ﺑﺎزﺳﺎزي ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ
ردﯾﻒ
1
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ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺘﺎدﻫﺎي ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺎزﺳﺎزي روﺳﺘﺎﯾﯽ زﻟﺰﻟﻪ زده ﻟﺮﺳﺘﺎن
)(1387

ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه 1385

ﻧﻘﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﺷﻬﺮي در ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﺷﻬﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ
)ﻣﻨﻄﻘﻪ  22ﺗﻬﺮان(

ﻋﻠﯽ ﻓﺘﺤﯽ رﺷﯿﺪ

1387
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ

1387

4

ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﺗﺤﻮﻻت ﺷﻬﺮ ﻫﻮﯾﺰه ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﺳﺎزي ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ )(1365-1386

1387
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎل )(1375

1387
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ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ،
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﺗﯿﻪ(

1388

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮي

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ :زﻟﺰﻟﻪ در ﺷﻬﺮ اﮐﺒﺎﺗﺎن(

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ

در ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

)(1388

1388

اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ در اﯾﺮان :ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﻮﻗﺖ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﯿﻞ

ﺳﺎرا ﻣﺴﮕﺮي ﻫﻮﺷﯿﺎر

راﺿﯿﻪ ﺧﺎﮐﯽ

ژﯾﻼ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﮋاد

اﻣﯿﻦ ﺗﺮاﺑﯽ ﮔﻮدرزي
اﻣﯿﺮ ﺑﻬﻨﺎم ﺑﻘﺎﺋﯽ ﻓﺮ

1388

ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎزار ﻗﺰوﯾﻦ در در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ

ﺷﯿﺮازي

ﻟﯿﻼ اﯾﺮﺟﯽ ﻓﺮ

1388

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪرﯾﺖ ﺑﺤﺮان ،وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي در ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻌﺎرف

ﺳﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ رﺿﺎ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ

آزاده ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﻟﻮ

1388

ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎزار در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ و آﺗﺶ ﺳﻮزي

ﻧﺪﯾﻤﻪ ﺻﺤﻔﯽ

ﺳﯿﻤﺎ اﻣﯿﻨﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ

1388

ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻬﺮان در ﭘﺎركﻫﺎ

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪﯾﺎن

1388

ﻫﺎﻟﻪ ﺳﺎدات ﻧﺒﻮي رﺿﻮي

ردﯾﻒ
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ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ

ﻧﻤﻮﻧﻪ :روﺳﺘﺎﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ زده اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮔﯿﻼن وزﻧﺠﺎن
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ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي اﯾﻤﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي :ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺠﯿﻞ

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ

)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎل  1381آوج اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ(
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ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ در ﺷﻬﺮ دزﻓﻮل

1389

ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﻫﺴﺘﻪاي ﭘﺲ از ﺳﻮاﻧﺢ؛
واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودﺑﺎر ـ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن

1389

ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و درﺟﺎ ﺳﺎزي در ﺑﺎزﺳﺎزي ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ
)ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﻧﺤﻪ دﯾﺪه ﺳﯿﻼﺧﻮر و درب آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎل  1385ﻟﺮﺳﺘﺎن(
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮاي ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
)ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ :ارگ ﺑــــﻢ(

1389

ﻓﺮﻧﺎز ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ
ﻧﺸﺎط ﮐﺒﯿﺮي ﺧﻮش ﺻﻮت

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪل ﺑﺎزﺳﺎزي ﻋﺮاق در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﻣﺪل(1389) RRT

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ :ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺗﻮﺗﮑﺎﺑﻦ ﺗﺎ ﺑﺮه ﺳﺮ(

ﻓﺎﺗﯿﻤﺎ رازﻗﯽ
اﺣﺴﺎن اﻧﺠﯿﻠﯽ

1389
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ داﺋﻢ ﺑﻢ ﭘﺲ از زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه1382

)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﻪ ارگ(

ﻣﺮﺟﺎن ﺷﺎﻫﺮﺧﯿﺎن
راﺿﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪ زاده

1388

ﻓﺮم ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺎزﺳﺎزي ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺑﻢ زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎل 1382

24

1388

ﻣﺪرﯾﺖ اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ
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1389

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﺑﺎزﺳﺎزي ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻢ دزﻓﻮل

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ آوج ﭼﻨﮕﻮره )(1381

22

ﻧﺴﺘﺮن ﻣﻈﻬﺮ ﺳﺮﻣﺪي

آﯾﻨﺎز ﻧﻬﺎوﻧﺪي
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻋﻠﯽ ﭼﺎﺋﯿﺪه

ﻣﺤﻤﻮد ﻓﯿﺎﺿﯽ

ﺳﻮده ﻧﯿﮏ ﻣﻨﺶ

ﻣﺤﻤﺪ روان ﺧﻮاه

ردﯾﻒ
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ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻬﺮان

)ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ زﻟﺰﻟﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ (13
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ﺳﺎﻧﺤﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ :ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧـﮑـﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﯿﻞ ﺳﺎل 1378
1390

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺑﺮهﺳﺮ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ  1369رودﺑﺎر ـ ﻣﻨﺠﯿﻞ(
1390

1390

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ در زﻣﯿﻦ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﻪ اوﯾﻦ(

1390

ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺴﮑﻦ ،ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻧﺤﻪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻧﺤﻪ
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :زﻟﺰﻟﻪ  1385دﺷﺖ ﺳﯿﻼﺧﻮر(

36

39
40

1390

1390

اﻟﻬﺎم ﭼﯿﺖ ﺳﺎز

)ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع دوام در واﺣﺪﻫﺎي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ(

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻬﺮاﺑﯽ ﺑﺸﺮ آﺑﺎدي

1390

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﭘﺲ از ﺳﯿﻞ  1384ﺷﺮق اﺳﺘﺎن
1390

اﻟﮕﻮي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﭘﺲ از ﺳﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺑــﻢ

ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺷﻬﺒﺎزي

اﻣﯿﺮ ﺣﺠﺘﯽ

دوره اﻧﺘﻘﺎل ،ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﻨﺎه؟

ﮔﻠﺴﺘﺎن

اﻣﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﻫﺎدﯾﺎن

1390

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺑـﻢ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ دي ﻣﺎه ( 1382

زﯾﻨﺐ اﻣﯿﺮي

ﻋﻠﯽ دﻫﻘﺎﻧﭙﻮر ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎدي

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي روﺳﺘﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎي ﺑﻨﺪ

ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﺳﯿﻞ ﮔﻼب دره و درسﻫﺎﯾﯽ از آن

ﻣﮋﮔﺎن اﺳﺪي

اﻟﻨﺎز ﺑﺎدﻟﻪ

ﻧﻘﺶ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزي در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻬﺮان
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38

1390

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﭘﯿﺶ از زﻟﺰﻟﻪ  1382ﺑــﻢ از ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري

ﻃﺮح اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي ﮐﺎﻟﺒﺪي ﻣﺤﻠﻪ ﻻﻟﻪ زار ﺗﻬﺮان
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اﺑﺮاﻫﯿﻢ ارﺟﻤﻨﺪي

1390
1390

ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻮن
رﺧﺸﻨﺪه اﻣﯿﻨﯽ
ﺳﻮﻟﻤﺎز ارژﻧﮕﯽ

ردﯾﻒ
41
42
43
44

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺑـــﻢ
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎل  1382ﺷﻬﺮ ﺑــــﻢ(

اﺣﺴﺎن ﻣﻮﺳﻮي

1390

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺴﮑﻦ داﺋﻢ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن
)ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ :ﺷﻬﺮ ﺑــﻢ(

ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺟﻮاﻫﺮي

1390

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎب آوري ﮐﺎﻟﺒﺪي در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﭘﺲ از ﺑﺎزﺳﺎزي

)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﺑﺎزﺳﺎزي ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ  1382ﺷﻬﺮ ﺑـﻢ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن(

ﻣﮋﮔﺎن ﻋﺎﻃﻔﯽ

1390

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
)ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ :ﻣﻨﻄﻘﻪ  10ﺗﻬﺮان ،ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮﯾﺎﻧﮏ ـ ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺎر(

ﺑﻬﺎره زﻧﯿﺎن

1390

45
46

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ

)ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻨﺠﻌﻠﯿﺨﺎن و ﺑﺎزار ﮐﺮﻣﺎن(

ﺳﻌﯿﺪه اﺳﺪي ﻋﻤﺎد آﺑﺎدي

1390

47
48

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺑـــﻢ

49

ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﺎب آور ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ  1382ﺑــﻢ از دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي

50
51
52
53
54

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻏﻔﻮري

1391

ﺗﺎرا ﺟﻼﻟﯽ

1391

ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﺑﺎزﺳﺎزي روﺳﺘﺎي دوزج ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎل  1341ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر در ﺑﺎزﺳﺎزي 1391
1391

ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﺷﻬﺮ ﻻر ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎل 1339

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت زوار ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮي

ﺳﯿﻤﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﺰاده
1391

ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮي ﺷﻬﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻬﺎدان ﺷﻬﺮ ﯾﺰد(

1391

ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﮐﺎﻟﺒﺪي و اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﺪاري ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

1389

ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ

ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺳﺎدات ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن
ﺳﯿﺪه ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻬﺪوﯾﻪ
وﯾﺪا اردرودي

ردﯾﻒ

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان

55
56

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزﺳﺎزي در ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺑﺮوﺟﺮد ،ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﻏﻮن(

ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ

1391

57
58

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ ﺑــﻢ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذيﻧﻔﻌﺎن

1391

ﻧﺴﯿﻢ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﯾﺮﮐﯽ

59
60
61
62
63
64
65

اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﺳﺘﺎي اﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻮﻣﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ  21ﻣﺮداد ﻣﺎه  1391آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

1392
1391

ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻓﻀﺎﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮ آﺑﺎدان ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ

1391

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻨﺂوري

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺑﺎزﺳﺎزي ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ  1382ﺑــﻢ(

1392

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي در ﻣﻌﺮض راﻧﺶ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :روﺳﺘﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﯿﻦ ،اﻣﻠﺶ ،ﮔﯿﻼن(

ﺳﺎرا ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ
ﻣﺎﻫﺎن اﯾﮕﺪر
ﻣﻬﺴﺎ ﺑﺸﯿﺮي

1392

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

اﻣﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻻري

ﺳﯿﻤﺎ ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺰﯾﺰي
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ

1392

66
67
68

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت در ﺑﺮجﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﻬﺮان )ﺳﺎﻧﺤﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزي(
ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﮑﺎن اﺿﻄﺮاري و ﻣﻮﻗﺖ
ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺮداد ﻣﺎه  1391آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

1392

1392

ﻋﺎﻃﻔﻪ اﻣﯿﺪﺧﻮاه ﺧﺮﺷﺘﻤﯽ
ﻧﺪا ﺳﻌﺎدت

ردﯾﻒ
69
70
71
72
73
74
75

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎبآوري ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ  1381آوج در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻢ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ 1382

1392
1392

1392

اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﭼﺮﺧﺎب اردﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ
ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎزار از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎل  1382ﺑﻢ

1393

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮد و ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي ﺑﺮاي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻬﺮان
)ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ :ﻣﻨﻄﻘﻪ  22ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان(

1393

روشﻫﺎي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار و ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺲ از ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ )زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﯿﻞ(
ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن

1392

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي روﯾﮑﺮدﻫﺎي درﺟﺎ ﺳﺎزي )ﺑﺎ دﻓﻊ ﺧﻄﺮ( ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ  1389اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻋﺎﻟﯿﺸﺎﻫﯽ و ﻣﯿﺪان(

1393

ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻠﯿﻠﯽ
ﺳﻮﺳﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﻣﻮﮔﻮﯾﯽ
ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺻﻼﻧﯽ
ﺳﻬﯿﻼ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ﻧﺮﮔﺲ ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺳﻬﯿﻞ ﻣﺤﻤﻮدي

ردیف

55

53

67

66

77

پدیدآور

عنوان
بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی ایرانی و خارجی در ساماندهی و
بازسازی پس از زلزله بم

1931

1931

مدیریت پروژههای بازسازی پس از زلزله بم
با رویکرد مهندسی ارزش

نقش سنت و باورها در بازسازی پس از سانحه
1939

مستند سازی و ارزیابی روند بازسازی شهر قیر پس از زلزله سال 1951
()1931

سعید رحیم پور خوئی

علیرضا فالحی

علیرضا فالحی
علی حسینی

زهرا اهری
شریف مطوف

آناهیتا امیدی

1939

(نمونه موردی :زلزله سال  1931جزیره قشم)

اکبر زرگر
شریف مطوف

بررسی نقش بازسازی در کاهش آسیب پذیری کالبدی شهری
(نمونه مورد مطالعه :بروجرد ،محله قدغون)

راهنما/مشاور

هاله مهدیپور

سایما خواجهئی

ردیف

39

31

35

37

36

33

33

پدیدآور

عنوان
برنامه ریزی مدیریت آوار پس از رلزله احتمالی تهران
(نمونه موردی :منطقه 6تهران ،محله گرگان)

محدثه فاتحی مروج

1931

چالشها و دستاوردهای مشارکت زنان در طرح دوام شهر تهران

1931

بررسی جا به جایی جمعیت بر اثر درگیریهای داخلی سال 1005
1931

در شهر بغداد ـ عراق

1931

مستند سازی و ارزیابی بازسازی روستای رودک پس از زلزله سال 1911
1931
مستند سازی اثرات ادغام و جابه جایی  1روستای سوسف  ،سرمل ،
لیاول و ماشمیان در بازسازی زلزله  1937منجیل و رودبار

1931

تدوین برنامه بازسازی مسکن شهر تبریز پیش از وقوع زلزله احتمالی
(نمونه موردی منطقه  1شهرداری تبریز)

1931

31

31

علی الشهیب

محمد برهان آزاد

نیلوفر محتاط

سپیده قائم مقامی

نعیمه اسدیان زرگر

39

31

35

فاطمه مزده

1931

1931
کاهش آسیب پذیری بافت تاریخی جلفای اصفهان
1931

امکان سنجی ایجاد فضاهای چند عملکردی با کاربری اسکان موقت
در فضاهای سبز حاشیهای زاینده رود

1931

مستند سازی بازسازی شهر رفیع بعد از جنگ تحمیلی

1931

بررسی روند آمادگی مقابله و بازتوانی شهرستان تنکابن پس از طوفان
برف سال 1931

شریف مطوف
شریف مطوف
علیرضا فالحی
شریف مطوف
اکبر زرگر
شریف مطوف
محسن سرتیپیپور
علیرضا فالحی
سحر ندایی طوسی
فرشاد رزمگاه
شریف مطوف

تدوین برنامه بازسازی پس از سیل و رانش روستای نرگس چان

در زلزله احتمالی

علیرضا فالحی

علیرضا فالحی

ارزیابی روند تأمین اسکان دائم در روستای اردکول پس از زلزله 1967
استان خراسان جنوبی

علیرضا فالحی

اکبر زرگر

بازسازی مردم محور یا پیمانکار محور
30

اکبر زرگر

پرویز پیران

مسیریابی بهینه تخلیه اضطراری پس از وقوع زلزله احتمالی تهران
(محله کاوسیه منطقه )9

فاطمه صالح

راهنما/مشاور

نازنین صادقی

حسن میری

افسانه دوستی

اکبر زرگر

صدرا دهقان حسین

شریف مطوف

آبادی

سید حسن تقوایی

فاطمه شهرکی

حسن میری

مریم وکیل باشی

علیرضا فالحی
شریف مطوف

ردیف

37

36

عنوان
مستند سازی بازسازی زلزله  1956طبس
1935
مستندسازی بازسازی شهر فردوس بعد از زلزله 1916

پدیدآور

راهنما/مشاور

آیدا جودی

علیرضا فالحی

غزاله شادی فر

()1935
بررسی جابجایی جمعیت در خطر ناشی از توسعه منطقه ویژه انرژی

33

منیر مهدی مرتضوی

پارس آ
1935

33

100

101

101

بررسی تداوم حفظ کیفیت مسکن بازسازی شده روستایی از منظر فن
1935

آوری سخت پس از زلزله سال  31آذربایجان شرقی

بازسازی سبز خانه باغ های بروات علیا پس از زمین لرزه  31بم
1935

1935

بررسی روشهای ارزیابی خسارت مسکن زلزله احتمالی تهران نمونه
مطالعاتی :منطقه  16شهرداری تهران محله بلورسازی

1935

تأکید بر روستاهای سانحه دیده جنوب بلوچستان در پی طوفان کدنو

آمنه کریمیان

نرگس عسگری برومند

زهرا سادات هاشمیان

101
105
CD
107
CD

احمد زینالی

1935

اصول طراحی فضاهای شهری تاب آور در برابر زلزله
1935

علی رشید نسب

احسان امیر زاده

ارزیابی بازسازی سکونتگاه های روستایی استان بوشهر پس از زلزله
سال 31

حامد آقاجانی

1935
راهکارهای طراحی و تأمین خدمات بهداشتی در مرحله اسکان اضطراری

106
CD

و موقت پس از وقوع زلزله
(نمونه موردی :زلزله سال  31آذربایجان شرقی ،روستای باجاباج)
1935

سید حسن میری
محسن سرتیپی پور
علیرضا فالحی
علیرضا فالحی
آزاده لک
علیرضا فالحی
وحیده ابراهیم نیا
مشاور :شریف مطوف و
پرویز پیران

بررسی تطبیقی اجرای مسکن دائم پس از فروردین  1931استان بوشهر

(نمونه موردی :محدوده باغ ملی شهر کرمان)

مشاور :شریف مطوف

سید حسن میری

1935
از روش های مردم محور و پیمانکار محور

علیرضا فالحی

اساتید راهنما:

بررسی نسبت فرهنگ و معماری در بازسازی مسکن پس از سوانح با
109

مشاور :شریف مطوف

سید حسن تقوایی

ارائه الگوی واحد همسایگی امین پس از زلزله احتمالی تهران
(نمونه موردی :محله اوین)

یاسمن جوادزاده خامنه

علیرضا فالحی

مهرداد رحیمی

علیرضا فالحی
مشاور :مهیار جاویدروزی

ردیف

عنوان

103
CD

مستند سازی سیل  1مرداد  1977تجریش

103
CD
110

1935
بررسی چالش های جابجایی سله بن
1935

پدیدآور

فاطمه موته .......

عطیه شهرابی فراهانی

راهنما/مشاور

