برنامه ریزی منطقه ای
شماره
مسلسل

ردیف

1

278

2

282

پدیدآور

عنوان
برنامه ریزی سازمان فضایی سرزمین بر اساس جمعیت و فعالیت
1392

(نمونه موردی :استان سمنان)

امکان سنجی ایجاد بازارچه های مرزی و تأثیر آن بر توسعه منطقه ای
1392

(نمونه موردی :استان خراسان شمالی)

راهنما  /مشاور

میترا سادات هاشمی

هدی اسفندیاری

3
سنجش میزان تاب آوری اجتماعات جدید شهری
4

285

5

286

6

287

7

288

8

289

9

290

10

295

11

297

زهرا پرورش

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

1392

ارزیابی زیست محیطی منطقه ای ()REA
به منظور بهبود کارآیی توسعه منطقه ای
(نمونه موردی :شهرستان زنجان)

معصومه سپهری

1392

امکان سنجی به کارگیری رویکرد نو منطقه گرایی
در برنامه ریزی فضایی منطقه ای در ایران
(مورد پژوهی :شهرستان مشهد)

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
با تکیه بر برندهای شهری

1392

مژگان خلیلی گیوی

نسیم شاهواری

برنامه ریزی با هدف ارتقاء کیفیت محیط مسکونی در برنامه مسکن مهر
مبتنی بر نتایج ارزیابی وضع موجود با نشانگرهای کیفیت زندگی
(نمونه موردی :مسکن مهر شهر جدید پردیس)

رضا رضایی خبوشان

1392

برنامه ریزی فضایی منطقه ای
با به کار گیری ارزیابی عدالت زیست محیطی ()EJ
(نمونه موردی :شهرستان اردبیل)

1392

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

شبنم شهماری

1392

وحید رحیم پور

مرجان السادات نعمتی مهر

شماره
مسلسل

ردیف

12

301

13

304

14

309

15

312

16

313

17

317

18

319

19

328

20

330

21

334

22

335

23

336

پدیدآور

عنوان
ارزیابی پتانسیل توسعه پلی سنتریک برای کاهش نابرابری فضایی
1392

(نمونه موردی :استان کرمانشاه)
توسعه منطقه ای استان گیالن

1393

از طریق یکپارچه سازی شبکه حمل و نقل منطقه ای

برنامه ریزی توسعه پایدار منطقه ای با تأکید بر نظریه تاب آوری
1393

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

راهنما  /مشاور

محمد پزشکیان

احمد رضا شمس یوسفی

زهرا ساعدی

تحلیل تحوالت سکونتگاهی با مدل های دینامیک
و ارائه مدل بهینه کاربری زمین
(نمونه موردی :شهرستان الهیجان)

محمود جمال امیدی
1393

سنجش اصول عدالت فضایی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای
و ارائه راهکارهای آن
(مورد مطالعاتی :استان فارس)

زهرا بحرانی فرد
1393

برنامه ریزی منطقهای پایدار در مناطق مبتنی بر تخصصهای منطقهای
(مطالعه موردی :شهرستان بـــم)

1393

حسن شریعتی

برنامه ریزی توسعه فضایی منطقه
مبتنی بر خوشه صنعتی و رقابت پذیری
(مورد پژوهی :شهرستان ساری)

محسن روحانی قادیکالیی

1393

به کارگیری رویکرد تحلیل شبکه
در توسعه خدمات گردشگری منطقه شهری مازندران
( شهرستانهای آمل ،بابل ،بابلسر ،جویبار ،ساری ،سواد کوه ،قائمشهر و
محمود آباد)

محسن حسینی اخگر

محمد حسین شریف زادگان

1394

استفاده از رهیافت تجدید حیات شهری برای رویارویی با فقر در شهرها
(نمونه موردی  :منطقه  19شهر تهران)

1392

نقش توسعه مبتنی بر دریا در توسعه پایدار استان گیالن

1394

زکیه اکبری ارمکی

مهیار عیسی زاده

ارزیابی موفقیت نسبی شهرهای جدید با برنامه و بدون برنامه
و ارائه چارچوب توسعه سکونتگاههای شهریِ منطقه شهری کرج
(مورد مطالعاتی :شهر جدید هشتگرد و محمد شهر)

مهری دریجانی

1394

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

زهره عبدی دانشپور

سیروس سلیمی فر

محمد حسین شریف زادگان
پرویز پیران
فرخ مشیری

شماره
مسلسل

ردیف

پدیدآور

عنوان

راهنما  /مشاور

تبیین نقش و کارکرد مکمل گرایی
24

338

25

339

26

340

27

341

28

342

29

343

30

346

31

CD

32

CD

33

354
CD

34

356
CD

35

364
CD

توحید علیزاده

در برنامه ریزی مناطق شهری چند مرکزی
1394

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

بررسی و تحلیل پدیده پراکنده رویی شهری در مجموعه شهری شیراز و
1395

ارائه راهبرهایی جهت بهبود بخشی آن
برنامه ریزی توسعهی منطقهای

1394

با مالحظات بحرانهای ناشی از کمبود آب در استان قزوین

برنامه ریزی نقش توانمندیهای گردشگری استان لرستان
با تأکید بر توسعه پایدار و کاهش فقر

باقر باقری

فرناز جمالی

نازنین محمدی

1394

محمد حسین شریف زادگان
سحر ندائی طوسی
فرخ مشیری

تحلیل کارآمدی برنامه ریزی بر اساس رشد هوشمند منطقهای در
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
) (poly centricمنطقه قزوین برای سنجش قابلیت تحقق توسعه
یکپارچه منطقهای

لیال اینانلو

جمیله توکلی نیا

1394

تحلیل ظرفیت کالن شهرها در راستای دست یابی به توسعه دانش بنیان
و ارائه راهکارهای برنامه ریزانه

1395

برهان امجدی نیا

ارزیابی موفقیت نسبی شهرهای جدید با برنامه و بدون برنامه و ارائه
چارچوب توسعه سکونتگاه های شهری منطقه شهری کرج
(مورد مطالعاتی :شهر جدید هشتگرد و محمد شهر)

مهری دریجانی

1394

تبیین نقش و کارکرد مکمل گرایی
در برنامه ریزی مناطق شهری چند مرکزی
(مورد مطالعاتی :منطقه شهری آمل ـ بابل ـ قائم شهر ـ ساری)

توحید علیزاده
1394

سحر ندائی طوسی
محمد حسین شریف زادگان
پرویز پیران
غالمرضا کاظمیان شیروان
سحر ندائی طوسی

ارزیابی قابلیت رقابت پذیری منطقه ای و ارائه راهبردهای تقویت آن در
فضای منطقه ای
(مورد پژوهی :استان کردستان)

آرمین قره داغی
1395

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 فضایی کریدورهای علم و فناوری،
استان تهران
1396

عاطفه ملک خانی

محمد حسین شریف زادگان

شماره
مسلسل
34

ردیف

عنوان

پدیدآور

راهنما  /مشاور

356
CD
ارزیابی راهبردی آثار منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس
بر ارتقای رقابت پذیری منطقه ارس

محمد امان اللهی

غالمرضا کاظمیان

1396
الزامات توسعه فضایی پایدار منطقه کالن شهری تهران
در مواجهه با تهدیدات تغییرات آب و هوایی

سمیرا حمیدی تهران

مظفر صرافی

1396
برنامه ریزی توسعه منطقه مبتنی بر ترجمان فضایی رهیافت عدالت
اجتماعی
(مورد مطالعاتی :استان تهران)

فاطمه جورکش

سحر ندائی طوسی

1396
بررسی و ارزیابی پدیده پراکندهسویی در استان البرز و ارائه راهکارهای
برنامه ریزانه برای مواجهه با آن

سایه توفیقی

سحر ندائی طوسی

1397
برنامه ریزی کاهش اثرات محیط زیستی طرحهای توسعه با تأکید بر
رویکرد امتداد سبز
0طرح آمایش سرزمین به عنوان مورد پژوهی)
1397

راضیه مالمیرزایی

سحر ندائی طوسی

