معامری، شهرسازی، طراحی داخلی تاثیرگذار و ماندگاری چون هوشنگ سیحون و...؛ و با توجه به چهار دوره ی پیشین 

کتاب سال معامری معارص ایران که از سال های ) 1400 - 1397( منترش گردید، فراخوان پنجمین دوره از این اثر را منترش می مناید.،  

با این مقدمه از کلیه ی مهندسان مشاور، دفاتر معامری، معامران مستقل، طراحان داخلی و معامران عزیزی که در عرصه ی مرمت 

و احیا بناهای تاریخی و معارص مشغول به فعالیت هستند جهت همراهی و حضور در این کتاب که پنجره ای است از معامری 

امروز ایران برای آیندگان دعوت به عمل می آید.

هزینه ی هر صفحه 3،000،000 تومان، با 50% تخفیف دفاتر معامری 1،500،000 تومان

حداقل صفحات هر پروژه 4 صفحه می باشد.

برای اطالعات بیشرت و ارسال آثار جهت بررسی هیئت تحریریه به وبسایت هرن معامری  aoa.ir  مراجعه فرمایید.

دبیرخانه ی دامئی کتاب سال معامری معارص ایران:  88342961-88342960

شامره  متاس مدیر دبیرخانه ی دامئی:  09123446870

شهریار خانی زاد

مدیرعامل و رسدبیر هرنمعامری




