ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي و ﻣﻨﻄﻘﻪاي
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﭘﺪﯾﺪآور

1

ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﮐﺴﺎر

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻣﺴﮑﻦ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ

2

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺻﺤﺮاﺋﯽ

3

ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﯾﺰد

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد اﺳﺘﻘﺮار

4

ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي در اﯾﺮان

ﺑﻬﻤﻦ ﭘﺮﻧﯿﺎن

5

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﻠﻪ در ﺷﻬﺮ اﯾﺎرﻧﯽ
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز(

ﻣﯿﻨﺎ ﺻﻨﻌﯿﯽ ﻧﮋاد

6

اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮي

اﻓﺸﯿﻦ اﺑﺘﮑﺎر

7

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺘﺮو و ﭘﻞﻫﺎي درﺟﻪ دوم ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ

ﺳﯿﻤﯿﻨﺪﺧﺖ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ

ﺗﺌﻮري ﻗﻄﺐ رﺷﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻌﺎدل و ﺟﻤﻊ ﻓﻮﻻد اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻌﺘﻤﺪي ﺳﺪ

9

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮي ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﺋﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ زاﻫﺪي ﻓﺮ

10

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ

ژﯾﻼ ﭘﻮﯾﺎن

11

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮدد ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻀﺎﺋﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺻﯿﺎد ﻇﺮﯾﻒ

12

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺠﺎر

13

ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮد

8

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﻮذ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮد در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻣﻨﻄﻘﻪ

رﺿﺎ اﺻﻼﻧﯽ

ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺟﻮاد
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﺎﺟﺪي

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﭘﺪﯾﺪآور

14

ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﺗﻈﺎم ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻮﯾﻦ

ﻣﺴﻬﻮد ﻧﻮراي

15

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و اﻧﺮژي

ﻧﺎﻫﯿﺪ اﺳﻼﻣﯽ

16

ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي اﯾﺮان
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮ ﺑﻨﺪ(

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮوه
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ(

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي در اﯾﺮان
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ(

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺸﻬﺪ(

ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي

)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه(
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﺮان ﻫﻨﺪﯾﺠﺎن ـ ﮔﺘﻮﻧﺪ ـ راﻣﻬﺮﻣﺰ
ﺑﻬﺴﺎزي و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ زواره(

ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻠﮏ اﻓﻀﻞ
ﻣﻬﺪي ﮐﺮﯾﻤﯽ
ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎﺑﺎﭘﻮر
رﺣﯿﻢ ﻋﺒﺪي ﻧﮋاد ﻋﻤﺮان –
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺎور

اﻣﯿﺮ ﺧﺴﺮو ﺧﻮدﮐﺎر
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻓﺎﺋﺰي ﭘﻮر
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮐﺎﻇﻤﯿﺎن ﺷﯿﺮوان
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﻇﺮي
ﻓﺮﯾﺪون ﺳﺎﮐﯽ
ﺟﻮاد ﺟﻌﻔﺮي
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮاد ﮐﻮه

ﺧﺴﺮو ﻓﺘﺤﯽ

26

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺣﻮﻣﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮي

اﺣﻤﺪ زارﻋﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪاي

ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﭘﻮر ﻣﺰدك
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)ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻻﻣﺮد(

اﺣﻤﺪ ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ

ردﯾﻒ
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ﻋﻨﻮان

ﭘﺪﯾﺪآور

ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎزي در ﺷﻬﺮﻫﺎ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﭘﻨﺠﻪ ﻓﻮﻻد ﮔﺮان

)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(
ﮐﺎرﺑﺮد  GISدر ﺷﻬﺮﺳﺎزي

)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﻨﻄﻘﻪ  17ﺗﻬﺮان(
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ
)ﺗﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وراﻣﯿﻦ(

ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن(

ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻣﺴﮑﻦ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮﻫﺎ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ(

ﺗﺄﺛﯿﺮ راه اﻧﺪازي ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ اﻧﺒﻮه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﺘﺮو ـ ﺗﻬﺮان ـ ﮐﺮج
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮي ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان(

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ(

ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪاي )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎرﮐﻪ(
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدرو
1376

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
1377

ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻬﺮي در ﺗﻬﺮان(

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺗﻘﯽ زواره
ﭘﯿﺎم ﻗﺪﯾﺮﯾﺎن
اردﺷﯿﺮ ﺟﻮادي اﺷﮑﻠﻪ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺤﺴﻦ اﻗﺪس وﻃﻦ ﺧﻮاه

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﻮاز(

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ رﺷﺖ(

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺮ اﻧﺪﯾﺶ
ﻋﺒﺎس ﺻﻔﺮي

)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :زﻟﺰﻟﻪ ﻃﺎرم ﻋﻠﯿﺎ(

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ(

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪي

1377

ﺣﺎﻣﺪ ﻧﺼﯿﺮي
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﮐﻨﻌﺎﻧﭙﻮر
ﺳﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻮﺳﻮي زواره

ﺟﻠﯿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ
ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻮر ﺑﺨﺶ
ﺷﻬﺮام زال آﺑﺎدي

ردﯾﻒ

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان

ﺷﻬﺮام ﻋﺴﮕﺮي

42

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪ راﻫﻬﺎي ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي در ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺗﻬﺮان

1377

ﻋﻠﯽ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ

43

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات زﻟﺰﻟﻪ ﺳﻄﻮح ﺷﻬﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﻣﻨﻄﻘﻪ  20ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

1377

ﻋﺒﺪاﻟﺠﻼل اﻣﯿﺮي

44
45
46
47
48
49
50
51

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﮑﯿﻪ رﺿﺎ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن(

ﻓﯿﺮوز ﻋﺎﻟﯿﺰاده

1376

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮ ﺧﺴﺮوي

1376

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه

ﻋﺒﺎس ﻋﻠﯽ ﻓﻼح

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺑﺨﺶ ورزﻗﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﺮ( 1377
اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺿﯽ درون ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺑﺎﻗﺮ ﺷﻬﺮ(

1376-77

ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ رﺣﯿﻤﯿﻮن

ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در روﻧﺪ ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي

ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺳﯿﺪ ﺑﮑﺎﯾﯽ

ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎروﺗﯽ ﺑﻨﺎب

1378

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز(

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﺮﮐﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ رﺟﺎﺋﯽ و ﺳﻠﯿﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ(
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﮑﻦ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﮐﺮج(

1377

ﻣﻬﺮداد ژﻧﺪ

1377

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺴﺌﻠﻪ دار ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ

1378

52

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

53

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﺮﻣﺎن ـ اﯾﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ـ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻋﻠﯿﺪادي

54

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داراب اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس

ﻓﯿﺮوز آﻗﺎﯾﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻤﯿﻠﯽ

1378
1378
1378

ﮐﻮرش اﻓﻀﻠﯽ
ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ

ردﯾﻒ
55

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﺳﻮء ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ

56

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ـ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎرﮐﻪ

57

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﯾﺰد

58

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﮑﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮ ـ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮔﻮرا ﺳﭙﯿﺪ ﻣﺤﺴﻨﯽ

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

1378

1378

اﺳﺪاﻟﻪ اﮐﺒﺮي

1378
1378

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺮﻣﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﯾﺰد(

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ
1376

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﮑﻦ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ(

1377

ﺗﺄﺛﯿﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ :آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ(

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻓﺘﺎﺣﯽ
ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﻪ رﺣﯿﻤﯽ

ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻗﻠﯽ
ﻗﺪرت ﻏﺮﯾﺒﯽ

1377

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﯾﺎر

ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻓﺪاﺋﯽ

ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻼﻧﺘﺮي ﺧﻠﯿﻞ آﺑﺎد

1378

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن(

ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻔﺎﯾﯽ

1378

ﻣﻬﺮان ﻣﻬﺪي ﭘﻮر
ﮐﺮﯾﻢ ﭘﯿﺮوزي

ﺗﮑﺮاري ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 59
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮي ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ اﯾﺮان
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮﮐﺎﺷﺎن(

1378

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺨﺸﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺷﺘﻐﺎل و ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﮔﺮﯾﻦ ـ ﻻري
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

1378

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ داده ـ ﺳﺘﺎﻧﺪه
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن(

1378

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان

1378

ﺣﺴﻦ ﻃﻠﯿﻌﯽ
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺻﻼﺣﯽ ﻣﻘﺪم
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﻤﺸﯿﺪزاده
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﻖ ﺟﻮ

ردﯾﻒ
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ﻋﻨﻮان

ﭘﺪﯾﺪآور

ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮﮐﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽﻫﺎي ﻫﻢ ﻣﮑﺎﻧﯽ

ﻫﺎﺷﻢ دادش ﭘﻮر

1378

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﺋﯽ(

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺎت ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺳﺎري(

ﻣﺤﻤﻮد اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ

1378

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺮج در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮي ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺮﺻﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺴﮑﻦ
1379

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ(

ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻠﻔﯿﺎن

1378

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻗﻢ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻬﺒﻮد روﺷﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي

1378

راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮي ﺗﻬﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺴﮑﻦ در اراﺿﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪاي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺣﺮﯾﻢ اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪ 19ﺗﻬﺮان(

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ دﻣﺎوﻧﺪ(

1379

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ واﮔﺬاري درون ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ ـ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮔﺬاران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در درهﻫﺎي ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﻬﺎي

1379

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

1379

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ
GIS

1380

ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﭘﻮر

ﻓﺮاﻣﺮز زﯾﺘﯽ

ﻧﮕﯿﻦ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ

1379

ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮي اﻃﻼح ﻋﻤﻠﮑﺮد
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ(

ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﻠﮑﯽ

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯿﺜﺎﻗﯽ

1377

زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ درﮐﻪ(

روح اﻟﻪ ﺧﺎن اﺣﻤﺪ ﻟﻮ

ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺷﺘﻪ در

 1378ﺑﻬﻤﻦ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﻓﺮﯾﺪ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﻗﺪﯾﻢ

ﺳﻬﯿﻼ ﺣﻤﯿﺪ زاده
ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﻧﺠﺒﺮان

ردﯾﻒ
83
84
85

86
87

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ﻣﺪلﻫﺎ در ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺷﻬﺮكﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﭽﺴﺎران(

1380

اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﮑﻦ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮاي اﻗﺸﺎر ﮐﻢ در آﻣﺪ

1380

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

89

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﮑﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﻢ در آﻣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺻﻔﺮ آﺑﺎد زﻧﺠﺎن

92
93
94
95
96

1380

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻧﺒﻮه ﺳﺎزي ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎزي و ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎزي

88

91

1379 -80

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮي در ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮاﺣﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

90

ﮐﯿﻮان ﺷﯿﺮي

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﺗﺒﺪﯾﻞ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺷﻨﺪ آﺑﺎد و ﺳﯿﺲ(

1380 -81
1380-81

1380

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي

1380

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ(
ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮك ﺣﮑﯿﻤﯿﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

1380

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻧﺎﺷﯽ از زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه
ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي

1380

1380

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻮزاﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ ﭘﺮواز ـ ﻣﻨﻄﻘﻪ  5ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان (

ﺣﺴﻦ ﭘﻮر ﻗﺎﺳﻤﯿﺎن ﻧﺠﻒ
آﺑﺎدي

ﻧﺎدر ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻼﻏﯽ
ﻣﻬﺮﻧﺎز ﭘﻨﺎﻫﯽ
ﺣﺒﯿﺐ ﺣﻼﺟﯽ
اﮐﺒﺮ ﺟﺒﺎري
ﺳﯿﺪ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﻋﻠﯽ آﻗﺎﻋﻈﯿﻤﯽ

ﺳﯿﻤﺎ ﺿﯿﺎء ﺧﻮاه

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :دره ﮐﻦ(

ﻓﺮﯾﺪه ﻓﺎراﺑﯽ

ﻧﺎدر ﻣﻌﻤﺎري

)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ( 1380

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي  :ﺷﻬﺮك ﮐﯿﺎﻧﺸﻬﺮ(

اﺣﻤﺪ ﻓﺮﻫﺎدي ﭘﻮر

1381

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺑﻬﺮام ﺣﯿﺪري

ردﯾﻒ
97

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ارزﯾﺎﺑﯽ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻢ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ري ـ ﻣﻨﻄﻘﻪ  20ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان (

ﻫﺎدي ﮐﯿﺎﻟﯽ

1381

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪﻫﺎ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺳﺪ ﺳﯿﻤﺮه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دره ﺷﻬﺮ (

1380

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي  :ﻣﻨﻄﻘﻪ  15ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان (

ﺳﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻮي

1380 -1381

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي  :ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان (

1381

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ

1379

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي  :ﻣﻨﻄﻘﻪ  15ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان (

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﻋﻠﯽ

1380-1381

رﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﯽ

1381

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﻣﺘﻮازن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان (

1381

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي  :ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ(

1381

1381

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮔﺮدﺷﮕﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي  :ﮔﺬر ﺳﻨﮓ ﺳﯿﺎه ﺷﯿﺮاز(

1380-1381

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﺠﺎد ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن .
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﺣﻮزه ﺷﻬﺮي ﮐﺮج ـ ﺷﻬﺮﯾﺎر در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮي ﺗﻬﺮان(

ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ داود آﺑﺎدي ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮدي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ارزﺷﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ (

ﺣﺴﯿﻦ ﺳﭙﻬﺮي راد

ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺟﯽ زﻧﺠﺎﻧﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ EIA
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي دره و ده ﻓﺮﺣﺰاد(

ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪي

1381-1382

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﺗﯽ ﻏﺮﯾﺒﺪوﺳﺘﯽ
اﻟﻤﯿﺮا ﻣﻬﺮام
ﺳﯿﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻮﺳﻮي

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮات ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش TIS

ﺟﻮاد ﺗﻘﯽ زاده

ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺿﯽ

ﻏﻼم ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻘﻪ  14ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪ  22ﺗﻬﺮان(

1382

1382

ردﯾﻒ
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

ﻋﻨﻮان

ﭘﺪﯾﺪآور

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﺷﻬﺮي

ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

1381

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي اﻃﺮاف ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ(

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ SRP
1382

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و ارﺗﻘﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ
1382

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ـ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮ آﺑﺎد(

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﻧﺎ آﻣﺎده

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻘﻪ  17ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

1382

1382

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان(

ﺗﺤﻠﯿﻞ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪي ﻧﻮﺳﺎزي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎي درون ﺷﻬﺮي
1383

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ارزشﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ(

1383

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ ﺑﺮازﺟﺎن

1383

1383

ﺷﯿﻼ ﻓﺮخ ﻧﯿﺎﯾﯽ

1383

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮك ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ(

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺮژي ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ(

آﻣﺎﯾﺶ ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻨﻄﻘﻪاي

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺮژي ﭘﺎرس(

اﺣﺴﺎن ﻧﻮﺑﺨﺖ

1383

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ آن

ﯾﻌﻘﻮب ﻫﺎﺷﻤﯽ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮخ ﻧﯿﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات زﻟﺰﻟﻪ در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﯾﯽ ﺑﺎﻻ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻘﻪ  17ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﺎزﯾﺎر

ﺷﻬﺮﯾﺎر اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻬﺮام آﺑﺎدي

ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﻪ ﺳﯿﺮوس(

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﺎﺗﻤﯽ ﻋﻠﻤﺪاري
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮐﺮاﭼﯿﺎن

1382

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي  :ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﻮاب(

اﻣﯿﺮ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﺮاﯾﯽ
اﻣﯿﺮ زﻧﯿﻠﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي در ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي اﯾﺮان
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ (

ﭘﻮرﯾﺎ ﺧﺪاوردي

1382
1383

ﻓﺮخ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
اﻣﯿﺪ اﻣﯿﺪي ﺷﺎه آﺑﺎد

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﭘﺪﯾﺪآور

125

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﻄﻖ آزاد ﺗﺠﺎري ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎري ﺻﻨﻌﺘﯽ ارس 1384

آرزو ﻓﯿﺮوزي

ارزﯾﺎﺑﯽ و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي و ﻣﻨﻄﻘﻪاي در اﯾﺮان

ﺑﻬﺎره ﺻﺤﺖ زاده

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪاري ﮐﺎﻟﺒﺪي ـ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار )ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (

ﺳﯿﺮوس ﻣﻘﺼﻮدي

126
127
128
129
130
131
132
133

1384

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ(
1383

ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻗﺰوﯾﻦ(

ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﯽ

1380-81

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺰده ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻗﻠﯽ ﻣﺮادي

1383

ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺎرﺑﺮد زﻣﯿﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻘﻪ  21ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ـ ﻏﺮب ﻣﺴﯿﻞ ﮐﻦ (

ﺗﮑﺮاري ﺑﺎ 134

1380

ﭘﺎﻧﺘﻪآ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي )ﮐﺎﻟﺒﺪي ـ اﻗﺘﺼﺎدي ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ( از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار

ﺷﺎﻫﭙﻮر ﻣﯿﺮزاﺋﯽ

ارزﯾﺎﺑﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﻟﺮزهاي ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﻣﺴﻌﻮد ﺟﻮدي

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي  :ﺷﻬﺮ اﯾﻼم(

1384

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪي

134

ارزﯾﺎﺑﯽ و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي و ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎي در اﯾﺮان

ﺑﻬﺎره ﺻﺤﺖ زاده

135

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺮادي

136
137
138

ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

ﻣﻬﺪي ﺳﻮرﮔﯽ

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺰارش دﻫﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي

دارﯾﻮش ﻣﺮادي

ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي و ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﮔﺮﯾﻦ ـ ﻻري و

ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻋﺸﻖ آﺑﺎدي

اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺎﯾﻪ

ردﯾﻒ
139
140
141

ﻋﻨﻮان
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎي
ﮐﺎرﺑﺮدي

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮﻫﺎ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻣﻨﻄﻘﻪ 14ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي و ﻧﻘﺶ آن در ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ  11و ( 12

ﭘﺪﯾﺪآور
ﻋﺒﺎس ﻣﻨﺼﻮري
ﻣﯿﻨﺎ ﺟﺒﺎري

وﺣﯿﺪ ﻧﮋاد ﺑﻬﻤﻦ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي و ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ زﻟﺰﻟﻪ

ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺘﺤﯽ

143

راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ زاﺑﻞ

ﻣﺤﺴﻦ ﺗﻮﺳﻠﯽ

144

ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻬﺪي ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

145

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Sdss

ﻧﺴﯿﻢ ﻓﺨﯿﻢ ﺣﺎﺟﯽ آﻗﺎﯾﯽ

142

146
147

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻘﻪ  14ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي واﺣﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﭘﺎﯾﺪار
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﭼﯿﺬر ﺗﻬﺮان(

ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار

ﻋﺒﺎس ﺷﯿﻌﻪ
ﭘﮕﺎه ﺷﻤﺲ

148

اﯾﺠﺎد ﯾﮏ  SDSSﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ

ﻣﺰدك ﭘﻮر ﺳﻌﯿﺪ

149

ﻣﺪل ﺳﺎزي رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ CA

اﺣﻤﺪ رﺿﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ

150

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﻃﺮحﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎزي و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻠﻪاي ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮي

151

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي در ﻧﻮاﺣﯽ دﭼﺎر اﻓﺖ ﺷﻬﺮي

ﯾﺰدان ﻧﺎﻣﺪاري ﻗﺮﻓﺎﻧﯽ

152

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن

ﺳﯿﺪ ﮐﻤﺎل ﻋﻠﻮي

ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ اﯾﺰدﭘﻨﺎه

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﭘﺪﯾﺪآور

153

ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺎم ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ

روﺷﻨﮏ ﻧﺎﺻﺢ

154

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺷﻬﺮي

ﻋﻠﯽ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﭘﻮر

155

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﯾﺖﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺸﻮر

ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪي ﻗﻬﺮودي

156

ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﮐﺎرﺑﺮد زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮي

روزﺑﻪ زﻣﺎﻧﯿﺎن

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ وﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و اراﺋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي

ﺟﺒﺎر ﻣﻬﺮﺑﺨﺶ

157
158
159

آﻧﻬﺎ

1386

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﻠﻪ،
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﻪ ﮔﯿﺸﺎ ـ ﺗﻬﺮان(

اﻓﺸﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ

1386

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي در ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﻪ ﻋﻮدﻻﺟﺎن ﺗﻬﺮان(

ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ

1386

160

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي ـ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﭼﺎر اﻓﺖ ﺷﻬﺮي

1386

ﻃﺎﻫﺮ ﭘﺮﯾﺰاد

161

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪاري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي )ﺳﻮاري ﺷﺨﺼﯽ واﺗﻮﺑﻮس(

1386

اﻟﻬﻪ رﺟﺐ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ

162
163
164
165
166

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ اراك(

ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ

1386

ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ﭘﺎﯾﺪاري ﻧﻈﺎم ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﻣﻨﻄﻘﻪ  2ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان(

ﺑﺎﺑﮏ ﻣﻌﯿﻨﯽ

1386

ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ
)ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ(

ﺳﯿﺪ رﺿﺎ آﻗﺎﻣﯿﺮي

1386

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده:

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﻨﺎز )آﯾﺖ ا...ﻏﻔﺎري( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس(

1386

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺠﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮي
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان

1387

ﺳﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﺮﻫﺎن

ﻃﺎﻫﺮه ﻣﺘﻘﯽ

ردﯾﻒ
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎرﮔﯿﻨﮓﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻘﻪ  3ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻣﺸﮕﯿﻨﯽ

1387

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي ﺑﺮ روﻧﺪ ﮐﺎر ﺑﺮآﻣﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ(

1387

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﺎﯾﺪار در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖﻫﺎ :ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
1387

ﺷﻬﺮي ﺗﻬﺮان ﺑﺮاي روﻧﺪﻫﺎي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اراﺿﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي

)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ دﻟﻨﺪ(

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﻬﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد آن
اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ راﻫﺒﺮدي :روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻧﻬﺎدي

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﺷﻬﺮي و ﻣﻨﻄﻘﻪاي(
روﯾﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻮر در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺪوده ﺣﺼﺎر ﻧﺎﺻﺮي(

1387

1387
1386

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ TODﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو ﺳﻌﺪي
1387

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﻌﺪ آﺑﺎد و ﻧﯿﺎوران(

1387

1387

ارزﯾﺎﺑﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﺷﻬﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي
1387

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

1387

ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮي ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﻬﺮي ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻬﺮ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ(

1387

ﺑﺎﺑﮏ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮي ﻓﺮ

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﯿﻌﯽ
ﻟﯿﻼ ﺷﻤﺴﻌﻠﯽ

اﺷﮑﺎن ﭘﺎﯾﻮﻧﺪ

1387

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي"آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ" در اﯾﺮان و اراﺋﻪ راه ﺣﻞﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي

ﻣﺮﯾﻢ ﻻوي

ﺳﺎرا ﯾﻮﺳﻔﯽ

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻧﻮزاﯾﯽ ﺷﻬﺮي در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ دﭼﺎر اﻓﺖ ﺷﻬﺮي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮي

ﻣﻬﺪي ﻣﯿﺮزاﺟﺎﻧﯽ
ﺣﺴﻦ اﻣﯿﻨﯿﺎن

1387

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﻪ ﻓﺮﺣﺰاد ﺗﻬﺮان(

ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ

ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ رﺿﻮي دﻫﮑﺮدي
آزاده ﻗﻄﺒﯽ
ﺋﻪ ﺳﺮﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر
ﺳﺠﺎد ﻣﺤﻤﺪ زﻫﺮاﯾﯽ

ردﯾﻒ
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي(

ﺟﻤﯿﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺮﺑﺘﯽ

1387

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮري و راﻫﺒﺮدﻫﺎي آن ،اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن( 1387

1387

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﺎراداﯾﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ(

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮي ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﺤﻼت ﻧﺎ اﻣﻦ ﺷﻬﺮي

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻼزﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  19ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻠﻪ ﻧﺎ اﻣﻦ(

1388

ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﺳﻮء
1387

ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎر
ﮔﺮدﺷﮕﺮي

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺸﻬﺪ(

1387

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻧﺎرﻣﮏ(

1388

روشﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮاي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي )ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده(

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﻪ رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  11ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان(

1388

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺧﻮب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن(

1388

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺎﺋﻤﯿﺎن(

1388

ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮان »ﻣﻨﻄﻘﻪ («1

1388

ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻪ :ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﻪ و ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

1388

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﮐﺮج(

1388

ﻓﺮﻫﺎد اﻣﯿﺮي ﻓﺮد
ﮔﻠﺰار زﻧﺪي ﮔﻮﻫﺮ رﯾﺰي

1386

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن آﺑﯿﮏ در ﺟﻮار ﺷﻬﺮ آﺑﯿﮏ ﻗﺰوﯾﻦ(

وﻓﺎدار ﻓﺮﻫﯽ ﻓﺮ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎدات اﻓﺼﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﺳﺤﺮ ﻧﺪاﺋﯽ ﻃﻮﺳﯽ
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺣﺴﻨﯽ ﺑﺎﻗﺮاﺋﯽ
آﻧﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ
ﻧﯿﻤﺎ ﺗﻮﺳﻠﯽ
اﺣﺴﺎن ﻣﺎﻟﮑﯽ ﭘﻮر
ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯿﺮﺳﻌﯿﺪ
ﻓﺮﺷﺎد اﻧﺼﺎري
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺮه ﺋﯽ
ﺳﻤﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ

ردﯾﻒ
195
196
197
198
199
200

201

202
203
204
205
206
207
208

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﺧﻼق در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎع
1388

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﻪ ﯾﻮﺳﻒ آﺑﺎد ﺗﻬﺮان(

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﻨﻄﻘﻪاي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﻧﺪ ـ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﻧﺪ(

1388

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮔﺮدﺷﮕﺮي

1388

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ـ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﯿﻪ(

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ ـ ﺳﻮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺎرﮐﺮدي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
1388

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻘﻪ  16ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺒﺰ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج(

1388

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺸﺮوي ﺷﻬﺮي در ﺑﺮﺧﻮردﮔﺎه ﭘﯿﺮا ـ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي روش ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ )(EIA

1388

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻬﺮان(

اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺮوهﻫﺎي ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮ داﻣﻐﺎن 1388
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺮد داراي اﻓﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي

1388

ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك

)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﺗﻬﺮان(

ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ
1389

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻠﻪاي

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﻪ ﺳﯿﺮوس در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

1386

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ »ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي« و »ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﺷﻬﺮي« در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
زﻟﺰﻟﻪ

1388

ﻏﺰال اﻣﯿﺮي ﻧﮋاد

ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮑﻨﺎﯾﯽ
اﻣﯿﺮ ﻓﺮﻫﺎد اﺣﺴﺎﻧﯽ
اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺟﯿﺎن

1388

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن(

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎدات ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﮋاد

ﺳﻤﯿﻪ رﺳﺘﻢ آﺑﺎدي

1388

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﻪ ﺻﺎﺑﻮن ﭘﺰ ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  12ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان(

اﺣﺴﺎن اﻇﻬﺮي

ﻻدن ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺮاﯾﯽ

1388

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻘﻪ  18ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

ﺣﻤﯿﺪ ﭘﻮرﺣﺴﻦ

ﺳﻌﯿﺪ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﮑﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﮐﻢ درآﻣﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن(

ﻣﮋﮔﺎن رﺳﻮﻟﯽ

ﺑﻬﺰاد ﻣﻠﮏ ﭘﻮر اﺻﻞ
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آذرﭘﻮر
ﭘﺮﯾﺴﺎ روﺷﻨﯽ

ردﯾﻒ
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

220

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي

1388

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﻪ اوﯾﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺤﺼﻮر

1389

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﺼﻮر درﯾﺎﮐﻨﺎر(
ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري و واﺑﺴﺘﮕﯽ

)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان(

ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ﺳﺎز و ﮐﺎر اﺷﺘﺮاك ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي

ﻋﻠﯽ دﻫﻘﺎن

1389

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻮادﯾﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  16ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان(

1389

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات اﻓﺖ ﺷﻬﺮي ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻼن ﺷﻬﺮي ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﭘﯿﺮاﺷﻬﺮي
)ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي(

1389

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮔﺴﺘﺮش ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر ﺑﺎزار ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﺴﮑﻦ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺗﻬﺮان(

1389

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي راﻫﺒﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻘﻪ  16ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

1389

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي اﻧﮕﺎﺷﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻘﻪ  8ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

1389

ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ارﺗﺒﺎﻃﯽ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﺣﺰاد ﺗﻬﺮان(

1390

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي در ﻣﮑﺎنﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻓﻀﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎزار ﺗﺠﺮﯾﺶ(

1390

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻣﺪل ﺳﺎزي اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از  GISو RS

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :راﻣﺴﺮ(

ﺳﺎرا ﮐﻼﻧﺘﺮي
روﺟﺎ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻨﯽ

1387

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺧﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

وﺣﯿﺪه اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﯿﺎ

1389

ﻣﻬﺪي ﻋﺒﺎدي راد
اﻣﯿﻦ ﻣﺴﻌﻮدي
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺴﯿﻨﻠﻮ
اﺻﻐﺮ ﺧﻮﻧﯿﻦ زاده
ﻣﺮﯾﻢ رﺿﺎﭘﻮر
اﻣﯿﺮ ﺷﻔﯿﻌﯽ
راﺣﻠﻪ ﻫﺎدي ﭘﻮر

ﺻﺎﺑﺮ ﺑﻬﺮاﻣﯿﺎن

221
222

اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﮑﻮﯾﻦ رﺷﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ 1390

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺳﻬﯿﻠﯽ ﭘﻮر

ردﯾﻒ
223

224
225

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﮑﻞ دﻫﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و
ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮي

1390

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ،ﺗﻬﺮان(

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﺪﯾﺪه دوﻟﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﮔﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

ﺳﻤﯿﻪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺻﺪر آﺑﺎدي

1390

ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﺮﺳﻮده و داراي اﻓﺖ ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮك ﺳﻌﯿﺪﯾﻪ ﺷﯿﺮاز(

روح اﷲ دﻫﻘﺎﻧﯽ

1390

رﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎب اﻧﺎري

226
227
228
229

230

231

232

233

234

235

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز در راﺳﺘﺎي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﭘﺎﯾﺪار

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﻪ اﻣﯿﺮ آﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

1390

ﻃﺎﻫﺮه ﮔﺮاﻧﭙﺎﯾﻪ

1390

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮي ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﻪ
)واﺣﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ(

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﺪوده ﺷﻮراﯾﺎري ﻣﺤﻠﻪ اوﯾﻦ(

1390

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ راﻫﺒﺮدي ﺑﺮاي ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪاي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

1390

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي روش ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺸﮑﻞ
ﮔﺸﺎﯾﯽ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮد(

1390

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎري ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪ(

1390

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭘﺎﯾﺪار

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﻪ آﺧﻮﻧﺪ ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ(

1390

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ راﻫﺒﺮدي ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﻨﻄﻘﻪ اي

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن

1390

ﻣﺮﯾﻢ ﺳﺎﻻري

ﻫﺎﻧﯿﻪ ﺷﻤﺲ ﮐﻮﺷﮑﯽ

ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑـــﺪر

زﻫﺮا ﻋﺒﺎس زاده

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ

ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺆﻣﻨﯽ

ردﯾﻒ
236
237
238

239

240
241
242
243
244
245
246

247

248

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﯾﺠﺎد ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪاي
1390

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻮﭼﻨﺪه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ(

روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
1390

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻘﻪ  13ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ( 1390

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ارزﯾﺎﺑﯽ راﻫﺒﺮدي
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

1390

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪاي ﺳﻬﻨﺪ(

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺴﺘﺮش اﻓﻘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ(

1390

ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي ﺷﻬﺮي ﭘﺎﯾﺪار
1390

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻘﻪ  7ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﺮﺳﻮده ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻠﻪ  10ﻣﻨﻄﻘﻪ  17ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

1390

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﻤﯿﺮزاد(

1390

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي رﻫﯿﺎﻓﺖ ﭘﻮﯾﺶ ﻣﺨﺘﻠﻂ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﮕﺎﺷﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻘﻪ  15ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

1390

ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي ﻓﻀﺎﯾﯽ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه روﯾﯽ ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﮐﺮج و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﺷﻬﺮي(

1390

ارزﯾﺎﺑﯽ راﻫﺒﺮدي ﻣﺤﯿﻄﯽ ) (SEAﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺮد ﺷﻬﺮي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج (

1390

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ راﻫﺒﺮدي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ارزش اﻓﺰوده ﻧﺎﺷﯽ
از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﻠﻂ زﻋﻔﺮان

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ(

1390

روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻘﻪ  15ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

1391

ﭘﯿﻤﺎن زاده ﺑﺎﻗﺮي
ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺧﺎﻟﻮ ﺑﺎﻗﺮي
ﺛﻤﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻞ رﺣﯿﻤﯽ

ﭘﻮﯾﺎ ﺟﻮدي

ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ
ﻣﻮﻧﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ
ﻣﺮﯾﻢ دوداﻧﮕﻪ
ﻟﯿﻼ ﻧﯿﮑﺪل
ﻣﺤﻤﺪ آزاد ﺣﺴﻦ ﺑﺎروق
ﻣﺮﺟﺎن ﺟﻮادﯾﺎن ﻧﻤﯿﻨﯽ
ﻧﯿﺸﺘﻤﺎن ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﮐﺎوه اﺳﺪﭘﻮر

ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰي

ردیف

پدیدآور

عنوان

راهنما/مشاور

بکارگیری انگاشت عدالت محیطی در برنامه ریزی شهری
249

(نمونه موردی :محیط های پیرا شهری تهران)

سمانه خسروانی نژاد

1391
بکارگیری اصول برنامه ریزی  TODدر سطح واحد همسایگی با
250

رویکرد کارایی انرژی
(نمونه موردی :واحد همسایگی در شهر جدید هشتگرد)

پیمان خدابخش

1390
بررسی چالش های پیش روی بکارگیری رهیافت برنامه ریزی
251

مهدی کریمی

ارتباطی در فرآیند برنامه ریزی شهری
1391
بکارگیری رهیافت برنامه ریزی محیطی همکارانه با تأکید بر انگاشت

252

پایداری برای رویارویی با اثرات آلودگیهای محیط زیستی
در نواحی شهرها
(نمونه موردی :منطقه شش شهر تهران)

253

مائده هدایتی فرد

1391

بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری فرهنگ ـ سو
(نمونه موردی :منطقه  6شهر تهران)

نشمین ایزدی

برنامه ریزی مبتنی بر ارزیابی توزیع خدمات شهری با تأکید بر
254

انگاشت عدالت فضایی
(نمونه موردی :منطقه  12شهر تهران)

مصطفی مرادزاده

1391
ارزیابی اثرات فضایی مناطق ویژه اقتصادی بر مراکز جمعیتی
255

(نمونه موردی)...................................... :
1391

سیده عاطفه قاسمی
آهنگرکالیی

بکارگیری رهیافت برنامه ریزی یکپارچه محیطی در نواحی شهری
256

(نمونه موردی :شهر رشت)

فضیلت طهری

1391
برنامه ریزی منطقه ای محیطی یکپارچه
257

(نمونه موردی :حوضه دریاچه ارومیه)

رضوان عباسی بخشکندی

1391
258

بکارگیری برنامه ریزی پیشمانندی در برنامه ریزی سوانح
(نمونه موردی :برنامه ریزی برای زمین لرزه در منطقه  16شهر تهران)

هانیه مهدی زاده

زهره عبدی دانشپور

ردیف

پدیدآور

عنوان

راهنما/مشاور

1391

259

260

آزمون معرفی عناصر و اصول تفکر اندک افرا در برنامه ریزی شهری
(نمونه موردی :شهر تهران)

1391

برنامه ریزی راهبردی محیطی در راستای توسعه منطقه شهری
(نمونه موردی :تاالب انزلی)

1391

سیده فاطمه هاشمی امیری

زهره عبدی دانشپور

نازنین رضایی منش

محمدحسین شریف زادگان

ارزیابی برنامه ریزی مسکن در برنامه های تجدید حیات شهری
261

(نمونه موردی :چهر طرح تهیه شده و در حال اجرا در ناحیه شهر
تهران)

نسیم سید مرتضوی

1391
تحقق عدالت فضایی در برنامه ریزی مسکن
262

بیتا لطیفی

(نمونه موردی :شهرک ولیعصر تهران)
1391
برنامه ریزی فضایی کاربری زمین با تأکید بر توسعه پایدار شهری

263

علیرضا نمازی

(نمونه موردی :منطقه  22شهر تهران)
1391
تجدید حیات شهری اجتماع گرا با تأکید ویژه بر برنامه ریزی

264

همکارانه

راضیه ندافیان

(نمونه موردی :منطقه  15شهر تهران)
1392

265

باز نوسازی مسکونی در نواحی مرکزی شهری

هاجر زرچینی

1392

266
برنامه ریزی فضایی محلی برای دستیابی به سالمت
267

در توسعه های جدید با بکارگیری روش ارزیابی اثرات سالمت
(نمونه موردی :محله دو منطقه  22شهرداری تهران)

مهرناز مهرآئین

1391

برنامه ریزی محیطی اراضی شهری حاشیه رودخانه برای ایجاد زیر
268

ساخت سبز
( نمونه موردی :رودخانه قره سو کرمانشاه)

اسماعیل نادری
1392

ردیف

269

270

پدیدآور

عنوان
ارزیابی طرح تجدید حیات شهری محدوده مرکزی شهر مشهد
1392

با تأکید بر کاهش اثرات زلزله و ارائه پیشنهاد

الهه اصدقی
بهزاد امیری نژاد

برنامه ریزی توسعه گردشگری پایدار
(نمونه موردی :شهر املش)

راهنما/مشاور

1392

آشور آبادی

برنامه ریزی یکپارچه زمین و حمل و نقل در حوزه پیرامونی
271

ایستگاههای مترو

عبدالحسین اردکانی

با استفاده از رهیافت توسعه حمل و نقل عمومی محور
(نمونه موردی :ناحیه پیرامونی ایستگاه مترو قیطریه)

سیدمحمدتقی رضویان
فرخ مشیری

1392

ارتقای کیفیت محیطی در سکونتگاه های غیر رسمی
272

جمیله پقه

از طریق مشارکت محوری
1392

(نمونه موردی :محله فرحزاد تهران)

برنامه برنامه ریزی منابع طبیعی بر پایه عدالت توزیعی
273

به منظور بهبود الگوی بهره برداری از رودخانه زاینده رود

ابوالقاسم ارمودی

1392
برنامه ریزی برای کاهش نابرابری فضایی شهری
274

زهرا عسگری

با تأکید بر رویکرد مشارکت مردمی
1392

(نمونه موردی :محله سنگلج منطقه  12شهر تهران)
بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری اجتماع محور
275

فاطمه یزدانیان امیری

در برنامه ریزی دهکدههای شهری
(نمونه موردی :محله ده ونک شهر تهران)

276

278

1392

بکارگیری رهیافت نوزایی شهری در محالت تاریخی
1392

(نمونه پژوهشی :محله تاریخی جماله اصفهان)

برنامه ریزی سازمان فضایی سرزمین بر اساس جمعیت و فعالیت
(نمونه موردی :استان سمنان)

1392

ندا علی بک

میترا سادات هاشمی

برنامه ریزی در شهرهای جدید برای کاهش معضالت محیط زیستی
279

با بکار گیری روش «ارزیابی اثرات زیست محیطی»
(نمونه موردی :شهر جدید پرند)

280

281

1392

برنامه ریزی ارتقاء کیفیت زندگی در نواحی شهری
(مورد پژوهی :منطقه  10شهر تهران)

سجاد ایزدی

1392

کاربست مدل های فضایی
در هدایت و کنترل گسترش فضایی شهرها

صغرا ذوالفقاری گرجکالیی

محمد رضا رستمی

مرجانسادات نعمتی مهر
عباس شعیبی
علی غفاری
عباس شعیبی

ردیف

پدیدآور

عنوان
(نمونه موردی :شهرسازی)

راهنما/مشاور

1392

امکان سنجی ایجاد بازارچه های مرزی و تأثیر آن بر توسعه منطقه
282

هدی اسفندیاری

ای
1392

(نمونه موردی :استان خراسان شمالی)

به کارگیری رهیافت تجدید حیات شهری با تأکید بر توسعه پایدار در
283

محله های دارای افت شهری

لیال علی آبادی

(مورد پژوهش :محله جاجرمی ها در بجنورد)
1392

284
سنجش میزان تاب آوری اجتماعات جدید شهری
285

در مواجهه با مخاطرات طبیعی
(نمونه موردی :شهرهای جدید منطقه ای شهری اصفهان)

زهرا پرورش

1392
ارزیابی زیست محیطی منطقه ای ()REA
286

به منظور بهبود کارآیی توسعه منطقه ای
(نمونه موردی :شهرستان زنجان)

معصومه سپهری

1392

امکان سنجی به کارگیری رویکرد نو منطقه گرایی
287

در برنامه ریزی فضایی منطقه ای در ایران
(مورد پژوهی :شهرستان مشهد)

288

289

ناصر نجاتی عالف

1392

ارزیابی عملکرد محور فرهنگی ـ تفرجگاهی اراضی عباس آباد
1392

با تأکید بر رقابت پذیری شهر تهران

الزامات توسعه برنامه ریزی شهر تهران بر پایه اصول رقابت شهری
1392

با تکیه بر برندهای شهری

مژگان خلیلی گیوی

نسیم شاهواری

برنامه ریزی با هدف ارتقاء کیفیت محیط مسکونی در برنامه مسکن
290

مهر مبتنی بر نتایج ارزیابی وضع موجود با نشانگرهای کیفیت زندگی
(نمونه موردی :مسکن مهر شهر جدید پردیس)

رضا رضایی خبوشان

1392

توانمند سازی و سازماندهی اجتماعات ساکن در سکونتگاه های غیر
291

رسمی با تأکید بر سرمایه اجتماعی
(مورد پژوهی :سکونتگاه غیر رسمی شهرسازی ـ کوی های آزادی،
چمران و غفاری)

1392

محبوبه دهقان

مرجان السادات نعمتی مهر

ردیف

پدیدآور

عنوان
برنامه ریزی توسعه گردشگری منطقه ای

292

با تأکید بر ارزیابی و شناسایی پتانسیل های گردشگری
(نمونه موردی :استان خراسان رضوی)

فاطمه جعفر نژاد

1392

ارزیابی طرح توسعه منطقه کالن شهری
293

با تأکید بر انگاشت توسعه پایدار
با استفاده از روش ارزیابی راهبردی محیط زیستی ()SEA
(نمونه مورد مطالعه :طرح مجموعه شهری شیراز)

سحر فالحی

1392

برنامه ریزی توسعه اجتماع سالم
294

با بکارگیری روش ارزیابی اثر سالمت ()HIA

صنوبر شوکتی

(نمونه موردی :کوی سیزده آبان در منطقه  20شهر تهران)

1392

برنامه ریزی فضایی منطقه ای
295

با به کار گیری ارزیابی عدالت زیست محیطی ()EJ
(نمونه موردی :شهرستان اردبیل)

شبنم شهماری

1392

برنامه ریزی توانمند سازی مردم در اجتماع های محلی در راستای
296

ارتقاء حکمروایی خوب شهری
(نمونه پژوهشی :محله افسریه تهران)

297

298

محل چالی

1393

برنامه ریزی توسعه فضایی مبتنی بر رویکرد UFRD
(نمونه مطالعاتی :شهرستان قزوین)

وحید رحیم پور

1392

برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار شهری
با تأکید بر شهر کم کربن

مسعود اسدی

محمد رضا گلیج

1393

به کار گیری رهیافت تجدید حیات شهری
299

وحید صدقی

در بافت فرسوده شهر کرج
1393

(نمونه موردی :پهنه های فسوده شهر کرج)

برنامه ریزی راهبردی تجدید حیات شهری مبتنی بر فرهنگ و اوقات
300

راضیه موسوی خورشیدی

فراغت در مراکز شهرها
(مورد مطالعاتی :محله ارگ ـ پامنار در منطقه  12تهران)

301

1393

ارزیابی پتانسیل توسعه پلی سنتریک برای کاهش نابرابری فضایی
(نمونه موردی :استان کرمانشاه)

1392

محمد پزشکیان

استفاده از مدل پژوهش سنجی از طریق روش تست ـ کنترل جهت
302

ارزیابی طرح های مداخله ای
(مورد پژوهی :طرح بهسازی و نوسازی حوزه مرکزی شهر مشهد)
1392

محدثه مقدم

راهنما/مشاور

ردیف

پدیدآور

عنوان

303
توسعه منطقه ای استان گیالن
304

از طریق یکپارچه سازی شبکه حمل و نقل منطقه ای

احمد رضا شمس یوسفی

1393
برنامه ریزی برای کاهش نابرابری فضایی در ارائه خدمات فرهنگی
305

شهری

نرگس حکیم پناه

(نمونه موردی :شهر تهران ـ منطقه )4
1392

306

برنامه ریزیمنطقه شهری ساری با تکیه بر نهاد سازی منطقه ای
1392

زهرا محمدی بالینی

به کار گیری ساز و کار اشتراک بخش عمومی و خصوصی در تجدید
307

حیات شهری

علی دهقان

(نمونه موردی :منطقه  6تهران)
1389
سنجش اثرات کیفی ناشی از اجرای مگا پروژه های شهری

308

بر ارتقای اقتصاد محلی
(مورد پژوهی :دریاچه شهدای خلیج فارس واقع در منطقه  22شهر
تهران)

شیوا نوری

1393

برنامه ریزی توسعه پایدار منطقه ای با تأکید بر نظریه تاب آوری
309

(نمونه موردی :شهرستان های خوانسار ،گلپایگان و محالت)

زهرا ساعدی

1393
بررسی تأثیر پراکنده رویی شهری بر آسیبهای اجتماعی
310

سیوان نوری

در برنامه ریزی شهری
(نمونه موردی :شهر سنندج)

311

1393

برنامه ریزی گردشگری شهری بر اساس برند گذاری
(مورد پژوهی :شهر اصفهان)

1393

شیرین السادات تابش

تحلیل تحوالت سکونتگاهی با مدل های دینامیک
312

و ارائه مدل بهینه کاربری زمین
(نمونه موردی :شهرستان الهیجان)

313

محمود جمال امیدی
1393

سنجش اصول عدالت فضایی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای
و ارائه راهکارهای آن

زهرا بحرانی فرد

راهنما/مشاور

ردیف

پدیدآور

عنوان
(مورد مطالعاتی :استان فارس)

راهنما/مشاور

1393

برنامه ریزی فضایی محلی با هدف دست یابی به امنیت
314

سیده گل نوش جوریمی

در توسعههای جدید
1393

(نمونه موردی :توسعههای جدید شهر تهران ،منطقه )22

امکان سنجی کمربند سبز به عنوان ابزار کنترل و هدایت رشد کالن
315

رویا شریفی

شهرها
1393

(مورد مطالعاتی :کالن شهر شیراز)

برنامه ریزی منطقهای پایدار در مناطق
317

مبتنی بر تخصصهای منطقهای
(مطالعه موردی :شهرستان بـــم)

حسن شریعتی
1393

برنامه ریزی توسعه فضایی منطقه مبتنی بر خوشه صنعتی و رقابت
319

محسن روحانی قادیکالیی

پذیری
1393

(مورد پژوهی :شهرستان ساری)

به کارگیری رویکرد تحلیل شبکه در توسعه خدمات گردشگری
328

منطقه شهری مازندران( شهرستانهای آمل ،بابل ،بابلسر ،جویبار،
ساری ،سواد کوه ،قائمشهر و محمود آباد)

محسن حسینی اخگر

محمد حسین شریف زادگان

1394

رنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری
329

بر پایه جاذبههای انسان ساخت
(نمونه موردی :شهر تهران)

330

331

حسین دیانت سرشت

فرخ مشیری

1392

استفاده از رهیافت تجدید حیات شهری برای رویارویی با فقر در
1392

شهرها (نمونه موردی  :منطقه  19شهر تهران)

نقد عمل برنامه ریزی منطقه ای در ایران از دیدگاه مؤلفه قدرت
(نمونه موردی :طرح توسعه محور شرق)

1393

زکیه اکبری ارمکی

زهره عبدی دانشپور

میثم درکه

ساماندهی صنایع و کارگاههای مزاحم شهری
332

(نمونه موردی :حد فاصل خیابان مصلی تا نواب شهر اسالمشهر)

مینا محمد زاده

1392
333

برنامه ریزی مرکز جهانی شهر
(نمونه موردی :اراضی عباس آباد تهران)

1387

علیرضا احسانفر

محمد حسین شریف زادگان
سیاوش انصارینیا

ردیف

334

پدیدآور

عنوان

1394

نقش توسعه مبتنی بر دریا در توسعه پایدار استان گیالن

مهیار عیسی زاده

ارزیابی موفقیت نسبی شهرهای جدید با برنامه و بدون برنامه
335

و ارائه چارچوب توسعه سکونتگاههای شهریِ منطقه شهری کرج
(مورد مطالعاتی :شهر جدید هشتگرد و محمد شهر)

336

مهری دریجانی

1394

برنامه ریزی فضایی توسعه یکپارچه منطقهای مبتنی بر گردشگری
(نمونه مورد مطالعه :شرق استان تهران شهرستان فیروزکوه) 1394

سیروس سلیمی فر

ارزیابی پایداری حمل و نقل در طرحهای توسعه شهری در راستای
337

کاهش معضالت محیط زیستی
(مورد پژوهی :شهرشیراز)

راهنما/مشاور

فاطمه کیانی

1394

محمد حسین شریف زادگان
پرویز پیران
فرخ مشیری
محمد حسین شریف زادگان
سحر ندائی طوسی

تبیین نقش و کارکرد مکمل گرایی در برنامه ریزی مناطق شهری
338

چند مرکزی
(مورد مطالعاتی منطقه شهری آمل ـ بابل ـ قائم شهر ـ ساری)

توحید علیزاده

1394
339

340

341

بررسی و تحلیل پدیده پراکنده رویی شهری در مجموعه شهری
1395

شیراز و ارائه راهبرهایی جهت بهبود بخشی آن
برنامه ریزی توسعهی منطقهای

با مالحظات بحرانهای ناشی از کمبود آب در استان قزوین

1394

برنامه ریزی نقش توانمندیهای گردشگری استان لرستان
1394

با تأکید بر توسعه پایدار و کاهش فقر

باقر باقری

فرناز جمالی

نازنین محمدی

محمد حسین شریف زادگان
سحر ندائی طوسی
فرخ مشیری

تحلیل کارآمدی برنامه ریزی بر اساس رشد هوشمند منطقهای در
342

رویارویی با پراکنده رویی شهری با استفاده از کد هوشمند
(مطالعۀ موردی :شهر قزوین و محیط پیراشهری)

آسیه نیک بین

فرخ مشیری

1394

تحلیل الگوی فضایی ـ عملکردی شبکه شهری
343

) (poly centricمنطقه قزوین برای سنجش قابلیت تحقق توسعه
یکپارچه منطقهای

لیال اینانلو

جمیله توکلی نیا

1394

تأثیر کالبدی مختلط به برنامه ریزی ارتقاء کیفیت زندگی محالت
344

شمسیه رئیس پور

شهری
(مورد مطالعاتی :محله شهدای گمنام منطقه  14تهران)

345

1395

راهنمای طراحی شهری جهت ارتقاء دیدهای راهبردی توسط
فضاهای عمومی شهری

1395

فرخ مشیری

منصوره جمشیدی

آزاده لک
عباس شعیبی

ردیف

346

عنوان
تحلیل ظرفیت کالن شهرها در راستای دست یابی به توسعه دانش
1395

بنیان و ارائه راهکارهای برنامه ریزانه

پدیدآور

راهنما/مشاور

برهان امجدی نیا

سحر ندائی طوسی

برنامه ریزی تجدید حیات شهری با تأکید به مشارکت اجتماعی
347

کمال شاه محمدی

ذینفعان
(نمونه موردی :منطقه  12تهران)

1395

شناسایی الگوهای توسعه کالبدی کالنشهر تهران
348

اریس جهانگیر

طی دوره 1390-1345
1395

349

350

بایستگی حکمروایی شهری برای برنامه ریزی توسعه پایدار اجتماع
1395

محلی (نمونه مطالعاتی :محله آخوند شهر قزوین)

ارزیابی آمار نقش تجارت فراملی به توسعه شهرهای مرزی
1395

(مورد پژوهشی :شهر بانه)

فاطمه قناد

نگین شهسوار حقیقی

ارزیابی نابرابری فضایی در برنامه ریزی شهری با تأکید بر تسهیالت
351

شهری پایه به روش ارزیابی چند معیار فضایی
(مطالعه موردی :اردبیل)

352
353
CD
354
CD
355
CD
356
CD
357
CD

علیرضا نوری

1395

برنامه ریزی یکپارچه مدیریت پسامند شهری با رویکرد تولید انرژی
از زباله

1395

بکارگیری رشد هوشمند شهری در تدوین برنامه ریزی راهبردی
شهرک ها

1395

مهدی نورانی

مجتبی مجتهدی

ارزیابی قابلیت رقابت پذیری منطقه ای و ارائه راهبردهای تقویت آن
در فضای منطقه ای

آرمین قره داغی

(مورد پژوهی :استان کردستان)

1395

برنامه ریزی فرهنگی در شهرهای جدید ایران
(شهر جدید هشتگرد)

1395

نگین حجتی

برنامه ریزی توسعه فضایی منطقه ای پایدار مبتنی بر ارزیابی رد پای
اکولوژیک گونه های مسکن
(نمونه مطالعاتی :شهرستان ساری)

سلیمه عبادی قاجاری
1395

برنامه ریزی کاربری زمین با مالحظات تاب آوری در برابر سوانح
طبیعی (زلزله)
(نمونه مطالعاتی :شهر قزوین)

فرخ مشیری

سحر دانیالی
1395

مظفر صرافی
مشاور :بابک میرباقری
مظفر صرافی
محمد حسین شریف زادگان
غالمرضا کاظمیان
محمد حسین شریف زادگان
سحر ندائی طوسی
فرخ مشیری

ردیف

عنوان

پدیدآور

358
CD

برنامه ریزی استراتژیک در مواجهه با بحران دریاچه ارومیه ،حوضه

مصطفی  ...............نژاد

359
CD
360
CD
361
CD
362
CD
363
CD
364
CD

آبریز دریاچه ارومیه

1395

راهنما/مشاور

دیزجی

سرمایه انسانی و نوآوری در برنامه ریزی منطقه ای با تأکید بر توسعه
شهری دانش بنیان
(مطالعه موردی :مجموعه شهری قزوین)

ملیحه قدیری نژاد
1395

بررسی موانع و الزامات نهادی توسعه پایدار شهری در شهرهای
میانی و کوچک
(مورد مطالعاتی :شهر نهاوند)

بابک فریادرس
1396

بازآفرینی مطالعات تاریخی با رویکرد توسعه اجتماع محلی
(مورد پژوهی :محله عودالجان تهران)

1396

برنامه ریزی کاربری زمین و حمل و نقل دوستدار کودک و نوجوان
(مورد مطالعاتی :محله یوسف آباد تهران)

1396

برنامه ریزی توسعه فضایی اجتماع محور اقتصادی
در مرکز تجاری بر اساس BID

محدثه قدیری

نگار بزرگ زاده یزدی

میالد تفنگچی برادری

مظفر صرافی
غالمرضا کاظمیان
مظفر صرافی
مظفر صرافی
مشاور :سحر ندایی طوسی
محمد حسین شریف زادگان

برنامه ریزی فضایی کریدورهای علم و فناوری،
استان تهران

عاطفه ملک خانی

محمد حسین شریف زادگان

1396

365

برنامه ریزی راهبردی شهر اصفهان با رویکرد شهر خالق

CD

1396

زهرا رحیمی

محمد حسین شریف زادگان

