
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  طراحی پارک با المان های الهام گرفته از طبیعت :و کارگاه  عنوان پروژه

 که هستند ها شهر از قسمتی ها پارک خالقیت و نوآوری:

 طبیعت و سبز فضای کنار در را شهری زندگی توانید می

 هنرمندان از بسیاری ی دهنده الهام طبیعت .کنید تجربه

 المان ی بقیه , ان اطراف طبیعت بر عالوه که مکانی ؛ است

 همین و اند شده گرفته الهام طبیعت از نیز ان مصنوعی های

 برای مناسبی بسیار مکان پارک این شود می باعث موضوع

 های گردهمایی همچنین و هنری های کار و تمرکز

 تا شده تالش پروژه این در . باشد زیست محیط دوستداران

 کاربردی و جدید های ایده همفکری و خالقیت از استفاده با

 وسایل تشبیه پروزه این در مهم های فعالیت یکی .شود ارائه

 بر ها المان طراحی و  طبیعت در موجود عناصر به مختلف

 .باشد می ساسین اا

 

 و طراحی پروژه؛ این مرحله اولین روند یا شرح پروژه:

 فاکتور گرفتن نظر در با بخش این در بوده پردازی ایده

 و حذف ها ایده از برخی دبیر با مشورت و مختلف های

 باید ها طرح کردن نهایی برای ا .یافتند تغییر نیز برخی

 ها المان این ی همه ساخت و طراحی از را خود هدف

 بایست می نیز  هایی بخش همچنین و کرده مشخص

 .شد می گرفته درنظر زیست محیط یتحما راستای در

 اهداف کردن مشخص مرحله این در مهم بخش یک

 نیز مشابه های طرح دیدن همچنینبود.  فرعی و اصلی

 از پس . کند می جدید های ایده خلق به زیادی کمک

 . کرده اغاز را ماکت ساخت اول بخش اتمام

 

                                           عکسهای پروژه:

                                             

 ) دوره اول( تهران پژوهشی دبیرستان فرزانگان دو-سیزدهمین نمایشگاه علمی

 طرح و ها ایده میشود باعث اطراف محیط در کردن دقت پروژه این مانند هایی فعالیت انجام برای : نتایج و پیشنهادات

 اولیه های طرح است بهتر موردنظر  طرح یا هدف به نرسیدن صورت در . کند خطور ذهن به تری خالقانه و بهتر های

 تری کامل های طرح شود می سبب موضوع ینا که شود استفاده انها از بعدی های طراحی در نیاز صورت در تا بماند باقی

 مشورت همچنین ؛ گرفت ایده نیز دیگران مشابه های طرح از توان می نیز تر خالقانه های ایده به رسیدن برای . شود ارائه

 . کند پروژه تر سریع پیشرفت به بسزایی کمک تواند می موضوع این در تجربه با افراد با

 : سوفیا طاهرینام و نام خانوادگی

  ۴/۸:شماره کالس

  سرکار خانم عالییان :نام استاد راهنما

 غچرا

روشن


