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مقدمه

روحیه کودکانکاهش 
حس دلسوزانه ی مردم           تبعیض    مبتال     کودکان 

زمان و سختی در روند بهبودی افزایش 

ایجاد عدالت اموزشی . 2بودن کودکان همدل و یکپارچگی .1مناسب            مجموعه ای طراحی 

بیمارمشکالت روحی کودکان طراحی داخلی           کاهش و مکان و تجهیزات فضا 



اهداف حتقیق

طراحی ساختمانی پایدار با طول عمر زیاد 

به همراه کاهش هزینه ها

استفاده از امکانات نوین ،پیشرفته و جدید

طراحی محیطی شاد و مطابق با اصول 

معماری برای افزایش و کمک به روحیه 

کودکان مبتال به سرطان 



اهداف فرعی

رنگ های روشنپنل های خورشیدی 
موزاییک های 

نانویی

نورپردازی استفاده از سرسره  شیشه های هوشمند

آویز و مجسمه  
صندلی و میز 

مخصوص 

تکنولوژی جدید در 

شیشه  



روش اجنام حتقیق

Library researchکتابخانه ای روش 
، دایره المعارف ها، دراین روش جمع آوری اطالعات همه اسناد چاپی همانندکتاب

ر اطالعاتی واینترنت و هنمایه شده در بانکهای چاپی متون ،مجالت، فرهنگ نامه ها
.؛ استفاده می شودمنبعی که به صورت چاپی قابل شناسایی باشد



فرضیه های تحقیق
.اشاره کردکه در این طرح وجود دارد می توان به موارد جدول زیر هایی از جمله فرضیه 

فراهم سازی فضایی باز و دلنشین به همراه محیطی شاد برای کودکان 1

تهیه ساختمانی با عرض بیشتر و در طبقات کم جهت افزایش ایمنی برای کودکان 2

فراهم سازی امکانات مورد نیاز و فضای استاندارد بیمارستانی 3

دسترسی راحت بیماران به امکانات تحصیلی 4

همراهی خانواده کودکان سرطانی جهت تسهیل در رفت و آمد و فراهم سازی شرایط مناسب از جمله 
..رستوران،داروخانه،خوابگاه و

5



پیشینه حتقیق 
ST.judechildren’s research hospitalبیمارستان سنت جود 

طفال در ایالت بیمارستان تحقیقاتی اطفال سنت جود یکی از مشهورترین مراکز بالینی و تحقیقاتی سرطان ا
بر روی بیمارستان یک مرکزدرمانی و تحقیقاتی درکودکان است که به خصوصاین . متحده آمریکا می باشد

...بیماری های فاجعه بارکودکان تمرکز دارد مثل سرطان خون و



ارائه طرح
است که از معنی درخشیدن به Shineاسم این بیمارستان.با توجه به موارد زیر برگزیده شده استبیمارستان اسم 

بدانرژی و تجربه بدون (  سرطان)بیمارستان برای بیماری ها . استابتدای حروف انگلیسی آن مخفف شده 
school hospital for illnesses with no bad experience and energy =>shine 

دترین با انتخاب این اسم همچنین به این مفهوم اشاره می شود که همیشه می شود با کمترین امکانات ودر بدر واقع 
.  درخشید(سرطان حتی )شرایط



با اینکه در مرداب است و این طرح اقتباسی از گل نیلوفر آبی است که نماد پایداری در مشکالت و سختی ها 
زندگی می کنند همیشه شاداب است و با توجه به آن می توان گفت که یکی از مهمترین عنصر ها یعنی 

جریانامید در آن 



برای حمایت از کودکان سرطانی است و به منظور حمایت از بیماران سرطانی و با توجه به اینکه ربان طالیی
.شداز رنگ طالیی برای طراحی نمای بیرونی و کرتین وال استفاده 



های درس ،محل درمان و بستری ، کالس:بخش مجزا طراحی شده است که شامل 5ساختمان در این 
خانواده بیمارانداروخانه،پارکینگ،استراحتگاه بخش امور مالی و مدیریت و رستوران و 
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