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 چکیده

وم هر کودک مدرسه یا نجایی که خانه دآموزد.از آ یط پیرامون و انسان های محیطش میحکودک فرهنگ را از م

که در  کودک با تجربیاتی بر نحوه شکل پذیری شخصیت کودک تاثیر بسزایی دارد. محسوب می شود. ومهدکودک ا

کودک به دست  یندهآفرهنگ و  یت،ترب گیری، کند شکل می گیرد و کیفیت شکل طول زندگی از محیط دریافت می

انسان هاست و از سویی نگاه ما همواره به برطرف کردن نیازهای بزرگساالن در خلق فضاها بوده و از همسویی در  ما

هدف از این نوشتار خلق فضاهای اجتماعی و دور  خلق فضاهای مشترک بین کودکان و بزرگساالن غافل بوده ایم.

با قرار گرفتن این کودکان در کنار نسلی بزرگتر و در میان اجتماع و  باشد که این امر نکردن کودکان از اجتماع می

نجایی که کامران دیبا در اثارش به خوبی میان مدرنیسم و سنت های ایرانی و آاز  .گیرد طبقه متوسط شهر صورت می

ه بررسی الگوهای معماری همچنین بنا و طبیعت پیوند برقرار میکند در این مقاله ابتدا با تکیه بر نظریات کامران دیبا ب

پردازیم و از سویی دیگر با در نظر گرفتن نیازهای روزمره کودکان امروز و نبود فضاهای  اجتماعی و انسان دوستانه می

     و در نهایت همسو با سالمند برای کودکان محیطی نه به دور از سنت ها و نه به دور از دنیای مدرن خلق کرده 

توانند به نیازهای خود و یکدیگر کمک  های مناسب می ه کودک و سالمند با فضاسازیشد کگیری خواهد  نتیجه

 نمایند.

 

 تعامالت اجتماعی، فرهنگ.  سالمند، کامران دیبا، کودک،: واژه های کلیدی

 

 مقدمه -1
 . دریگ یم شکل کند، یم افتیدر طیمح از یزندگ طول در که یاتیتجرب با که است دیسف و نانوشته یلوح یکودک

 روییتغ و یریادگی نیهمچن و ردیگ یم شکل او یزندگ اول سال هفت در انسان هر تیشخص معتقدند امروزه روانشناسان

 یبرا نیبنابرا است؛ یبزرگسال نیترازسن آسان مراتب به دوران نیا در او یفرهنگ و یاعتقاد ،یاخالق اتیخصوص کردن اصالح

 و تیترب اموزش، پرورش، به ان در بتوان که میدار ییفضا به ازین کودکان از کیهر یبرا مدآوکار سالم یا جامعه داشتن

 ،یکیزیف رشد یبرا مطلوب و مناسب طیشرا یدارا و کودکان تیفعال با مرتبط یستیبا فضاها نیا م؛یبپرداز نهاآ خال پرکردن

 .باشد نانآ یاجتماع و یعاطف ،یذهن

 ،یاجتماع و یانسان طیمح خانواده، یاقتصاد و یماد عوامل:  لیقب از یمختلف عوامل از کودک که است شده ثابت نیهمچن

 .ردیپذ یم ریتاث رامونشیپ یعیطب طیمح و یفرهنگ طیمح

 اریبس کودکان یاجتماع و یانسان  طیمح چراکه میپرداز یم کودک بر اجتماع ریتاث شتریب یبررس به مقاله نیا در ما که

 .هستند جامعه قشر نیرتریرپذیتاث ها آن نکهیا با خورند یم چشم به کمرنگ
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 از استفاده محبت، احترام،: لیقب از ییها فرهنگ و ها سنت سالمند، و کودک نسل دو یدور علت به یامروز جامعه در

 دنیشن و سالمند ازین اتیتجرب کردن بازگو که گونه نیا به. شود یم گرفته دهیناد است، یضرور نسل دو هر یبرا که اتیتجرب

 سالمندان در یافسردگ: لیقب از ییها یماریب بروز موجب تواند یم ازهاین نیا گرفتن دهیناد. باشد کودک یراهنما تواند یم آن

 .شود کودکان در یتیشخص خال و

 یالگوها) یانتزاع گرا منطقه یمعمار حوزه در رانیا معاصر و مدرن یمعمار در سبک صاحب معماران از باید کامران

 .دارد شیها درپروژه اجتماع و کودک به یا ژهیو نگاههمچنین و  است(  یفرهنگ

 یم رو نیا از کند؛ برقرار وندیپ عتیطب و بنا نیهمچن و یرانیا یسنتها و سمیمدرن انیم تواند یم یخوب به ثارشآ در باید.

 دور به نه و سنتها از دور به نه یطیمح کودکان یبرا کهیطور به برد، بهره یخوب به یو نظرات و ها دگاهید از پروژه نیا در توان

 ترو جذاب یفضاها خلق باعثمی توان  کودکان، نیا طیمح با عتیطب شتریب هرچه وندیپ با نیهمچن .کرد خلق مدرن یایدن از

 .شد کودکان نیا در شتریب زهیانگ و هیروح جادیا
 

 کودک کیست؟-2

 را رشدش حداکثری اجتماع وی هوش ،یاستعداد ،یکیزیف نظر از شخص کی کهی مدت ،یبزرگسال تا تولد نیب زمان مدت

 .[1]شودی م شامل را دارد،

 استی موجود. شودیم محسوب بشر اتیح استمراربخش و گذراندیم را خود رشد دوران که استی نابالغ شهروند کودک،

       .ندینشیم بار به شودکهیم نومندتی نهال باشد، ایّمه او سالمی جسم وی فکر رشدی برا طیمح چنانچه و دیآیم ایدن به پاک که

. ردیبگ انس او با او، طیشرا برحسب و دهد رشد را او کند، محافظت او از تا دارد باغبان به ازین که استی نهال ای جوانه کودک

 .[2]است کودک ازین موردی هانیتامیوی نیبخوش وی سرخوش عت،یطب شعر، ،یقیموس

 کودک            شناخت ویژگی ها و نیازهای-2-1

  (.1)جدولشد آشنا او نیازهای و هایژگیو با اول مرحله در دیبا باشد کودکی ازهاین با منطبق کهیی فضای طراحی برا

 نیازهای کودکان بر اساس هرم مازلو :1جدول

 کودک ژهیوی فضا در ازهاینی ازا به ما ازهاین

 کیاکولوژ طیشرا بری مبتن تعادل ،یکاف التیتسه سالمت، ش،یآسا ،یراحت یجسمانی ازهاین

 تیامن وی منیا به ازین
 بودن،ی نیبشیپ قابل و وضوح مراتب، سلسله ت،یمحصور مراقبت، و نظارت

 یرینفوذپذ ،یخصوصی هاعرصه تیرعا ،یکودکوار

 یوابستگ و محبت به ازین
ی اجتماع روابطی برقرار امکان ت،یهو ،یبصری سازگار مکان، و تعلق حس جادیا

 بزرگساالن و کودکانی مشارکتی باز امکان کودکان، ریسا با

 یریپذانعطاف کودکانه، اسیمق مکان، و گروه به تعلق ت،یفرد ت،یمالک نفس عزت به ازین

 ییخودشکوفا به ازین
 در کودک مشارکت ،یسازیشخصی برایی هافرصت ،یزیبرانگ چالش تنوع،

 منظر ساخت
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 1منطقه گرایی-3
ویژگی های فرهنگی جغرافیایی و  یکی از رویکردهای معماری است که در تعامل با فرهنگ قرار داشته و بهمنطقه گرایی 

 .[3]اقلیمی یک منطقه خاص تاکید می کند

 .(1)شکلبخشیده و حس مکان را در مواجه با فضاها تقویت می کنند "حال و هوا"این خصوصیات در نهایت، به معماری 

 

 
2 (ozkan,2002)،  ه گراییرده بندی منطق :1شکل

 

 

 چرابه معماری منطقه گرا پرداختیم؟ 

الگوهای فرهنگی بستر در راستای نیاز و کارکرد می تواند پاسخ مناسبی برای کشورهای در حال منطقه گرایی برگرفته از 

 توسعه ای باشد که دغدغه های هویت فرهنگی دارند.

خاطره و حافظه  بردناز بین ساختمان ها با  .شده استو فاقد روح زندگی  مسئله معماری امروز شهرهای ما فضایی بی معنا

ن تعلق داریم یک ارتباط منطقی برقرار آ نیم تا بین معماری جدید و هویت منطقه ای که بهآحال بر  .، اتفاق می افتندجمعی

با فرهنگ هر منطقه را ایجاد نماییم و معماری منطبق  بدون تقلید کورکورانه، و با بکارگیری الگوهای معماری سنتی، نماییم

از میان معماران منطقه گرا کامران دیبا، بهترین گزینه برای این  یندگان ثبت و مستند کنیم.آمعماری دوران خود را برای 

 به معماری انسانی و همچنین احترام به کودک و فضاهای او، ازشاخصه های اصلی کار اوست. وی پروژه می باشد، زیرا نگرش

 مند بود. های بومی و نیازهای جامعه شهری مدرن و اثر متقابل انسان عالقه به سنتچنین هم

                                                 
1 . regionalism 

2 . Canizaro, V. B. (2007). Architectural Regionalism: collected writing on Place, Identity, Modernity, and 

Tradition. Princeton Architectural Press. 
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 : برخی از خصوصیات معماری دیبا

 معماری انسانی»معماری یا به تعبیر خود او اجتماعی  عالقه ی خاص او به وجوه» 

 طراحی ساختمان عمومی و فرهنگی عام المنفعه و مسکن انبوه 

 یان مدرنیسم و سنتهای ایرانی برقراری پیوند م 

 توجه وی به سنت های بومی بهره گیری از الگوهای معماری ایران به شیوه های اصیل و منحصر به فرد در کارهایش 

    معرفی برخی از پروژه های کامران دیبا-3-1

صاحب نظر بوده، بدون شک یکی از معمارانی که در ایام گذشته مطالعاتی در زمینه کودکان انجام داده و در این مورد 

کامران دیبا است. زمین بازی برای کودکان درپرورشگاه شرق تهران، کتابخانه و کارگاه نقاشی در پارک شفق، اردوگاه تابستانی 

مدرسه در شهرک شوشترنو و در خاتمه تهیه طرح جامع شهرک احی چندین برای کودکان بی سرپرست در سطح کشور، طر

رفتن فاصله مدرسه تا منزل و دسترسی پیاده بدون برخورد با ترافیک شهری برای رسیدن به مدرسه، شوشتر نو با درنظر گ

 .[4]حاصل همین رویکرد و توجه او به معماری کودک یا معماری برای کودک بوده است

س با تلفیق این حال به بررسی الگوهای تحلیل شده ازآثار کامران دیبا و الگوهای عمومی فضای کودکان می پردازیم و سپ

 نتیجه گیری نهایی دست می یابیم.دو به 
 

  حاضر و تاثیر آن بر پروژه الگوهای تحلیل شده از آثار کامران دیبا-3-2

 الگوهای حرکتی -3-2-1

  (3و2)شکل موزه هنرهای معاصربرگرفته از  ،ه ویدوسیلحفظ ارتباط بصری میان طبقات به ویژه به. 

 
 3شکل                                                            2شکل                                               

 

 و یا ایجاد شکستگی و قراردادن حوض در مسیر پله ها( 4)شکلکمرنگ نمودن طول مسیر با دادن کاربری به آن 

 (.5)شکلموزه هنرهای معاصربرگرفته از 

    
                 5شکل                                             4شکل     
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  (.7و 6برگرفته از خانه تناولی)شکلکمرنگ کردن پلکان با دادن کاربری به هر نیم طبقه 

 

 
7شکل                                                             6شکل                                           

  

  (.9و8)شکل برگرفته از فرهنگسرای نیاوران کت ورودی شفاف و مستقیم تا انتهای مسیرمسیر حر 

  
 9شکل                                                                              8شکل                                                

 

 (.10)شکل فرهنگسرای نیاورانبرگرفته از  دروازه اصلی حیاط، جداکننده درون و بیرون 

 

    10شکل 
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 الگوهای پروخالی-3-2-2

 (.12و11)شکل برگرفته از خانه تناولی چسباندن پله به نما و ایجاد فضای نیمه باز 

   
 12شکل                                                                    11شکل                  

  
 (.13)شکل برگرفته از خانه تناولیره های سرتاسری و تراس های سرپوشیده برای ایجاد فضای نیمه باز پنج 

 
 13شکل

 

  (.15و 14)شکلموزه هنرهای معاصربرگرفته از  میانیتلفیق احجام اصلی به صورت حلقوی به دور حیاط 

 

 
 15شکل                                                                              14شکل         

 الگوهای عملکردی-3-2-3

 در نما برگرفته ازکانون پرورش ایجاد فاصله ی شیشه ای برای شکستن مقیاس بزرگ ساختمان و ایجاد مفصل بندی ها

 (.16فکری کودکان)شکل
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 16شکل

  (.17برگرفته ازکانون پرورش فکری کودکان)شکلقراردادن کارگاه نقاشی در مجاورت کتابخانه 

 
 17شکل

 

  (.19و18)شکل فرهنگسرای نیاورانبرگرفته از قرارگیری کاربری های نزدیک به هم، پیرامون یک حیاط خصوصی 

 

 19شکل                                                                           18شکل                                           
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   (.21و 20)شکلفرهنگسرای نیاورانبرگرفته از یک سالن ورودی رو باز و محل تجمع 

 

  
 21شکل                                                                                  20شکل                                      

 کودک رشد در ذاررگیتاث عوامل-4

 کودک و خانواده-4-1

 واحااد نیتاارکوچااک حااال، نیعاا در. دارد برعهااده کااودک پاارورش و رشااد در را نااهیزم نیتااریاهیااپا خااانواده،

 .[5]دیآیم حساب به جامعه هری اجتماع

 رفتااار کننااد،یماا تحماال رای شااتریب فشااار و کارناادیب هاااآن مااادر و پاادر کااهی کودکااان دهاادیماا نشااان مطالعااات 

یما  طارد  شاتر یب خاود ی هاا ساال  و سان  هام ی ساو  ازی حتا  لیا دل نیهما  باه . دهناد یما  نشان خود ازی نامناسبی اجتماع

 فشااار آن جااهینت کااه شااودیماا هاااخااانواده نیباا دری شااتریب مشاااجرات و هاااکشاامکش باعااث زیاانی ماااد مشااکالت. شااوند

 .[5]دارد دنبال به را کودکانی روان

 کودک و فرهنگ-4-2

سالگی صورت  5های فرهنگی عموماً قبل از سن  آموخته ز محیط پیرامون و انسان های محیطش می آموزد.کودک فرهنگ را ا

پس کودک آینه ای از زندگی اطرافیان خود و نحوه برخورد آن  خانواده مهمترین عامل فرهنگ پذیری کودک است.گیرد.  می

 . ها با او می شود

بزرگساالن می گذارد، بی شک فرهنگ بر او تاثیر بیشتری خواهد گذاشت. از  حال که کودک بی هیچ تجربه ای، پا به دنیای

طرفی فرهنگ یکی از مهمترین عوامل ماندگار نمودن یک معماری است که کامران دیبا نیز به آن توجه ویژه ای دارد. ما در 

زهای اجتماعی و فردی کودک به وجود این مقاله با کنار هم قرار دادن این دو، سعی داریم محیطی ماندگار و سازگار با نیا

 آوریم.

       محیط طبیعی کودک و -4-3

ی وابستگ مورد ک. یگذاردیم ریتأث آن بر و ردیگیم ریتأث عتیطب از او. است عتیطب به وابستهی طیشرا هر در انسان،

 به انسانی جبری هایوابستگ جزء مردن و شدن متولد کردن، رشد دن،یخواب دن،یکش نفس. باشدیم عتیطب به انسانی جبر

 . است عتیطب

. است الزم او اتیح استمرار منظور به زینی وابستگ از نوع نیا. است عتیطب با انسانی اریاختی وابستگ هیقض گرید جانب

    دمانن وی بلند وی پست و ابانیب و کوهی حت اه،یگ و گل وحش،اتیح رودخانه، و ایدر آسمان، سبز،ی فضا عت،یطب با ارتباط

 .[5]شودیم محسوب خلقت عالم وی عیطب طیمح به انسانی وابستگ ازیی اجزا،  آن
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 به را شهرهای بزرگ خردساالن اغلب عرض،کمی روهاادهیپ با و تنگ معابر ،یتاکس و اتوبوس مهدکودک، مسکن، طیشرا

ی گاه هم، به فشردهی مسکونی هامجموعه انیم در دیبا شهرهای بزرگ کودکان. دهدیم عادت کردنی زندگی کنسرو حالت

    در باالجباری کودک جوش و جنب و تیفعال به مربوط امکانات ازی عار و الزم ستیزی فضا فاقد ،یکاف بازی فضا و نور فاقد

ی امحله الزم امکاناتها،محله. بروند کجا دانندینم شوند، خارج خانه از اگر کهیدرصورت .کنندی زندگ و کرده رشد هاآن

 .[5]ندارند

 دیبا آنکه ضمن ،یشهری عمومی فضاها وی ستیزی هامجموعه در کودکان بودن ریتأثتحت وی وستگیپ به توجه با

 با مرتبط و سالمیی فضاها به روز ازی ساعاتی برا را آنان دیبا االمکانیحت د،یرسان حداقل به را مشکالت نیا ازی ناش عوارض

 .کرد تیهدا سالم یاجتماعی زندگ کی کنار در عت،یطب

 ی اجتماع وی انسان طیمح و کودک-4-4

 در که ماندیمی باغبان مثابه به زینی انسان طیمح شود، محسوب کودک رشد دری انهیزم عنوان بهی عیطب طیمح چنانچه

 در باغبان اگر. کندیمی باز را نقش نیترمهم دارد،ی انسان وی عیطب نظر از کودک کهیی هایازمندین و او رشد نحوه و روش

 .[5]دییرو خواهد خودروی حالت به ای و زدهآفت اهیگ ندارد، مصروف را خود تالش نهال کی پرورش

 کودک و سایر کودکان-4-4-1

وتاثیر برای کودکان گیرد، به این خاطر به بررسی بازی صورت می  ارتباط کودکان با هم، بیشتر در قالب بازی و گفتگو

   دازیم:می پرآن در پروژه حاضر 

 ازی اریبس .ستین ریپذامکان گرید قیطر از آن جبران و است کودکی برای ریادگی راه نیتریپرمعن و نیمؤثرتری باز

      سالمی باز. دارد ریتأث رشدی هاجنبه همه در و است کودک کاری باز که چرا دانندیم کودک مدرسه رای باز روانشناسان

 کودک تالش واقع دری باز. دهد کاهش کودک در شدت به رای افسردگ و نفرت اضطراب، رس،ت لیقب ازی منف عواطف تواندیم

اومفهوم شکست، پیروزی، همکاری و ..  .کندیم درک را ایدن و ابدییم را خود او قیطر نیا از که است طیمح با آمدن کناری برا

 .[6]ردد از ذهنش کمک بگیرا در بازی می آموزد. در بازی کردن هوش او تقویت می شود زیرا بای

 هایی برای استراحت       اختصاص مکان 

 .[7]منزوی نکندهای بازی قرار گیرند تا کودک را  های استراحت باید در نزدیکی زمین زون

 

 
 22شکل

    تجهیزات باالرفتنی 

هااا،  ساامانهااا، ری هااا، میلااه یکاای از کارهااای مااورد عالقااه کودکااان باااالرفتن از هاار چیااز ممکاان اساات. وجااود شاابکه 

بااه شااور و شااوق خواهااد کودکااان را  ،ناپااذیر ای وصااف بااه اناادازه ،طبیعاای باارای باااال و پااایین رفااتن هااای مصاانوعی و تپااه
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برنااد.  هاا از باازی باا آب و گال بیشاترین لاذت را مای        باازی البتاه همیشاه باه تجهیازات نیااز نادارد. بچااه         .(23)شاکل آورد

فاراهم آوردن فضااهای باازی    ، ح اهنار طار   .(24)شاکل سازند مای واهناد  خ ها با تخیل خاود از گال هار چیازی را کاه مای       آن

 .[7]است و مصالح بوم آورد امکانات طبیعی ،ی به صورت ترکیبی با عوامل محیطیمصنوع

 

 24کلش                                                                             23شکل                                   

 کودک و سالمند -4-4-2

در کنار هم قرارگرفتن این دو قشر و تعامل داشتن آنها، مزایای قابل توجهی در راستای ارتقای آموزش سنت ها و 

 فرهنگ دارد که با ذکر تصاویر بدست آمده از پروژه به ارائه این مطالب می پردازیم:

  کودکان از سالمندان، که باعث جلوگیری از افسردگی در در نظر گرفتن فضای باغبانی و گلکاری به منظور آموزش

 .(25)شکلشودسالمندان نیز می 

 
 25شکل

 

  در نظرگرفتن غذاخوری با داشتن دید به محیط بازی طبیعی کودکان به منظور یادگیری آداب و رسوم غذا خوردن به

 .(27و26)شکلکودکان از افرادی غیر از خانواده و ایجاد حس مفید بودن در سالمندان

 
 27شکل                                                                            26شکل                                         
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  ایجاد فضاهایی دنج برای قصه خوانی از سوی سالمندان به منظور رفع نیاز بدیهی کودکان به قصه و رویاپردازی

 .(29و28)شکلکردنمند به صحبت و همچنین نیاز سال

 
 29شکل                                                                          28شکل                                  

 یمعمار و کودک -4-4-3

در صورتیکه غافل از این هستیم نگاه ما همواره به این است که بزرگساالن چه فضاهایی الزم دارند و یا نیازهای آنها چیست؟!

که بزرگساالن امروز همان کودکان دیروز هستند که با غفلت از کنار آنها گذشته ایم و اکنون باید به فکر برآورده کردن خالء 

  های دیروزشان باشیم.

 به آن ادند اختصاص و طیمح از بخش کی کردن جدا. برندیم ارث به بزرگان از را خودی هاطیمح کودکان شک بدون

معمار ابتدا باید روی زانوهای خود بنشیند تا بتواند فضایی  ،کودکان مخصوصی طیمح ایجادی برا. استی دشوار کار کودکان

 طراحی کند. مطابق با نیازهای او

 در اینجا به بررسی نیازهای کودک از فضا و پاسخی که در پروژه، به وسیله تصاویر، به آن داده شده، می پردازیم:

 و خیال پردازی کودکان کمک بسزایی  وجه به طراحی فضاهای دنج و در مقیاس کودک که به افزایش قوه تخیل ت

 .(30)شکلکندمی 

 
 30شکل

 



  معمارایران سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 94خرداد ماه  -تهران 

 12 

  (31)شکلشودبه کار بردن گیاهان و جانوران زنده که باعث افزایش روحیه و یادگیری در کودکان می. 

 
 31شکل

 

 (32)شکلخواناهندسه ساده و  و استفاده ازدید کودک  توجه به پرسپکتیو. 

 
 32شکل

 

 ها و  ها، پله که بوسیله رمپ توجه به سه سطح روی زمین، زیرزمین و باالی زمین است. این سه سطح هنگامی

 .(33)شکلآورند میها فراهم  گیرند، فضای جذاب و پرکششی را برای بچه ها و ... در کنار هم قرار می سراشیبی

 

 
 33شکل

 

 

 

 



  معمارایران سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 94خرداد ماه  -تهران 

 13 

 رینتیجه گی-5
درنظار گارفتن اهاداف زیار در راساتای برطارف کاردن        از بررسی مطالعات انجام شاده باه ایان نتیجاه مای رسایم کاه        

 نیازهای اجتماعی کودکان و سالمندان، برای داشتن جامعه ای سالم به ویژه برای کودکان، الزامی است:

 ارتقا فرهنگ با هم زیستن. 

 .آشتی دادن کودکان با طبیعت 

 برقراری مراودات اجتماعی ایجاد عالقه به. 

 شکوفا کردن استعداد کودکان و پرورش آن ها به صورتی اصولی تر. 

  نادیااده شااهری و اجتماااعی آنااان، کااه تااا بااه امااروز   پاسااخگویی بااه نیازهااای اصاالی و مهاام کودکااان، در فضااای

 گرفته شده است.

 از افسااردگی بااه وساایله  و نجااات قشاار سااالمند آمااوزش ساانت هااا و فرهنااگ بااه کودکااان بااه وساایله سااالمندان

 .ایجاد حس مفید بودن در آنها

 می های مفید و در عاین حاال آموزشای بارای کودکاان، باه جاای سارگرمی هاای مضار دنیاای اماروز             ایجاد سرگر

 از جمله تکنولوژی.

 ا قرارگرفتن در کنار نسلی بزرگتر.از بین بردن حس کمبود در زمینه روحی، جسمی و تربیتی کودکان ب 

 

و بااا نیازهااای اجتماااعی آنااان پرداختااه شااد رائااه شااده بااه تمااام زوایااای خالهااای کودکااان و سااالمندان و  در طاارح ا

کاودک، ایان دو نسال را باه صاورتی الزم و ملازوم در کناار هام قارار دادیام کاه            کمک خصوصیات معمااری کاامران دیباا و    

 از پروژه به دست آمده است: تصاویرینتایج به صورت 
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