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پایان نامه هاي کارشناسی ارشد
پردیس هنرهاي زیبا: نام واحد

شهرسازي: دانشکده
تاریخ دفاعاستاد راهنمادانشجوعنوانردیف
22/1/78دکتر حبیبیمحمديمریم ماهوش)محور چهارباغ( ي در بافت کهنگردشگر-طراحی مسیرهاي پیاده206
2/1/78دکتر مجتهدزادهاهللا باحريعنایتها و معیارهاي تعیین محدوده محالت شهريبررسی روش207
فضاي شهري میدان به عنوان تبلور روابط اجتماعی و حیات مدنی 208

کوچه مروي -و بازاررهاالعمطراحی میدان جلوخان شمس
20/4/79دکتر حبیبیشیوا اسدالهی

ضایی اراضی ساحلی شهر بابلسربا تأکید بر ساماندهی کالبدي ف209
بابلسر شهرمحدوده ساحلی غرب : نمونه موردي-هاي توریستیجنبه

11/7/79دکتر قریبتبارمحسن مهدي

) بهسازي( هاي هادياقتصادي و کالبدي طرح،ارزیابی اثرات اجتماعی210
روستایی شهر اراك

11/7/79دکتر قریبمحمد نعمتی

نمونه - هاي توسعه شهري با پویایی شهريپذیري طرحاقانطب211
بندرعباسشهر : موردي

17/7/79مهندس سعیدنیاپورمحمد حسین

محله : مطالعه موردي-ریزي فضایی توسعه شهري خودروبرنامه212
دوخواهران نهاوند

79//24/7دکتر عزیزيسیدمهدي خزایی

: نمونه موردي-خودروي شهريهاي ریزي فضایی کالبدي بافتبرنامه213
محله سیداب شهر تبریز

9/8/79دکتر مجتهدزادهجواد مددي

فضایی -ارزیابی نقش قوانین زمین شهري در روند توسعه کالبدي214
شهر شیراز 

10/7/79دکتر قریبپورسیدحسین بیژن

سنجش تناسب کاربري اراضی در طرح ایجاد شهرهاي جدید با 215
GISاستفاده از 

12/7/79دکتر نوریانزادهسیدعلی رضوي

ارزیابی میزان اثرات طرح بهسازي و نوسازي محدوده درب و زنجیر 216
سازي آناصفهان در باززنده

زاده سلیمه ابراهیم
سروستانی

2/8/79دکتر لقایی

18/7/79دکتر مجتهدزادهساسان بخشایش طلبتهران)کوي( میدان استاد عالمه محمدتقی جعفري217
هاي جامع ارزیابی نقش قوانین و ضوابط و مقررات در اجراي طرح218

)ایالم( شهري
24/7/79دکتر عزیزيغالمرضا مالحسینی

هاي توسعه شهري و ارائه طرح ساماندهی بررسی و ارزیابی طرح219
مرکزیت کیش

25/7/79مهندس سعیدنیاسیدعبدالرسول قریشی

–GISهاي شهري با استفاده ازیابی کاربريهاي نوین مکانروش220
مکانیابی بازارهاي مکاره مشهد: مطالعه موردي

دکتر نوریانحسن عبدالهی

از دارآباد تا ( در ارتفاعات شمال تهرانهاریزي توسعه تفرجگاهبرنامه221
)درکه

2/8/79دکتر لقاییمهران مولوي پور

9/8/79دکتر لقاییحسین رجب صراحیانبررسی ساختار مدیریت شهري در ایر222
3/7/79مهندس سعیدنیامحسن عبدلیطرح ساماندهی فضایی کالبدي روستایی درون شهري اوین223
( ارزیابی سیاست هاي بلندمرتبه سازي مسکونی  در بافت هاي جدید224

)شهر مشهد
17/8/79دکتر عزیزيمحمدمهدي تونلی

2/8/79دکتر لقاییرقیه علیشاهیرفی اصول و ضوابط طراحی پایدارمع. طراحی شهري پایدار225
17/2/80دکتر عزیزيشاپور دیوساالرکالبدي شهر نوشهر در ارتباط با بندر. تأثیرپذیري ساختار فضایی226
طرح ساماندهی بخشی از بافت مرکزي شهر تهران با تأکید بر پارك 227

شهر
23/11/79دکتر مجتهدزادهمحمدرضا خدامی

شهر : نمونه موردي( ارزیابی اثرات سیاست زمین شهري بر مسکن228
)سمنان

23/3/80دکتر عزیزينادر نحیمی

21/3/80دکتر قریبهمایون صادقیطراحی یک محله مطلوب در شهرهاي جدید ایران229
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نقش سیاستگذاري تأسیسات زیرساختی در ساماندهی فضاهاي 230
شهرك غرب دولت آباد: دينمونه مور-شهري

21/3/80دکتر قریبسعید کسرایی

4/4/80دکتر حبیبیفرناز مسرتساماندهی محله ارسباران231
11/4/80دکتر عزیزيقادر احمدي)بافت مرکزي ارومیه: نمونه موردي( بازیافت فضاهاي درون شهري232
: مونه موردين( کالبدي بافت هاي حاشیه شهري-برنامه ریزي فضایی233

)شادخانه بخارا
16/4/80دکتر نوریانحسین حبیبی

مکان یابی مرکز دفن بهداشتی مواد زائد چادر شهري کارزدن به 234
GISکمک 

17/4/80دکتر نوریاننادر پرتو

طراحی شهري در : نمونه موردي( ویژگی هاي طراحی شهري میدان235
)میدان راه آهن

18/4/80دکتر قریبنیما موهبتی 

30/4/80مهندس سعیدنیاایرج اسدينقد مبانی نظري طرح هاي جامع236
نمونه ( GISمکان یابی اردوگاه هاي اسکان موقت بعد از زلزله با 237

)شهرستان پاکدشت: موردي
17/4/80دکتر نوریانعلی ایرانشاهی

غرب: مطالعه موردي(نقد و بررسی طرحهاي موجود و طراحی مجدد 261
)بازار تبریز

17/4/81مهندس توسلیاکبر سرداري زنوز

19/12/81دکتر مجتهدزادهشهرام جنگجوریزي ایجاد یک شهرك صنعتیارزیابی برنامه280
24/4/81دکتر طبیبیانمریم مهرزاد)شهرداري تهران6مطالعه موردي منطقه ( بنديمعیارهاي ناحیه281
-خیابان به منظور سازماندهی کالبديطراحی فضاي شهري میدان و282

فرهنگی-فضایی یک محور تاریخی
5/2/82دکتر قریباالسالمیعمیداالسالم ثقه

تطبیقی پیامدهاي سیاست محدودیت دسترسی بر -بررسی تحلیلی283
بافتهاي شهري

1/4/82مهندس سعیدنیامهناز ابوالحسنی

7/4/82دکتر زبردستمهنام طهماسبیفت خودرو در کالنشهر تهرانریزي فضایی کالبدي مناطق با بابرنامه284
با تأکید(فضایی توریسم در شهر= برنامه ریزي کالبدي285

)بر بافت قدیم شیراز
9/4/82مهندس سعیدنیاشهرزاد فرزین پاك

14/3/82دکتر نوریانکیانوش ذاکرحقیقیGISمکانیابی ایستگاه هاي آتش نشانی با استفاده از 286
شهرجدید ( بررسی کاربرد نگرش سیستمی در برنامه ریزي شهري287

)پردیس
14/3/82دکتر مجتهدزادهعلی مقصودي

: نمونه موردي( GISبا استفاده از) دبستان( مکانیابی مراکز آموزشی288
)تهران1منطقه 6ناحیه

25/3/82دکتر نوریاناشکان جعفرکریمی

22/3/82دکتر طبیبیانبیتا اعرابیمیرانطراحی شهري در ش289
مرتضی هادي جابري شهر و مدرنیته تولید و بازتولید 290

مقدم
28/4/82دکتر سیدمحسن حبیبی

منطقه : نمونه موردي( ارزیابی کاربري هاي آموزشی در مناطق شهري291
)تهران7

29/4/82دکتر طبیبیانبهنوش خیرآبادي

29/4/82دکتر حبیبیهادي سروري)مشهد( جنتطراحی محور پیاده292
31/4/82دکتر عزیزيآوید الهیفضایی تراکم ساختمانی بر محیط شهري-ارزیابی اثرات کالبدي293
25/4/82دکتر زبردستسلیمان کوهیبررسی الگوي بهینه نظام شهري294
24/12/81دکتر حبیبیکتایون فالح فرید ساماندهی بخشی از بافت قدیم شهر قزوین295
31/4/82دکتر قریبمحمدجواد سروش مهرساماندهی و نظم دهی خیابان سعدي زنجان296
6/7/82دکتر لقاییفیروزه جدلیپیاده راه تحکیم رابطه انسان و محیط شهري297
بررسی اثرات توسعه بر محبط با تکیه بر مطالعات اقتصادي و 298

قائم شهر: نمونه موردي-اجتماعی
30/4/82دکتر طبیبیانصاحبه کرامتی یزدي

29/4/82مهندس توسلیساسان صالحیطراحی شهري در مرکز تاریخی سبزوار299
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29/4/82دکتر عزیزيافسانه صادقیامکان سنجی برنامه ریزي مسکن در مقیاس محلی300
ابله با بررسی عوامل بر تخلفات ساختمانی در ذذاهکارهاي اجرایی مق301

آن
29/4/82دکتر مجتهدزادهنیما فقیهی

29/4/82مهندس توسلیندا رفیعیبرنامه ریزي شهري بین الحرمین در بافت قدیم شهر شیراز302

31/4/82دکتر قریبکاظم حیدريارزیابی اثرات انتقال زندانها با خارج از بافت شهري303
محله قلعه (هاي قدیمیبرنامه ریزي شهري براي ساماندهی بافت304

)دزفول
6/5/82دکتر عزیزيبیتا 

30/5/82دکتر لقایینسیم صفایی منفرد) پارك پردیسان: نونه موردي( طراحی اکوپارك305

30/5/82دکتر لقاییشیدا باقري بهشتیطراحی پارك گفتگوي تمدن ها306
راحی سه در طGISتسهیل مشارکت مردمی با استفاده از فن آوري307

بعدي بافت قدیم کاشان
30/5/82دکتر فرشاد نوریانامیرعباس نجاري

بررسی تحوالت اشتغال و کاربري زمین در طرح هاي توسعه شهري با 308
استفاده از تحلیل داده و ستاده

23/4/82دکتر اسفندیار زبردستآرش سرایی

23/6/82دکتر سید محسن حبیبیسپیده یغماییطراحی شهري و مجموعه میدان ارگ و سبزه میدان تهران309
طراحی فضاي شهري در گالب ( جایگاه آب در شهرسازي امروز ایران310

) دره یا چشمه علی
28/6/82دکتر سید محسن حبیبیغزال کرامتی

13/4/83دکتر منوچهر طبیبیانراحله رضاییانبررسی علل عدم تحقق طرح هاي جامع در محل اجرا311
30/3/83مهندس محمود توسلیفهیمه مجتهدزادهقزوین-طراحی شهري در موضعی از شالوده تاریخی مشهد312
بر اساس منطق GISمکانیابی پارکهاي شهر زنجان با استفاده از 313

فازي
14/4/83دکتر فرشاد نوریانعلی شکوهی

3یه ناح: نمونه موردي-برنامه ریزي مطلوب کاربري اراضی شهري314
منطقه شهرداري تهران

14/4/83دکتر اسفندیار زبردستمریم زینعلی

25/4/83دکتر اسفندیار زبردستعسل محمديمکانیابی ایستگاههاي امدادرسانی پس از زلزله315
شیراز، شهرك : نمونه موردي( ساماندهی کانون هاي ناهنجار شهري316

)بهار
9/4/83دکتر اسفندیار زبردستمحمود مهبودي

فضایی فرحزاد تهران با استفاده از تلفیق تصاویر -برنامه ریزي کالبدي317
مهدي ضیاییGISماهواره دیکونوس و سامانه اطالعات جغرافیایی 

دکتر فرشاد نوریان
27/6/83

فناوري اطالعات و ارتباطات و مدیریت توسعه فضایی کالنشهرها و 318
اثرات متقابل

27/4/83تر سید محسن حبیبیدکمحسن علمداري

2/4/83دکتر محمدمهدي عزیزيعلی یاوري)تهران4منطقه : نمونه موردي( تخلفات ساختمانی و توسعه شهري319
با استفاده از ) راهنمایی و متوسطه-دبستان( مکانیابی مراکز آموزشی320

GIS
29/6/83دکتر فرشاد نوریانفرشاد سلطانی

27/4/83مهندس احمد سعیدنیاعطیه رضایی)مورد تهران( کالنشهرها بررسی مدیریت 321
طراحی عرصه هاي عمومی و فضاي شهري با بکارگیري الیه ي فن 322

ارتباطات-آوري اطالعات
30/8/83دکتر سید محسن حبیبیفرحناز امامی

31/6/83مهندس محمود توسلیامیر مهردادیانتعریض و اصالح فضایی گذر صبوران در بافت قدیم سمنان323
شهر یزد، : نمونه موردي(حی شهري در بخش درون شهري کویريطرا324

)بخشی از ساختار اصلی، حد فاصل مسجد جامع تا دروازه مهریجرد
83/ 26/11مهندس محمود توسلیمرضیه سادات نعمتی مهر

23/3/84دکتر سید محسن حبیبیسعیدي رضوانیهاديشهرسازي مشارکتی براي ساماندهی فضایی قلعه آبکوه مشهد325
تحلیل ساختار فضایی شهر کرج به منظور ارائه راهبردهایی براي 326

توسعه آتی
30/3/84دکتر اسفندیار زبردستمرجانه فرهنگی
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برنامه ریزي و ساماندهی کاربري شهري در اطراف ایستگاه هاي 327
انمیدان هفت تیر تهر: مطالعه موردي-مترو

5/4/84دکترزبردستنصیر نخعی

مطالعه -طراحی فضاي شهري در رابطه با نسل جدید جمعیتی328
محله گیشا: موردي

22/3/84دکترحبیبیمرجان حجاري

: نقش شهرسازي در مدیریت ریسک زلزله         مطالعه موردي329
شهرداري تهران14منطقه 

28/6/84دکترعزیزيبهروز جعفري

: کالبدي در مقیاس ناحیه اي مطالعه موردي-امه ریزي فضاییبرن330
شهرستان پیرانشهر

16/3/84دکتر زبردستکامران فاتح

اصول و معیارهاي شهرسازي در برج سازي؛ با تأکید بر دو شهر تهران 331
و مشهد

26/6/84دکتر عزیزيعباس ضیافتی بافراست

24/3/84دکتر حبیبیپریا ویولت شکیباتبریزاحیا و ساماندهی بلوك شهري پاساژ در332
طراحی فضاي شهري، حد فاصل میادین یادبود و ساعت در شهر جدید 333

16/3/84دکتر بحرینیسمانه اسدالهی کیا)با رویکرد سرزندگی و حس تعلق به مکان(هشتگرد
ه حدفاصل دانشگا(برنامه ریزي و امکان تردد دوچرخه در منطقه شیراز334

)شیراز و بلوار زند
28/6/84دکترقریببهرام صادقی

4/4/84دکترحبیبیرضا معبديطراحی نوین ساختار بافت قدیمی شهر کرمانشاه335
مقایسه فاز یک شهر جدید : ارزیابی سازگاري کاربري اراضی شهري336

پردیس و مطالعات انجام گرفته در شهرك یاغچیان تبریز با استفاده از 
LBCSسیستم

7/4/84دکتر نوریانعلی یالپانیان

-ساختاري در ایران-بررسی میزان کارآیی الگوي طرح هاي راهبردي337
شهر آذرشهر:  نمونه موردي

27/6/84دکترزبردستابوالفضل فرجاد

26/6/84دکترطبیبیانکامران بنی آدمارومیه"عطایی"طراحی شهري در خیابان جدیداالحداث338
تجدید حیات شهري هسته اصلی شهر خرم اباد از طریق طراحی 339

شهري پایدار
21/6/84دکتر لقاییمحمد حجاریان

امکانات، محدودیت ها، قابلیت ها و پیچیدگی : توسعه درون شهري340
میدان _تهران6منطقه: مورد پژوهشی-)23شهرسازان منطقه (ها

هفت تیر
30/6/84دکترحبیبیروشنک شیخ رضایی

23/6/84دکترطبیبیانآزاددخت کهرامکالنشهر تهران: نمونه موردي-سیستم شهري کالنشهرها341
21/6/84مهندس توسلیجواهر شیريطراحی مرکز شهر در شهر جدید گلبهار342
28/6/84دکتر عزیزيبهروز جعفرينقش فرم شهري در تحلیل خطر زلزله343
محله در شهرهاي تاریخی ایران بر پایه اصول نو باز تولید مفهوم344

)شهر اصفهان: مطالعه موردي(شهرسازي
14/10/84دکترقریبمیثم بصیرت

8/12/84مهندس توسلیمهسا شعله)دروازه باغشاه(طراحی شهري در محدوده ورودي شهر قدیم شیراز 345
مادي :مطالعه موردي(مادیهاي اصفهان به مثابه فضاهاي شهري346

)نیاصرم
15/12/84دکتر بحرینیمجتبی قدیري

22/12/84دکترقریبمحسن نیک نژاد)شهر بم: مطالعه موردي(توانمندسازي مرکز شهرهاي زلزله زده347
24/12/84دکترطبیبیانداغیداریوش قرهریزي و ساماندهی بافت قدیم شهر زنجانبرنامه348
شهر : مطالعه موردي(هرهاي جدید بررسی عوامل موثر بر هویت ش349

)جدید پردیس
24/3/85دکتر عزیزيمرتضی نوده فراهانی

24/3/85دکترطبیبیانابوذر جعفري1335-75: سیر تحول توزیع اندازه شهرها در منطقه آذربایجان350
New(هاي تاریخی با تکیه بر اصول نو شهرسازياحیاي بافت351

Urbanism(
7/4/85دکتر حبیبیماهانیمحمدرضا خلیلی
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هاي هاي نوسازي مشارکتی بافتبررسی نقش مدیریت منابع در طرح352
7طرح نوسازي بافت فرسوده محله: مطالعه موردي(فرسوده شهري 

)تهران17منطقه

7/4/85دکتر حبیبیرعنا تقدسی

تحلیل ساختار فضایی شهر اهواز به منظور ارائه راهبردهایی براي 353
سعه آتیتو

11/4/85دکترزبردستسید میثم جزایري طهرانی

تحلیل ساختار فضایی و کالبدي شهر بوشهر به منظور ارائه 354
راهبردهایی براي توسعه آینده

11/4/85دکترزبردستداریوش مظفري

11/4/85دکترزبردستگلناز زعیمیارزیابی عملکرد برنامه کاربري زمین منطقه آزاد قشم355

: مطالعه موردي(سازي راهکارهاي در توسعه پایدار شهريمتراکم356
)بخشی از منطقه دو شهر شیراز

15/4/85دکتر بحرینیپوروحید غفاري

15/4/85مهندس توسلیفرشته صادقیبررسی و ایجاد فضاهاي شهري در مجموعه فشرده بازار تهران357
مطالعه (بر محیط شهري زنجانارزیابی آثار افزایش تراکم ساختمانی 358

)پایین کوه-اعتمادیه- داود قلی-محالت: موردي
28/4/85دکتر عزیزيزادهمحمد عباس

29/6/85دکترزبردستمحمد خلیل البرزنیاتعیین محدوده مجموعه شهري همدان359

29/6/85دکترزبردستیحمیدرضا ابوفاضلمدلسازي ساختار فضایی شهر با استفاده از تابع تراکم جمعیت360

30/6/85دکترزبردستایوب حیدريشهر تهران19و 6تحلیل تطبیقی توزیع فضاهاي ورزشی در مناطق 361

طراحی شهري در خیابان انقالب سنندج با هدف دستیابی به قواعد و 362
معیارهاي طراحی در رابطه با ساماندهی و نظم دهی به ترکیب بدنه 

میدان انقالب تا چهارراده انقالبخیابان حد فاصل 

20/9/85مهندس توسلیشاهو کشاورزي

: مطالعه موردي(طراحی شهري با محوریت حمل و نقل عمومی363
)همسایگی مترو دروازه دولت تقاطع خیابان انقالب

24/10/85مهندس توسلیامیرعلی مرآتی

بافت قدیم در ) محله گلبازخان(ساماندهی حوزه شمالی میدان ارگ 364
کرمان

25/10/85دکترقریبپورحمیده یگانه

) متعارف و بلند مرتبه(هاي مسکونی بررسی تطبیقی دو الگوي مجتمع365
)هاي مسکونی نور و اسکان تهرانمجتمع: مطالعه موردي(

14/11/85دکتر عزیزيصارم ملک محمدنژاد

کالن شهر هاي توسعهها در هدایت طرحنقش تشکیالت و سازمان366
)شهرداري تهران22منطقه : مطالعه موردي(تهران

22/12/85دکتر عزیزيمینا صداقت

ریزي کالبدي فضایی بافت قدیم بوشهر با تاکید بر مسائل برنامه367
کالبدي

19/2/86دکترطبیبیانعلی حیدر انصاري

: مطالعه موردي(هاي مسکونی از دیدگاه شهرسازيارزیابی مجتمع368
)هاي مسکونی محله شالمان سنندج تمعمج

2/4/86دکتر عزیزيسیروان بهرامی

تدوین راهبردها و ضوابط طراحی در بخش مرکزي شهر قزوین بر 369
اساس اصول پایداري

2/4/86دکتر بحرینیسید علی مجتبوي

هاي مسکونی با بکارگیري تحلیل اي بافتتحلیل آسیب پذیري لرزه370
)ناحیه جوادیه: عه مورديمطال(اي خوشه

2/4/86دکتر عزیزيفرهاد لیلوي

و AHPیابی مراکز آموزشی در سطح شهر با استفاده از روشمکان371
)شهر بیرجند: مطالعه موردي(منطق فازي

4/4/86دکتر نوریانمجید داودي

تحلیل ساختار فضایی شهر تبریز به منظور ارائه راهبردهایی براي 372
دهتوسعه آین

6/4/86دکترزبردستفریبا طوفانی
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با تاکید بر محور خیابان امام (معاصر سازي محدوده ارگ مشهد 373
)خمینی

9/4/86دکتر حبیبیهومن قهرمانی

مدلسازي روابط چند سویه میان کاربري زمین تراکم و حرکت پیاده با 374
مطالعه (AGENT-Based Medelingاستفاده از دیدگاه

)یابان ونکخ: موردي

10/4/86دکتر نوریانمهدي پورپیکري هریس

25/4/86دکتر نوریانعلیرضا شایستهارزیابی عملکرد شهر جدید گلبهار375
- محالت پنج: مطالعه موردي(طراحی شهري در بافت قدیم شهر بابل376

)شنبه بازار و حصیر فروشان
سیده شفق شریفیان 

بارفروش
1/5/86دکتر حبیبی

هاي بوشهر و استان(تحلیل نظام شهري منطقه ساحلی جنوب377
)هرمزگان

16/4/86دکترزبردستاحمد صداقت

ریزي و طراحی شهري براي معاصرسازي تدوین راهکارهاي برنامه378
مجموعه شهري بازار بوشهر

9/4/86دکترطبیبیاننادر افضالن

31/6/86دکترقریبدقینگین صاگردشگري فین کاشان-طراحی محور تفریحی379
در طراحی شهري» نحو فضا « کاربرد روش 380

:نمونه موردي
طراحی محور فرهنگی و گردشگري نیاوران

30/7/86دکتر بحرینیرسولیهاامیرحسین حاج

6/8/86دکترطبیبیانامیرحسین شبانیارزیابی طرح جامع شهرضا381
ر ایجاد محدوده پیاده در طراحی میدان شهرداري ساري با تأکید ب382

اداري شهر–بخش تجاري 

7/8/86دکترقریبروجا نیک پی

21/8/86دکتر بحرینیزادوحید وحدتدهی خیابان قیام یزد با تاکید بر رفتارهاي کارناوالیسامان383
طراحی فضاهاي شهري در بافت قدیم شهرهاي ایران384

و مسجد آقابزرگکاشان، حدفاصل مسجد جامع : نمونه موردي
22/7/86مهندس توسلیفرشید امامی

29/8/86دکترطبیبیانابوالفضل مهرافزاکالبدي توریسم در شهر، نمونه موردي نیشابور- توسعه فضایی385
29/8/86دکترقریبسمیرا رزازيطراحی مجدد بافت قدیم محله در بنو گرگان بهمنظور ارتقاي کیفی386
ی شهري از نظریه تا عمل نمونه موردي الجزا یر، زنی و طراحپرسه387

تهران
26/9/86دکتر حبیبیکاوه رشیدزاده

باتهران22ارزیابی طرح تفصیلی منطقه 388
استفاده از معیارهاي توسعه پایدار شهري 

2/10/86دکتر لقاییایمان افصحی 

22/10/86لقاییدکتراسالم کرمیفرهنگی تهران-طراحی پیاده راه تجاري389

امکان سنجی ایجاد مسیرهاي دوچرخه در شهرهاي ایران و طراحی 390
قسمتی از آن نمونه موردي شهر مشهد، ارتباط بین پارك کوهنگی و 

پارك ملت

9/11/86دکترقریبشعیب ابدالی برآباد

تعامل نور و رنگ در فضاهاي شهري نمونه موردي محدوده میدان 391
تجریش

27/11/86دکترقریبنیاحسینیسپیده 

فضایی روستاها در مسیر گسترش شهر تهران؛ -سیر تحول کالبدي392
نمونه موردي روستاي طرشت

30/11/86دکتر عزیزيحسین استیري

بررسی تاثیر طراحی شهري بر روند رشد و توسعه اقتصادي شهرهاي 393
شهر جدید پرند: جدید نمونه موردي 

5/12/86بحرینیدکترمهسا مهدوي

باز تولید عرصه عمومی در شهربا تکیه بر هویت و خاطره جمعینمونه 394
میدان بهارستانمحدوده: موردي

12/12/86دکتر سید محسن حبیبیژاله جلیلی

14/12/86دکتر بحرینیمهدي عزیزخانی395
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21/12/86دکتر نوریانمحمد مهاجري396
ریزي راهبردي شهري وسعه اقتصاد محلی در برنامهکاربرد استراتژي ت397

مطالعه موردي شهر رشت
27/12/86دکترطبیبیانالدوز نژادي بابادایی

20/1/87دکترقریبمحمد منان رئیسیطراحی پیاده راه بازارنو شیراز398

هاي تعریض و گذربندي در بافت بررسی اثرات اجرا و عدم اجراي طرح399
ارائه طرح معاصرسازي بافتقدیم شهرها و 

31/1/87دکترطبیبیانعلیرضا اشتیاقی

-محله: محله پایدار، راهی به سوي توسعه پایدار شهري نمونه موردي400
اي در شهر بم

2/2/87دکتر بحرینیآرش عادل احمدیان

10/2/87دکترزبردستحمیدرضا بیابانی مقدمبررسی نظام مطلوب شهري منطقه البرز شمالی401
تدوین معیارهاي طراحی محورهاي پیاده بر اساس اصول پایداري 402

محیط
محور پیاده تربیت تبریز: مطالعه موردي

29/2/87دکتر بحرینیآرش ثقفی اصل

28/3/87دکتر زبردستدکتر زبردستمحمدامین سعیديمحمدامین سعیديریزي کاربري اراضی شهرك غرب با استفاده از تئوري آشوبریزي کاربري اراضی شهرك غرب با استفاده از تئوري آشوببرنامهبرنامه403

م ارگانیک حاکم بر ساختار اصلی شهرهاي ارگانیک تاریخی تبیین نظ404
و ارائه مدلی براي توسعه کالبدي شهرها جهت بهبود عملکرد آنها

شهر یزد:مطالعه موردي

29/11/86دکترطبیبیانوحید یگانگی دستگردي

نمونه Space Syntaxتحلیل ساختار فضاي شهري با استفاده از 405
بجنورد : موردي

14/12/86دکتر نوریانپورلیمیثم ع

کاربرد طراحی شهري در جلوگیري از فرآیند  فرسایش406
محله لنبان اصفهان: نمونه موردي

10/4/86دکترقریبزینب طالبی ریزي

26/10/86دکترطبیبیانگلنار تاجدارمقایسه تطبیقی شهرکهاي صنعتی ایران407
10/4/87دکتر حبیبینرگس سادات آیتباز آفرینی شهري در بافت کهن سمنان408

بکارگیري فناوري اطالعات در تدوین فرآیند مشارکتی براي طراحی 409
فضاهاي نوین شهري

22/4/87دکتر نوریانعلی طیبی

در روند جهانی شدن شهر ) ICT(آوري اطالعات و ارتباطات نقش فن410
شهر تهران در زمینه ریزي بررسی برنامه: ریزي، نمونه مورديو برنامه

جهانی شدن

15/4/87دکتر نوریانسید علیرضا باقرپور

تعیین عوامل موثر بر توزیع فضایی سکونتگاههاي خودرو در شهر 411
)مقایسه دو نمونه موردي شهرك آناهیتا و دره دراز(کرمانشاه 

15/12/86دکترزبردستپورامین عالی

اس اصول رشد هوشمند نمونه فضایی محله بر اس-توسعه کالبدي412
آباد شهر قزوینمحله هادي: موردي

22/4/87دکتر نوریانملیحه علی قلعه باباخانی

ارزیابی عملکرد محیط ساخته شده بر اساس معیار داللت مفهومی، 413
محدوده میدان (شهر جدید هشتگرد 1مورد خاص طراحی فاز 

)شهرداري

زاده مرضیه حسن
خوانساري

12/4/87ینیدکتر بحر

11/4/87دکتر بحرینیسهند محمدي خبازانطراحی فضاي شهري جدید در ارتباط با ایستگاه مترو414
هاي شهري با رویکرد تجمیع زمین و استفاده از ریزي بافتبرنامه415

GIS
محمد مهدي قاجار 

خسروي
11/4/87دکتر نوریان

15/4/87دکتر نوریانعلیرضا احمديبررسی گسترش ناموزون شهري 416
- ریزي سکونتبه کارگیري رهیافت توانمندسازي و بهسازي در برنامه417

هاي غیررسمی، مطالعه موردي میر اشرف در اردبیلگاه
5/12/86دکترزبردستامیر اسد اسدزاده
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برنامه ریزي فضایی مکان هاي مرجع شهري با توجه به الگوهاي 418
نسل فضاي مجازيرفتاري نسل جوان به عنوان

15/4/87دکتر سید محسن حبیبیحوریه طاهري

22/4/87دکتر سید محسن حبیبیکیوان نیازيتوانمند سازي سکونتگاه غیر رسمی جعفر آباد کرمانشاه 419
23/4/87دکتر اسفندیار زبردستعلی فرنامبرنامه ریزي فضایی حوزه تحت تاثیر پارس جنوبی420
یدان عتیق اصفهان به منظور هویت بخشی محور پیاده معاصرسازي م421

در ساختار اصلی کالبدي شهر اصفهان
2/10/87دکتر سید حسین بحرینیمهشید تاکی

تحلیل اثرات شاخص هاي اجتماعی و اقتصادي بر کالبد مسکن، نمونه 422
منطقه دو شهرداري تهران: موردي

محمد صالح شکوهی 
بیدهندي

10/6/87زيدکتر محمدمهدي عزی

تحلیل روند تغییرات کاربري زمین در حاشیه شهر، محدوده مطالعاتی 423
حاشیه جنوب غربی تهران

10/6/87دکتر اسفندیار زبردستسمانه حجازي

مکان گزینی اراضی مناسب براي احداث شهرکهاي صنعتی با استفاده 424
AHPو مدل GISاز 

23/4/87دکتر اسفندیار زبردستاحمد خلیلی

تعیین و بکارگیري معیارهاي مکانیابی ساختمانهاي بلند در کالنشهرها، 425
نمونه موردي شیراز

26/6/87دکتر محمدمهدي عزیزيالهام فالح منشادي

شناسایی الگوهاي توسعه زمین در محالت شهري با تاکید بر رویکرد 426
رشد هوشمند

21/10/87دکتر فرشاد نوریاننسترن نژداغی

19/11/87دکتر اسفندیار زبردستسارا حبیبیبررسی پدیده پراکنده رویی و علل آن در شهر زنجان427
ارزیابی تغییرات کاربري زمین به منظور تدوین استراتژي هاي مطلوب 428

توسعه کالبدي با رویکرد مالحظات زیست محیطی
29/11/87دکتر اسفندیار زبردستسیما مهدیزادگان نمین

13/12/87دکتر سید محسن حبیبیامینه زینلیطراحی شهري خیابان امام خمینی شهر بابک پیاده سازي خیابان429
طراحی شهري مبتنی بر برنامه ریزي شهري430

فرحزاد: موردي
27/12/87دکتر منوچهر طبیبیانفریبرز قربانی پور

اثیر آن بر برنامه ریزي اکوتوریسم دریاچه ارومیه با هدف بررسی ت431
دریاچه ارومیه: توسعه اقتصادي شهر ارومیه، موردي

3/12/87دکتر منوچهر طبیبیانسیده مریم کالنتریان

13/9/87دکتر فرشاد نوریانمحسن حیدري کوچیطراحی آنتروپیک عناصر شهري بر اساس قوانین خودسازمانده432

ي جدید، نمونه تعیین آستانه هاي تراکم جمعیتی در محالت شهرها433
شهر جدید پردیس: موردي

26/11/87دکتر محمد مهدي عزیزيآرش صادقیان

–تدوین راهبردهاي مناسب بمنظور کاهش آسیب پذیري اجتماعی 434
کالبدي ناشی از وقوع زلزله در شهر با استفاده از مدل هاي تحلیل چند 

)منطقه شش شهرداري تهران: نمونه موردي(معیاره 

29/2/88دکتر اسفندیار زبردستد کوهساريمحمد جوا

طراحی شهري خیابان اصلی بافت قدیم ساري به منظور ارائه ي 435
خیابان انقالب : الگوهاي انعطاف پذیر نما  و بدنه شهري، نمونه موردي

ساري   

3/12/87دکتر منوچهر طبیبیانرضا تقی پور وناجمی

مصنوعی در بهینه سازي مکان ارزیابی کاربرد الگوریتم هاي موش 436
نمونه موردي منطقه شش شهرداري (هاي اسکان موقت بعد از زلزله 

)تهران

5/12/87دکتر اسفندیار زبردستسعید نظري عدلی 

طراحی میدان تیرانداز و : پیوند مجدد در محور گسسته بازار موردي437
جلوخان مسجد سلطانی شهر سمنان

4/12/87بحرینیدکتر سید حسینشفق خدائیان

بررسی نقش فرم شهري در کاهش خطر زلزله در بافتهاي از پیش 438
طراحی شده و ارگانیک

24/4/88دکتر محمد مهدي عزیزينصراله مژدهی

بررسی تطبیقی الگوي مشارکت مردمی در اسکان هاي غیر رسمی و 439
الن نمونه هاي موردي محله پناه آباد و شهرك سب(برنامه ریزي شده 

14/4/88دکتر محمدمهدي عزیزيعیسی نعمتی
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)1فاز 
برنامه ریزي براي تراکم ساختمانی با تاکید بر معیارهاي آسایش 440

)گلسار_رشت : موردي(محیطی و اقلیمی 
14/4/88دکتر محمدمهدي عزیزيسیده مرجانه معینی

راهنماي طراحی فضاهاي شهري با رویکرد افزایش میزان سرمایه441
)بریانک: موردي(هاي اجتماعی 

سوده محمدي استاد 
کالیه

15/4/87دکتر سید محسن حبیبی

طراحی شهري خیابان : جوان، فراغت، فضاي شهري مورد پژوهش442
ولی عصر ضلع مقابل پارك ملت

23/4/88دکتر سید محسن حبیبیزکیه سخاوت

با تاکید بر ایرانشهر،"ناصري"طراحی شهري در اطراف قلعه قدیمی443
عملکردي مرکز شهر و افزایش کیفیت –بهبود ویژگی هاي کالبدي 

اجتماعی محیط

18/6/88دکتر سید محسن حبیبیفرزانه دادگر

ارائه : شناسایی فرآیند شکل گیري هویت در شهرهاي جدید444
)شهر جدید هشتگرد: موردي(راهکارهایی براي هویت بخشی 

17/6/88ي عزیزيدکتر محمد مهدپارسا ارباب

ارائه راهکارهاي مشارکتی در برنامه ریزي محله اي با تاکید بر اصول 445
پایداري، نمونه موردي محله گیشا

دکتر /دکتر منوچهر طبیبیانسیده شیما اخالقی
فرشاد نوریان

10/4/88

نقش فضاهاي عمومی شهر در ایجاد حیات شهري در کانون هاي 446
رامونی کالنشهر تهرانزیستی خودانگیخته پی

7/7/88دکتر سید محسن حبیبیجواد عرفانی

: آزمون کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهاي شهري ، موردي447
)ع(طراحی محور پیاده امامزاده قاسم 

31/6/88دکتر سید حسین بحرینیسوده تقابن

: راقمبانی و مفاهیم زیبا شناسی بر مبناي آموزه هاي حکمت اش448
تحلیل و ارائه پیشنهادات طراحی براي محور تاریخی بازار اردکان

24/6/88دکتر بهناز امین زادهمهدي کوچک یزدي

ارتقاي کیفیت محیط شهري در مرکز تاریخی شهرها با استفاده از 449
محور-رویکرد برنامه ریزي طراحی 

6/4/85دکتر سید حسین بحرینینسرین دیز خلیلی

حی مرکز تجمع شهري در تهران به منظور ایجاد فضایی سرزنده و طرا450
میدان فرهنگ در اراضی عباس آباد: پویا مورد پژوهی

23/4/88دکتر سید محسن حبیبیعرفانه توافقی جهرمی

تبیین رابطه معقول بین انسان و خودرو در طراحی فضاي شهري 451
میدان ونک تهران: موردي

30/6/88حسین بحرینیدکتر سیدبهناز بلوکی

18/6/88دکتر اسفندیار زبردستدانن جاللیسنجش کیفیت زندگی در قلمرو کالبدي شهر جدید پرند452
طراحی بافت فرسوده شهري با استفاده از قابلیت تحلیل و ارزیابی 453

»چیدمان فضا«
10/9/88دکتر بهناز امین زادهالهام داها

14/6/88دکتر حسنعلی لقاییمحسن مجذوبه به منظور تقویت نقش گردشگري در آنطراحی محدوده گالب در454
مکان یابی فضاهاي شهري، براي برگزاري فستیوالها، کارناوال هاو 455

AHPو روش GISهنرهاي اجرایی بیرونی، با استفاده از 
12/7/88دکتر فرشاد نوریانفرشید آرین خصال

. زش هاي دیروز و توجه به نیازهاي امروزبازآفرینی شهري، حفظ ار456
محله سنگلج تهران: نمونه موردي

کتایون ظریف خرم دل 
آزاد

31/6/88دکتر سید محسن حبیبی

تبیین نقش سیستم پشتیبان برنامه ریزي چند عاملی در ارتقاي فرآیند 457
)تهران12ارتقاي فرآیند راهبردي طرح توسعه منطقه (برنامه ریزي 

23/8/88دکتر فرشاد نوریاناد جمشیديمحمد جو

آرامگاه حافظ، باغ جهان نما، باغات (ترکیب فضایی عناصر با ارزش 458
... )صفوي، پل علی بن حمزه 

25/6/88دکتر فریدون قریبسارا کبیریان مقدم

31/6/88محسن حبیبیدکتر سید نوید پورمحمدرضابازخوانی و تحلیل طرح هاي اراضی عباس آباد459
خیابان : طراحی شهري در بخش مرکزي شهر تهران، نمونه موردي460

سعدي جنوبی، بین چهارراه مخبرالدوله تا خیابان اکباتان
11/9/88دکتر حسنعلی لقاییداود غالمی

30/6/88دکتر بهناز امین زادهعلیرضا محسنیارتقاء کیفیت فضاي شهري از طریق کاربست اصول و مفاهیم معماري 461
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و شهرسازي ایرانی 
ساختار محله در شهر جدید هشتگردطراحی: نمونه موردي

تدوین سیاست هاي طراحی عرصه هاي عمومی در محالت جدید 462
شهر ارومیه و کاربست آن ها در طراحی محله گلشهر

3/12/88دکتر بهناز امین زادهساناهین تیکرانیان

گسترش افقی شهر ارومیه با استفاده از ارائه راهکارهایی براي  کنترل463
ابزارهاي ساختاري

20/11/88دکتر اسفندیار زبردستهادي شادزاویه

ارائه راهکارهایی جهت کنترل پیامدهاي سیاست هاي زمین بر 464
گسترش افقی شهر

19/3/89دکتر اسفندیار زبردستمهرداد رستگار امرئی

نمونه موردي (ا تاکید بر کیفیت محیط  ارزیابی توسعه پایدار محله اي ب465
)محله دهکده المپیک

25/6/89دکتر اسفندیار زبردستسمیه محمدي

طراحی شهري محله باغ شاطر، با تاکید بر بازآفرینی ساختار اصلی 466
محله

23/3/88دکتر سید محسن حبیبیبهار درنی همدانی

2/12/88دکتر سید حسین بحرینینیما رفیعی زادهمجاور بزرگراه بعثتطراحی شهري پایدار در اراضی متروکه و صنعتی467
: نمونه موردي(طراحی فضاي شهري با تاکید بر حرکت عابر پیاده 468

و محله محور ستارخان حدفاصل فلکه دوم صادقیه و چهارراه خسرو
)آریاشهر

12/4/89دکتر سید حسین بحرینیمرتضی زالفیان

فضایی ناشی از استقرار ایستگاه هاي -ییرات کالبدي تحلیل روند تغ469
، نمونه )TOD(مترو با رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی 

ایستگاه متروي صادقیه: موردي

26/4/89دکتر فرشاد نوریانمسعود نوري پیام

بررسی کیفیت زندگی در شهر جدید پردیس و ارائه راهکارهایی براي 470
محیطی- بعد کالبدي ارتقاء آن در

5/12/88دکتر اسفندیار زبردستفرزانه جالیر

تدوین راهکارهایی در راستاي نیل به ساختار فضایی پایدار با رویکرد 471
شهر بجنورد: رشد هوشمند، نمونه موردي

12/3/89دکتر فرشاد نوریانبنفشه یادگارزاده

بهسازي و نوسازي موانع تحقق مشارکت شهروندان در برنامه ریزي472
بافت فرسوده محله سیروس تهران

11/12/87دکتر سید حسین بحرینیسارا حمیده

11/12/88دکتر فرشاد نوریانسمانه سادات بنی هاشمیاحیاي مفهوم محله با تجربه اي در محله لنبان اصفهان473
نمونه موردي محله (فرآیند برنامه ریزي مسکن در بافت فرسوده 474

)دیه تهرانجوا
29/7/88دکتر محمدمهدي عزیزيبنفشه پژنگ

نوسازي مشارکتی محالت فرسوده به روش تجمیع پالك هاي ریز 475
محله اتابک تهران: بافت، نمونه موردي

27/4/89دکتر محمدمهدي عزیزيمحمدجواد خسروي

بررسی شرایط ثبت شهرهاي تاریخی در میراث جهانی و تدوین 476
احی براي شهر تاریخی ماسوله در جهت ثبت این شهر در راهنماي طر

میراث جهانی

20/12/88دکتر سید حسین بحرینیامیر علیدوست

بخشی : نمونه موردي–تدوین مدلی براي کنترل زیبایی شناختی نما 477
از خیابان جمهوري تهران

9/4/89دکتر سید حسین بحرینیمازیار عبایی

بافت کهن انارك، به منظور بازیابی حیات مدنی با بازآفرینی شهري در 478
استفاده از صنعت گردشگري

23/4/89دکتر سید محسن حبیبیملیکاسادات امیرزاده

بهبود سازگاري کاربري شهري با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم 479
شهر تهران6منطقه 3ناحیه : مورد مطالعاتی) SDSS(فضایی 

26/4/89فرشاد نوریاندکتر علی عابدینی

و جدید شهري با تکیه بر شاخص هاي ) سنتی(ارزیابی محالت قدیمی 480
)کاشان: نمونه موردي(کیفیات محیطی و پایداري در محله 

24/6/89دکتر طبیبیانیاسر منصوري

مبانی نظري و الگوهاي عملی جریان هاي مداخله در بافت شهري، 481
)کید بر تحوالت دو دهه اخیر تهرانبا تا(دوران معاصر ایران 

28/11/88دکتر سید محسن حبیبیسحر خشنود
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تهیه راهنماهاي طراحی شهري براي طراحی نماي ساختمان هاي نو 482
نماهاي تاریخی : در کنار جداره هاي باارزش تاریخی، مورد پژوهش

) 1285-1325(بخشمرکزي تهران از اواخر قاجار تا اوایل پهلوي دوم 

15/4/89دکتر بهناز امین زادهاشکان رضوانی نراقی

محیطی کیفیت -ارزیابی شاخص هاي عینی و ذهنی بعد کالبدي483
شهر جدید 1فاز : نمونه موردي(زندگی شهري در شهرهاي جدید 

)هشتگرد

5/12/88دکتر اسفندیار زبردستمهسا بنی عامریان

ار با استفاده از الگوي دهکده ارائه الگوي سکونتگاههاي روستایی پاید484
روستاي میانالت : شهري و با تاکید بر مشارکت مردمی، نمونه موردي

واقع در حوزه صفارود شهرستان رامسر

4/12/88دکتر سید حسین بحرینیمونا حاجی بنده

طراحی شهري مناطق مرکزي تهران با تاکید بر نظریه روانشناسی 485
خیابان مالک اشتر واقع در منطقه : وردينمونه م) الگوي مازلو(محیط 

تهران10

24/6/89دکتر سید محسن حبیبیمریم علیزاده تازه آبادي

31/6/89دکتر سید محسن حبیبیمریم میراحمديطراحی الگوي مناسب بلوك شهري در بافت قدیم کرمان486
گ صادقی هوشنرابطه نظام کاداستر با برنامه ریزي بافتهاي فرسوده شهري487

بیدمشکی
27/4/89دکتر محمدمهدي عزیزي

تدوین چارچوب توسعه محلی با تکیه بر تحلیل گفتمان ها و الویت 488
هاي کنشگران محلی طرح استراتژیک، راهبردها و چشم اندازهاي 

)بافت مرکزي شهر قزوین: نمونه موردي(توسعه 

20/7/89دکتر اسفندیار زبردستمحسن اسماعیلی

احی پیرامون ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی درون شهري با نو489
TOD("توسعه مبتنی بر حمل و نقل"تاکید بر رویکرد برنامه ریزي 

(
نواحی پیرامون ایستگاه هاي قطار شهري بولوار وکیل : نمونه موردي

آباد مشهد

24/7/89دکتر اسفندیار زبردستعلی خادم الرضا

12/4/89سید حسین بحرینیردکتآزاده شاهرخیا تکیه بر مبانی طراحی شهري پایداربازطراحی محله چیذر ب490
تدوین الگوها و معیارهاي زیبا شناختی و عملکردي طراحی کنج 491

طراحی ترکیب کالبدي فضایی خیابان سعدي و : نمونه موردي(
جمهوري اسالمی در محدوده ي میدان استقالل با تاکید بر طراحی 

)کنج ها

محمد رضا مستجاب 
الدعوه

31/6/89دکتر بهناز امین زاده

ارائه الگوي مطلوب کاربري زمین به منظور کاهش آلودگی هوا در 492
اقدسیه، تجریش و (محدوده بالفصل ایستگاه هاي کنترل کیفیت هوا 

)قلهک

25/11/89دکتر اسفندیار زبردستپرستو امامی

تدوین : محوریت گردشگري شهريباز آفرینی بافت هاي تاریخی با493
اصول طراحی  و کاربست آن در مرکز تاریخی قزوین

31/6/89دکتر بهناز امین زادهراحله دادرس

با رویکرد بازآفرینی توسعه و حفاظت در مرکز تاریخی شهر تهران 494
بلوك شهري محدود به خیابان هاي فردوسی، : شهري، نمونه موردي

جمهوري اسالمیامام خمینی، سی تیر و 

31/6/89دکتر سید محسن حبیبیمریم عبدلی

تحول فضاهاي باز شهري در عصر جهانی شدن، تدوین معیارهاي 495
طراحی و کاربست آن در مراکز تاریخی شهر تهران

21/11/88دکتر بهناز امین زادهزهرا ادهم

برنامه ریزي راهبردي توسعه فضاهاي رها شده شهري در بافت 496
رکزي شهر یزدم

21/3/90دکتر محمدمهدي عزیزيمجتبی آراسته

طرح هاي کاربرد رویکرد انتقال حقوق توسعه در افزایش تحقق پذیري 497
)شهر کاشان: نمونه موردي(توسعه شهري 

11/3/90دکتر محمد مهدي عزیزيسینا شهاب

لزله برنامه ریزي کاربري زمین به منظور کاهش آسیب هاي ناشی از ز498
)محله باغ فیض تهران: نمونه موردي(

30/11/89دکتر اسفندیار زبردستنگار فرزادي مقدم
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ارزیابی  اثرات تغییر تراکم جمعیتی بر تغییرات کاربري زمین و ارایه 499
محله فاطمی تهران: راهکارهاي برنامه ریزي شهري، نمونه موردي

6/6/90دکتر فرشاد نوریانمحسن عبده کاله چی

ارزیابی آسیب پذیري شهري در مواجهه با حمالت هوایی و ارائه 500
)تهران11ناحیه یک منطقه : نمونه موردي(راهکار 

12/6/90دکتر محمدمهدي عزیزيمهدي برنافر

عملکردي منطقه پنج تهران و ارائه –تحلیل فضایی فعالیتی 501
راهکارهاي بهبودبخشی

14/6/90دستدکتر اسفندیار زبرناصر رضایی

سنجش کیفیت زندگی در کل و در قلمرو مسکن در بافت هاي 502
و ارائه راهبردهاي فرسوده واجد ارزش تاریخی شهر اصفهان

بهبودبخشی

19/6/90دکتر اسفندیار زبردستهمایون نورائی

کاربست ایده دهکده شهري به منظور توسعه پایدار سکونتگاههاي 503
ا تاکید بر استفاده توان هاي گردشگري، نمونه روستایی حومه شهرها ب

روستاي جواهرده رامسر: موردي

30/9/89دکتر سید حسین بحرینیشهرزاد پرتو

نمونه (کاربري زمین رویکرد انتقال حقوق توسعه در برنامه ریزي 504
)محله نیاوران تهران: موردي

28/6/90دکتر حسنعلی لقاییپریسا ارجمند عباسی

کیفیت فضاي شهري در مرکز ارتقاءحی محدوده پیاده به منظور طرا505
شهر خرم آباد

30/11/89دکتر فریدون قریبفریبا شانظري

_تطبیق اصول شهرسازي بافت هاي تاریخی شهرهاي ایرانی 506
اسالمی با اصول طراحی شهري معاصر

15/6/90دکتر سید حسین بحرینیانسیه عبدالهی مهر

اصفهان بر اساس اصول ) ع(طرح احیاي میدان امام علی ارزیابی 507
یکپارچگی و ارائه راهکارها

19/6/90دکتر اسفندیار زبردستسید محمد امامی

شبیه سازي ارتفاع سایت براي ) GIS(ارائه مدل سه بعدي به کمک 508
هاي پیرامون فضاهاي تاریخی به منظور جلوگیري از اقدامات ناهمسو 

میدان نقش جهان اصفهان: ت؛ نمونه مورديبا شخصیت سای

16/6/90دکتر فرشاد نوریانامیراصالن فیال

فاز : تبیین رابطه فضاهاي شهري امن با طراحی شهري، نمونه موردي509
اول شهر جدید پردیس

23/6/90دکتر سید حسین بحرینیوحید آریان

میدان : مورديارتقاي کیفیت حرکت پیاده در فضاهاي شهري ، نمونه 510
نقش جهان اصفهان

26/6/90دکتر بهناز امین زادهعلی شهابی نژاد

: طراحی شهري با رویکرد کل نگر در مقیاس محله، نمونه موردي511
بخشی از شهر جدید هشتگرد

8/4/90دکتر سید حسین بحرینینصیبه چربگو

الینده با منطق چند معیاره فازي جهت استقرار صنایع آGISترکیب 512
شهرستان بابلسر: در مناطق رو به رشد شهري ، نمونه موردي

27/4/90دکتر فرشاد نوریانفرنوش سادات جمالی

بررسی تاثیر فرم شهر بر میزان پیاده روي و سطح سالمت ساکنین و 513
تدوین الگوي توسعه مناسب براي سکونتگا ها جدید، نمونه مورد 

شهر جدید هشتگرد: مطالعه

21/6/90دکتر سید حسین بحرینیخسرويحسین 

بررسی عوامل موثر در ارزش واحد مسکونی با استفاده از روش ارزش 514
: نمونه موردي(هدونیک و کاربست آن در برنامه ریزي محله گذاري 

)شهر تهران7محله باغ صبا در منطقه 

27/7/90دکتر فرشاد نوریانعاطفه صداقتی

احی شهري پایدار زیست محیطی شهر لواسان تدوین سیاست هاي طر515
: نمونه موردي(در حوزه انرژي و کاربست آن در طراحی بخشی از شهر 

)شهرك پرواز

21/6/90دکتر بهناز امین زادهفخري اعظم افصحی

15/6/90دکتر بهناز امین زادهمسعود متولیکاربست مفاهیم حرکت و زمان در طراحی منظر شهري سبزراه دارآباد516
16/6/90دکتر بهناز امین زادهراضیه رضابیگی ثانیبازآفرینی زمین هاي رها شده در بافت هاي فرسوده شهري با رویکرد 517
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بخشی از ناحیه (محله اتابک : مشارکتی محله محور، مطالعه موردي
))ع(امام علی 

یک ارزیابی سازگاري پهنه هاي کاربري زمین در طرح تفصیلی منطقه 518
شهر تهران در ارتباط با محدوده گسل شمال تهران

30/11/89دکتر محمدمهدي عزیزيسمانه زارع استحریجی

تحلیل عوامل موثر بر توزیع پارك هاي شهري و فضاهاي فراغتی و 519
ارائه راهکارهاي مناسی براي ایجاد برابري فضایی در توزیع آنها، نمونه 

پارك هاي شهر اصفهان: موردي

26/6/90دکتر حمیدرضا پارسید حسن شیخسی

رنگ در فضاي شهري بط اجرایی طراحی شهري با کاربرد تدوین ضوا520
تهیه طرح جامع رنگی براي میدان مادر میرداماد و جداره هاي آن

27/6/90دکتر بهناز امین زادههدي قندي

مرکز تحلیل تعامالت اجتماعی و فضایی دارآباد، جانمایی و طراحی 521
محله به منظور تقویت آنها

28/6/90دکتر حمیدرضا پارسیسید مصطفی موسوي

پیش بینی و شبیه سازي نحوه رشد و تغییر کاربري اراضی مناطق 522
حاشیه شهر

2/6/90دکتر زبردستفاطمه رشیدي فر

تلفیق اصول رشد هوشمند با معیارهاي شهرهاي سنتی ایران به منظور 523
محله : نمونه موردي(هاي بومی برنامه ریزي محلهتدوین شاخص 

)قهادان و شهرك آزاد شهر یزد

22/6/90دکتر نوریانمهسا درخشان

تاثیر جنسیت بر استفاده زنان از فضاهاي عمومی شهري، نمونه 524
نبوت تهرانمیدان : موردي

31/6/89دکتر طبیبیانهدي امینیان

ختالط کاربري هاي محیط بالفصل نقش کاربري مذهبی در افزایش ا525
امامزاده : آن و ارائه راهبردهاي برنامه ریزي شهري، نمونه موردي

معصوم بریانک تهران

9/9/90دکتر نوریانمهدي نیلی پور

سنجش و ارائه راهکارهاي ارتقاي کیفیت زندگی در قلمرو کالبدي 526
شهر زابل

راضیه شارع مالشاهی 
خمکی

30/11/90ستدکتر اسفندیار زبرد

توسعه پایدار شهري با بکارگیري مفهوم روستاشهر به همراه تدوین 527
دستورالعمل طراحی بر مبناي ارزش هاي خودي و کاربست آن در 

محله ازگل

23/6/90دکتر سید حسین بحرینیمیالد علی محمدي

تحلیلی بر عوامل موثر در گسترش سکونتگاه هاي خودانگیخته از 528
رویکرد خودسازماندهی و ارائه ي راهکارهاي برنامه ریزي دیدگاه 

)محله ي فرحزاد تهران: نمونه موردي(

29/11/90دکتر محمدمهدي عزیزيعلی ترکمن

_سنجش کیفیت محیط در محالت شهري با رویکرد کالبدي 529
)محله امامزاده یحیی و کوي برق ساري: نمونه موردي(اجتماعی 

30/11/90زبردستدکتر شهرزاد عموزاد

: نمونه موردي(بازآفرینی فضاهاي شهري سنتی در شهرسازي امروزي 530
)خیابان مدرس کرمانشاه

27/7/90دکتر نوریانمنصور نجفی

10/4/87دکتر حبیبیآمنه منصوري ارمکیاسناد هدایت توسعه: راهبردهاي طراحی شهري531
بام : ی ایران؛ نمونه مورديساخت اصلی شهر در اقلیم سرد و کوهستان532

ایران شهر کرد
27/6/90دکتر حبیبیمهسا حیدري

از سیستم پشتیبان تعیین الگوي مطلوب کاربري زمین با استفاده 533
Community Vizبرنامه ریزي TMشهر بابلسر: نمونه موردي

2/6/90دکتر زبردستنغمه مهدي پور

نمونه (بدي در شهرهاي جدید ضوابط و معیارهاي تنظیم فضاي کال534
)شهر جدید پردیس: موردي

28/6/76مهندس احمد سعیدنیاانوشیروان آذرشاهین

محمدحسین باقرزاده کوه تحقق دهکده شهري بومی در منطقه تاژوان شهر اصفهان535
بنانی

30/11/90دکتر بحرینی

24/11/90دکتر لقایینگار قبادينظور به مCFDتحلیل فرم و ساختار واحد همسایگی با استفاده از 536
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آسایش اقلیمی عابر پیاده و طراحی
محله زرجوب شهر کاربرد رویکرد بوم شهر در طراحی ساختار اصلی 537

رشت
24/3/91دکتر امین زادهلیال ربیعی راد

نمونه پهنه بندي استقرار ساختمان هاي بلند مرتبه در مناطق شهري، 538
شهرداري تهرانمنطقه یک : موردي

30/11/90دکتر عزیزيسلیم سلطانی نژاد

پیمایش و تحلیل کیفیت زندگی در قلمرو محیط کالبدي بافت فرسوده 539
تهران به منظور برنامه ریزي کالبدي در جهت 16محله جوادیه منطقه 

ارتقاء محله

1/6/90دکتر زبردستسمانه خائف

اء سطح گردشگري درکه ، نمونه استفاده از طراحی شهري براي ارتق540
طراحی محدوده میدان درکه: موردي

11/6/88دکتر قریبمحمد مویدي

سنجش فقر شهري و رابطه آن با دسترسی به خدمات شهري ، مطالعه 541
شهر قزوین: موردي

21/6/90دکتر زبردستراضیه رمضانی

فضاي بررسی نحوه تاثیر قوانین و مقررات شهري در شکل گیري 542
ضابطه فروش تراکم : شهري و تحقیق حق شهر در آن، نمونه موردي

)منطقه هشت تهران(در محله نارمک 

4/7/88دکتر حبیبیمریم امیري

بررسی جدایی گزینی مکانی و اجتماعی و ارائه راهکارهاي طراحی 543
تهران-محله زرکش : شهري در مقیاس محله ، مطالعه موردي

27/4/91پارسیدکتر فائزه رواقی

ارتقاء کیفی سایت هاي تاریخی شهر با تاکید بر گردشگري ادبی، 544
محور باغ دلگشاء تا آرامگاه سعدي در شیراز: مطالعه موردي

17/4/91دکتر امین زادهبهناز بیگی شهرستانی

ارتقاي کیفی شبکه فضاهاي باز شهر نجف آباد با رویکرد اکولوژي 545
ور مرکزي شهرو طراحی محمنظر 

31/3/91دکتر امین زادهزینب ستاري نجف آبادي

اصول گردشگري فرهنگی و کاربست آن در طراحی شهري محور 546
فرهنگی حرم تا شمس شهر خوي–تاریخی 

28/3/91دکتر امین زادههانیه عباس زاده

برنامه ریزي کاربري زمین در راستاي توسعه پایدار محله اي با تاکید 547
محله دروس تهران: بر بهینه سازي مصرف انرژي، نمونه موردي

21/6/91دکتر عزیزيآزاده قرائی

: طراحی عرصه هاي عمومی در طرح هاي مسکن مهر، مورد مطالعه548
شهر جدید پردیس3فاز 5مسکن مهر محله 

27/4/91دکتر امین زادهغزال نصیري

ارائه راهکارهایی جهت بررسی گسترش شهري در شهر کرمانشاه و549
هدایت پایدار آن

11/4/91دکتر پارسیسجاد پیلوایه

و تعیین کاربري هاي مناسب در مراکز TODگونه بندي مراکز 550
شهرداري 12و 11مکان هاي منتخب مناطق : منتخب، نمونه موردي

تهران

30/11/90دکتر قریبحمیدرضا سنایی فر

و بندر با رویکرد توسعه پایدار شهري به تحلیل ارتباط فضایی شهر 551
شهر بندر بوشهر: منظور ارائه راهکارهاي برنامه ریزي، مطالعه موردي

30/11/90دکتر عزیزيسمیه تاجیک

بررسی عوامل پیدایش و رشد سکونتگاه هاي غیررسمی در اطراف 552
شهر کرج و ارائه راهکارهاي برنامه ریزي شهري و منطقه اي در 

هی سکونتگاه هاي غیررسمیساماند

27/6/90دکتر نوریانصالح کرمانی

شهر : برنامه ریزي محله اي با رویکرد ارتقاء امنیت، نمونه موردي553
قزوین

2/8/91دکتر عزیزيالهه شعبان جوال

و تحلیل بافت فرسوده محالت حاشیه اي شهر و انتظام فضایی554
آباد اصفهانمحله کرد : کالبدي آنها، نمونه موردي

28/6/90دکتر پارسیمیالد امینی سده

29/6/91دکتر بحرینیغزاله رهسپار طلوعیبررسی رابطه فضاي عمومی و خصوصی در شهر و ارائه راهکارهاي 555
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)شهر جدید هشتگرد: نمونه موردي(طراحی براي بهبود آن 
: موردينمونه (طراحی بر پایه هویت محیطی در اقلیم معتدل مرطوب 556

)شهر پل سفید
31/3/91دکتر امین زادهفرساد حجتیان

به کارگیري رویکرد توسعه مجدد در محدوده بافت قدیم بابل به 557
منظور استفاده از ظرفیت هاي موجود

90زمستان دکتر نوریانآزاده نتاج

سنجش کیفیت زندگی در بافت مسکونی فرسوده محله ده ونک تهران 558
یزي براي ارتقاي آنو برنامه ر

26/9/91دکتر زبردستنوید ناصحی فر

ارایه الگویی براي توزیع فضایی تراکم ساختمانی مسکونی در مناطق 559
شهر تهران4منطقه : شهري، نمونه موردي

30/11/90دکتر عزیزيامیر حسین رضی پور

بررسی تطبیقی کیفیت محیط مسکونی در محله هاي قدیم و جدید و 560
محله هاي پیذر و دروس: ارائه راهکارهاي برنامه ریزي؛ نمونه موردي

1/9/91دکتر عزیزيزهرا آقائی

تحلیل کالبدي فضایی بافتهاي از هم گسیخته و مفصل بندي آن از 561
بافت فرسوده محله زرگنده: طریق طراحی شهري، مطالعه موردي

28/6/91دکتر امین زادهالهام خشه چی

رابطه کاربري زمین شهري و میزان تاب آوري در برابر زلزله و بررسی562
10منطقه : ارائه راهکارها در زمینه برنامه ریزي شهري، نمونه موردي

تهران

29/6/91دکتر زبردستفاطمه شریف نیا

تدوین اصول و ضوابط طراحی اکولوژیکی شهر و کاربست آن در 563
طراحی بخشی از شهر جدید پردیس

28/6/91دکتر امین زادهکامیابفرناز

تحلیل عناصر ساختاري بخش مرکزي شهرهاي کوچک تک هسته 564
اي و تدوین سیاست هاي طراحی حرکت و تردد پیاده و سواره در آن 

)شهر اسفراین(

6/10/91دکتر امین زادهاسما متین پور

هاي بررسی اثر مداخالت کالبدي بر حس تعلق خاطر ساکنان در بافت565
: فرسوده شهري و ارائه راهبردهاي برنامه ریزي شهري، نمونه موردي

محله چیذر تهران

21/6/91دکتر نوریانمعصومه نورانی

تراکم مطلوب ساختمانی با تاکید بر معیارهاي آسیب پذیري لرزه اي، 566
محله نارمک تهران: نمونه موردي

31/6/89دکتر عزیزيفروغ خباز

فی سیماي شبانه شهر از طریق نورپردازي و تاثیر آن بر ارتقاي کی567
الگوهاي رفتاري استفاده کنندگان

28/6/90دکتر بحرینیشایلی سادات شجاعی

با طراحی مطلوب و موثر فضاهاي شهري براي کودکان آسیب پذیر568
رویکرد مشارکتی

27/4/91دکتر امین زادهمهرناز عطاران

ه رویی شهري بر آسیب پذیري اجتماعی و پیشنهاد تحلیل تاثیر پراکند569
نواحی شهر قزوین: سیاست هاي متناسب، نمونه موردي

21/6/91دکتر زبردستحسین قانونی

24/3/91دکتر امین زادهنعیمه السادات ابطحیطراحی نقطه عطف سوم اصفهان در پیوند با ساختار فضائی موجود570
جدید با پراکنده رویی شهري و ارائهريتبیین رابطه تقسیمات کشو571

ریزي، مطالعه موردي شهر بجنوردراهکارهاي برنامه 
28/11/91دکتر عزیزيسیما یارمحمدي

فضایی شهر سلماس و ارائه –تحلیل تحول الگوي توسعه کالبدي 572
راهکارهاي مناسب براي توسعه آن

29/11/91دکتر زبردستنبی مطلبی قره قشالقی

شهر یزد به ) اقلیمی(کشف و تحلیل الگوهاي پایداري اکولوژیکی 573
منظور ارائه اسناد هدایت طراحی شهري اکولوژیکی در مناطق گرم و 

)محدوده طراحی محله تل(خشک 

30/9/89دکتر بحرینیعبدالکریم حسینی وحدت

بازسازي، نوسازي و بهسازي بافت فرسوده منطقه چهار شهرداري 574
محدوده ي محله ي مجدیه: رد مطالعاتیتهران، مو

22/4/87دکتر حبیبینگار عسگرنیا

21/6/91دکتر نوریانمریم گرگپوربررسی ارتباط اصول طراحی شهري پیاده محور و ارتقاء کیفیت فضاي 575
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شهري و ارائه طرح مرتبط در شهر عسلویه
هوا تحلیل نقش و جایگاه برنامه ریزي شهري در کاهش آلودگی576

محدوده پیرامونی چهارده ایستگاه سنجش : محدوده مورد مطالعه(
)کیفیت هوا در شهر تهران

30/11/91دکتر زبردستحسین ریاضی

ارائه دستورالعمل ها و راهکارهاي طراحی شهري و طراحی فضاهاي 577
شهري بر مبناي شناخت و مقایسه ي الگوهاي رفتاري استفاده 

می شهرها در دو اقلیم معتدل و مرطوب، و کنندگان در فضاهاي عمو
)شهر فومن و شهر یزد: نمونه موردي(گرم و خشک 

24/11/91دکتر بحرینیسارا احمدي

ارزیابی فضاي عمومی محالت شهري با تاکید بر مفهوم زمان و ارائه 578
محله هاي گلسار و : راهکارهاي برنامه ریزي، نمونه موردي

ساغریسازان در شهر رشت

24/11/91دکتر عزیزيتین عاشوري چهاردهم

خیابان رودکی؛ : طراحی خیابان شهري سرزنده، مطالعه موردي579
حدفاصل خیابان هاشمی تا خیابان جمهوري

29/11/91دکتر بحرینیالهام خسروي مقدم

تدوین ضوابط طراحی و ارائه طرح فضاهاي شهري نمونه در دو شهر 580
ید بر نقش اقلیم بر الگوهاي رفتاريبوشهر و شهرکرد با تاک

30/11/91دکتر بحرینیآرش آقاکریمی

طراحی فضاي شهري  تکیه معاون الملک کرمانشاه به منظور فعال 581
فضاي شهري معاون الملک، شهر : نمونه موردي(سازي فضاي شهري 

)کرمانشاه

28/9/90دکتر حسنعلی لقاییروناك مرادي

نه هاي محرومیت کودکان در شهر و ارائه ي شناسایی میزان په582
شهر تهران10منطقه : راهکارهاي برنامه ریزي، نمونه موردي

25/6/91دکتر پارسیمانی معمارصادقی

تحلیل الگوي تغییرات کاربري زمین در روند گسترش کالن شهرها، 583
شهرداري تهران22منطقه ي : نمونه موردي

28/3/91دکتر عزیزيمصطفی دهقانی

طراحی فضاي شهري ساختارگرا با تاکید بر اصل انسجام، مطالعه 584
فاز چهارم بزرگراه نواب: موردي

29/11/91دکتر بحرینیسعیده علیکایی

برنامه ریزي در راستاي ارتقاء شاخص هاي کالبدي کیفیت محیط 585
)محله شهید مینایی تهران: نمونه موردي(شهري در بافت فرسوده 

29/11/91دکتر قریبخزاییحسین

ایستگاه مترو گلبرگ با استفاده از شبکه ارائه الگوي کاربري اطراف 586
عصبی 

18/3/90دکتر زبردستمهدیه زابلی

مکان سنجی و ارائه طرح پتانسیل هاي توسعه بازار سمنان با رویکرد 587
ارتقاء کیفی مکان

31/3/91دکتر امین زادهمحمد مومن آبادي

بررسی تاثیر عوامل اقلیمی در ارتقاي کیفیت محیطی و طراحی 588
)باغشهر نیاسر: مورد مطالعه(فضاهاي عمومی 

30/11/91دکتر بحرینیآیدا کیانفر

کنترل زیبایی شناسی بصري در نماي شهري با رویکرد نظم 589
اسالمی حدفاصل ضلع جنوبی خیابان انقالب: ساختاري، نمونه موردي

نقالب تا خیابان وصال شیرازيمیدان ا

30/11/91دکتر بحرینیبهروز قیاسی

به کارگیري رهیافت مقتدرسازي اجتماع منسجم محلی به منظور 590
تقویت مشارکت شهروندان در بازآفرینی شهري از نگاه مدیریت 

محله همت آباد اصفهان: ، مطالعه مورديشهري

25/11/91دکتر نوریاناندیشه آریانا

30/11/91دکتر زبردستبهزاد کاکاوندبرنامه ریزي نظام مطلوب شهري منطقه کالبدي زاگرس591
تحلیل جایگاه شهرهاي میانی در نظام شهري منطقه آذربایجان به 592

منظور تعادل بخشی توسعه منطقه اي
18/4/92دکتر زبردستاسماعیل کیوانلو

18/4/92دکتر امین زادهالهه مشجر صنعتیمحله سرشور : ه مورديارتقاء هویت مکان در طراحی شهري، مطالع593



١٧

مشهد
ارائه اصول و راهکارهاي ارتقاي کیفی منظر شهري محالت تاریخی 594

عودالجان میانی: تهران، مطالعه موردي
16/4/92دکتر امین زادهآزاده علی حسینی

ه اي؛ مطالعه برنامه ریزي کاربري زمین براي توسعه مجدد اراضی قهو595
پادگان دوشان تپه: موردي

25/6/92دکتر نوریانکاظم افرادي

بازآفرینی الگوهاي بومی در بهسازي و نوسازي بافت  فرسوده، مطالعه 596
عودالجان میانی: موردي

19/4/92دکتر بحرینیگلشن عزیزالهی

تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت محله محور و ارائه 597
شهرداري 21منطقه 1ناحیه : راهنماي مدیریت شهري، مورد پژوهی

تهران

27/6/92دکتر نوریاننجمه مظفري پور

سنجش توان چند مرکزیتی مجموعه هاي شهري کشور و ارائه 598
: راهکارهایی براي برنامه ریزي فضایی این مناطق، نمونه موردي

قائمشهر و ساري-بابل–مجموعه شهري آمل 

27/6/92دکتر زبردستی شهابی شهمیريمجتب

تحلیل الگوي سطح بندي نظام شهري استان زنجان و ارائه الگوي 599
بهینه نظام شهري

9/6/92دکتر زبردستجوار رحمانی

31/6/92دکتر زبردستامیرحسین عبداله زادهاستان تهران: برنامه ریزي مسکن در مقیاس منطقه اي، نمونه موردي600
طراحی نما و جداره شهري بر اساس الگوهاي جداره خیابانی، مطالعه 601

حدفاصل خیابان حافظ تا خیابان سعدي –خیابان انقالب : موردي
)1390تا 1300(

15/4/92دکتر حبیبیفرانک عطارد

بازتعریف نقش نظام سنتی پخش آب در بازطراحی ساختار اصلی شهر 602
ي رشته شهرسازي منظرسمنان با استفاده از مبانی نظر

15/4/92دکتر حبیبیمریم عبدوس

ارائه الگوي فضاهاي باز کودکان در مقیاس محلی و طراحی آن به 603
: فرهنگی ، نمونه موردي–منظور ارتباط با مجموعه هاي آموزشی 

محله ي دارآباد

21/6/91دکتر امین زادهپانته آعلی پور کوهی

پیش از اجراي طرح هاي شهري و ارائه تحلیل روش هاي ارزیابی 604
طرح توسعه : راهکارهاي مدیریتی براي ارتقاي آن، مطالعه موردي

مشهد2اراضی آبشار 

دکتر -دکتر طبیبیانعلی آسوده سرشوري
کاظمیان

30/6/92

تعیین معیارهاي ارزش گذاري اخالقی در فرآیند طراحی شهري بر 605
اساس نظریه ي اخالقی حقوق محور

30/6/92دکتر بحرینیحمدصالح شریفیم

بررسی نقش و تاثیر آموزش کارشناسان برنامه ریزي شهرداري در 606
شهرداري اصفهان: مدیریت کارآمد شهر، مطالعه موردي

دکتر –دکتر پورموسوي الناز فیض شعار
امین زاده

31/6/92

رعت ، ادراك منظر ورودي شهر با تاکید بر عوامل زمان، حرکت و س607
جنوب شرقی شیراز–ورودي جنوب : مطالعه موردي

30/6/92دکتر بحرینیآزاده پورتزك

توسعه درونی شهر؛ بازیافت و بازآفرینی اراضی متروك و رها شده 608
طراحی محدوده نظامی : ، موردي)محدوده هاي بازیافت(درون شهرها 

در شهر سنندج) ارگ حکومتی قدیم(باشگاه افسران 

28/6/90دکتر حبیبیانوازادههیرو ن

کاربست رهیافت توانمندسازي در برنامه ریزي سکونتگاه هاي خودرو 609
اجتماعی جامعه محلی ساکن –و کم توان با تاکید بر توسعه اقتصادي 

شهر بیدستان: ، مطالعه مورديدر آن

17/4/92دکتر پارسیحمیدرضا ابراهیم خانی

در اراضی حریم شهرها با توجه به ساخت برنامه ریزي کاربري زمین610
شهر مشهد: شهر، موردي

16/4/92دکتر پارسیمهدي بندي

18/4/92دکتر امین زادهفاطمه افرند خلیل آبادطراحی شهري پایدار در حاشیه رودخانه کن611
9/6/92دکتر امین زادهشورم سلیمانپوربرنامه ریزي شبکه یکپارچه روستا شهري با رویکرد اقتصاد سبز، 612
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تان بابلسرشهرس: مطالعه موردي
مورد : ارتقاء کیفیت محیط در مجموعه هاي مسکونی اقشار کم درآمد613

پژوهی مجموعه هاي مسکونی مهر شهر تاکستان
26/6/92دکتر عزیزيمهرداد رحمانی

مناسب سازي فضاهاي شهري براي حضور کودکان در شهر با تاکید 614
مرکز : ت کودکان در فرایند برنامه ریزي و طراحی، مورديبر مشارک

)توابع اصفهان(شهر سده لنجان

18/9/92دکتر حبیبیشهره عزتیان

تدوین معیارهاي کالبدي ارزیابی مفهوم حس مکان و طراحی در مراکز 615
میدان انقالب : قدیمی شهرها به منظور تبدیل فضا به مکان، موردي

ر حد فاصل سبزه میدان و میدان انقالبزنجان و محور امام د

18/4/92دکتر پارسیعاطفه مرتضوي

تحلیل تطبیقی نابرابري هاي منطقه اي بین استان هاي همدان و 616
مرکزي

26/9/92دکتر زبردستسمیه حق روستا

کالبدي منطقه شش شهرداري تهران و ارائه –تحلیل ساختار فضایی 617
شهري براي آنراهکارهاي برنامه ریزي 

31/6/92دکتر قریبعاطفه هوشیدر

: برنامه ریزي براي ارتقاء امنیت زنان در بوستان هاي شهري، موردي618
بوستان والیت و مجموعه شهر بانو

21/11/92دکتر اهريپریسا چنگیزي

: ارتقاء کیفیت زندگی شهري از طریق بازآفرینی فرهنگ مبنا ، موردي619
مون خانه هنرمندان ایرانمنطقه شهري پیرا

30/6/923دکتر حبیبیدالرام اشتري

28/7/88دکتر بحرینیسوده سالمت قمصريمعاصرسازي مفهوم محله، محله میدان کهنه کاشان620
کاربرد طراحی شهري مشارکتی در ارتقاء سکونت گاه هاي غیررسمی، 621

کوي منبع آب اهواز: موردي
12/6/92دهدکتر امین زاطیبه خضریان

ارایه ضوابط طراحی جهت اصالح رابطه توده و فضا در محالت شهري 622
بخش میانی محله : با تاکید بر مبانی پدافند غیرعامل، موردي

عودالجان تهران

29/6/91دکتر امین زادهسینا اصغري عالیی

30/11/91دکتر اهريه لیوانیمعصومبررسی نقش مراسم آیینی در بازآفرینی ساختار بافت تاریخی گرگان623
دکتر -دکتر نوریانمصطفی جلیلیارزیابی فرآیند سیاستگذاري کالن مدیریت شهري تهران624

کاظمیان
16/11/92

تحلیل آستانه هاي زیست پذیري شهري بر مبناي کاربرد مفهوم 625
شهر تهران14منطقه : ظرفیت برد، مورد پژوهی

29/11/92دکتر عزیزيمحمدرضا شبانی

بررسی آثار و پیامدهاي گردشگري در برنامه ریزي توسعه فضایی 626
شهرستان طرقبه و شاندیز: منطقه ، مورد پژوهی

دکتر -دکتر امین زادهندا اکبرزاده
صرافی

14/11/92

سنجش کیفیت محیط مسکونی در بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی 627
محله : ارتقاي آن، مطالعه مورديو ارائه راهکارهاي برنامه ریزي جهت

سنگلج تهران

28/11/92دکتر اهرينوشین فزونی

تدوین راهکارهاي مدیریتی توسعه محله اي در بافت هاي شهري 628
محله شهرك الوند همدان: جدید، موردي

26/11/92دکتر کامرواسمیه خداویسی

ماعی در اجت–بررسی تعادل نظام سکونتگاهی و توسعه اقتصادي 629
و ارائه ) چهارمحال و بختیارياصفهان، (منطقه مرکزي ایران 

پیشنهاداتی جهت بهبود آن

29/11/92دکتر طبیبیانسجاد ربیعی جرم افشاري

سنجش میزان توسعه یافتگی شهرستان هاي استان کرمان و برنامه 630
ریزي به منظور کاهش نابرابري هاي درون منطقه اي

29/11/92زبردستدکتر سمیه مردانی

تحلیلی بر نقش امنیت تصرف در ساماندهی سکونتگاه هاي غیررسمی 631
محله : و ارائه راهکارهاي برنامه ریزي براي ارتقاي آن، موردي

کشتارگاه شهر ارومیه

15/11/92دکتر طبیبیانبهمن احمدي
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طراحی لبه ي جنوبی بافت قدیم شهر شیراز  به منظور برقراري پیوند632
بین بافت قدیم و محدوده ي پیرامون، با تاکید بر ساختار و الگوهاي 

منتج از آن

30/11/92دکتر بحرینیمهران فروغی فر

تحلیل اثرات تغییر کاربري اراضی خارج از محدوده و حریم شهرها بر 633
پیوستگی کالبدي شهرهاي مجاور و ارائه راهکارهاي برنامه ریزي، 

قائمشهر و بابلشهرهاي ساري،: موردي

30/11/92دکتر زبردستسیده آمنه موسوي

در حریم شهر تهران و ارائه ) اراضی خصوصی(مدیریت امالك 634
شهرداري تهران13حریم منطقه : راهکارهاي مدیریتی، مورد مطالعه

10/4/93دکتر عزیزيسمانه سلطانی

در مدیریت تبیین و ارزیابی سیستم پشتیبانی تصمیم گیري فضایی 635
منطقه یک تهران: بحران زلزله در مرحله قبل از وقوع، مورد مطالعه

29/11/92دکتر نوریانبهناز عباداله زاده ملکی

بازآفرینی بافت هاي کهن شهري، کاربست نظریه دهکده شهري در 636
محله باغ فیض تهران

10/4/92دکتر حبیبیفرزانه گودرزي

جتماعی با عوامل محیطی در بافت هاي سنجش رابطه آسیب هاي ا637
محالت : پراکنده رو و مرکزي شهر تهران، نمونه هاي مورد مطالعه

شادآباد و سیروس

30/11/92دکتر نوریانمصطفی توانا

29/11/92دکتر طبیبیانفریده غنیبرنامه ریزي بافت مرکزي شهر تهران با نگرش توسعه میان افزا638
ریت رشد براي توسعه فضاي شهري، نمونه مورد تبیین الگوي مدی639

شهر آمل: مطالعه
دکتر –دکتر پارسی منصور ناظمی راد

طبیبیان
29/11/92

تحلیل رابطه کاربري زمین و رفتار سفر در سه محله بیمه، منیریه و 640
ارزیابی تاثیر الگوهاي توسعه اي متعارف، مرکزي و : کوي گلستان

ی سفر به مقاصد غیر کارياتومبیل محور بر فراوان

31/6/92دکتر زبردستالناز باقرنژاد

سنجش میزان پراکنده رویی شهر یزد و ارتباط میان این پدیده با 641
میزان رضایتمندي ساکنین از محیط مسکونی

31/6/92دکتر زبردستالناز نیک بخت

ه سنجش عدالت فضایی در شهرهاي میانی به منظور دسترسی برابر ب642
بافت قدیم : تسهیالت شهري و فرصت هاي اجتماعی ، نمونه مطالعه

شهر قزوین

13/11/92دکتر طبیبیانمریم افروز

تحلیل میزان حضور زنان در فضاهاي شهري و ارائه راهکارهاي برنامه 643
6بخشی از منطقه : ریزي براي افزایش حضور شبانه، موردي

26/4/92دکتر پارسیکوثر خبازان

تدوین معیارهاي طراحی در بافت هاي میانی ازهم گسیخته و کاربست 644
آن در بازآفرینی محله ي چهارصد دستگاه تهران

19/4/92دکتر امین زادهمهسا آقاعلی مسگر

نقش برنامه ریزي شهري در کاهش گازهاي گلخانه اي در شهر 645
بابلسر با تاکید بر توسعه پایدار

تر نوریاندکفرزانه ابراهیم پور
دکتر ایزدي

17/3/93

برنامه ریزي کاربري زمین با هدف کاهش آسیب پذیري از زلزله ، 646
شهر تهران7منطقه : مطالعه موردي

30/6/92دکتر زبردستهانیه معینیان

ارزیابی نقش و عملکرد شهرهاي کوچک و برنامه ریزي آن ها در 647
شهري شهرستان هاي مجموعه : توسعه منطقه اي، مطالعه موردي

آمل، بابل، قائمشهر و ساري

27/11/92دکتر زبردستامین رضاپور آهنگر

نقش باد در طراحی فضاهاي شهري به منظور کاهش تمرکز آالینده 648
تقاطع خیابان هاي : ها در داالن هاي خیابانی، محدوده مورد مطالعه

ولیعصر و طالقانی

دکتر بحرینی-آیدا کیان مهر
عباسعلی علی اکبري دکتر -

بیدختی

15/4/93

ارائه راهکارهاي طراحی شهري به منظور کاهش و کنترل پدیده 649
خیابان سمیه حدفاصل خیابان بهار : جزیره گرمایی شهري ، موردي

جنوبی و خیابان دکتر مفتح

دکتر بحرینی-الهه کشیري
دکتر عباسعلی علی اکبري -

بیدختی

15/4/93
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ت ساختار اصلی به منظور ایجاد انسجام در شکل شهر و شناخت و تقوی650
شهر اهواز: طراحی بخشی از ساختار پیشنهادي، موردي

31/6/92دکتر بحرینیسپیده شجاع سیاهی

شناسایی فرصت ها و محدودیت هاي باز توسعه میان افزاي زمین 651
هاي قهوه اي و ارائه دستورالعمل مدیریت شهري براي بازتوسعه این 

شهر تهران20زمین هاي قهوه اي منطقه : زمین ها، مطالعاتی

30/11/92دکتر نوریانمهدیه نورانی

در پدافند غیرعامل ) GIS(کاربست سیستم اطالعات جغرافیایی 652
شهري به عنوان تسهیل کننده تصمیم گیري در مدیریت شهري، 

شهر قائمشهر: نمونه مطالعه 

31/3/93اندکتر نوریامید منصوري هانیس

: ارایه چارچوب مدیریت بافت تاریخی با تاکید بر گردشگري، موردي653
بافت تاریخی شهر تبریز

دکتر امین زادهمژگان علیزاده اسکویی
دکتر کاظمیان

25/4/93

معرفی یک مدل به منظور به کارگیري در تدوین خط مشی هاي 654
شهر ماسوله: گردشگري شهري پایدار، موردي

29/6/93دکتر نوریانمعیریانندا 

ارزیابی میزان تحقق برنامه کاربري زمین و ارائه راهکارهاي مدیریتی 655
شهر مالیر: جهت ارتقاء تحقق آن، موردي

30/11/92دکتر زبردستساحل باطبی

تحلیل ظرفیت هاي درونی اجتماع محلی جهت ارتقاي کیفیت محیط 656
شهر بندرعباس، محله سورو: يموردو تدوین راهکارهاي مناسب، 

7/4/93دکتر پارسینعیمه هاشمی

منطقه : برنامه ریزي پارك هاي شهري با رویکرد توسعه پایدار، موردي657
یک شهر مشهد

23/4/93دکتر امین زادهسودابه ضابط

بررسی کارایی طرح مجموعه شهري تهران با توجه به تغییرات 658
ه راهکارهایی براي بهبود برنامه ریزي و ارائتقسیمات کشوري اخیر

فضایی منطقه کالن شهري تهران

25/4/93دکتر زبردستمحسن زمانی

تحلیل تغییرات کاربري اراضی در حاشیه شهر و مدل سازي الگوي 659
شهر قزوین: گسترش شهري، موردي

30/11/92دکتر زبردستبهاره یاوري نمین

هري رشت و ارائه راهکارها و تبیین ساختار فضایی مجموعه ش660
پیشنهادات

27/8/93دکتر زبردستپدرام رضایی

برنامه ریزي محله با رویکرد مشارکتی با هدف افزایش حضور 661
محله گلها: ، مطالعاتی) سال15–18(نوجوانان 

29/11/92دکتر پارسیمینا رضایی

توسعه شهري و ارزیابی ساز و کارهاي اجرایی در تحقق برنامه هاي 662
شرکت : ، مورديارائه راهکارهایی به منظور بهبود این ساز و کارها

عمران شهر جدید پرند

9/4/93دکتر پارسیسید عبدالرضا هاشمی

بررسی و تحلیل نظام شهري و خدماتی و ارائه الگویی مناسب جهت 663
منطقه کالبدي فارس: توسعه منطقه اي، موردي

9/4/93تدکتر زبردسمحمد دادگر

برنامه ریزي فضایی یکپارچه در جهت توسعه متوازن منطقه اي، 664
استان مازندران: موردي

30/11/92دکتر زبردستسحر قیصري

بازآفرینی محله با رویکرد اجتماع مبنا در راستاي دستیابی به پایداري، 665
محله حسن آباد زرگنده تهران: موردي

29/11/92دکتر عزیزيآستیاژ ضیائی

محله : ت اصلی محله با هدف افزایش خوانایی، مورديبازآفرینی ساخ666
ي تجریش

18/4/92دکتر امین زادهصدف استاد غفاري

طراحی شهري خیابان در بافت هاي تاریخی بر اساس بازآفرینی 667
خیابان مسجد جامع یزد: شهري فرهنگ مبنا، موردي

31/3/93دکتر حبیبیامیر عباس عطاییان

ارزیابی تاثیرات متقابل نظام کاربري زمین و سیستم حمل و نقل بر 668
و احمدآباد مشهد) ع(خیابان هاي امام رضا : یکدیگر، مورد مطالعاتی

31/6/93دکتر عزیزيمحبوبه خواجوي

2/6/93دکتر نوریانمهسا مغاريارائه راهکارهاي ایجاد درآمدهاي پایدار براي شهرداري تهران669
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تحلیل ارتباط میان سرزندگی فضاهاي شهري و نوع کاربري زمین در 670
شهرهاي جدید و ارائه ي راهکارهاي برنامه ریزي جهت تقویت 

شهر جدید اندیشه: سرزندگی این فضاها، موردي

30/10/93دکتر نوریاناحسان امینی

تبیین علل محرومیت نسبی در منطقه زاگرس و برنامه ریزي براي671
ارتقا

29/11/92دکتر زبردستسعیده عابدي

30/11/92دکتر زبردستمحمدحسین عسکريبررسی و ارائه الگوي بهینه نظام شهري در منطقه خراسان672
مدیریت یکپارچه حریم کالنشهرها و ارائه راهبردهاي اولویت دار با 673

SWOT&QSPMاستفاده از تکنیک هاي تحلیلی 
23/10/93دکتر نوریانپیمان مهرنژاد بورا

ارتقا کیفیت فضاهاي عمومی با استفاده از رویکرد برنامه ریزي طراحی 674
پارك الله و پهنه پیرامون آن: محور، موردي

28/11/92دکتر اهريمریم عرفانی

در شهرهاي کوچک و "شهر خالق"برنامه ریزي شهري با رویکرد 675
شهر رودسر: میانی، نمونه مطالعاتی

14/11/93دکتر نوریانالهه ابولقیسی رودسري

تدوین استراتژي هاي کالبدي مدیریت شهري در چارچوب سیاست 676
بحران زلزله منطقه : هاي کالن مدیریت بحران شهر تهران،مطالعاتی

یک شهر تهران

10/12/93دکتر امین زادهمینا سلیمانی

اع منسجم محلی به برنامه ریزي شهري با رویکرد ایجاد حس اجتم677
شهر نکا، استان : منظور تاب آوري در مقابل سانحه سیل، مورد مطالعه

مازندران

سیده مطهره خالقی 
تروجنی

19/4/92دکتر اهري

بازآفرینی بافت قدیم شهر آمل مبتنی بر استراتژي توسعه گردشگري 678
)TDS(

14/11/93دکتر نوریانسجاد فالح زاده

: فضایی به میادین شهري، نمونه موردي–البدي انسجام بخشی ک679
میدان بوستان شهر تهران

17/4/92دکتر امین زادهمریم رهی

28/7/88دکتر بحرینیسوده سالمت قمصريمعاصرسازي مفهوم محله، محله میدان کهنه کاشان680
تفرجی با بکارگیري هنر –طراحی شهري یک سبزراه فرهنگی 681

ابان فرمانداري شهر سیرجانخی: جمعی، موردي
14/11/93دکتر امین زادهشبنم شهابی نژاد

بازطراحی محله در مجاورت عنصر مذهبی با تاکید بر اصول طراحی 682
محله سرشور شهر مشهد: شهري خودي ، موردي

19/11/93دکتر بحرینیسیده نیلوفر هاشمی

استفاده از اصول طراحی راسته بازار استر و مردخاي شهر همدان با683
مکان سازي

14/11/93دکتر بحرینیفاطمه فرجام طلب

برنامه ریزي تراکم ساختمانی مطلوب محله با رویکرد عوامل فرهنگی، 684
شهرداري تهران12منطقه –محله هاي ایران و تختی : موردي

26/6/93دکتر عزیزيفاطمه جمال آبادي

/ فرآیند اجراي طرح "و "اجرا-آیندفر–نتایج "کاربرد روش ارزیابی 685
در ارزیابی طرح هاي تفصیلی و ارائه راهکار مدیریتی براي "برنامه

کالن شهر شیراز6طرح تفصیلی منطقه : اجراي طرح تفصیلی، موردي

30/10/93دکتر امین زادهسمیه رودکی

احیاي فضاهاي شهري تاریخی در استخوان بندي شهر اصفهان، 686
مرکز محله حسن آباد–نطقه سه شهر اصفهان م: موردي

26/11/93دکتر بحرینیفریده شفیع زاده

: ارزیابی شیوه تبدیل روستا به شهر و ارائه معیارهایی براي آن، موردي687
...هفت روستاي امامزاده عبداله، خوشرودپی 

29/11/92دکتر زبردستسحر رایزن

24/9/93دکتر بحرینیمهسا کسائی کوپائیشهریور تهران17محور : يارزیابی یک پیاده راه شهري، مورد688
تحلیل ساختار فضایی شهر مبتنی بر رویکرد سرزندگی شهري و 689

محورهاي موجود در بافت هاي : تدوین استراتژي هاي توسعه، موردي
سه گانه شهر قزوین

23/10/93دکتر طبیبیانمرضیه رشیدي ممقانی

18/3/93دکتر عزیزيکومار جوانمرديمحله سنایی تهران: ري با رویکرد انرژي کارا، مورديتحلیل فرم شه690
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ارتقاء کیفیت فضاي پیرامونی مرتبط با ورودي ایستگاه هاي مترو، 691
مترو6و 4تقاطع خط –ایستگاه شهداء : موردي

24/3/92دکتر قریبطیبه تشکري

ري از دیدگاه قوانین و مقررات باززنده سازي بافت هاي فرسوده شه692
شهرسازي

15/6/90دکتر کامرواهادي عسکري

بر اساس زندگی آنها بر اساس يتحلیل فضاهاي شهري و کارکردها693
روزمره زنان

26/6/93دکتر اهريزهره دودانگه

ارزیابی نقش مدیریت شهري در تغییرات کالبدي اطراف ایستگاه 694
)TOD(حمل و نقل عمومی محور توسعه متروي صادقیه با رویکرد

2/6/93دکتر نوریانمریم مومنی

13/12/93دکتر زبردستایمان نصر اصفهانیمنطقه مرکزي ایران: دستیابی به توسعه و تعادل منطقه اي، موردي695
احیاي بازار به عنوان فضاي شهري با تاکید بر رویکردهاي نوین 696

بازار قیصریه اصفهان: مصرف و خرید، مطالعه موردي
18/4/92دکتر پارسیسپیده جوادي

تحلیل تاثیر پراکنده رویی بر عدالت فضایی از جنبه دسترسی به 697
نواحی شهر قزوین: خدمات شهري، موردي

21/11/93دکتر زبردستسهیال خلج امیري

31/6/93دکتر بحرینیدسپیده بخشیده زاطراحی خیابان شهري با تاکید بر حرکت و رفتار عابر698
معاصرسازي مرکز تاریخی شهر قزوین، با تاکید بر اصول و راهکارهاي 699

همساز با اقلیم سرد و خشک، در راستاي پایداري زیست محیطی، 
مرکز محله ي آخوند: مطالعه موردي

8/4/93دکتر بحرینیفاطمه انصاري

و تعادل عه و تعادلتوستحلیل نقش تقسیمات کشوري به منظور ایجاد700
منطقه اي و ارائه راهکارهاي مناسب در منطقه آذربایجان

13/12/93دکتر زبردستآیدین محمدي

تحلیل نقش تقسیمات کشوري در تمرکز زدایی و ایجاد توسعه و تعادل 701
منطقه خراسان: منطقه اي و ارائه راهکارهاي مناسب،موردي

13/12/93دکتر زبردستبهاره مستوفیان

30/4/94دکتر نوریانکامبیز رضایی دهقان زادهبررسی قوانین حریم شهرها و اثرات آن در حریم کالنشهر تهران702
رهیافت مدیریتی بکارگیري رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل 703

12محله هرندي، منطقه : عمومی در اصالت بخشی شهري، موردي
شهر تهران

12/12/93یاندکتر نوربهناز شعبانی

بازیابی و طراحی فضاهاي رها شده شهري با استفاده از رویکرد توسعه 704
خیابان ساحلی شهر قم: ، مورديمیان افزا

13/12/93دکتر بحرینیسمیرا باقري

تفریحی در راستاي _تحلیل اثرات مجتمع هاي چند منظوره تجاري 705
ها مبتنی بر مفهوم تدوین سیستم پشتیبان تصمیم گیري مکانی آن 

ظرفیت قابل تحمل محیط در شهر تهران

22/6/94دکتر نوریانسعید اسفندي

ارزیابی کیفیت زندگی و کیفیت محیط شهري پس از احیاي بافت شهري 706
اصفهان) ع(محدوده اجراي طرح احیاي میدان امام علی : ، مورديتاریخی

13/4/94دکتر طبیبیانسپیده راه پیما

و 1375–85رسی توازن منطقه اي در استان اصفهان طی دوره بر707
برنامه ریزي در جهت توسعه متعادل آن

31/3/94دکتر زبردستسیده سعیده حجازي

تحلیل روابط شهر و روستا و ارائه راهکار در راستاي توسعه هم افزاي 708
سکونتگاه هاي شهري و روستایی استان آذربایجان غربی

31/6/94ر زبردستدکتورلیال قاسم پ

نقش تجهیزات شهري در کاهش آسیب پذیري ناشی از زلزله و برنامه 709
شهرداري 11منطقه : ریزي در جهت کاهش آسیب پذیري، موردي

تهران

22/6/94دکتر عزیزيمائده صادقی

طراحی مسیر پیاده با رویکرد روانشناسی محیطی و علوم اعصاب710
ی از محله نارمک در تهرانبخش: شناختی، موردي

29/6/93دکتر نوریانسارا وطن پور

20/6/91دکتر نوریانبهاره خسروانیمعاصرسازي محله تاریخی عودالجان با استفاده از سامانه اطالعات 711
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مکانی سه بعدي
با ) تهران22منطقه (تحلیل و ارزیابی کیفیت محله شهرك راه آهن712

و برنامه ریزي براي بهبود آنتاکید بر محله پایدار 
30/6/94دکتر طبیبیانهاله نکونام

سنجش کیفیت محیط سکونتی شهري ناشی از استقرار کاربري 713
دریاچه مصنوعی چیتگر: فرامنطقه اي، مورد پژوهی

30/11/92دکتر امین زادهمهسا طاعی پور

ظت زیست برنامه ریزي کاربري زمین محله پایدار با تاکید بر حفا714
محله فرحزاد تهران: محیطی و استفاده از توان هاي طبیعی ، موردي

15/4/94دکتر امین زادهفاطمه باجالنی

ارزیابی موفقیت پروژه هاي محرك توسعه در بازآفرینی بافت مرکزي 715
: شهرها و ارائه راهکارهاي برنامه ریزي جهت بهبود اثربخشی، موردي

زن گودال مصلی، پروژه مدرسه، محله هنر و تاریخی شهر یزد، بربافت 
معماري شهر

31/3/94دکتر عزیزيبهاره بهرا

تحلیل نقش گردشگري در توسعه پایدار منطقه اي و ارائه راهکارهایی 716
شهرستان مراغه: براي ارتقاء آن، موردي

31/6/94دکتر زبردسترسول افسري

ري از تامین منابع طرح تبیین سهم بهره وران طرح هاي توسعه شه717
تهران86جامع 

دکتر –دکتر نوریان وحید نمازي
کاظمیان

16/4/94

تنظیم سلسله مراتب بین فضاي عمومی و خصوصی در بافت جدید 718
شهر کاشان با تکیه بر اصول بافت قدیم

16/4/93دکتر پارسیسپیده زارع پور سهی

بستگی اجتماعی در طراحی شهري به منظور تحقق انسجام و هم719
محالت شهري با تاکید بر هم پیوندي و مفصل بندي عناصر کالبدي 

فضایی بافت–

16/4/93دکتر پارسینیلوفر آهنگران

برنامه ریزي راهبردي سناریویی بافت هاي فرسوده شهري بر اساس720
ناحیه جوادیه منطقه : مطالعه موردي–رویکرد بازآفرینی شهري پایدار 

نتهرا16

20/10/94دکتر نوریانامین خاکپور


