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 :  و با تشکراز حمایت و همکاری های بی دریغ
 آزاد، جناب آقای مهندس سید محمد مجابی و جناب آقای مهندس رضا پوروزیری جناب آقای دکتر نگاهداری، جناب آقای دکتر محمود عسگری

 علمی كميته همکاران اجراییستاد  همکاران شورای سياستگذاری جشنواره یاعضا
 دکتر حسین محمدیان فریبرز عظیمی هاشمی دکتر هاشم بنی

 دکتر محمدهادی پوینده محمد مهدی حامد پور موسوی سید موسیکترد

 مینا نامی روشنك افتخاری یزدی مظفری گشتاسبدکتر
 معصومه پیشرو انمیترا شكرلب وحید شاه حسینی

 سمیه خسروی رفیعی فرشهرزاد  ساسان بصیریدکتر 
 نبی اهلل رمضانی فرازنه فیضی  مصطفی رئوفی

 سید رحیم موسوی آذر خیریان حسینی سعید شاه

 حسین خوراشادی زاده  مژگان پوریزدان نازك نوبریدکتر  
 رضا مالحسینی اردکانی تامارا نظری سیمین اشرفیانمهندس  

 منصوره صادقی نرگس آقائی ید قربانیحم
 میالد امینی یعقوب قاسمی هانیه هود سنی 

 فرزانه فرامرزی اکرم رحیمی علیرضا اسكندری

 پور ابوذر تقی فاطمه قلی نژاد شهرام سردشتی
 زهره تاجیك مریم احمدزاده سید مهرداد محمدی 

 رمضان فیروزجایی جمال رشیدی سید محسن صالحی

 راضیه تاجیك ك عملنفیسه نی 

 عاطفه هوشمندی سمیه لطفی 

 انوشیروان ناصر مستوفی زهره دباشی 

 نوشین مظفری فاطمه باالخانیان 

 فرنوش مرتضوی ترانه بهفروز 

 الله فرهادی مرضیه رضایی 

  پیما سمیه راه 

  کامران رحیمی 

  مصطفی احمدی 

  مانوشاك نظری 

  الهام امیری 

  نیمنظر اردستا 

  حمیدرضا حافظ نیا  

  بهناز جنابی 



 
 اعضای كميته داوری

 دکتر قائمی دکتر شریف مطوف دکتر مهدی حجت ماییدکتر محمد تقی رهن

 دکتر ملكی دکتر پاك زاد دکتر آرا تومانیان دکتر جمال کامیاب

 دکتر کیومرث حبیبی دکتر سید محمود کاشانی دکتر پوراحمد دکتر آزیتا رجبی

 دکتر هوشمند علیزاده دکتر شریف زادگان دکتر غالمرضا طالقانی دکتر اصغر نظریان

 دکتر حسن احمدی دکتر فرخ مشیری دکتر قریب رحیم سروردکتر 

 دکتر اسماعیل رك رك دکتر مرتضی قورچی دکتر مطیعی دکترحمید ماجدی

 دکتر زینی وند دکتر حسین پور دکتر منوچهراکبری دکتر محمدرحیمی

 دکتر شاه کرمی دکتر سلطانی مهندس محمود توسلی دکتر نوید سعیدی رضوانی

 دکتر علی میر دکتر محمود جمعه پور دکتر حسین میرزائی دکتر مصیب زاده

 دکتر محسن صمدی دکتر مصطفی پودراتچی محمد مشاری دکتر محمود قلعه نوعی

 دکتر ناهید فالحیان دکتر علی خاکساری دکترحسین کالنتری موسی پورموسوی دکتر سید

 دکتر علی اسكندری مرضا لطیفیدکتر غال دکتر محسن پاکنژاد دکتر حسن ابراهیمی

 دکتر برك پور دکتر محمد شیخی احمد زنگانه دکتر حسن مجیدیان

 دکتر سیدبهشید حسینی دکتر علی آدمی دکتر امیر کرم دکتر مریم کامیار

 دکتر غالم رصاحقیقت نائینی علی غیاثی دکتر بهلول علیجانی دکتر مسعود رضایی

 دکترپروین پرتوی دکتر اسماعیل شیعه ئیان فیروزآبادیدکتر پرویز ضیا دکتر مجید زارعی

 مهندس محمود ارژمند دکتر باقری دکتر حسن افراخته دکتر ناصر براتی

 دکتر باقری دکتر بروجردیان دکتر عطاء اله عبدی دکتر ابراهیمی

 دکتر پیربابایی دکتر چاوشیان دکتر موسی کمانرودی دکتر باقریان

 دکتر حمید محمدی دکتر حشمتی ریاحی دکتر وحید دکتر براتی

  دکتر حمزه پور دکترزهرابیگم حجازی زاده دکتر جعفر حق پناه

  دکتر خاك زند دکترسیمین توالئی دکتر مجید درودیان

  دکتر خانمحمدی دکترعزت اله قنوانی دکتر رحمت محمدزاده
  دکتر دزفولی دکترعلی شمایی دکتر مجتبی رفیعیان

  دکتر رضاخیرالدین دکترعلی موحد احافظ نیادکتر محمد رض
  دکتر سیدعبدالهادی دانشپور دکترفرزانه ساسان پور دکتر پورجعفر
  دکتر شریعت دکترفرهاد عزیزپور دکتر تقوایی

  دکتر علی الحسابی دکترمحمد سلیقه دکتر اسفندیار زبردست
  ه مهدیزادهدکتر فاطم دکترمحمد سلیمانی مهرنجانی دکتر سیدمحسن حبیبی

  دکتر کلینی دکترمراد کاویانی راد دکتر فرشاد نوریان
  دکتر مجردی دکتر هادی اعظمی دکتر کرامت ا... زیاری

  دکتر مرادی دکتر ناصر رضائی دکتر محمدمهدی عزیزی
  دکتر مرتضایی دکتر سعید غفرانی دکتر مهدی حجت

  رددکتر مس زادهدکتر مسعود غنی دکتر آرا تومانیان
  دکترمصطفی بهزادفر دکتر مظفر صرافی دکتر پوراحمد

  دکتر ثباتی دکتر حسن غفاری دکتر غالمرضا طالقانی
  دکتر جمشیدی دکتر هادی اعظمی دکتر قریب

 



و شركت هاي تخصصي و تحقيقاتي، 
 متخصص و نيروهاي

، كه در حل مشكالت كنوني جامعه و جهش علمي
پايدار مديريت عالي هاي توسعه  گرايشايراني و  -رويكردهاي اسالمي

 سازي چيستي و چگونگي آمادهبايد بالطبع براي انجام اين مهم 
 .را مورد پرسش قرار داد

به دور از تا مايلند ، علم و دانش انديشه به اين نكته توجه كرد كه صاحبان
به كار گيرند و اين امر،  جوامعخود را در راه خدمت به  بهاي

سايي را شنا اين سرمايه انسانيخالق  و نهفته دانشاست كه 
خود و دستيابي به الگوي  براي مواجهه با چالش هاي موجود

تنها با برگزاري مراسم و اعطاي نشان خالصه  ،و متخصصان
، زماني محقق مي شود كه از فكر و انديشه خالق آنان به منظور حل 
هاي مناسب در جهت تسهيل حضور نخبگان و اصحاب علم 

د نخبگان علمي، به خدمات ارزشمن ييش از هر زمان ديگر
در فضايي كه احساس احترام توام با قدرداني و تجليل از  دارند و قطعاً

جامعه در مورد تحقق  شدن اميدها و آرزوهاي فرهيختگان و نخبگان بر آن حاكم است، بايد در انتظار شكوفا

جايزه جهاني ( المللي برترين هاي پژوهش و نوآوري مديريت شهري
براي در مديريت شهر تهران  كاوشگري جامعه علمي تالشي در راستاي اغناء روحيه جستجوگري و

 اين جشنوارهعالوه بر آن، برگزاري . يافته هاي جديد در عرصه علم و دانش است
به تجميع تجربيات، برقراري ارتباط مستقيم و رو در روي پژوهشگران و محققين و علم آموزان و ايجاد زمينه 

. 
هاي پژوهش و نوآوري  المللي برترين جشنواره بين

 .هاي اين تالش است

 نگاهداريدكتر     
 مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهرانرئيس 

 داد      راه      از      
 ��د د�ت ��رد � � دو �رای

 ��م اهللا ا����ن ا����م

و شركت هاي تخصصي و تحقيقاتي،  ها، مراكز پژوهشكده ،ها دانشگاه
نيروهايي از ا داراي سرمايه ...و  هاي علمي انجمن

كه در حل مشكالت كنوني جامعه و جهش علمي هستنداي  نخبه
رويكردهاي اسالميدر چارچوب  تكنولوژيكيو  مهندسي

بالطبع براي انجام اين مهم . توانند به شكل موثري عمل كنند مي، شهر
را مورد پرسش قرار دادپرثمر  اين سرمايهاستفاده از 

به اين نكته توجه كرد كه صاحبانبراي پاسخ به اين پرسش بايد 
بهاي گرانعلم و دانش تخصص، روزمره، جنجال هاي 

است كه  ديران و مسئوالنوظيفه م بدون هيچ ترديدي،
براي مواجهه با چالش هاي موجود ناسبراه حل هاي مان در ارايه و از آنكرده 

 .دايراني شهر طلب استمداد كنن -اسالمي
و متخصصاننخبگان  ،فرهيختگان مقامتقدير از شان و 

، زماني محقق مي شود كه از فكر و انديشه خالق آنان به منظور حل آنانشود و قدرداني واقعي از  نمي
هاي مناسب در جهت تسهيل حضور نخبگان و اصحاب علم زمينه و قبل از آن  استفاده شود مشكالت امروز

 .شودو دانش در متن جامعه فراهم 
يش از هر زمان ديگرامروز جامعه شهرنشين و مديريت شهري ب

دارند و قطعاً نياز ...و  فرهنگي، اقتصاديمهندسي، 
فرهيختگان و نخبگان بر آن حاكم است، بايد در انتظار شكوفا

 . توسعه پايدار بودايراني  -اسالميهاي  آرمان
المللي برترين هاي پژوهش و نوآوري مديريت شهري جشنواره بين ششمين برگزاري

تالشي در راستاي اغناء روحيه جستجوگري و )تهران
يافته هاي جديد در عرصه علم و دانش است كسب معلومات و اطالع از

به تجميع تجربيات، برقراري ارتباط مستقيم و رو در روي پژوهشگران و محققين و علم آموزان و ايجاد زمينه 
.نمايد هاي جمعي كمك شاياني مي اي براي فعاليت

جشنواره بينششمين چكيده آثار «كتاب حاضر با عنوان 
هاي اين تالش است يكي از ثمره »مديريت شهري

 

رئيس 

د      �    را    ��د      �تا�ش                      ��د ���ر از � � ا�د �دا
��د د�ت ��رد � � دو �رای ��د دل�شای ��د ر��مای و

��م اهللا ا����ن ا����م



 � ��ی ���ه �ود �وا�د و از ���ه رود
 � یاد                         ��م آن ���ه � ��دم ��پار�د

در جوامع  تحوالت ناشي ازنفوذ علم وفناوري
ساختارهاي علمي وپژوهشي بركسي پوشيده 

ت، تسريع و مبناي پژوهش و دستاوردهاي علمي به لحاظ جلوگيري از اتالف منابع، دق
ه يبر پا يتيريمد يها نظام ين رو تمامياز ا.وري از ضرورت هاي زندگي بشر است

 .مي گيرندش رو سازمان يپ ي
هاي مختلف  ت در عرصهتنوع فعالي و يگستردگ ،ارائه خدمات

محركه  يرويرا ن و فناوري پژوهش، ... وي ،اقتصاداجتماعي، سياسي
بر كه اداره شهر مستند مبنا ن يش را بر ايخوتالش داند و تمام 

 . ي، پژوهشي و تكنولوژيكي باشد، به كار مي گيرد
و  خود يكرد علميرو يتهران در راستا يشگاه شهرداريشهر تهران به عنوان اند

به منظور شناسايي و معرفي آخرين يافته ها و تحقيقات پژوهشي انجام شده در حوزه مديريت شهري، تعامل 
تحت عنوان  يپژوهش -يعلم يجشنواره ا يپژوهشگران اقدام به برگزار

پاسداشت مقام و منزلت اهل علم  باتا  دكر »جشنواره برترين هاي پژوهش و نوآوري مديريت شهري
 و ييت اجرايرين مديو تعامل مثبت ب يشهرداربزرگ سازمان 

به شد،  توسط عزيزان ديگري كاشته و آبيارينهالي كه شش سال پيش 
مشهود  گريد آن بيش از هر سال نتايج مثبتتالشي در خور ارج كه 

ي ع تريوس ييايفراتر رفته و در گستره جغراف ياز سطح مل
 . مي يابدبازتاب 

هاي  برترين المللي ششمين جشنواره بين «همزمان با آغاز هفته پژوهش 
هاي  در تخصص يپژوهش -يآثار ارزشمند علم. شود يبرگزار م
 . 

تمامي انديشمندان، دانشمندان، پژوهشگران كه در اين جشنواره شركت كرده و آثار و 
 .دستاوردهاي بزرگ علمي، پژوهشي خود را عرضه كردند، تقدير و تشكر كنم
 

 بني هاشمي دكتر                      
 شوراي سياست گذاريرئيس ستاد برگزاري و 

 و نوآوري مديريت شهري ششمين جشنواره بين المللي برترين هاي پژوهش
 

و�د جان و ��د  � �م �دا
� ��ی ���ه �ود �وا�د و از ���ه رود       ز�د�ی ���ه ی�تای ��ر�ندی ما�ت

��م آن ���ه � ��دم ��پار�د                                     ���ه � جا�ت���ه 
 
 

 
 

تحوالت ناشي ازنفوذ علم وفناوريو توسعه پايدار شهر 
ساختارهاي علمي وپژوهشي بركسي پوشيده با هر دو ارتباط مستقيم و

مبناي پژوهش و دستاوردهاي علمي به لحاظ جلوگيري از اتالف منابع، دقامروز عمل بر . نيست
وري از ضرورت هاي زندگي بشر است در نتيجه افزايش بهره

يها ن و شناخت چالشيي، تبينگر ندهي، آيزير برنامه
ارائه خدمات و پيچيدگي نظر به وسعت يت شهريرينظام مد

اجتماعي، سياسي ،مهندسي و عمران شهري، فرهنگي
داند و تمام  يمياد شده  يها حوزه يتوسعه در تمام

ي، پژوهشي و تكنولوژيكي باشد، به كار مي گيردعلم يها افتهي
شهر تهران به عنوان اند يزير مركز مطالعات و برنامه

به منظور شناسايي و معرفي آخرين يافته ها و تحقيقات پژوهشي انجام شده در حوزه مديريت شهري، تعامل 
پژوهشگران اقدام به برگزار دانش وعلم و  دارندگانبا 

جشنواره برترين هاي پژوهش و نوآوري مديريت شهري«
سازمان  يه فكريسرما يق موجبات ارتقايو تحق
نهالي كه شش سال پيش . ن و دانشگاهيان را فراهم آوردنخبگا

تالشي در خور ارج كه  .مي شوددرخت تناوري  آرامي تبديل به
از سطح ملبه آرامي نيز  يداد علميرو نيا. مي شودو معلوم 

بازتاب  ين الملليب يان نهاد ها و سازمان هايودر م
همزمان با آغاز هفته پژوهش  ۱۳۹۲آذر ماه   ۲۵اكنون در 

برگزار م  »پژوهش و نوآوري مديريت شهري
. مختلف و از داخل و خارج كشور دريافت شده است

تمامي انديشمندان، دانشمندان، پژوهشگران كه در اين جشنواره شركت كرده و آثار و دانستم كه از  الزم
دستاوردهاي بزرگ علمي، پژوهشي خود را عرضه كردند، تقدير و تشكر كنم

                      
ستاد برگزاري و   رئيس  

ششمين جشنواره بين المللي برترين هاي پژوهش   



 با��ه �عا�ی
از رهيافت هاي نوين و تالش سازمان يافته جوامع بشري استقرار 

شرفت و يپژوهش، اساس پ
قات يتحق يفيو ك ي

ش يق و افزاياهتمام به امر تحق
شرفت شده، يدر هر كشور سبب توسعه و پ

شهرها مركز قدرت 
همواره  ينينش رها محسوب مي شوند به همين دليل مسائل شهري و شهر

د از همان يترد يب. ديآ يمختلف به شمار م يها مطالعات و پژوهش ها در كشور
نظر پژوهش گران  ط آن مديشرا يو ارتقا يشهر يط زندگ

ش ين طرح ها و برنامه هاي از پيه و تدويت آن، تهيها، توسعه و هدا
به همين سبب پژوهش در . مداران و متخصصان قرار گرفت

دا كرد و يپ يا ژهيگاه ويجا يزير و برنامه يعمده علوم اجتماع
 . م شديسالم تكر

توسعه و گسترش شهر تهران،  يها ه طرحيه بر تهيشهر تهران ضمن نظارت عال
ن يدر ا. سازد يدار را فراهم ميپا يت شهريريمد يبرا يو كاربرد

از  يكيبه مثابه  يت شهريريمد يبخش برا و ثمر يكاربرد
و  ين راستا تمركز بر مطالعات راهبرديدر ا. ژه قرار گرفته است

جاد رقابت سالم و يو ا يشهر يها نه كردن پژوهشيبخش در نهاد
كميته علمي ششمين جشنواره بين المللي برترين هاي پژوهش و نوآوري 

اور از اعضاي هيأت علمي د ۲۰۰همچون سالهاي گذشته امسال نيز با استفاده از بيش از 
مربي ، نفر ۹۱: استاديار، نفر ۳۵: دانشيار، نفر ۲۲: ستاد

آثار را ) شكلي و محتوايي(و تني چند از همكاران كار داوري علمي

اميد دارد با اتكال به خداوند منان،  هاي پژوهش و نوآوري
دستاوردهاي علمي وتجارب برتر  ،معرفي پژوهش هاي كاربردي

 .بردارد ، درارتقاي كيفيت زندگي شهروندان و شكوفايي شهري كالن شهر تهران گامي مؤثر
 دكتر پورموسوي

 هاي ششمين جشنواره بين المللي برترين علمي دبير
 و نوآوري مديريت شهري پژوهش 

با��ه �عا�ی
از رهيافت هاي نوين و تالش سازمان يافته جوامع بشري استقرار 

پژوهش، اساس پ. پيشرفت و توسعه بر محور پژوهش است
يكم يشود و ارتقا يها محسوب م كشور يتوسعه مل

اهتمام به امر تحق. مستلزم رفع موانع پيش روي آن است
در هر كشور سبب توسعه و پ يپژوهش يها تيفعال

شهرها مركز قدرت . آورد يرا به ارمغان م يو استقالل واقع ييخودكفا
رها محسوب مي شوند به همين دليل مسائل شهري و شهرو تجليگاه پيشرفت و توسعه كشو

مطالعات و پژوهش ها در كشور ياساس يها از محور يكي
ط زندگي، پژوهش در محينينش ن شهريآغاز يها نقطه

 . حوزه شهر و شهرنشيني بوده است
ها، توسعه و هدا ت شهريبهبود و اصالح وضع يبرا
مداران و متخصصان قرار گرفت استيده شده، مورد توجه متفكران، سيشياند
عمده علوم اجتماع يها از محور يكيبه عنوان  يط شهريمح

سالم تكر يبرپا داشتن جامعه و شهر يضرورت آن برا
شهر تهران ضمن نظارت عال يزير مركز مطالعات و برنامه

و كاربرد يراهبرد يها نه انجام پژوهشيبستر و زم
كاربرد يها قات و پژوهشيت دادن به تحقيچارچوب اهم

ژه قرار گرفته استين مركز مورد توجه ويا يياجرا يها استيس
بخش در نهاد عنوان دو محور اثر به يكاربرد ياه پژوهش

كميته علمي ششمين جشنواره بين المللي برترين هاي پژوهش و نوآوري . بانشاط در دستور كار قرار دارد
همچون سالهاي گذشته امسال نيز با استفاده از بيش از  )جايزه جهاني تهران(

ستادا(دانشگاههاي سراسر كشور با رتبه هاي علمي
و تني چند از همكاران كار داوري علمي) نفر ۳۳:مربي، نفر ۲۲) دانشجوي دكتري(

 .در سه مرحله به اتمام رسانيده اند
هاي پژوهش و نوآوري المللي برترين بين جشنواره كميته علمي ششمين

معرفي پژوهش هاي كاربرديدر فصل جديد فعاليتهاي مديريت شهري، با 
، درارتقاي كيفيت زندگي شهروندان و شكوفايي شهري كالن شهر تهران گامي مؤثرجهاني

دبير
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 744مانیس صنعت در نیگزیجا سوخت عنوان به  (RDF)یآل کود کارخانه یجانب محصوالت از استفاده

 745 ............................... آباد خرم شهر: مورد داریپا یگردشگر کردیرو با یشهر داریپا توسعه به یابیدست

 کی منطقه یمورد مطالعه آنها کنترل و هیطریق پارک چوبخواران یشناس ستیز یبررس و ییشناسا
 747 ................................................................................................................................... تهران یشهردار

 آن از یناش خطرات کاهش یراستا در ییراهکارها ارائه بمنظور Gap اندازه بر مؤثر عوامل ییشناسا
 744 ...................................................................................................................................... مسافران یبرا

 744 ................................................................... شهر خطر نقشه به معطوف زلزله، از پس بحران تیریمد

 742 ........................................................................................... سدها احداث از پس یطیمح ستیز اثرات

 744 ........................................................ آنها یکاربر در موثر عوامل و یکیالست یسدها یابیارز عملکرد

 744 ........................................................................آنها یطیمح ستیز اثرات و یکیالست یها سد کاربرد

 744 ................................................................................. یآب بحران تیریمد در یکیالست یسدها کاربرد

 744 ....... یلیفس یانرژ مصرف کاهش یبرا ساختمان در ریدپذیتجد و یعیطب یهایانرژ از شتریب استفاده

 745 ...................................................................استان شاخص یستگاههایا در باد یانرژ لیپتانس یابیارز

 747 ............................................................................. هیاروم شهر یدرمعمار باد یمیرعنصراقلیتأث یبررس

 744 ............................... آن در باد یانرژ لیپتانس یابیارز و سردشت کینوپتیس ستگاهیا باد میرژ یبررس

 744 ............................................................................................ یطیمح راتییتغ و شهر رشد یساز هیشب



 کی ،BEMS: ستیز طیمح حفظ دوستدار و تک یها یفناور از یریگ بهره با یمل دیتول و ینیکارآفر
 742 ......................................................................................................................................... موفق تجربه

 744 ...................................................................................................... رسانه نگاه از زلزله بحران تیریمد

 744 ............................................................. تهران شهر منظر و طیمح تیریمد در نینو یروش سبز وارید

 744 ................................................ مبدا از کیتفک بر دیتاک با تهران کالنشهر جامد یپسماندها تیریمد

 744 .................آباد شهرخرم توسعه ساز تیمحدود و کننده دیتهد یکیژئومورفولوژ یها ندیفرآ ییشناسا

 744 ........................................................................... طرشت شهر -روستا نیسرزم یمایس ساختار لیتحل

 745 .......................................................................................................... یستیز مجتمع در داریپا سکونت

 747 ...................................... کرج شهر بر دیتاک با یرسم ریغ یسکونتگاهها بر ییرو پراکنده دهیپد ریتاث

 744 ................................ (تهرانپارس) تهران شرق مردم نگاه از یشهر یها پسماند دفع تیوضع یبررس

 744 ......................................................................... یشهر داریپا توسعه بر دیزا مواد افتیباز ریتاث یبررس

 742 .................................... شهرها کالن در دما لیتعد و هوا یآلودگ کاهش رب آنها ریتأث و سبز یها بام

 744 ................................................................................................. تهران یالمهد پارک در یمنیا یبررس

 744 ........................................................................................................................ شهر در بحران تیریمد

 744 ......................................................................... شهروندان بر آن یروان راتیتأث و صدا یآلودگ یبررس

 744 ............................................... ناسالم یفراغت یفضاها به جوانان سوق بر مؤثر عوامل و علل یبررس

 744 ............................................................................................. !؟ یعلم ای یمید موشها، کنترل یواکاو

 ده محله یمورد مطالعه یشهر فرسوده بافت ینوساز و یدربهساز یاجتماع مشارکت سطح یبررس
 455 .................................................................................................................. تهران شهر 4 منطقه ونک،

 457 ................................... تهران شهر کالن در آن یطیمح ستیز اثرات و مترو توسعه ضرورت یبررس

 454 .................................... یمشارکت ینوساز یها طرح در فرسوده یها بافت یاهال کنش ندیفرا نییتب

 454 ..................................................................................... پسماند تیریمد در شهروندان مشارکت ارتقاء

تهران 47 منطقه در واقع دستواره پارک در آن کنترل و اهیس خوار طوقه سوسک یشناس ستیز مطالعه
 ............................................................................................................................................................. 452 

 454 ...................................................................... هاضم روش به یشهر یپسماندها از یانرژ استحصال

 454 ................................................................................. یحفار یپسماندها یطیمح ستیز اثرات یابیارز

 454 ............................................................................. یحفار یپسماندها دفع روش نیتر مناسب انتخاب

: یمورد مطالعه ییفضا و یاجتماع یها تیقابل هیبرپا یشهر فرسوده یها بافت یکالبد یسامانده
 454 .................................................................................................. تهران یشهردار 4 منطقه در 4 هیناح

 475 ...... تهران شهر فرسوده یبافتها یسامانده یها طرح در واقع امالک تملک یراهکارها و ها بیآس

 477 ............................................................. رشت شهر یمورد مطالعه راهکارها و ها علت ،ینینش هیحاش

 474 ..................... (زکیکهر) آرادکوه دفع و پردازش مجتمع در زباله دفع و پردازش در ها نهیهز تیریمد



 474 ........................................ اهواز شهر و ینینش هیاشح اهواز شهر یاجتماع و یتیجمع تحوالت یبررس

 472 ................................زلزله برابر در سمنان شهر یخیتار بافت یریپذ بیآس و بحران تیریمد یبررس

 474 .................... اصفهان شهر: یمورد مطالعه پسماند، تیریمد ندیفرآ در یاقتصاد توسعه و ینیآفر کار

 474 ............................................................................................................................ یریپذ بیآس یابیارز

 در اقدام و مواجهه ملى، سند نیوتد ضرورت کشور؛ یشهرها فرسوده یها بافت ینیبازآفر و یبهساز
 474 ................................................................................................................................... فرسوده بافتهاى

 474 ............................................................................. یشهر یها لیمس یبهساز لزوم و تیاهم یبررس

 474 ............................................................ داریپا توسعه هتج ییراهکارها و یشهر یگردشگر بر یتأمل

 445 ............................................................................................................... ها فرصت و دهایتهد پسماند،

 همحل فرسوده بافت: یمورد نمونه یشهر فرسوده بافت ینوساز در یشهروند مشارکت یراهکارها
 447 ..................................................................................................................................... اصفهان خواجو

 444 .......................................................................................... آن یاجرا اصول و سبز ینواح ابعاد یبررس

 444 .............................. (ناصفها دارک و ارزنان: )آن یفرهنگ ،یاجتماع یامدهایپ و ینینش هیحاش دهیپد

 منطقه( گرد یمرتض: )یمورد نمونه یررسمیغ یسکونتگاهها در موجود مشکالت و ساز و ساخت نحوه
 442 ........................................................................................................................................... 2 هیناح 74

 444 ............... شهرها کالن میحر در یرسم ریغ یسکونتگاهها با برخورد یها روش و ها چالش لیتحل

 444 ............................................................................ زلزله وقوع از پس دهید بیآس مناطق یبند تیاولو

 444 ............................................................. کمپوست یها کارخانه در جودمو خطرات یابیارز و ییشناسا

 444 ........................................................................... یشهر یکفساز در یساختمان یها نخاله از استفاده

 444 ...................................................................................... یساختمان یها نخاله افتیباز و دیتول یبررس

 445 ......................................................................................................... تهران شهر پسماند یکیزیف زیآنال

 447 . شهرتهران 45 ،75 ،7 مناطق در  یطیمح ستیز یآلودگ رفع در مردم یاجتماع گاهیپا ریتاث یبررس

 444 ................................................................................. تهران شهر در یخانگ پسماند یبرا تعرفه نییتع

 یکیالکترون و یکیالکتر یپسماندها و HW خطرناک یپسماندها مبدا در کیتفک بسته ستمیس
WEEE .............................................................................................................................................. 444 

 442 ......................... تهران شهر پسماند تیریمد در یپوشش یبند مدل ستمیس از استفاده امکان یبررس

(زکیکهر) کوه آراد دفع و پردازش مجتمع در زباله مجتمع در زباله دفع و پردازش در ها نهیهز تیریمد
 ............................................................................................................................................................. 444 

 444 ................................................................................... یشهر خدمات ونیزاسیمکان یتیریمد تحوالت

 و دزفول شهر: یمورد مطالعه شهرها میقد بافت در محله و یگیهمسا واحد خانه، مراتب سلسله لیتحل
 444 .................................................................................................................................... دانیم سر محله

 444 ................................................................ همراه به مترو خطوط در یانرژ رهیذخ یها ستمیس یبررس



 444 .............................................................. فرسوده یها بافت یسامانده جهت کیاستراتژ یزیر برنامه

 425 .................................................................................................... یشهر داریپا توسعه و ستیز طیمح

 427 ........................................................................................ اصفهان شهر یها پارک در یانرژ تیریمد

 424 ............................... ساختمان تیریمد یتابلو با ستیز طیمح یها ندهیآال کاهش و یانرژ تیریمد

 424 .................................................. زیتبر شهر گسلها میحر در ساز و ساخت گسترش مخاطرات یبررس

 422 ........................................................................ آن با مقابله راهکار و ها بیآس ت،یجمع ازدحام بحران

 424 ................................................................. خرد یمبنا بر "یسپار جمع" سامانه یساز ادهیپ و یطراح

 سئول تجربه: یشهر فرسوده یها بافت ینوساز و یبهساز یبرا نیزم دوباره میتنظ کردیرو یریبکارگ
 424 ........................................................................................................................................... یجنوب کره

 424 ............................................................................................................ داریپا توسعه و یبوم یتکنولوژ

 424 ................................................ (ع) رضا امام مطهر حرم اطراف فرسوده بافت یمال نیتام یها وهیش

 445 ............................................... یشهروند برمشارکت دیتاک با تهران یشهر فرسوده یبافتها ینوساز

 نمونه یبررس تهران شهر یطیمحستیز منابع دیتهد ای حفظ در یساختمان مصالح از استفاده گاهیجا
 447 .......................................................................................................................................... آجر: یمورد

 یشهر منظر بهبود رب دیتاک با یشهرساز نهیبه مصارف در شده یآور جمع یسطح یآبها از استفاده
 یشهردار 4 منطقه در واقع) آرا جهان ابانیخ در شده یآور جمع یسطح یآبها: پژوهش یمورد نمونه
 444 .................................................................................................................................................. (تهران

 وشر یمورد مطالعه یشهر یهارواناب یآور جمع در BMPو LID یقیتلف یها روش از استفاده
 442 .............................................................................................................................................. سیآتالنت

 444 ............. عامل ریغ پدافند اصول به توجه با یشهر یها بافت ینوساز و یبهساز ،یبازساز ضرورت

 444 .................. یخیتار - یفرهنگ یها بافت در کپارچهی ینیربازآف و حفاظت یمفهوم چارچوب نیتدو

 فرا روش کی از استفاده با پسماند یآور جمع یها نیماش تعداد نییتع و هینقل طیوسا طیوسا یابیریمس
 444 ................................................................................................................................................ یابتکار

 در هیاول ماده عنوان به تهران استان مبلمان عیصنا از حاصل MDF یپسماندها افتیباز امکان یبررس
 444 ..................................................................................................................... محصول نیا مجدد دیتول

 444 ................................. سبز یفضا تیمحور با اجراء قابل یطیمح ستیز نیقوان نیتدو یسنج امکان

 445 ....................................................................................... کیژ استرات تیریمد و بحران تیریمد قیتلف

 447 .............................................................................................................................................. ها نامه انیپا

 444 ............................ تهران دانشگاه یمرکز سیپرد: یمورد نمونه یدانشگاه مراکز یبرا یساز مکان

 پسماند تیریدرمد شهروندان رفتار بر تهران یشهردار عوامل چهره به چهره یآموزشها زانیم ریتاث
 444 ............................................................................................. تهران 74 منطقه: یمورد مطالعه یشهر



تهران یشهردار 4 منطقه 4 هیناح: یمورد مطالعه یشهر جامد داتیزا یآور جمع ریمس یساز نهیبه
 ............................................................................................................................................................. 442 

: یمورد مطالعه یشهر تیریمد سامانه قیطر از تهران شهر ستیز طیمح ارتقاء در شهروندان مشارکت
 444 ............................................................................................................... تهران یشهردار 747 سامانه

 444 ............................................................................. وقوع زمان در تهران یاحتمال زلزله بحران تیریمد

 444 ................................................................. یررسمیغ یسکونتگاهها یوتوانمندساز یسامانده یبررس

 مطالعه یشهر فرسوده بافت ینوساز یراستا در یمحل اسیمق در یخدمات یها یکاربر یابی مکان
 444 ........................................................................................................... یشهرر آباد دولت قلعه: یمورد

 445 ................ زنجان شهر فرسوده بافت یمورد نمونه رانیا در یشهر نیزم افتیباز یها وهیش یبررس

 از استفاده با نیزم سطح یحرارت طیشرا بر (LULC) یاراض پوشش/ یکاربر یالگوها اثرات یبررس
 447 .................................................................... تهران شهر یمورد مطالعه نیسرزم یمایس یهاکیمتر

 444 ......................................................................... تهران شهر 4 منطقه در یصوت یآلودگ زانیم یبررس

 442 ....................................................................... یشهر یحرارت ریجزا و یاراض وششپ و یکاربر رابطه

 444 ............................................................ یطیمح ستیز داریپا یمعمار یسو به یافتنیره سمیاگروتور

 444 ......................................................... بحران تیریمد در کالنشهرها یشهردار نقش و گاهیجا یبررس

 444 ......... کیماتیمرفوکل یارهایمع یریبگارگ با تهران شهرستان در یهوازدگ یقلمروها ییفضا لیتحل

 447 ..................................................................................................................................................... ها کتاب

 444 .................................................................. تهران شهر زیخ جرم یها کانون ییفضا لیتحل و یابیارز

 444 ...................................................................................... تهران یمترو در جوندگان با مبارزه یروشها

 442 ................................................................................(مشارکت کردیرو با) یخیتار یشهر بافت یایاح

 444 .............................................................. سوم هزاره در گسترش حال در یا دهیپد یرسم ریغ اسکان

 444 ................................................................... معابر و واصناف امالک اطالعات یزیمم مجدد یمهندس

 444 ................................................................... تیریمد و کاربرد انتخاب، ساز، منظر یها بوته و درختان

 444 ................................................................................................................................... یپژوهش یها طرح

 444 ....... سپتد نگرش بر دیتاک با سرقت بزه وقوع بر آن ریتاث و زنجان یسنت بازار یکالبد یشناس بیآس

 447 .................... یشهر جامد یپسماندها یساز رهیذخ ستمیس یارتقا یبرا یا نهیگز ینیرزمیز مخازن

 444 ......................................................... ینیخم امام مترو ستگاهیا در تیجمع یاضطرار هیتخل یویسنار

 444 .......................................................................... قم شهر بنفشه بوستان: داریپا یمحل بوستان یطراح

 442 ......................... 72 منطقه یشهردار در مبدأ از زباله کیتفک طرح ستگاهیا یاجتماع راتیتأث یابیارز

 444 ................................................... تهران یشهردار یمذهب یطیمح غاتیتبل یمحتوا لیتحل و یبررس



 717 ........................................................................... شهر ییفضا شیمافصل چهارم: آ

 444 ...................................................................................................................................................... مقاالت

 لیتحل روش از استفاده با همدان استان یجنوب مناطق در مسکن بخش یفتگای توسعه سطوح یابیارز
 444 ............................................................................................................................................. یا خوشه

 455 ......................................................... یشهرها در مسکن توسعه یاراض ینیگز مکان و یبند تیاولو

 در "تیذهن - تینیع" یادراک بر کردیرو با "یورود یکنندگ دعوت"بر دیتأک با "مکان حس" لیتحل
 457 ................................................ تهران شیتجر محدوده: یمورد مطالعه یتجار و یمذهب  یهایکاربر

 454 ........................................................... یشهر یاه طرح تحقق در یاجتماع مشارکت بر موثر عوامل

 454 .................................................................... شانون یآنتروپ مدل از استفاده با یشهر پراکنش لیتحل

 452 .................................................................................................................................... یشهر یهنرها

 454 .................................................................. یشهر یفضاها توسعه در یابانیخ یهنرها از یریگ بهره

 454 ................ رامسر معلم بلوار: یمورد نمونه یشهر یفضاها در یریپذ ادهیپ بر یذهن ی خاطره نقش

 454 ................................................................................. یشهر یعموم یفضاها در یسنت نقوش گاهیجا

 گانه 744 ینواح هیکل: مطالعه محل آن ارتقاء و یسنج تیفیک ،یشهر خدمات ییفضا یمکان لیتحل
 454 .................................................................................................................................... تهران کالنشهر

 454 ...................................................................................................................... یشهر خودکار یسلولها

 مترو یستگاهیا مجتمع در یهمگان نقل و حمل بر یمبتن توسعه یعملکرد اصول تحقق زانیم یبررس
 475 ................................................................................................................................................ ردامادیم

 477 ...................................................................................... یشهر محالت در یاجتماع یداریپا سنجش

 474 ........................................................ (FTA) خطا درخت مدل با یشهر نقل و حمل سکیر یابیارز

 474 ................................................................................................... یلیر نقل و حمل در سکیر تیریمد

 ستگاهیا: یمورد نمونه TOD یعموم نقل و حمل کردیرو با یشهر یاراض یکاربرد یزیر برنامه
 472 .............................................................................................................................. کرج گلشهر یمترو

 474 ....................................................................... قطار یچرخها در شیسا یها زمیمکان انواع بر یمرور

 474 ........................................................................ یشهر داریپا نقل و حمل در یزیر برنامه ابعاد یبررس

 474 ............................................................................. یشهر تیریمد در نقل و حمل یها ستمیس نقش

 – روستا آمل شهرستان: یمورد نمونه یفضائ - یکالبد برتحول دیتأک با شهر به روستاها لیتبد روند
 474 ...................................................................................................................................... دابودشت شهر

 خدمات سهولت جهت یشهر درون یلیر نقل و حمل در استفاده قابل نینو یهای فناور و شها رو یمعرف
 447 ................................................................................................................................ انینایناب به یرسان

 444 ........................................................ معابر در دوچرخه ریمس انتخاب جهت AHP_SA مدل یبررس



 نمونه GIS از استفاده با محور انسان ینقل و حمل یها ستمیس یریبکارگ در بیش پارامتر یابیارز
 444 ........................................................................................................ تهران یشهردار 2 منطقه یمورد

 442 ..... آباد صالح شهر: یمورد نمونه شهرها-اروست در مسکن توسعه یاراض نهیبه یابیمکان یالگو ارائه

 444 ........................................................... یشهر درون نقل و حمل صنعت در یتکنولوژ انتقال و توسعه

 444 ................................................................................. یشهر زاتیتجه در یمنیا یاستانداردها تیاهم

 444 ......................................................................... یا رسانه آموزش با یشهر کیتراف یرفتارها اصالح

 444 .................................................................... یشهر یها ک پار توسعه یبرا مناسب مناطق یابیمکان

 444 ................................................................................................................................. یمعمار در یانرژ

 445 ..............................................................تهران یکالنشهر منطقه در تیجمع ییفضا عیتوز یمدلساز

 آهن راه نهیدرزم وانگلستان کایآمر دوکشور درHSE-MS از ،یلیتحل/ یا سهیمقا یبررس و پژوهش
 447 .................................................................................................................................................. یشهر

 444 ..............................................................................ایدن یمتروها در ITS یتکنولوژ از استفاده تجربه

 444 ..................................................................... ها فرصت و ها چالش ست،یز طیمح ،یلیر نقل و حمل

 442 ..................................................... اتوبوس یها ستگاهیا یطراح, اتوبوس در یارگونوم یاستانداردها

 444 .......................................................... ها پروژه انجام و انتخاب در سکیر تیریمد یریبکارگ تیاهم

 444 ......................................... یمد چند کننده هیتغذ شبکه یطراح در آن اثرات و تقاضا راتییتغ لیتحل

 444 ..................................................................................... شهردارمدرسه رطرحد جادتحولیا یراهبردها

 444 .......................................................................... مردم با محله مسائل صیتشخ: محور محله تیریمد

 444 ............. یبوم فرهنگ بر یمبتن شهرکرد شهر دوخاتون زاده امام دانیم یشهر یوطراح یده سامان

 427 ...................................................................... تفرش شهر یکالبد توسعه راهبرد ارائه در GIS کاربرد

 424 ........................................................... داریپا توسعه بر دیتاک با نیاسفرا یشهر یاراض یکاربر لیتحل

 424 .......................... یدنیآشام آب عیتوز و نیتام کپارچهی تیریمد یبرا یریگ میتصم ستمیس کی هیارا

 422 ...................................................................................... یا منطقه توسعه یزیر برنامه اصول و یمبان

داریپا توسعه کردیرو با گرا مردم یها مکان خلق منظور به یشهر درون یعیطب یها طیمح ینیبازآفر
 ............................................................................................................................................................. 424 

 424 .................................................................................... سیتند یتجار مجتمع ارزش یمهندس مطالعه

 424 ......................................................... شهر یزندگ تیفیک بر یشهر توسعه یها طرح  یطیمح اثرات

 نقل و حمل ناوگان در یسکید و یکفشک یها ترمز یتیکامپوز یها لنت یخوردگ ترک لیدال لیتحل
 424 ........................................................................... خصوص نیا در UIC یاستانداردها یبررس و یلیر

: یمورد نمونه تهران یشهر یپارکها جیرا یفضاها در سطح یدما با آسمان به دید بیضر سهیمقا
 424 ............................................................................................................................... یساع و الله پارک

 445 . استانداردها و ها شاخص: مقاله محور ها پروژه کیاستراتژ یابیارز یشاخصها هیته جهت یمدل ارائه



 از یریجلوگ و یشهر درون معابر یمنیا شیافزا مورد در ITS هوشمند یها یتکنولوژ خدمات یبررس
 447 ............................................................ کشور یشهرها در استفاده و یزیر برنامه منظور به تصادفات

 و کشور یشهرها در یشهر درون بر انبوه ریغ یهمگان نقل و حمل یرسان خدمت در مشکالت یبررس
 444 .................................................... کاربران یعموم قبالاست جلب منظور به هوشمند خدمات  شنهادیپ

 444 ................................ رانیا و انگلستان کشور دو در یراهبرد -یساختار یزیر برنامه یقیتطب یبررس

 442 ....... یشهر کیتراف تیریمد حوزه در( ITS) هوشمند قلن و حمل یها ستمیس  یریبکارگ ضرورت

 444 .................................................................................... هیروس ونیفدراس در ییفضا یزیر برنامه نظام

 یهجر ششم قرن لیاوا تا اول قرن) یاسالم دوران در آن ییفضا یکالبد تحوالت و نیقزو شهر فتح
 444 .................................................................................................................................................. (یقمر

 444 ........................................................... یعموم بخش رانندگان عملکرد بر GPS نصب اثرات یبررس

 444 ........................................................................... یخط یزیر برنامه با آماده بتن پخش یساز ممینیم

 444 ................................................................ کلتیموتورس تیاولو با یکیتراف حوادث کنترل و یریشگیپ

 445 ........ خط از قطار شدن خارج از یریجلوگ جهت هشدار اعالم و زلزله صیتشخ یها ستمیس یمعرف

 447 ................................. 72 منطقه در اتوبوس یها ستگاهیا یسامانده و یبهساز یاجتماع آثار یابیارز

 یها نگیپارک یگذار متیق منظور به تهران شهر فرد و زوج محدوده در یکیافتر ینواح یبند تیاولو
 444 ............................................................................................................................................. یا هیحاش

 با یلیر ریالس عیسر خطوط لهیوس به یا حومه یشهرها به تهران کالنشهر اتصال خطوط یبند تیاولو
 EMME/2 ......................................................................................................... 444 افزار نرم از استفاده

 442 ............................................... یشهر درون نقل و حمل صنعت در یتکنولوژ انتقال و توسعه یبررس

 444 ......................................... داریپا یشهر ی توسعه یها شاخص یوندیپ هم در یشهر یکشاورز نقش

 قطار کی خط: یمورد مطالعه یشهر طیمح تیفیک بر یشهر -درون یلیر ستمیس احداث آثار یابیارز
 444 ....................................................................................................................................... مشهد یشهر

 444 ............................................................ شهر داریپا توسعه در یرشه یگردشگر اثرات و نقش یبررس

 444 .................................................................................... تهران یشهردار در کنترل و نظارت مدل ارائه

 444 ............................................................. یشهردار یعمران یها نهیهز کاهش در ینساج صنعت نقش

 یرهایمس تکه نیب ارتباط افتنی یبرا یبند خوشه یروشها و یوابستگ نیقوان کاوش از یبیترک استفاده
 445 .......................................................................................... یکیتراف عیوقا ثبت داده گاهیپا در یارتباط

 ینوساز و توسعه رهیذخ یاراض یموضع-یمضوع طرح هیته ندیفرا در یمطالعات و یپژوهش خدمات انجام
 447 .............................................. یمکان اطالعات گاهیپا و یساختار - یراهبرد مطالعات تهران یشهر

 444 .................................................................................................... نیسرام بتن متعارف، ریغ یرنگ بتن

 442 .............................................................................. البرز یلیر لیطو تونل احداث طرح یاجمال یبررس

 444 .............................. نیزائر و نیساکن یذهن ریتصو با مشهد شهر یاصل ساختار انطباق زانیم یبررس



 444 ............................................................ تهران اطراف دیجد یشهرها یکالبد-ییفضا یقیتطب یبررس

 444 ............................................. یینوشهرگرا کردیرو هیپا بر  فرسوده بافت در محور محله یزیر برنامه

 شهر کی منطقه: یمورد نمونه  یسلول یاوتوماتا مدل از استفاده با یشهر نیزم یکاربر یزیر برنامه
 444 ................................................................................................................................................ اصفهان

 444 .................................................. یشهر یفضا خلق ندیفرآ در یمعمار و یشهر یطراح انیم تعامل

 445 ................................................................... شبانه منظر در یشهر ینماها تیمطلوب یارهایمع نییتع

 447 .................................................................... شهیش افتیباز یفناور از استفاده با دوجداره شهیش دیتول

 444 ............................................. فرسوده یها بافت ینوساز یها طرح تیموفق یدیکل عوامل ییشناسا

 444 ........................................................... یریگ جهت و هندسه ریتاث: یانفعال یدیخورش یشهر یطراح

 442 .......................................................................... یمکان گستر مردم سامانه کی یساز ادهیپ و یطراح

 444 ........................................................................ تهران شهر کالن در ییفضا ینابرابر و یشهر تیهو

 444 ........تهران شهر 74 و 7 مناطق: یمورد مطالعه یشهر داریپا تیریمد توسعه و یشهروند مشارکت

 محدوده: یمورد مطالعه یشهر مناطق توسعه در کیژئومورفولوژ و یعیطب مالحظات یراهبرد لیتحل
 444 ........................................................................................................ تهران یارشهرد 4 منطقه یشمال

 444 .............................................................................................................................................. ها نامه انیپا

 444 ................................................................ تهران آباد یناز محله ،یشهر داریپا محالت یسنج امکان

 445 ................. یشهر یعموم یفضاها یاجتماع و یکالبد یها تیفیک یارتقا در« یطیمح هنر» نقش

 447 .................................................................. جهان یها دگاهید از یلیتحل و برداشت یاجتماع یداریپا

 444 .................................. یبوم یمعمار بر دیتاک با یمعمار بر شدن یجهان انیجر یرگذاریتاث یچگونگ

 444 ................................................................ تهران کالنشهر در یساختمان تخلفات از یریجلوگ تیریمد

 442 .............. تهران شهر یاعتبار و یمال مؤسسات و ها بانک خدمات و شعب استقرار یالگو یساز نهیبه

 دیشه بزرگراه طرح: یمورد نمونه یشهر درون نقل و حمل یها طرح یشناخت بیآس یها جنبه یابیارز
 444 .............................................................................................................. تهران 2 منطقه در نیدال نیز

 444 ............................................................... یشهر یها طرح یاجرا از شیپ یابیارز یها روش لیتحل

 444 ....................................................................... یازیامت کارت یساز ادهیپ جهت ایپو ییالگو از استفاده

 ییفضا یزیر برنامه یبرا ییراهکارها ارائه و کشور یشهر یها مجموعه یتیچندمرکز توان سنجش
 444 .......................................... یسار -قائمشهر -بابل -آمل یشهر مجموعه: یمورد نمونه مناطق نیا

 255 ....................................نیاسفرا: یمورد نمونه داریپا توسعه بر دیتاک با یشهر یاراض یکاربر لیتحل

 257 ........................................................... اصفهان-مبنا دانش یشهر توسعه یها یژگیو و اصول نییتب

 254 ..................... تهران شهر یمورد نمونه یشهر یزیر برنامه در یاتیح عیوقا موقع به ثبت اعالم ریتأث

 252 .................. تهران در یشهر توسعه تیهدا و کنترل در یشهر یها محدوده نقش لیتحل و یبررس

 254 ................................ ها یکاربر اختالط میمفاه از استفاده با یشهر ینواح و محالت مراکز یابیمکان



ماهدشت البرز کنمس: یمورد نمونه توسعه چهارم برنامه در مهر مسکن یاجرا یراهبردها و چالشها
 ............................................................................................................................................................. 254 

 254 ............................................................................................................... یشهر یطراح مرز و یستیچ

 254 .............................................................. مرز مقوالت به یشهر طراحان و منظر معماران یکردهایرو

 نیتدو و یفعل روند یابیارز ران؛یا در یشهر رشد تیریمد رانیا در یشهر یها محدوده نییتع یچگونگ
 254 .......................................................................................................................... نیگزیجا یسازوکارها

 275 ..................................................... اسالمشهر ییفضا یسازمانده منظور به یشهر ییحکمروا لیتحل

 عدالت یراستا در یشهر خدمات عیتوز لیتحل جهت GIS بر یمبتن کپارچهی مدل کی ی توسعه
 277 .................................................................................................................................................. ییفضا

 شهرک: یمورد نمونه ، رازیش غرب شمال محور در یساز نوشهر اصول یساز ادهیپ یچگونگ یبررس
 274 ........................................................................................................................................ یبهشت دیشه

 272 .................................................................................................... ینشان آتش یمرکز ستگاهیا یطراح

 کی منطقه: مورد شهر گسترش ندیفرآ در ییروستا یها هسته ادغام یبدکال ـ ییفضا یامدهایپ نییتب
 274 ................................................................................................................................................... تهران

 ارهیمع چند یکهایتکن از استفاده با مناسب یتهایسا یابیمکان و یطبقات نگیپارک یفضا نیتام برآورد
 274 ............................................................................................. رازیش شهر یمرکز بخش: یمورد نمونه

نو قلعه دهستان: یمورد مطالعه میحر یروستاها یکالبد تحوالت بر تهران شهر گسترش ریتأث مطالعه
 ............................................................................................................................................................. 274 

 274 ...... تهران شهر: یمورد نمونه یشهر یزیر برنامه در افزا اندک تفکر اصول و عناصر یمعرف آزمون

 دهه سه در تهران یکیزیف ساختار بهبود و مایس بر یکالبد تخلفات یاصالح نیقوان یاجرا اثرات یبررس
 245 ........................................................................................... تهران شهر 7 منطقه: یمورد مطالعه ریاخ

 247 ......................یرسم ریغ یسکونتگاهها یبهساز و یتوانمندساز در یمردم مشارکت گاهیجا یبررس

 244 ................................................................................ 7 منطقه در تیجمع یریپذ بیآس ییفضا لیتحل

 244 ................................................................. عصر یول ابانیخ:نمونه یشهر جداره یسازمانده و یبررس

 242 ..................................................................................................................................................... ها کتاب

 244 .................................................................................... یشهر مبلمان عناصر یریصوت آلبوم مجموعه

 244 .......................................................................................................................................... مجسمه باغ

 244 ................................................................................................................................ ینیتزئ یها حجم

 244 ................................................................................................... یشهر ینماها از یبصر ائدزو حذف

 244 .................................................................................................................................................... پرچم

 245 .................................................................................................................................... شهرها و نمادها

 247 ....................................................... یشهر یفضا در ها نشانه و نمادها کاربرد و تیریدم بر یدرآمد



 244 ................................................................................................... ها یشهردار در یانسان منابع تیریمد

 244 ........................................................................................ یشهر رنسانس کی ،یفرهنگ یزیر برنامه

 242 ........................................................................................... نگهامینات و لندن یشهرها یرنگ تیوضع

 244 ................................................................................ یشناس ییبایز و یشهر یباسازیز یها دواژهیکل

 244 ........................................................................................................ رنگ یشناخت روان و یبصر ابعاد

 244 .................................................................................................................... مکان حس در رنگ نقش

 244 .................................................................................................................................... سطوح یخوردگ

 244 ............................................................................................................................ یشهر ینماها زوائد

 225 ............................................................................. منظر به دهنده یمعن عناصر در یتأمل یطیمح هنر

 227 ................................................................................................................. تهران شهر یتیهو ینمادها

 224 ............................................................................................................................ ییروشنا و نور یمبان

 224 .................................................................................................................................. ها پل ینورپرداز

 222 ................................................................................................................... ارزشمند یبناها ینورپرداز

 224 .................................................................................................................... یخیتار یبناها ینورپرداز

 224 ................................................................................................................... یغاتیتبل یتابلوها ییروشنا

 224 ...................................................................................................................................................... آبنما

 224 .........................................................................یعموم یبهداشت یها سیسرو: جامع یشهر یطراح

 224 ........................................................................................................................... باطراوت یها ابانیخ

 245 .............................................................................................................. است خدمات یتفکرطراح نیا

 247 ................................................................. سالمندان یبرا استاندارد یشهر یفضاها ساخت یراهنما

 244 ................................................................................................... یشهر یوارنگارید مقاالت مجموعه

 244 ...................................................................................................... کیارگونوم شهر ،یشهر یارگونوم

 242 ............................................................................................ یشهر تیریمد در یفرهنگ یهایاستراتژ

 244 ............................................................. نینو یها نگرش تا دانش یمبان از یشهر یطراح با ییآشنا

 244 ................................................................................................................................... یپژوهش یها طرح

 244 ................................................... رازیش شهر یاتوبوسران ناوگان رانندگان یآموزش جامع نظام یطراح

 244 ................................................................ یجنوب ینایم محله یسرا احداث یاجتماع راتیتاث یابیارز

 245 ............................................................ مطلوب یالگو ارائه و یشمال ینایم  محله توسعه سند نیتدو

 244 ........................................................................................................... نیمعلول نقل و حمل در ینوآور

 و حمل توسعه یراهبرد برنامه ارائه و یشهر معابر سطح در جانبازات و نیمعلول تردد مشکالت یبررس
 244 ............................................................................7منطقه: یمورد مطالعه معابر سطح در یعموم نقل



 یحفار تداخل عدم و حفار یها شرکت یزمانبند برنامه خصوص در راهکار ارائه و یزیر برنامه مطالعه،
 244 ................. تهران یشهردار 4 منطقه 4 هیناح در معابر آسفالت روکش و یروساز ادهیپ اتیعمل با ها

 244 ........................................................ 4 منطقه یشهردار ینورپرداز جامع برنامه جادیا و یساز مستند

 244 ............................................................................................................................ رنگ یمهندس دانش

 161 ................................................................... یشهر گران کنش و نشفصل پنجم: ک

 245 ...................................................................................................................................................... مقاالت

 247 ............................................................. رانیا در جامع یشهر تیریمد به یابی دست یبرا ییها گام

 244 .................................................... (بافیقال تا یکرباسچ از) تهران شهر شهرداران یها دگاهید نیتدو

تهران 74 منطقه محالت ارانیشورا قیتوف عدم ای قیتوف بر موثر یاجتماع عوامل یا سهیمقا مطالعه
 ............................................................................................................................................................. 244 

 242 ...................................................................... رانیا در یشهر تیریمد یها چالش و محورها یبررس

 244 ............................................... (تهران کالنشهر) ران؛یا در تختیپا از ییتمرکززدا یراهکارها یبررس

 نمونه تهران یشهردار یشهر خدمات رانیمد فیوظا از شهروندان یوآگاه شناخت زانیم یبررس
 244 .................................................................................................................................. 4 منطقه: یمورد

 244 .......................................................................................... مبنا ییدارا کردیرو با یمحل اجتماع توسعه

 244 .................... سنقر شهر: یمورد نمونه یشهر توسعه راهبرد مدل ندیفرآ در توسعه یساز انداز چشم

 244 .............................. هشتگرد دیجد شهر: یمورد مطالعه دیجد یشهرها یابی تیهو تیوضع سنجش

 245 .................... یشهر تیریمد در مشارکت با تهران 74 منطقه شهروندان یتوانمندساز رابطه یبررس

 247 .............................................................. محله بر دیتأک با یرانیا -یماسال شهر در تعلق حس گاهیجا

 244 ..................... رانیا اقتصاد در یاسالم یشورا و ها یشهردار بخش  گاهیجا و نقش نییتع و یبررس

 244 .......................................................................................................................... پروژه تیریمد کردیرو

 راتییتغ با متناسب یشهر درون یلیر سامانه به یشهر رانیمد نگرش رییدرتغ رسانه نقش یبررس
 242 ................................................................................................................................... یشناخت تیجمع

 244 .................................................................... یشهردار یچابک یها تیقابل یابیارز جهت ییالگو ارائه

 244 ............................................................. شهر تیریمد یها سامانه عملکرد بر یبریسا داتیتهد نقش

 244 ............... یسازمان یوتعال یشغل تیرضا یاراست در کارکنان و رانیمد یتیشخص یها پیت یهمسان

 یشهردار کارکنان: یمورد مطالعه آنها یامدهایپ و یسازمان تیهو بر گرا تحول یرهبر ریتاث یبررس
 244 .................................................................................................................................... تهران 4 منطقه

 244 .......................................... ها یشهردار یدعاو کاهش در آن کارکرد و یشهر حقوق یمبان یبررس

 245 ........................................... سئول و سیپار استانبول، و،یتوک یشهرها کالن یشهر تیریمد نیقوان

 247 .................. 47 قرن در یشهروند حقوق مطالبات تحقق در یدولت ریغ مستقل یمدن ینهادها نقش



رشت شهرستان ینشان آتش سازمان کارکنان یشغل عملکرد و رانیمد یارتباط یها مهارت نیب رابطه
 ............................................................................................................................................................. 244 

 244 ........................................................................ یکیالکترون - یادار یها مجتمع جادیا یمطالعات امور

 هیارا عیتجم خدمات هیارا هنگام در منتخب خدمات انتخاب منظور به کشور یدولت خدمات یبند تیاولو
 244 ................................................................................................................................................. خدمات

 244 ....................................................... شهر یها سازمان در BYOD یمتدولوژ یساز ادهیپ و یطراح

( BSC/DEA/)زنمتوا یازیامت کارت یبیترک کردیرو با کیالکترون خدمات دفاتر عملکرد یابیارز
 244 ...................................................................... تهران یشهردار یمورد مطالعه ها داده یپوشش لیتحل

 244 .............................................................. محالت یاریشورا عملکرد بر موثر عوامل سنجش و یابیارز

 244 .......... مشهد شهر 2 منطقه یشهردار کارمندان عملکرد با یسازمان یشهروند رفتار ی رابطه یبررس

 455 ............................................................ یدگرگون و یتکنولوژ شرفتیپ ،یزندگ نینو یفضاها یبررس

تهران شهر: مطالعه مورد دهیچیپ و پرتنوع یشهرها اداره یبرا یعموم یگذار یمش خط یها یژگیو
 ............................................................................................................................................................. 457 

 454 یشهر تیریمد در یچابک شاخص یمبنا بر "چابک یشهر تیریمد" سامانه یساز ادهیپ و یطراح

 یشهر مناطق در یبزهکار لیتحل: مطالعه مورد یشهر یزیر برنامه در نینو یها یفناور کاربرد
 454 .......................................... ییایجغراف اطالعات یهاسامانه از استفاده با( تهران شهر یمرکز بخش)

 452 ....................................................................... جهان و رانیا در محله تیریمد یالگو یقیتطب مطالعه

 454 .............................................................................................................................................. ها نامه انیپا

 454 ........................................................ تهران 74 منطقه یشهر معابر یبازساز یتیریمد یالگو یطراح

 454 ........................................................ یشهر مناطق یداریپا در یشهر خوب ییحکمروا نقش یبررس

 یبند تیاولو و یشهر مزاحم مشاغل انتقال و یسامانده در تهران 74 منطقه یشهردار عملکرد یابیارز
 454 ....................................................................................................................................... یبعد اقدامات

 475 ............................................................................ یشهر تیریمد در کنترل و نظارت یقیتطب یبررس

 477 ....................................................... تهران یشهر تیریمد حوزه در ینیکارآفر یها فرصت ییشناسا

 474 .................................................................................... شهروندان اعتماد بر محور محله تیریمد ریتاث

 474 ..................................................................................................................................................... ها کتاب

 472 .......................................................................................... یشهر تیریمد کتاب یجلد سه همجموع

 474 ................................................................................................................................... یپژوهش یها طرح

 75 منطقه یشهردار سطح در منطقه و هیناح ، محله اسیمق یها پارک یابی مکان و یسنج امکان
 474 ................................................................................................................................................... مشهد

 474 .................... شهروندان نظرات و شده ارائه خدمات بر یمبتن ینواح عملکرد یابیارز چارچوب نیتدو

 474 ..................... راهکار ارائه و 7444 سال از شش منطقه در یمحور هیناح طرح یبشناسیآس و مطالعه



 574 ........................................................ یشهر یاجتماع روابط و ناسباتفصل ششم: م

 444 ...................................................................................................................................................... مقاالت

 444 .......................................................................... داریپا توسعه ینهاد و یاجتماع یها تیظرف سهیمقا

 442 ............................................................ یاجتماع عدالت منظر از یشهر خدمات عیتوز ییفضا لیتحل

 444 ...................................................................... یاجتماع عدالت منظر از یشهر خدمات ییفضا لیتحل

 444 ................................................................ تهران یشهردار یشهر توسعه یها پروژه یفرهنگ یابیارز

 444 ..............................................آن از یریشگیپ و جرم بروز در نوجوانان یجسمان-یروان بهداشت ریتاث

 درون یعموم نقل و حمل رانندگان در خشونت عالئم برکاهش خشم کنترل آموزش ریتأث یبررس
 444 .................................................................................................................................................. یشهر

 444 ................................................................................... یشهر هیاثاث به یرسان بیبرآس سمیوندال نقش

 74 منطقه: یمورد مطالعه یبزهکار ییفضا یالگوها یریشکلگ در یشهر یاراض یکاربر ریتأث یبررس
 445 ................................................................................................................................... تهران یشهردار

 447 ........................................................................... آن از یریشگیپ و جرم بروز در خانواده عملکرد ریتاث

 444 ................... (یصفو ه دور) اصفهان یخیتار شهر در داریپا یاجتماع ی توسعه یها  یژگیو یبازشناس

دیجد شهر در تیهو جادیا دیجد یراهکارها یبررس! تیهو یب شهر میخوان یم د،یجد شهر میسینو یم
 ............................................................................................................................................................. 444 

 GIS .......................................................... 442 از استفاده با یشهر زیخ جرم یها کانون ییفضا لیتحل

 444 ...................................................... تهران شهر کالن یاجتماع توسعه در ییروستا زانیر برنامه نقش

 444 ................................................................... جرم وقوع زانیم یرو بر یشهر ساز و ساخت نحوه ریتاث

 444 .......................................... تهران 74 منطقه یاقتصاد یتوسعه در یاجتماع عالقه و مشارکت نقش

 444 ..... شهرونذان یاجتماع تعامالت بر آن ریتأث و اصفهان چهارباغ ابانیخ در یمدار ادهیپ زانیم یبررس

 هرچه مشارکت جهت شهروندان یمتقاعدساز و محور محله یاجتماع تیامن در یشهر تیریمد نقش
 444 ............................... یالملل نیب یها هینظر به ینگاه مین با تهران شهر تیامن دیتول ندیفرآ در شتریب

 شهر 74 منطقه یدولت مراکز در شاغل زنان: مطالعه مورد یزندگ تیفیک بر یفرهنگ هیسرما یبررس
 425 ................................................................................................................................................... تهران

 427 .................... شهر داریپا توسعه بر یمردم یها مشارکت و یخارج و یداخل گذاران هیسرما جذب ریتأث

 یشهردار یورزش یها مجموعه رانیمد یریگ میتصم یسبکها با یفرهنگ هوش نیب رابطه یبررس
 424 ................................................................................................................................................... تهران

 424 .............................................................................. یاعاجتم هیسرما شیافزا در یشهر تیریمد نقش

 422 ................................................................................................................................... یاجتماع هیسرما

 424 ................................................................ تهران شهر نانینش هیحاش یتوانمندساز و یاجتماع هیسرما

 424 ............................یاجتماع عدالت منظر از تهران کالنشهر مناطق یبرخوردار سطوح ییفضا لیتحل



 424 ............................................................. یضرور ریغ دهیپد ای الزام ;کالنشهرها در معکوس مهاجرت

 حسن، امامزاده محله: یمورد نمونه یشهر نابسامان یها بافت یارتقا در یاجتماع هیسرما لیتحل
 445 ............................................................................................................................................. 74 منطقه

یشهر قتمو مناظر به یده شکل در انیرانیا یمذهب مراسم راتییتغ از حاصل یذهن و ینیع راتیتأث
 ............................................................................................................................................................. 447 

 444 ......................................................................................... یشهروند فرهنگ ارتقا و یشهروند حقوق

 442 ......... نسیآ تیجود ی همکارانه مشارکت هینظر بر دیتاک با یمشارکت اتینظر تحوالت ریس یبررس

 444 ..................... یشهر یها محله در مساجد عملکرد بر یفرهنگ و یاجتماع یها مولفه نقش یابیارز

 444 .................تهران استان 4 منطقه یشهردار نسازما در کارکنان یتوانمندساز با یمیت کار نیب رابطه

 444 ....................................................................... یشهر متداول بحران چند با ییارویرو فرهنگ یبررس

 444 ........................................................... (CSR m)ها سازمان یاجتماع تیمسئول تیریمد یکاربردها

 444 .............................................................. تیجنس عدالت کردیرو بر ینگاه با ،یشهر یفضاها و زنان

 445 ............................................................................................ ییشکوفا و توسعه در یساز یتئور نقش

 447 ................................................................................................ یسازمان فرهنگ در یروندگ یاستراتژ

 444 ........................................................................................................................... یانسان شهر پود و تار

 444 ................................................................................ یشهر رامو در شهروندان یریپذ مشارکت موانع

 442 ........................................................................... هایشهردار مشارکت و یگذار هیسرما امور نامه وهیش

 444 ........................................................................................................... زمان فراخور به محله یبازشناس

 444 ................................................................................. د؟یگو یم چه از و ستیچ یشهر یشناس جامعه

 444 ......................................................................................... یشهر  تیریمد در داریپا توسعه انداز چشم

 444 ................................ یدار هیسرما و سمیالیسوس یفکر مکاتب در شهر یساختار و یعملکرد نییتب

 444 ........................................................... رانیا در یقوم یها مهاجرت و نامتوازن توسعه ییفضا لیتحل

 445 ........................................... یاسالم میتعال از ریتاث با ،یشهروند مشارکت یتقاار یراهکارها یبررس

 447 ............................................................................. شهروندان مشارکت زانیم با آموزش رابطه یبررس

 444 ............... رشت یشهردار یمورد یبررس یسازمان لتیفض با یعاجتما هیسرما رابطه نییتب و یبررس

 444 .......................................................... م یعموم یفضاها در یاجتماع تیامن یشناس بیآس و یبررس

 442 .............................................................................. یاسالم شهر یگفرهن یها مولفه یمحتوا لیتحل

 444 ................................................................ تهران یشهردار یشهر توسعه یها پروژه یفرهنگ یابیارز

 444 ............. (44-44 سال ده یط) تهران شهر در یمنیا خدمات تحول با یاجتماع عوامل رابطه یبررس

 444 ................................................. رشت یشهردار در یشهروند رفتار با یاجتماع هیسرما رابطه یبررس

 در یگذار هیسرما و مشارکت به گذاران هیسرما لیتما عدم بر موثر عوامل یبند تیاولو و ییشناسا
 444 ................................................................... رازیش یشهردار یخصوص -یعموم مشارکت یها پروژه



 در داریپا یشهر توسعه تحقق منظور به ینهاد و یاجتماع یساز تیظرف یها شاخص یقیتطب یبررس
 444 ........................................................................................................................ نیقزو و کرج یشهرها

 445 .................................................................. یررسمیغ یها سکونتگاه یبهساز در یاجتماع ینیکارآفر

: یپژوه مورد یشهر تیریمد یراهنما ارائه و محور محله تیریمد و یاجتماع هیسرما نیب رابطه نییتب
 447 ..................................................................................................... تهران یشهردار 47 منطقه 7 هیناح

 و ها یاستراتژ و مخدر مواد مصرف با یریپذ بیآس در تهران شهر انیدانشجو تیوضع لیتحل
 444 .......................(یشهر بهداشت و سالمت تیریمد ریمس در) ادیاعت از یریشگیپ در موثر یراهبردها

 444 ...................................................................................................رانیمد یارتقا یابیارز  کانون یطراح

 442 ......................................................... یشهر یها مکان یطراح در یعموم یها عرصه تیفیک یارتقا

 444 ............................................................................................ یمحل یها آرامستان یابیباز یریامکانپذ

 444 ....................................................................................................................... یشهر رسانه هنر، یباز

 444 .........................................................................یاسیس مشارکت بر یجمع رتباطا لیوسا ریتاث یبررس

 444 ....................................................................................... کوچک یشهر یفضاها در یاجتماع یزندگ

 یشهردار 4 منطقه 4 هیناح نشهروندا ازین با یشهردار یعمران یها پروژه ییهمسو زانیم ییشناسا
 445 ................................................................................................................................................... تهران

 447 ............................................................................................................. مقدس دفاع دانیم اِلمان طرح

 444 .................................................................................................. یشهر خدمات و یشهروند مشارکت

 444 ............................................................................... تنگناها و ها ضرورت راهکارها، ،یمردم مشارکت

 442 .................................................................یزندگ تیفیک به یابی دست در داریپا سبز یرهایمس نقش

 444 ..................................................................................................................................................... ها کتاب

 444 ................................................................................................................... یعموم مشارکت یراهنما

 444 ......................................... تهران شهر در یمذهب مجالس یطیمح غاتیتبل یمحتوا لیتحل و یبررس

 444 ... یشهروند فرهنگ رشیپذ بر( همساالن گروه و مدرسه ، خانواده)یریپذ جامعه عوامل اثر یبررس

 457 ....................................... یمحل سبز یفضاها و پارکها تیریمد در یمشارکت تیریمد یالگو یطراح

 ،4 هیناح وا،یش محله ثارگرانیا یورزش - یفرهنگ مجموعه زیتجه و احداث یاجتماع راتیتأث یابیارز
 454 .................................................................................................................. تهران یشهردار 72 منطقه

 454 ....................................................... تهران یشهردار 2 منطقه یساز رو ادهیپ یتماعاج اثرات یابیارز

 452 .................................................................................................................... یخیتار یبناها ینورپرداز

 454 ..................................................................................................................... یماریب ای حیتفر سم؛یوندال

 607 ..................................................................... یشهر یاقتصاد ناسباتفصل هفتم: م

 454 ...................................................................................................................................................... مقاالت



 یا شبکه لیتحل ندیفرا از استفاده با یراعتبا و یمال مؤسسات و ها بانک دیجد شعب یابیمکان
 454 ........................................................................................................................ (Fuzzy ANP)یفاز

 و یمال مراکز اسقرار یبند تیاولو در( تهران شهر گانه44 مناطق) یشهر مناطق یاقتصاد یبند رتبه
 ELECTRE III ... 475 و  ORESTE، MAPPAC شاخصه چند یها کیتکن از استفاده با یتجار

 از استفاده با یاعتبار و یمال موسسات و ها بانک شعب در خودپرداز یها دستگاه تعداد تیظرف یابیارز

(ANP) و (GCA)  تهران انقالب ابانیخ یفردوس دانیم تا انقالب دانیم واسط حد: یمورد مطالعه
 ............................................................................................................................................................. 477 

 474 ....................................................................................... رانیا در ها یشهردار و دولت یمال مناسبات

 472 .................................... (بافیقال تا یکرباسچ از) تهران یشهردار در یزیر بودجه تحول ریس یبررس

 474 .......................................................................................... شهر یاقتصاد توسعه در ها جشنواره نقش

 474 .........................................................................................داریپا توسعه جهت در یراهبرد سبز اقتصاد

 یبازارها یبرخ: یمورد مطالعه منطقه یاقتصاد درتوسعه رآنیوتأث یتجار مراکز یمعمار ساختار یبررس
 474 .......................................................................................................................................آباد افتی مبل

 474 .................................................................داریپا توسعه و ستیز  طیمح تیریمد در یاقتصاد یابزارها

 474 ................................................................................. ها یشهردار یمال نیتأم بر پسماند تیریمد ریتأث

 445 ............................................................ (DSS) یریگ میتصم یبانیپشت سامانه یساز ادهیپ و یطراح

 447 .............................................................................................یشهر داریپا توسعه و یگردشگر اقتصاد

 444 ................................................................. یشهر اقتصاد توسعه بر آن ریتاث و افزوده ارزش بر اتیمال

 یبرگزار در هایشهردار عمل یآزاد و یور بهره شیافزا بر "یاریاخت مناقصه" یحقوق نظام ریتأث
 444 .............................................................................................................................................. مناقصات

 442 .................................................................... کالنشهرها در هایشهردار درآمد شیافزا یراهکارها هیارا

 444 .................................. یادار و یمال تمرکز عدم نهیزم در توسعه حال در و شرفتهیپ کشور چند تجربه

 444 ............................................ یهنر اثر کی مثابه به یشهر یفضا به ینگرش  شهر، در هنر نشیآفر

 444 .............یشهردار مناطق در اطالعات یفناور از استفاده با یابیبازار یساز کپارچهی جادیا مدل ارائه

 یشهردار: طالعهم مورد یشهردار در تهایفعال یسپار برون یبرا یریگ میتصم مناسب چارچوب کی ارائه
 444 .................................................................................................................................................... رازیش
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 :توضيح
 

پژوهش و نوآوري شهري، هاي  برترينهاي ششمين جشنواره بين المللي  كتاب چكيده
كنندگان محترم در  اي است كه بر اساس اطالعات ارائه شده از سوي شركت مجموعه

ها و موارد  و ارائه شده است، بنابراين مسئوليت محتواي چكيده هنگام ثبت نام ويرايش
گروه ويراستاري تمام تالش . باشد فاقد چكيده تا حد زيادي بر عهده اين بزرگواران مي

خود را نموده تا با رعايت امانت تنها منعكس كننده اطالعات دريافتي باشد هرچند كه 
دهي به اين مجموعه  مالي را در فرآيند سامانها و برخي از اشتباهات احت توان كاستي نمي

حق مطلب در  كه داند، از بزرگواراني مركز مطالعات بر خود الزم مي. ناديده گرفت
خصوص زحمات آنان در اين كتاب انجام نگرفته، بخصوص واحدهايي كه به صورت 

 .مجموعه آثار در اين جشنواره شركت كرده اند، عذرخواهي نمايد
هاي بعدي  گيري از انتقادات سازنده و پيشنهادات شما بزرگوران در نوبت بهره با... شاا ان 

 . ها كاهش خواهد يافت كاستي
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 فناوری های نوین و شهر -

 شهر مجازی -

 جهانی شدن و شهر -

 روابط بین الملل و دیپلماسی شهری -

 برندینگ شهری -
 هرآینده پژوهی و ش -
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 مقاالت



  24 یزندگ دیشهر در مناسبات جد

 بلوغ آستانه تا تولد از: آلمر دیجد شهر

 ارباب پارسا

 :چکیده

 به حاضر، عصر دیجد یشهرها انیم در موفق و فرد به منحصر یها نمونه از یکی واقع به آلمر دیجد شهر

 که شهر نیا. است یسکونت یها نظام به یبخش تعادل هدف با شده یزیر برنامه شیپ از یها توسعه عنوان

 یم شینما به را یرشد و ییایپو سال، 25 از کمتر در است، گشته احداث آب بستر بر شده ایاح یاراض در

 و مرحله به مرحله توسعه. داد خواهد قرار هلند بزرگ شهر نیپنجم مقام در را آن گرید یچند تا که گذارد

 و مشارکت زین و اشتغال یها تیظرف ارتقاء به توجه مجزا، مهین یها هسته یشمار اساس بر شهر وستهیپ

 یبرا یمکان عنوان به شهر در مناسب ییفضا -یکالبد بستر ساختن فراهم با زمان هم یاجتماع یهمبستگ

 نیا شدن داریپد لیدال جمله از اطراف، یشهر ینواح با هدفمند و منسجم ارتباط یبرقرار نیچن هم و یزندگ

 .است رانشتاد یکالنشهر منطقه در شهر نافتی گاهیجا و ییایپو و رشد

 یشهر ییایپو  ،یشهر یزیر برنامه  ،آلمر دیجد شهرکلید واژه: 
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 یشهر یریپذ رقابت هیپا بر شهرها توسعه یزیر برنامه

 یرشاهوا مینس.یلیخل ژگانم

 جلب در شهرها رقابت رو نیا از. است شده ها انسان و ها هیسرما منابع، یجهان تحرک موجب یساز یجهان

 جادیا. است افتهی شدت مهم، یدادهایرو و استعدادها کنندگان، دیبازد کار، و کسب ه،یسرما تمرکز، توجه،

 شده لیتبد مرسوم کنش کی به شهر، یرقابت تیمز جادیا رمنظو به یراهبرد ابزار کی مثابه به یشهر برند

 در شهر نفوذ ای قدرت فرصت، و شود غیتبل فرهنگ و ،یزندگ وهیش محل، تیفیک خ،یتار قیطر نیا از تا است

 از یا گستره از که است شهر یبرا یتیهو جادیا یشهر یبرندساز دشوار راهبرد. ابدی شیافزا یرقابت طیمح

 شهر کی. است افتهی توسعه ها یمش خط و استیس اقتصاد، ،یشناس مردم خ،یتار رینظ یمفهوم یرهایمتغ

 مثال یبرا. است آن ساکنان از شده ادراک یدرون یارزشها ای خاص ییشناسا قابل یپندارها یدارا اغلب

 ،یشهر یساز برند. شود یم شناخته بودن مدرن به ویتوک و ،ییایپو و تنوع به ورکیوین ،یمعمار به النیم

 را شهر یمحور ارزش است قادر که است یابزار و دهدیم ینشدن فراموش یتیهو شهر به که است یراهبرد

 در شهیر که است مواجه یبزرگ چالش با یشهر یبرندساز انداز، چشم نیتدو همچون.  کند منتقل سرعت به

 گروه عالئق است ممکن و ندستین ملموس همواره که دارد متنوع یها ارزش از یتیهو نمودن برجسته و خلق

 از که دارد، یمختلف یفیتعار یشهر برند مختلف، منابع در. دهند شینما را شهر در یاجتماع مختلف یها

 انیمشتر جذب به که آنچه انجام مفهوم به نمودن، برند: دیرس یفیتعر نیچن به توان یم شانیبند جمع

 شده برند شهر است، کند، یم کمک یمیقد انیمشتر ظحف و دیجد...(  و شاغالن گذاران، هیسرما ن،یساکن)

 . است..  و ریتصو ارزش، فرد، به منحصر یژگیو نه،یشیپ ای داستان داشتن جمله، از هایی یژگیو یدارا

 رقابت پذیری  ، جهانی شدن :کلید واژه
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 یرانیا یشهرها تا یاسالم اصول از

 زاده لنیز ستاره

 :چکیده

 عوامل از متاثر یها یگوناگون تمام از گذشته که است یاسالم یارزشها انعکاس منزله به یاسالم شهر

 محمد زمان از. مومن فرد لقااهلل به حصول و یزندگ یبرا یظرف و است واحد یمانیا در غرق ،یعیطب

 بوده دارا را یشهر یژگیو ضرورتا یاسالم تمدن و است شتهدا شهرها در شهیر اسالم یاستوار(ص)یمصطف

 مورد که یاصول یشناس باز. دارد ییها زآموزهین اسالم هیپا بر شهر ساخت جهت اسالم لیدل نیهم به. است

 شهر مفهوم مجدد تبلور در تواند یم آنها هیاول لیاص و یخیتار ریس وتداوم است قرآن ژهیو وبه اسالم دیتاک

 میکر قرآن همچون یمعتبر اسناد و متون در کنکاش با است شده تالش مقاله نیا در. باشد هگشارا یاسالم

 قالب در ها آموزه نیا تایونها. است یلیفراتحل و یمرور قیتحق نیا روش. کند استخراج را ییها آموزه نیچن

 و ینیع نمود و شوند یم یبند دسته یکالبد و یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع ابعاد در و اسالم یاساس اصول

 .رندیگ یم  قرار یواکاو مورد اسالم ظهور از پس یرانیا یشهرها در ها آموزه نیا یکالبد

 اسالم فرهنگ یحکم یمبان ،یرانیا شهر ،یاسالم یشهرسازکلید واژه: 
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 یمجاز یهرهاش یبررس

 یسپاه یعبدالصم

 :چکیده

 مورد یمجاز شهر نمونه چهار. شود یم پرداخته آنها یدرون روابط و یمجاز یشهرها سهیمقا به مقاله نیا در

 یشهرها نیا از کدام هر.  ییکایآمر یشهرها مجموعه و وتریک ، ینکیهلس ، آمستردام: از عبارتند یبررس

 ارتباط  یبرقرار ،یکیالکترون تجارت:از عبارتند اهداف نیا که دهند یم قرار مدنظر را یمتفاوت دافاه یمجاز

 به  یوابستگ یمجاز یفضا در شهرها نیا مختلف خدمات. جامعه افراد لهیوس به یمجاز یفضا در یعموم

 .اند شده یطراح آن اساس بر که دارد  یستمیس متفاوت یها برنامه

 نترنتیا -یمجاز -شهرکلید واژه: 
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 شهر یفضا یساز جذاب در یارتباط نینو یها یآور فن نقش

 یاریشهر عباس

 :چکیده

 نیا در. است شده مطرح سوم هزاره توسعه و تحول محور نیتر عمده عنوان به یارتباط نینو یها یفناور

 یاطالعات و یارتباط نینو یها ساخت ریز ظهور و یشهر یفضا مفهوم تحول بواسطه زین شهر عرصه

 است، یشهر طیمح یها عرصه  همه بر ها یفناور نیا ریتاث انگرینما ها یبررس و مطالعات. شود یم متحول

 یضرور جوامع رونق و ییشکوفا یبرا سال طول تمام در شهر یعموم یفضاها و ها مکان ساختن جذاب

 و بودن منظوره چند خواستار مردم عموم که دهد یم نشان یطیمح ستیز و یشهر یها پژوهش. ستا

 و یشهر یفضاها مدرن یطراح. هستند شهر یفضا شتریب هرچه یساز بایز و یشهر تجهزات بودن مدرن

 در ندهنیب هر یبرا را بایز ییها خاطره آورند، یم وجود به را شهر هر ریتصو که یبصر عناصر یریگ شکل

 یساز جذاب در یارتباط نینو یها یفناور ریتاث و نقش یبررس درصدد مقاله نیا در. گذارند یم یباق ذهن

 هیرو ادراک، از یبخش یا رسانه ییبازنما و یآور فن آن در که ییها روش. میهست یشهر یعموم یفضاها

 .شود یم یشهر یزندگ سبک و

 یارتباط نینو یها یآور فن -ارتباطات -ییشهرگرا  کلید واژه:
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 دیتول بانیپشت شرفتهیپ خدمات یشرکت یایجغراف

 تهران کالنشهر: یمورد پژوهش

 این یتوکل لهیجم یصراف مظفر یمحمد رضایعل

 :چکیده

 رامونیپ یها هینظر به و کند یم فیتعر را(   APS) "دیتول بانیپشت شرفتۀیپ خدمات" ابتدا در مقاله نیا

 گانه 44 مناطق در را تهران APS یشرکت یایجغراف سپس. پردازد یم APS ییفضا رفتار و کارکرد

 4555 حدود از. کند یم لیتحل ،یجهان یشهر شبکۀ در کالنشهر یفرامل گاهیجا نییتب هدف با ،یشهردار

 نیا یها افتهی. دهد یم قرار مصاحبه و یپرسشگر مورد را نمونه 455خدمات، نیا دهندۀ ارائه شرکت

 رانیا در دیتول بانیپشت خدمات تیریمد و یفرمانده مرکز تهران، کالنشهر -7: که دهد یم نشان پژوهش

 شهر هنوز و است برخوردار یفیضع گاهیجا از ، APS واسطۀ به یجهان یوندهایپ نظر از تهران -4 است

 اقتصاد یمبنا بر را یدیجد یایجغراف APS خدمات ،ییفضا سازمان نظر از -4 شود ینم محسوب یجهان

 . "تهران کالنشهر یشرکت خدمات کانون": از است عبارت آن و است داده شکل یشرکت

 تهران کالنشهر ،شرفتۀیپ ماتخد ،یجهان یشهرها  کلید واژه:
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 اطالعات یفناور یها سیسرو یبانیپشت در نهیهز

 یغالم دیمج

 :چکیده

 است الزم زین وابسته عیصنا و است شیافزا حال در یتوجه قابل صورت به یتکنولوژ شرفتیپ سرعت امروزه

 دیبا دارد قرار عیصنا هیبق ساخت ریز که زین وارتباطات اطالعات یفناور صنعت. سازند  هماهنگ آن با را خود

 همواره یتکنولوژ شرفتیپ. کند حرکت یشتریب  تیحساس  و دقت با عیصنا شتاب و توسعه ارکان عنوان به

 یا برنامه  است الزم نیابرابن .  بود خواهد همراه متعارف ریغ  یها نهیهز با که داشت خواهد ازین یراتییتغ

 نیا به. گردد نیتدو آن ی ها نهیهز تیریمد نیهمچن و آن به دنیبخش شتاب و انسجام جهت هوشمندانه

 حفظ یبرا که یوجوه نیمهمتر از یکی. بود خواهد مهم ابعاد تمام در وحرکت یزیر برنامه وهیش بیترت 

 پس مقاله نیا در   . است آن حفظ و یمشتر تیرضا بجل دارد تیاهم آن گسترش  و اطالعات یفناور اعتبار

 یفناور خدمات تیریمد چوب چهار از استفاده با خدمات یبانیپشت ازین مورد یتهایفعال و ها ندیفرا فیتعر از

 روش از استفاده با و شود یم نیتدو(   TPM ) ناب راتیتعم و ینگهدار مدل و      ITIL v3.0    اطالعات 

 و کند یم برقرار ها نهیهز با یمشتر انتظار مورد تیفیک ارتباط یبرا یمدل   (BSC)   متوازن یازیامت کارت

        . دینما حفظ یقبول قابل سطح در را نهیهز ، یمشتر  انتظار کنترل با دینما تالش

 چوب چهار ،اطالعات یفناور ،سیسرو یبانیپشت ، نهیهزکلید واژه: 
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 71مجازی در توسعه اقتصادی منطقه  محلهاهمیت طراحی و اجرای طرح 

 مطالعه موردی: بازار مبل ایران

 نویسنده: مهدی یسری

 چکیده:

شهرداری تهران و  74قه با توجه به نقش محوری بازار کسب و کار و تجارت در نگرش  اقتصادی به منط

وجود برخی از اماکن شاخص اقتصادی چون بازار مبل ایران و بازار پوشاک و غیره در این منطقه ، و  نیز 

آشنایی پژوهشگر این مقاله با طرح محله مجازی، این تحقیق بر مبنای بررسی جنبه های تاثیر گذار این طرح 

ی و انجام بررسی هایی جهت ارزیابی تاثیرات مثبت طراحی در توسعه اقتصادی محله، با روش  پژوهش میدان

و اجرای  طرح شبیه ساز محله مجازی  در محله مورد نظر و نیز آماده ساختن بخشی از این طرح و ارائه آن 

و  7444به صورت راهکار اجرایی به شهرداری تهران ،انجام گرفته است.زمان پژوهش آذر و دی ماه سال 

مبل ایران واقع در محله یافت آباد می باشد . با انجام طرح فوق الذکر، امکان دید سه بعدی  مورد مطالعه بازار

اماکن تجاری و فروشگاههای موجود در این بازار وانجام خرید مجازی  و تعیین موقعیت مکانی و نحوه 

ی تعاملی، دسترسی به محل  مورد نظر در محیط این شبیه ساز منعکس شده و مانند یک دفترچه راهنما

امکان شناسایی قسمت های مختلف بازار را فراهم می کند و نهایتا این طرح قابل بسط و اجرا در سطح محله 

 ای و منطقه ای و با رویکرد های گوناگون می باشد.

 شهرداری تهران 74، منطقه اقتصادی، توسعه ، طرح محله مجازیکلید واژه: شبیه سازی سه بعدی
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 جهانی شدن و شهر

  محمد عطاری

 چکیده

جهانی  گرفته، قرار توجه مورد گذشته دهه چند که مباحث برانگیزترین بحث و ترین پردامنه از یکی شک بی

 گسترش سرعت به و پیچیده است یا شبکه است، نهفته مدرن فرهنگ ذات در شدن جهانی است؛ شدن

 که معتقدند گروهی اگرچه رود؛ می شمار به مدرن زندگی وجه که متقابل یها وابستگی و پیوندها یابنده از

 .است داشته وجود بشر تاریخ یابتدا پیوند از این

 بر حاکم جغرافیایی یبندها و قید آن در که یاپو اجتماعی روند و جریان یک عنوان به را شدن جهانی اگر

 به نتوان رگدی شاید بگیریم، نظر در است شده تضعیف...و فرهنگی و یاقتصاد اجتماعی، روابط سیاسی،

 حفظ با) جوامع ارتباطات افزایش پدیده این در که آنجا از اما. پرداخت شهرها بر آن تأثیر تشریح به سادگی

 می مطرح دیگر جوامع بر یتأثیرگذار امکان افزایش و یکدیگر با ی(ا طقهمن -اصلی فرهنگی خصوصیات

 .شود می احساس راحتی به این مورد در بحث لزوم شود،

ارائه  بر سعی نخست لذا .باشد می آن بر شدن جهانی پدیده تأثیر و شهر ساختار بررسی هدف مقاله این در

 تقریبی آغاز به توجه با سپس .باشد می آن علمی یها خاستگاه و ها زمینه و شدن جهانی پدیده بر تحلیلی

 در و گردد می ارائه اطالعات عصر سپس و مدرن دوران در شهرنشینی و شهر از تعریفی شدن، روند جهانی

 ارائه در شهر نقش همچنین و فضایی ساختار تغییرات و شدن جهانی یسو به شهرها تحول نهایت نحوه

 .گیرد می قرار بررسی مورد جهانی یعملکردها
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 انهیخاورم منطقه یشهرها و شدن یجهان

 موحد یعل، یشماع یعل، انیمحمد نیحس

 :چکیده

Throughout the history, cities, from city states of the ancient Greece to the 

Islamic cities and the cities of the middle ages have been related to each other 

and have always been the origin of the changes of human societies. The main 

instances of communications and transformations can be witnessed in Islamic 

cities, such as Mecca, Baghdad, Basra, Isfahan, Cordova, and Cairo during the 

eighth to tenth centuries A.D. when they were involved in major, and mostly, 

global processes. The Middle East, after a long period of decline, is now the 

arena of globalization, and its cities are entering into the process of 

globalization and are increasingly connecting to the network of global cities. 

Keywords: Islamic city, Globalization, Middle East, Global city 
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 یشهر توسعه ندهیآ و هوشمند یشهرها

Navid Kamali 

 :چکیده

Sustainable Urban Development in Iran and other developing countries is a 

defining feature of the 21th century. In Fact about 90% of global urban growth 

now takes place in developing countries, and, between 2000 and 2030, the 

entire built-up urban area in developing countries is projected to triple. Urban 

Development has enabled economic growth and innovation across all regions, 

currently accounting for 3-quarters of global economic production. At the same 

time, urbanization has also contributed to environmental and socioeconomic 

challenges, including climate change, pollution, congestion, and the rapid 

growth of slums. Global Urbanization and expansion poses a fundamental 

challenge and opportunity for Future cities, nations, and the international 

development community. It sets forth before us a once-in-a life time opportunity 

to plan, develop, build, and manage cities that are simultaneously more 

ecologically and economically sustainable. This Research paper provides an 

Overview to Modern Urban Development planning practices to be further 

developed in the light of both the emergence of the Knowledge or Smart society 

and in particular the impact of information and communications technology 

(ICT), on spatial change. The ways in which urban and regional planning 

practices may best be altered in this regard is also addressed  .  

Keywords: Smart City, urban Development, knowledge Society 
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 7141 افق رانیا در ینیشهرنش و هوشمند شهر

 یکمال دینو

 :چکیده

 جهان سطح در یشهر یزیر برنامه و ایجغراف عرصه پژوهشگران و محققان تالش ، گذشته دهه دو طول در

 رایز است بوده شهرها کالن و شهرها قالب در یانسان اجتماعات داریپا توسعه یکارها راه توسعه و کشف بر

 گشته فیتعر جهان در ینینش شهر توسعه عصر یالدیم 47 قرن نیشهرنش تیجمع سابقه یب رشد لیبدل

 و یکالنشهرها از یا مجموعه یریگ شکل شاهد ریاخ دهه سه  طول در توسعه حال در یکشورها.  است

 رشد% 45 از شیب 4545 تا 4555 یسالها یط شود یم ینیب شیپ که یبطور است بوده دیجد یشهرها

 و یعیطب منابع کمبود متاسفانه رو نیا از.  باشد توسعه حال در یکشورها به مربوط ینیشن شهر یجهان

 طیمح یآلودگ و تیجمع هیرو یب رشد با همزمان رانیا و انهیخاورم منطقه در یپ در یپ یها یخشکسال

 یراهبرد سند.  است نموده مطرح منطقه در یانسان جوامع اتیح ادامه  یبرا را یا بالقوه داتیتهد ستیز

 توسعه و شگامیپ ، الگو یکشور را رانیا ساله ستیب افق کی در رانیا یاسالم یجمهور 7252 انداز چشم

 دست لذا داند یم یا منطقه اول گاهیجا یدارا و  یاجتماع عدالت و ینید یساالر مردم بر دیتاک با افتهی

 از بود خواهد رانیا ملت یاجتماع یها هیسرما به شدن قائل تیاهم و توجه بر یمبتن گاهیجا نیا به افتنی

 منابع یها تیمحدود به نظر با و تیجمع رشد شیافزا بر یمبتن یاسالم نظام یاستهایس به توجه با رو نیا

 در لذا.  شود گرفته بکار شهر توسعه هوشمندانه و مبتکرانه یکردیرو یستیبا کشور یطیمح ستیز و یعیطب

 هوشمند شهر مفهوم قالب در یشهر داریپا توسعه نوآورانه یالگو نییتب و فیتعر با است شده یسع  مقاله نیا

(Smart City )محور دانش شهر و (Knowledge Base City )از یریشگیپ و مقابله یالگوها انیب به 

 . شود پرداخته 7252 افق رانیا در ینینش شهر توسعه روند در یطیمح ستیز و یاجتماع داتیتهد

 یشهر تیریمد ، یشهر یزیر برنامه ، وشمنده شهرکلید واژه: 
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 تیریمد قیطر از تهران کالنشهر یاقتصاد گاهیجا یارتقا یراهبردها ارائه و یبررس

 کار و کسب حوزه در کیاستراتژ

 انیکاظم مرضاغال دکتر -یازخانین سمانه

 :چکیده

 ی،اجتماعیاقتصاد توسعه و دیتول ،ییایپو یها کانون به عمالً کالنشهرها، ای بزرگ یشهرها امروز جهان در

 هنوز هست،اما زین یجهان یجهات از و است شهر کالن  که نیا وجود با تهران.اند شده لیمعاصرتبد جهان

 طیمح بهبود امروزه.  آورد شمار به شهرها جهان جزو یدار هیسرما اقتصاد فشرده شبکه نظر از را  آن توان ینم

 نظران، صاحب یبرخ دید از. ردگی یم قرار نظر مد یاقتصاد شده شناخته راهبرد کی عنوان به کار و کسب

 یراهبرد ییالگو افتنی یپ در پژوهش نیا است؛ یساز یخصوص راهبرد ازنی شیپ یحت و مکمل راهبرد، نیا

 بهبود در بتوانند است، گسترش و یگذار هیسرما مستعد با و یبوم منبع کی که «ینوآور» بر یمتک که است

 از نهیبه استفاده پژوهش نیا جینتا از حاصل یراهبرد یالگو در. باشند موثر تهران کار و کسب یفضا

 ینظارتها ن،یقوان ،اصالحیعموم لبهمطا)نرم یابزارها یارتقا کمک با اند شده جادیا تاکنون که یامکانات

 و مراکزرشد روزافزون بررشد دیتأک نیگزیجا را( نوآورانه محصوالت دیخر بازار و یاقتصاد نفع جادیا ،درونی

 .است کرده یقانون مفاد شیافزا ،ینوآور

 کار، و کسب یافض بهبود ،تهران کالنشهر ،شدن یجهانکلید واژه: 
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 یخارج تجارت حجم بر دیتاک با شدن یجهان ندیفرا در تهران

 پور قهرمان دالیم -یضرغام دیسع

 :چکیده

 شوند چرخه نیا ردوا تا هستند تالش در زانیر برنامه و یشهر رانیمد است حاضر عصر تیواقع شدن یجهان

 ریتاث زانیم مختلف، های شاخص به توجه با یجهان یشهرها کالن گردند  مند بهر آن مثبت اثرات از و

 شبکه در تهران کالنشهر گاهیجا یبررس  به میبران راستا نیا در. دادند ارتقا ندیفرا نیا در را خود یگذار

 روش با که است یالملل نیب تجارت حجم پژوهش نیا در یبرس مورد شاخص میبپرداز یجهان یشهرها

 یجهان ندیفرا در تهران کالنشهر نقش و گاهیجا یبررس  به ارقام و آمار از استفاده و یلیتحل - یفیتوص

 نتوانسته تهران  که دهد یم نشان یالملل نیب تجارت حجم شاخص اساس بر آمده بدست جینتا. میا پرداخته

 یها شهر هیحاش در را تهران4554 سال در لوریت که همانگونه و ردیبگ قرار یجهان یها شهر گروه در است

 های انیبن تیتقو مانند ییشنهادهایپ راستا نیا در. کند یم دییتا را امر نیا زین حاضر قیتحق ندیب یم یجهان

 .است شده پرداخته تهران شهر کالن یلهایپتانس از استفاده و یشهر اقتصاد

 یخارج تجارت حجم ،تهران کالنشهر ،صاداقت شدن یجهانکلید واژه: 
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 یجهان اقتصاد ریمس در شهرها کالن توسعه

 یمنتظر رسول

 :چکیده

 برده نام  «غالب گفتمان» نعنوا به آن از که است کمیو ستیب قرن یهایژگیو نیبارزتر از یکی شدن یجهان

 ،یاسیس ،یاقتصاد یها تیفعال دیتشد یعبارت به و گسترش و بسط توان یم را شدن یجهان. شود یم

 ها تیفعال نیا نمود که دانست مکان - زمان یفشردگ ینوع با توام جهان سراسر در یفرهنگ و یاجتماع

 نیبد شهرها و شدن یجهان نیب رابطه.  است کرده ظهور و بروز یجهان اقتصاد عنوان با اقتصاد درحوزه

 روابط ظرف شهرها گر،ید طرف از و افتد یم اتفاق کالنشهرها در شدن یجهان طرف، کی از که است صورت

 است وکالنشهر شدن یجهان تیوضع باب در تأمل حاضر، نوشتار یاصل هدف. هستند شدن یجهان وتعامالت

.   قراردهد یبررس مورد کالنشهرها توسعه بر آن ریتأث و یاقتصاد عدب در را شدن یجهان یندهایفرا یچگونگ تا

 توسعه تحوالت اساس نیا بر ، است موضوع نیا یبررس صدد در یاسناد و یفیتوص روش با مقاله نیا

 به یجهان اقتصاد کهیبطور شده لیتحل یدار هیسرما خاص طور به و یاقتصاد تحوالت با ارتباط در یشهر

 یب یدار هیسرما به افتهی سازمان یدار هیسرما از یدار هیسرما تحول جهینت شدن یجهان رزبا یژگیو عنوان

 اقتصاد  و شدن یجهان.  است بوده مکان و زمان روزافزون یفشردگ و ارتباطات شگرف توسعه سازمان،

 یها رچوبچا ، ارتباطات و اطالعات یفناور ریتأث تحت بعد به 7445 دهه از یقبل نهیشیپ وجود با یجهان

. است داشته یریچشمگ توسعه الملل نیب تجارت ،یتیمل چند های شرکت گسترش ،یجهان دیجد های نظم

 هر است، زمان نیا از  یجهان اقتصاد و شدن یجهان با کالنشهرها توسعه رابطه بر حاضر قیتحق دیتأک لذا

 .بود دنخواه قبل یها دوره در فوق تحوالت ریتأث ینف یمعنا به یبررس نیا چند

 کالنشهرها توسعه ، یجهان اقتصاد ،شدن یجهانکلید واژه: 
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 یشهر کیالکترون خدمات ارائه سال 74 یبررس

 یکمال دینو

 :چکیده

 آورد دست نیمهمتر جمله از. باشد یم کمی و ستیب قرن آورد دست نیمهمتر ، ارتباطات و اطالعات یفناور

 داد کردن تر نهیهز کم و آسان و اطالعات تبادل زانیم شیافزا ، محاسبات انجام کاهش یتکنولوژ نیا یها

 امر نیهم و است شده مردم با ادارات و ها سازمان نیماب یف تعامالت زانیم شیافزا باعث که است ا ستد و

 به یادار روزمره مطالبات یریگیپ یبرا مردم عموم یشهر درون یها مدآ و رفت زانیم تا شده سبب

 بر عالوه تا است شده سبب مشهد در یاجتماع یزندگ یها نهیهز کاهش.  ابدی کاهش خود زانیم نیکمتر

 لذا شود فراهم ینینش شهر یها نهیهز کاهش یبرا الزم یها نهیزم ، شهروندان یمند تیرضا شیافزا

 و لیتحل هدف با مقاله نیا.    شود یم فیتوص مطلوب شهر به یاجتماع یدلبستگ بیضر مشهد در امروزه

 ارائه به مشهد کیالکترون شهر پروژه آغاز از دهه کی طول در که یشهر خدمات یها سیسرو زیآنال

 است افتهی نگارش اند پرداخته شهروندان به سیسرو

 یشهر خدمات ، یشهر تیریمد ، کیالکترون شهرکلید واژه: 
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 یشهر برند از مناسب موضع جادیا بر نیآنال یابیبازار نقش یبررس

 فرد یقربان بهنام  - یمزدآباد ییطباطبا محسن دیس

 :چکیده

 امر نیا از زین یابیبازار که باشد یم انکار قابل ریغ یامر امور یتمام به یکیالکترون یها ستمیس ورود امروزه

 شیافزا باعث مختلف جهات از تواند یم ، گردشگران انیم در یابیبازار نوع نیا ورود. باشد ینم یمستثن

 مختلف یها لکانا نقش تا است نیا بر یسع قیتحق نیا در. گردد خاص یا منطقه در گردشگر جذب

 .ردیگ قرار یبررس مورد یشهر برند از مناسب موضع جادیا بر نیآنال یابیبازار

 یابی موضع ، نیآنال یابیبازار ، یشهر برندکلید واژه: 
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در  ییفضا یرنابراب و یختع تاج پوشش دریتوز یشهر: الگو یاسیس یشناس بو م یها ستهیبا

 شهر تهران

 نژاد یحسین حاتم، حسن افراخته، محمد سلیمانی، ین کرمیالد جتا

 چکیده:

 جادی، با ایک چرخه بازخوردیشود که اغلب در یمحسوب م  ید اجتماعیتول یسبز، نوع یع نابرابر فضایتوز

اعمال  یدرون شهر یها ید نابرابریط و تشدیت محیفیط بوم شناسانه نامتوازن، نقش خود را بر کیشرا

 کند . یم

 ی)فضا یمسکون یها یواقع در عرصه کاربر یپراکنش تاج پوشش درخت یل الگویهدف مقاله حاضر تحل

در شهر تهران است. مقاله  یط زندگیت محیفیک یرابرعوامل مؤثر در ناب یی( به منظور شناسایخصوص سبز

شهر،  یاسیس یرد. از منظر بو مشناسیگیشهر بهره م  یاسیس یافت بوم شناسیاز ره یلحاظ نظر حاضر به

روند که تجسم و تحول آنها متأثر  یبه شمار م یدات اجتماعیتول یسبز، نوع یجمله فضا و از یعناصر شهر

پژوهش  یق نوعین تحقیحاکم بر جامعه است. بعالوه ا یو خصوص یت عمومیالکم ی،الگو یاسیاز اقتصاد س

ل آنها، از فنون سنجش یاز و تحلیمورد ن ییایجغراف یگاه داده هایه پایته یشود. برا یم محسوب یهمبستگ

ع تاج پو شش یدهد که توز یق نشان میج تحقیاستفاده شده است. نتا یآمار لیتحل یاز دور و روش ها

و  یت به روابط متعامل تاج پوشش درختین با عناینامتوازن است. همچن در شهر تهران، نابرابر و یدرخت

 یر شاخص هایبا سا یاهیارزش شاخص متوسط پوشش گ یدرون ی، همبستگیشهر یط زندگیت محیفیک

ل یتحلدر شهر تهران، در چارچوب  ییفضا یها یموثردر نابرابر یو کالبد ی، اجتماعی، اقتصادیکیاکولوژ

، "یکیاکولوژ -یعوامل اقتصاد"نشان دهنده آن است که  ل مذکوریج تحلیمورد توجه قرار گرفت. نتا یعامل

تراکم خانوار در "، "یت سازه و بافت شهریفیک" ،"ت سکونت  یفیو ک یاستقرار اقشار اجتماع  یالگو"

ن نقش را در یشتریب بیرت، به ت"ندهیآال یها یت و کاربر  یتمرکز و تراکم جمع"و  "یواحد مسکون

 در شهر تهران دارند. ییفضا ینابرابر یآشکارساز

( NDVI) پوشش ، شاخص نرمال شدهییفضا ی، نابرابرشهر یاسیس ی، بوم شناسیسبز شهر یفضا  :یدیکل یواژه ها

 یاهیگ
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 اصفهان یعباس چهارباغ یخیتار محور در «ییشهروندگرا» نینو مفهوم یبررس

 پورمختار احمد

 :چکیده

 ییشهروندگرا مفهوم ن،ینو یشناس جامعه ظهور با زین و یاسیس-یاجتماع تحوالت فراخور به معاصر دوران در

 در شهروندان مشارکت و ییشهروندگرا که یتیاهم به توجه با. است افتهی یا تازه تبلور یمدارشهروند ای

 یشهر داریپا توسعه و یاجتماع داریپا توسعه مباحث چهارچوب در یشهر یفضاها و شهر توسعه و یطراح

. است گرفته قرار حوزه نیا پژوهشگران و یشهر طراحان معماران، ۀجامع توجه مورد امروزه مقوله نیا دارد،

 و یماد یازهاین و یانسان اسیمق یمبنا بر یادیز حدود تا رانیا یسنت یشهرها اغلب در یشهر یفضاها

 یعیطب و یفرهنگ ،یخیتار یبسترها با یمناسب انطباق و ارتباط در و اند گرفته شکل مردم یبوم یمعنو

 امروزه که یشهر یفضاها در ییدگراشهرون یها یژگیو و اصول از یاریبس که گفت توان یم. باشند یم

 جمله از ران،یا یسنت یشهر یفضاها و شهرها در یبوم و یسنت یقالب در و گرید یا گونه به است، مطرح

 .است مشاهده قابل اصفهان چهارباغ یخیتار محور

 داریپا توسعه ،ییشهروندگرا ،شهروند ،یشهر یفضاکلید واژه: 
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 دگلیب و آران شهر: یمورد مطالعه کوچک، یشهرها یبرا برند نییبرتع مؤثر عوامل یابیارز

 یدگلیب انیاستاد مهیفه

 :چکیده

 مطالعه عنوان به و گرفته ارقر یابیارز مورد کوچک یشهرها یبرا برند نییتع بر مؤثر عوامل قیتحق نیا در

 کالن به اختصاص برند که شد انیب قیتحق اتیادب طبق. است شده انتخاب دگلیب و آران شهر ،یمورد

 به. کنند استفاده شهرها کالن یساز برند یها وهیش از توانند یم زین کوچک یشهرها و نداشته شهرها

 ،یشهر رفتار ، یتیریمد و یسازمان ساختار خت،رسایز یها پروژه منظر، یاستراتژ یرهایمتغ منظور نیهم

 هیفرض و یشنهادیپ مدل پژوهش، نهیشیپ و اتیادب به استناد با و شد گرفته نظر در شهر برند و شهر ریتصو

 هیفرض آزمون جهت و شد یآور جمع پرسشنامه 744 قیطر از قیتحق یها داده. دیگرد یطراح قیتحق یها

  Amosافزار نرم و یساختار معادالت یمدلساز از ق،یتحق مدل یرهایمتغ نیب روابط یبررس و قیتحق یها

( p-value)یجزئ شاخص از یریگ بهره با  معنادار یونیرگرس بیضرا از زین رهایمتغ نیب روابط یبررس یبرا و

 و یسازمان ساختار رساخت،یز یها پروژه منظر، یاستراتژ که است نیا انگریب جینتا. است شده استفاده ،

 گذار ریتأث شهر برند بر دگلیب و آران شهر ریتصو نیهمچن گذارند؛ ریتأث شهر برند بر یشهر رفتار و یتیریدم

 شهر برند و _یتیریمد و یسازمان وساختار رساختیز یها پروژه منظر، یاستراتژ_ حوزه سه نیب رابطه و بوده

 .کند ینم یگر یانجیم را شهر برند و یشهر رفتار نیب رابطه اما کند؛ یم یگر یانجیم را

 مکان یابیبازار ،یشهر برند ،یشهر یابیبازار  کلید واژه:
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 تحلیل جایگاه شهرهای اسالمی خاورمیانه در شبکه شهرهای جهانی

 حسین محمدیان

 چکیده:

ریخ خود از دولت شهرهای یونان باستان تا شهرهای اسالمی و شهرهای قرون وسطی با شهرها در طول تا

اند نمونه بازر ارتباطات و تحوالت را در  یکدیگر در ارتباط و همواره منشأ اصلی تحوالت جوامع بشری بوده

دهم بعد از  های هشتم تاشهرهای اسالمی از جمله مکه، بغداد، بصره، اصفهان،قرطبه و قاهره در طول سده

انه پس از یتوان مشاهده کرد. منطقه خاورماند میی مهم و اغلب جهانی، درگیر بودهیمیالد که در فرایندها

آن بشدت در حال  یشدن است و شهرها ییک دوره طوالنی افول و فترت امروزه عرصه در حال ظهور جهان

 باشند.یم یجهان یه شبکه شهرهادر حال اتصال ب یاندهیورود به عرصه جهانی شدن و به طور فزا

ن دامنه جهانی شدن کالنشهرهای منطقه خاورمیانه و ییشود، تبآنچه در این تحقیق به عنوان هدف دنبال می

-تحلیلی انجام شده و یافته -های جهانی است. این تحقیق با روش توصیفیجایگاه این شهرها در شبکه شهر

سالمی برای دوره طوالنی به عنوان بازیگران اصلی در سطح دهد هرچند که شهرهای اهای آن نشان می

-ر بودن اغلب دولتیگیری نهادهای مدنی، استعمار و رانتل عدم توجه به شکلیاند، اما بدلجهانی مطرح بوده

، اما  اند در فرآیند جهانی شدن نقش چشمگیری داشته باشندهای منطقه طی یک دوره بسیار طوالنی نتوانسته

ای که با سرمایه و اقتصاد جهانی و با برخورد صمیمانه ییایت جغرافیها به مدد موقعرخی از این شهرامروزه ب

 اند در شبکه شهرهای جهانی جایگاه مناسبی داشته باشند.اند، توانستهداشته

 جهانی ، شهر، خاورمیانه، جهانی شدنشهراسالمی :واژگان کلیدی



42  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 پایان نامه ها



  44 یزندگ دیشهر در مناسبات جد

 تحقق یراستا در یجهان - یمحل جامعه شهروندان آموزش) داریپا توسعه یراستا در آموزش

 (داریپا توسعه

 یدریح بایفر

 :چکیده

 یعیطب و یماد منابع و عالف عامل انسان رایز قراردارد، محورتوجه در انسان توسعه، دیجد های نگرش در

 نظر مد است،آموزش برخوردار یادیز تیاهم از داریپا توسعه در آموزش.ندآی یم حساب به رفعالیغ عوامل

 که یانتقاد تفکر یدارا و توانمند جو، مشارکت خالق، یانسان تیترب به منجر که است یآموزش داریپا توسعه

 فوق طیشرا با یانسان منابع دیتول یبرا.  شود یم دارد را طیمح و خود مشکالت حل و مسائل درک ییتوانا

 ییابتدا آموزش الگو نیا در. میهست "داریپا توسعه یراستا در آموزش یالگو"بر یمبتن هایی استیس ازمندین

 نیا در. است العمر مادام آموزش و رندهیادگی جامعه یریگ شکل آن اهداف از و دارد تیاهم اریبس هیپا و

 توسعه: یدیکل واژگان.  است شده ارائه یشنهادیپ طرح سپس و انیب الگو نیا اصول و ها یگژیو نوشتار

 و داریپا توسعه دار،یپا توسعه یبرا آموزش یالگو ،یانسان هیسرما هینظر محور، انسان داریپا توسعه دار،یپا

 یبرا آموزش رنده،یدگای جامعه العمر، مادام ه،آموزشیپا دار،آموزشیپا توسعه یبرا آموزش ،دههیدمکراس

 .یجهان -یمحل جامعه شهروند و داریپا توسعه

 العمر مادام آموزش ،داریپا توسعه یبرا آموزش یالگوکلید واژه: 
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عوامل  یابیو ارز ییشناسا کردیاطالعات با رو تیامن تیریمد ستمیس یبرا یچارچوب یطراح

 تهران یدر شهردار یدیکل

 71منطقه یشهردار :یمطالعه مورد

 یکرم رضایعل

 دهیچک

 ای تیاز اطالعات در درون سازمان به موفق یبهرهبردار یوارد عصر اطالعات شده است. چگونگ جهان

 ستمیکه در س ییها خصشا یندب تیو اولو ییهدف شناسا با قیتحق نی. اگرددیمنجر م سازمان شکست

تهران  یاطالعات در شهردار« اطالعات با  تیامن تیریمد ستمیس یبرا یچارچوب یطراح تیامن تیریمد

تهران  یدر شهردار یدیعوامل کل یابیو ارز ییشناسا کردیرو») شده است.  ارائه و با عنوان باشندیموثر م

از نوع  یفیروش توص ثیو از ح ی، کاربردهدف ثیاز ح قیتحق نیا 74منطقه  یشهردار ی)مطالعه مورد

تهران بوده است.  یاطالعات در شهردار تیامن تیریمد ستمیس، خبرگان آشنا بهیاست. جامعه آمار یشیمایپ

پرسشنامه بوده،  زین یریگ استفاده شده و ابزار اندازه یدانیم و روش یا دادهها از روش کتابخانه یگردآور یبرا

 ییایآزمون پا یبرابوده است. یکیپست الکترون قیطراز نیو همچن یحضور پرسشنامه به صورت عیتوز

( از آزمون دو شاخصهایی)شناسا زین قیتحق یههایآزمون فرض یکرونباخ و برا یآلفا بیپرسشنامه از روش ضر

است.  دهیگرد استفادهاز شدهییشناسا یشاخصها یتبندیو اولو یبند رتبه یاستفاده شده است. برا یجملها

DEMATEL تیحوزه امن در کیتکن ISO/IEC 27001&  44554و BS 7799 ،PCI DSS ،ITIL 

،COBIT مشخص  یو با آزمون دوجملها دیگرد ییشاخص شناسا ازدهی اطالعات پنج استاندارد یبا بررس

 تیریمد ستمیموثر بر س زین DEMATELعوامل  یبند تیالو به تهران یعامل در شهردار ازدهیهر  دیگرد

 بیبه ترت گریعوامل بر اساس تعامل با عوامل د یبند رتبه کیطالعات است. سپس با استفاده از تکنا تیامن

اطالعات،  یفناور تیامن یسازمانده ،یتیامن کیتکن یپرداخته شد. خروج DEMATEL یها استیس

ی دسترس زانیو کنترل م تیریها، مد اتیعمل ارتباطات و تیریمد ،یطیو مح یکیزیف تیامن ها،ییدارا تیریمد

 یاطالعات یستمهایکسبوکار، س تداوم تیریاطالعات، مد تیحوادث امن تیریمد ،یمنابع انسان تیامن ها،

 یسازمانده ،یتیامن یاستهایس نیهمچن به دست آمد. نیبا قوان ی( و تطابق و سازگاری)تولد، توسعه و نگهدار

 تیامن تیریمد ستمیس چارچوبی ان عوامل علبه عنو نیبا قوان یاطالعات و تطابق و سازگار یفناور تیامن
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تهران ارائه  یشهردار در کیبه دست آمده از تکن جینتا یشناخته شدند. با جمعبند DEMATELاطالعات 

 .دیگرد

 کی، تکناطالعات تیامن تیریمد ستمیس ،DEMATEL، اطالعات تیامن های شاخص :هدواژکلی
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 تهران شهر در یاجتماع یریپذ تیمسئول بر کیالکترون دولت ریتأث یبررس

 کوثر زهرا

 :چکیده

 رییتغ حال در انتظارات و ها خواسته به پاسخ ،یدولت و یعموم بخش کارگزاران یرو شیپ چالش نیمهمتر

 گسترش با یطرف از و کند یم کسب آنها وجود از را خود تیمشروع ،یعموم بخش که است ینشهروندا

 توقعات سطح رفتن باال آن تبع به و انسان یزندگ ابعاد تمام در نترنتیا عیسر یریبکارگ زین و علوم روزافزون

 از یکی که شده حمطر مردم به تر قیدق و عتریسر بهتر، ییپاسخگو جهت یدیجد مباحث ها، دولت از مردم

 دولت از صاحبنظران مختلف فیتعار به پرداختن ضمن مقاله نیا در. باشد یم کیالکترون دولت موضوع آنها

 بر یحد چه تا کیالکترون دولت استقرار " که شود داده پاسخ سؤال نیا به تا است شده تالش ک،یالکترون

 و دارند یاجتماع ستـمیس بر یا عمده ـریتأث ها، انسازم   " دارد؟ ریتأث ها سازمان یاجتماع یریپذ تیمسئول

 دنیرس صورت در و نرسد جامعه به یانیز آن اثر در که باشد یا بگونه دیبا ها آن یها تیفعال یچگونگ لذا

 منفعت به ملزم آن از فراتر ها سازمان نکهیا ضمن. باشند آن جبران به ملزم مربوطه یها سازمان ان،یز

 ،یا کتابخانه و یدانیم یها یبررس انجام از پس منظور نیبد. باشند یم خود طیمح ستیز و جامعه به یرسان

 مصوب مدل از کیالکترون دولت یبرا و ییایآس یور بهره سازمان استاندارد مدل از یاجتماع تیمسئول یبرا

 نیا بر و شده استفاده آن یساز یبوم و یجهان موجود یمدلها قیتلف از برگرفته رانیا یاسالم یجمهور

 یریگ اندازه یارهایمع و قیتحق طرح اساس بر. دیگرد نیتدو یفرع هیفرض چهار و یاصل هیفرض کی اساس

 مورد  زرلیل و  اس اس یپ اس افزار نرم با ها داده و دیگرد یطراح سؤال چهل با یا پرسشنامه ها، شاخص

 پرداخته اتیفرض آزمون به ونیرگرس و رسونیپ یهمبستگ بیضر از استفاده با و گرفت قرار لیتحل و هیتجز

 ریتاث تهران یشهردار در یاجتماع تیمسئول شیافزا در کیالکترون دولت که شد حاصل جهینت نیا و شد

 یاستانداردها تیرعا و ضیتبع عدم مسئله کارکنان، یمنیا و بهداشت با نیهمچن و است داشته یمعنادار

 .دارد یمعنادار رابطه زین یکار ساعات

 یکیالکترون شهروند ،کیالکترون دولت ،یاجتماع تیمسئولواژه: کلید 
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 سازمان یاجتماع تیمسئول با کیالکترون دولت رابطه

 کوثر زهرا

 :چکیده

 یشهروندان رییتغ حال در انتظارات و ها خواسته به پاسخ ،یعموم بخش کارگزاران یرو شیپ چالش نیمهمتر

 روزافزون گسترش با یطرف از و کند یم کسب ها آن وجود از را خود تیمشروع ،یعموم بخش که است

 از مردم توقعات سطح رفتن باال آن تبع به و ها انسان یزندگ ابعاد تمام در نترنتیا عیسر یریبکارگ و علوم

 ها، آن از یکی که شده مطرح مردم به تر قیدق و عتریسر بهتر، ییپاسخگو جهت یدیجد مباحث ها، دولت

 مختلف فیتعار به پرداختن ضمن است شده تالش پژوهش نیا در. باشد یم کیالکترون دولت موضوع

 تیمسئول شیافزا بر کیالکترون دولت ایآ " که شود داده پاسخ سؤال نیا به کیالکترون دولت از صاحبنظران

 کیالکترون دولت میمفاه سؤال، نیا یبررس یبرا   " ؟ است داشته یریتأث تهران یشهردار یاجتماع یریپذ

 در سازمان یاجتماع تیمسئول با کیالکترون دولت رابطه و یاجتماع تیمسئول میمفاه آن، یتعامل ارکان و

 انجام از پس منظور نیبد.   شد میترس قیتحق یمفهوم یالگو و گرفت قرار یبررس مورد تهران یشهردار

 دولت استقرار لزوم و ضرورت انیب با و پرداخته مسئله فیتعر به ،یا کتابخانه و یدانیم یها یبررس

 یاجتماع تیمسئول یبرا پژوهـش نیا در.   شد انیب قیتحق اتیکل پژوهش، نیا انجام از هدف و کیالکترون

 یاستانداردها ض،یتبع عدم ،یمنیا و بهداشت) آن دبع 2 که شد استفاده  یـیایآس یور بهـره سازمان مدل از

 به منتج که یعلم یمبان و پژوهش یمتدولوژ.  دیگرد انتخاب یبررس یبرا( پرداخت نظام و یکار ساعات

 یارهایمع و قیتحق طرح اساس بر. است شده انیب د،یگرد یفرع هیفرض چهار و یاصل هیفرض کی میتنظ

 و دیگرد یطراح سؤال 25 با یا پرسشنامه شده، میتنظ یعلم یها یتئور هیپا بر که ها شاخص یریگ اندازه

 مورد LISREL و SPSS افزار نرم با ها داده. شد عیتوز تهران یشهردار گانه 44 مناطق کارکنان نیب

 پرداخته اتیفرض آزمون به ونیرگرس و رسونیپ یهمبستگ بیضر از استفاده با و گرفت قرار لیتحل و هیتجز

 عدم ،یمنیا و بهداشت ابعاد) یاجتماع تیمسئول بر کیالکترون دولت ریتأث از نشان ات،یفرض نآزمو.  شد

 و پژوهشگران ریسا به محقق شنهاداتیپ تینها در و دارد سازمان(  کار ساعات یاستانداردها و ضیتبع

 .است شده انیب یعلم یراهکارها

 کیالکترون شهروند ک،یالکترون دولت ،یاجتماع تیمسئولکلید واژه: 
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 ها محله در محله به یدلبستگ و یفرد شبکه رابطه یبررس

 کزادین سلمه

 :چکیده

 مورد را یدلبستگ بر نینو یارتباط های وهیش نیهمچن و یفرد شبکه محله،نقش به یدلبستگ حاضر قیتحق

 شده استفاده ای خوشه یرگی نمونه وهیش از آن در که است یشیمایپ نوع از قیتحق نیا.دهد-یم قرار یبررس

 آن اطالعات و است شده عیتوز تهران درشهر ساکن سال 74 یباال افراد نیب در پرسشنامه 447 درکل. است

 است یرامحلف سطح در شتریب افراد روابط که داد نشان ها افتهی. است گرفته قرار لیتحل و هیتجز مورد

 محله به افراد یدلبستگ. کنند یم استفاده نترنتیا از گرانید با ارتباط در کم یلیخ یتهران وشهروندان

 مؤثر یفرامحل روابط اما دارد ریتأث محله به یدلبستگ بر فرد یمحل روابط شبکه. باشد یم متوسط درسطح

 مدت و خانواده انهیماه درآمد سن،. ندارد رابطه همحل به یدلبستگ با ارتباط در نترنتیا از استفاده. باشد ینم

 .است داشته یمعنادار رابطه محله به یدلبستگ با محله در فرد اقامت

 یفرامحل و یمحل یفرد شبکه ،محله به یدلبستگکلید واژه: 



  47 یزندگ دیشهر در مناسبات جد

 یمجاز یفناور و علم پارک یانداز راه

 شیترکا محمدپور یمهد

 :چکیده

 پارک میمفاه به کمتر اما است؛ گرفته انجام یفناور و علم پارک مورد در یمختلف مطالعات نکهیا وجود با

 لیتحل و موضوع با مرتبط اتیادب مرور ،یقبل مطالعات اساس بر. است شده پرداخته یمجاز یفناور و علم

 یبرا یمفهوم چارچوب کی ،یفناور و علم یها پارک خبرگان با رو در رو مصاحبه 75 یفیک یها داده

 متوسط و کوچک یکارها و کسب عملکرد بر آن اثرات و یمجاز یفناور و علم پارک نیب ارتباط یبررس

 متوسط و کوچک کار و کسب 744 از ساخته محقق پرسشنامه لهیوس به یکم یها داده. شد داده توسعه

 یساختار معادالت مدل از ها داده نیا لیتحل منظور به سپس،. است شده یآور جمع تهران شهر در رمستق

 یفناور و علم پارک یانداز راه ریتاث لیتحل مطالعه، نیا هدف. شد استفاده  یجزئ مربعات حداقل هیپا بر

 توسعه ضمن ژوهش،پ نیا یها افتهی. است تهران شهر متوسط و کوچک یکارها و کسب عملکرد بر یمجاز

 را متوسط و کوچک یکارها و کسب عملکرد بر را ابعاد آن ریتاث یچگونگ ،یمجاز یفناور و علم پارک ابعاد

 متوسط، و کوچک یکارها و کسب عملکرد، ،یمجاز یفناور و علم پارک: یدیکل کلمات. سازد-یم آشکار

 تهران

 کوچک یکارها و کسب ،تهران ،یمجاز یفناور و علم پارککلید واژه: 
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 اطالعات یآور فن از یریگ بهره با معابر سطح یهایخراب خودکار صیتشخ

 مرادسلطان مهرنوش

 :چکیده

 و لیتحل و هیتجز یبرا خودکار، صورت به ریتصو لیتحل و هیتجز یها ستمیس یتعداد گذشته، یها سال در

 بهره روش کی پژوهش، نیا در اند، شده داده توسعه جاده، سطح یخراب صیتشخ و ها جاده سطح تیریمد

 در. گردد یم یمعرف یزریل یربرداریتصو از استفاده با آسفالت یخراب یبازرس یبرا صرفه به مقرون و باال یور

 توسط ها، گودال و خراب ینواح به مربوط مناطق شدند، گرفته هجاد از یریتصاو که از پس ستمیس نیا

 ریتصاو. شوند یم داده صیتشخ گودال از ینیتخم شکل به و شکل یمربع یها چهارگوشه از یسیماتر

 صیتشخ و شده وارد یخراب عمق نییتع و یبند طبقه جهت گرید ستمیس کی به توانند یم شده پردازش

 و یخراب نییتع نظر از جاده ریتصو بهبود به قادر یشنهادیپ لیتحل و هیتجز تمیالگور. گردد کامل ریتصاو

 ها جاده از یریتصاو ستم،یس نیا شیآزما یبرا. است موثر شکل به ریتصاو در ها گودال و ها یخراب استخراج

 لمد که دهد یم نشان یتجرب جینتا. شد گرفته زریل نور همراه به یمعمول نیدورب کی توسط کم نور در

 را جاده یخراب نیتخم تواند یم و کرده کار یخوب به ترک، و انداز دست ای یگود صیتشخ یبرا یشنهادیپ

 یبرا که ییها روش هیکل یاقتصاد و یفن یها لیتحل انجام با معابر یروساز تیریمد سامانه.دهد بهبود

 و مختلف یراهکارها. اند شده یزیر طرح یروساز و یبازساز و یاساس راتیتعم و مرمت ساخت، ،یطراح

 یم یمعرف را هستند ریپذ هیتوج یاقتصاد و یفن نظر از که یموثر یها یاستراتژ انتخاب یبرا را نهیبه

 یابیارز و مشاهده با بود خواهند قادر یشهردار استگزارانیس و رانیمد سامانه نیا از استفاده با. دینما

 بر حاکم یها استیس گرفتن نظر در ضمن شده، فیعرت یها طرح از کی هر شده انجام مخارج و ها تیفعال

 و یبازساز ،یاساس راتیتعم و مرمت ساخت، یها پروژه انواع نهیبه یها نهیگز انتخاب به نسبت ،یشهردار

 و کرده یریگ میتصم یشهردار یها تیمحدود و ازهاین اساس بر ینگهدار یها پروژه نیهمچن و ینوساز

 .ندینما یزیر برنامه ان یاجرا مانز و بودجه صیتخص و نیتام یبرا

 آسفالت یخراب-PMS یفناور-یخراب صیتشخ-ریتصو پردازشکلید واژه: 
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  آن یسنج امکان مطالعه و دانش شهر میمفاه یبررس

 سنج سخن نرگس

 :چکیده

 ینیشهرنش گسترش ؛ است مشاهده قابل ایدن یکشورها نیب در آشکار و بارز یژگیو دو کمیو ستیب قرن در

 از ستمیب قرن یاجتماع – یاقتصاد عمده تحوالت ریتاث تحت خود ، یژگیو دو نیا. یفناور و علم توسعه و

 نیا.  اند کرده تیهدا را حاضر قرن رد مدرن فرا دوره به ورود یها نهیزم و داشته قرار شدن یجهان جمله

 عرصه در یراتیتاث جادیا موجب که کرده ییخودنما یدانش شهر عنوان تحت ینوظهور دهیپد درقالب تقارن

 معتبر منابع از استفاده با و یبررس ایدن یدانش عمده یشهرها قیتحق نیا رد.  دهیگرد ایدن بزرگ یشهرها

 تیوضع مطالعه با یبعد گام ودر دهیگرد یمعرف دانش شهر تحقق یبرا ازین مورد عمده یشاخصها موجود

 است دهیگرد یبررس ارتباط نیا در کالنشهر نیا تیموقع ، تهران کالنشهر در شاخصها نیا

 انداز چشم سند ، ، اطالعات یفناور ، دانش شهرکلید واژه: 
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 کتاب ها
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 یشهر برندینگ

 ینیت دیکمولف: 

 گروه مترجمان ترجمه: 

 چکیده:

ـس یسـرو یجهـانـ یاجالس هـا»ر یمختلف نظ یجهان یر، به لطف نشست هایاخ یدر سال ها

 یرسان بدل شده که اطالع یشرم آور به موضوع یاز مبحثـ یبهداشتـ یها ـسی، موضـوع سرو«یبهـداشتـ

را به وجـود آورده اسـت. موضـوع  یجالـب توجهـ یهارامون آن صورت گرفته و بحـثیپ یا گسترده

 یها ،  نگـرشیو طراح یزیر ل تدارکات، برنامـهیاز قب یشامل اجزاء گوناگون یبهداشت یها سیسرو

از  یالنـت و... است.  به سبب غفلـت طویریت، مدی، امنیت اجتماعی، رضای،  رفتار،  بهداشت عمومیفرهنگـ

و  یدولت یها و سازمان یتجار یها از جمله بخش یجامعه جهان یعمومـ یبهداشتـ یها ـسیموضـوع سرو

ها و راه  آن پاسـخ یـد بـرایدارد و با یاز به توجه فـورین موضـوع نیاند که ا ـدهین باور رسیبه ا یردولتـیغ

 از عالقهین یجامع موضوع، پاسخگو یجستجو کرد. کتاب حاضر تالش کرده است تا با بررس یـیهـا حل

 ن مبحث باشد. یمندان به ا
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 ورزش و تفریحات و سرگرمی در شهر -

 سالمت و بهداشت در شهر -

 اخالق و معنویت در شهر -

 گردشگری در شهر -
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 مقاالت
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 شهروندان یزندگ تیفیک قاارت بر یشهر تیریمد عملکرد ریتأث

 گلبهار دیجد شهر: یمورد ۀمطالع

 یعنابستان زهرا ،یعنابستان اکبر یعل

 :چکیده

 تیفیک بر یشهر تیریمد عملکرد یاثرگذار زانیم رابطه، یبررس ضمن شود یم تالش پژوهش نیا در

 ییها بخش در و یتجرب مطالعه نیا در قیتحق روش. ردیگ قرار مطالعه ردمو شهروندان نگاه از یزندگ

 خانوار 447 از( پرسشنامه) یدانیم یها روش از استفاده با اطالعات یگردآور یبرا که است یلیتحل -یفیتوص

 تیریمد عملکرد نیب یمعنادار ی رابطه دهد یم نشان جینتا. است آمده عمل به یپرسشگر نمونه، یشهر

 فراهم. دارد وجود 454/5 یهمبستگ بیضر با شهروندان دگاهید از یزندگ ینیع و یذهن تیفیک با یشهر

 یزندگ تیفیک بر را میمسق ریتأث نیشتریب درصد 4/24  با عمران شرکت توسط یشهر خدمات نمودن

 و ها ساختریز جادیا لیقب از ییراهکارها پژوهش، یها افتهی به توجه با.  است گذاشته یجا بر شهروندان

 یاجتماع اعتماد ،یدواریام ،یشاداب ی هیروح گسترش و بسط گوناگون، یشهر خدمات ارائه ،یشهر زاتیتجه

 در رهیغ  و نیساکن یمند تیرضا سطح شیافزا هدف با یشهر منظر و مایس یباسازیز جهت در تالش و

 .است شده شنهادیپ گلبهار دیجد شهر

 گیزند ینیع تیفیک ،یشهر خدمات ،یشهر زاتیتجه و ساتیتأسکلید واژه: 
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 یگردشگر یبرا WebGIS بر یمبتن گر هیتوص ستمیس کی توسعه

 کین یدریح رضایعل ،یطالع محمد

 :چکیده

 با متناسب و یگردشگر مراکز خصوص در اطالعات ی ارائه منظور به انهیرا بر یمبتن یها سامانه ی توسعه

 جهت ریمس نیبهتر نییتع و مکان نیبهتر انتخاب. است افتهی گسترش یافزون روز طور به کاربران، ی قهیسل

 جهت یمختلف یاه سامانه اگرچه. باشد یم یگردشگر یزیر برنامه در یاصل هدف منتخب، یها مکان از دیبازد

 کاربر، قیعال به همزمان صورت به ها سامانه نیا از یکم تعداد اما باشد یم موجود یگردشگر یزیر برنامه

 و یطراح پژوهش، نیا هدف. اند کرده توجه ،یگردشگر یزیر برنامه در یزمان تیریمد و سفر ریمس نییتع

 مورد و قیدق شنهاداتیپ ی ارائه سامانه، نیا در. باشد یم وب تحت یمکان گر هیتوص سامانه کی یساز ادهیپ

 گرِ هیتوص ستمیس یشنهادیپ طرح و یمعمار. ردیگ یم انجام ها آن حاتیترج و قیعال به توجه با کاربران پسند

 با تینها در. است دهیگرد یساز ادهیپ دارند، را زدی استان از دیبازد قصد که یگردشگران یبرا آگاه، مکان

 گردشگران به و دهیگرد هیته یگردشگر یزیر برنامه جهت وب تحت برنامه کی Google Map از استفاده

 .گردد یم ارائه

 Google ،سفر یزیر برنامه ،یگردشگر ،گر هیتوص ستمیسکلید واژه: 



  47 سالم در شهر سالم یزندگ

 یشهر یشناس جامعه کردیرو با کیتراف ادرارزشه و اخالق گاهیجا یبررس

 ینیحس جالل دیس-یآباد دلک طاهره

 :چکیده

 متوسط و بزرگ یشهرها در تواندیم که است یاجتماع یعرفها و نیقوان از یا مجموعه یشهروند اخالق

 طیمح با چه و گریکدی با چه تنش بدون را هنگوهما مناسب یزندگ امکان کوچک یشهرها در نیهمچن

 نیا کردن نهینهاد به شهرها نیا ساکنان و اندرکاران دست یکرداخالقیرو و نگاه لذا. وجودآورد به ستیز

 برداشتن انیم از و داریپا توسعه به آرام گذار امکان ،یفرهنگ مناسب یراهکارها افتنی قیطر از کردیرو

 آنجاکه از. دینمایم فراهم ندهیآ ینسلها یبرا را مناسب یتهایموقع به دنیرس و یکنون نامناسب یتهایموقع

 و نقش یبررس تابا  است آن بر یسع نوشته نیا در هستند  اخالق یقو یزشیانگ اصل و هیپا ها، ارزش

 .شود پرداخته آنها مناسب یکارکردها  ارزشهابه تیاهم

 کیتراف -ارزش – اخالقکلید واژه: 
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 731 یشهر تیریمد سامانه از شهروندان خاطر تیرضا

 یسلطان فهیخل حشمت دکتر

 :چکیده

 جادیا درجهت یمهم دهد،عامل یم ارائه یشهردار که یشهروخدمات طیازمح شهروندان تیرضا احساس

 سامانه یانداز راه.است شیخو سکونت محل تیفیوبهبودک یشهر ی درتوسعه مشارکت یبرا درمردم زهیانگ

 خواسته طرح  امکان بر عالوه یشهر رانیمد و شهروندان انیم یارتباط پل  عنوان به 744  یشهر تیریمد

 تیماه لیدل به. کند یم فراهم  زین را شهروندان یها دگاهید و اتیشکا بازخورد نهیزم خود ، شهروندان یها

 رانیمد به اطالعات  ارائه در آن کارکرد و آن مراجعان آمار رشد ،(  آن با شهروند ارتباط سهولت)  سامانه نیا

 لذامقوله ، موثرباشد یادار فساد کاهش و مردم نظارت و مشارکت شیافزا در تواند یم خدمت نیا یشهر

 قیازطر یکاربرد - یفیتوص پژوهش نیا در.  ابدی یم دوچندان یتیاهم انیمشتر تیرضا و حفظ ، جذب

( کرمان یشهر 2 منطقه ساکن شهروند  744)  قیتحق نیا یآمار جامعه انیم ساخته محقق یا پرسشنامه

 یعوامل چه که شود یم گفته پاسخ سئوال نیا به اند داشته تماس سامانه با 47 ماه اسفند و ،بهمن ید در که

 پرسشنامه پژوهش نیا در  ؟ است موثر کرمان یشهردار 744 سامانه عملکرد از شهروندان تیرضا  بر

 سوئد یمشتر تیرضا شاخص مدل در شده هیارا یها مولفه به توجه با و کرتیل فیط یمبنا بر یسئوال44

(  شهروند)  یمشتر استنباط(  شهروند)  یمشتر یقبل انتظارات  شامل تیرضا مولفه چهار درآن و. شد نیتدو

  شهروند اتیشکا به یدگیرس نحوه و  سامانه نیا به مجدد مراجعه به شهروند لیتما ، کارها انجام تیفیک از

 اس اس یپ اس افزار نرم از استفاده با شده یآور جمع یها داده از حاصل جینتا.   گرفت قرار سنجش مورد

(    4/44 نیانگیم نمره با)  کارها انجام تیفیک از(  شهروند)  یمشتر استنباط مولفه چهار که داد نشان

)  سامانه نیا به مجدد مراجعه به شهروند لیتما(    4/74 نیانگیم نمره با( )   شهروند)  یمشتر یقبل تظاراتان

 خاطر تیرضا بر(    4/4 نیانگیم نمره با)شهروند اتیشکا به یدگیرس نحوه و(   4/74 نیانگیم نمره با

 به  کارها انجام تیفیک از(  شهروند)  یمشتر استنباط عامل نیب نیا در و دارد اثر سامانه نیا از شهروندان

 . داراست شهروندان یتمندیرضا در را سهم نیشتریب که  است یعامل عنوان
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 فرزندان یشهروند اخالق و خانواده

 یاحمد یابوطالب یتق

 :چکیده

 یدوست و آرامش از سرشار و نیآفر یشاد ، مناسب یطیمح شهیهم یبشر یزندگ خیتار دوران درهمه خانه

 وضع ، یاجتماع تیموقع.  شد یم شناخته یانسان کماالت و عواطف رشد یبرا بستر نیبهتر و بوده ها

 ینفوذ کودکان رفتار و فکر طرز در آنها تیترب نوع و نیوالد یآرزوها ، رسوم و آداب ، دیعقا ،افکار یاقتصاد

 نهیزم که یکودک هیاول یسالها تجارب. کند یم دایپ یآگاه یانانس روابط تیفیازک آنجا در کودک. دارد فراوان

 خوب یها خصلت یطیمح نیچن در. ردیگ یم شکل خانواده در زین اوست کردن یاجتماع و تیشخص ساز

 و ینیشهرنش ومقررات قانون رشیپذ با. ابدی یم دراوپرورش یشهروند واخالق گردد یم شکوفا کودک

 عمر مراحل همه در آن جینتا از آنها نکهیا ضمن رشد حساس نیسن در کودکان توسط یشهروند اصول

 یشهر یطراح در سالمت رانیسف عنوان به کودکان از زین یشهر رانیمد انیم نیا در ، شد خواهند برخوردار

 .گرفت خواهند کمک ، آرام

 یشهروند اخالق ،یاجتماع تیترب ،کودک ،خانوادهکلید واژه: 
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 (پونک محله) تهران شهر -یزندگ تیفیک یها شاخص یبررس

 یجمال امیپ

 :چکیده

 لیقا  تفاوت یکم  و خوب یزندگ انیم دیبا بلکه ، ستین یماد تیوضع مفهوم به تنها یزندگ سطح امروزه

 یکم یزندگ که یحال در ، است یفرهنگ و  یاجتماع  یها ارزش بر  ناظر شتریب  خوب یزندگ که چرا.  شد

 به یشهر یزندگ تیفیک مفهوم  یذهن  و ینیع تیماه  لیدل به مطالعه نیا. است جامعه اهداف کردن یکی

 ریسا و رانیا آمار مرکز اطالعات از استفاده با یشنهادیپ یشاخصها طرف، کی از. است شده انجام صورت دو

 تیفیک یذهن بعد  سنجش منظور به گر،ید طرف از و گرفته قرار یابیارز و لیتحل مورد مربوطه یها سازمان

 تیذهن بر ناظر شتریب که است شده یطراح یا نامه پرسش ، فوق اطالعات  و آمار بر عالوه ، یشهر یزندگ

 .است یشهر یزندگ تیفیک مسئله به مردم نگاه نوع

 مراتب سلسله لیتحل ندیفرا - شاخص - یشهر یدگزن تیفیککلید واژه: 
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 بانوان باغ: یمورد مزالعه کنندگان استفاده دید از بانوان یها باغ یطیمح تیفیک بر یلیتحل

 اصفهان سیپرد

 جناب سارا

 :هچکید

 رندهیگ بر در عملکرد نیا.  است شهر در یعملکرد یها حوزه نیمهمتر از یکی، فراغت اوقات گذران یفضا

 ای  آموزش و اطالعات گسترش ، حیتفر استراحت، یبرا خود لیم به شخص که است ییها تیفعال مجموعه

 گذران یها یفضا تیفیک.  دهد یم انجام یاجتماع و  یشخص تعهدات از فراغت زمان در آزادانه مشارکت

 کار، همانند یشهر موضوعات گرید موازات به که است یشهر مباحث نیمهمتر از یکی فراغت اوقات

 در متعدد بانوان یها باغ جادیا رغمیعل امروزه. ردیگ قرار زانیر برنامه نظر مد یستیبا نقل، و حمل و سکونت

 یشهر زانیر برنامه عمل یالگو که است نشده نیتدو فضاها نگونهیا جادیا در یخاص ضوابط کشور، سطح

 هدف. است نگرفته صورت پژوهش آنها، ییکارا و یبخش اثر ت،یفیک خصوص در زین یکاف بقدر و ردیگ قرار

 و کننده استفاده زنان دید از کشور بانوان یها باغ نیتر یمیقد از یکی تیفیک یبررس حاضر قیتحق یاصل

 هدف نظر از قیتحق نیا روش. است فضا نیا یها یکاست و ها ضعف نیهمچن تیموفق لیدال یبررس

 لیمسا موجود، تیوضع انیب و فیتوص بر عالوه آن در که است یلیتحل - یفیتوص روش، لحاظ از و یکاربرد

 قیتحق یاصل کردیرو به توجه با و موجود یها شاخص و ارهایمع اساس بر و مطرح زین مرتبط مشکالت و

 نیوهمچن محقق ینیع یهایبررس هیپا بر یدانیم اطالعات یآور جمع وۀیش. رندیگ یم قرار لیتحل مورد

 یکمّ یها داده لیتحل و هیتجز. است بوده مسئوالن با مصاحبه و بانوان باغ به نیمراجع از پرسشنامه لیتکم

 .است شده انجام Spssافزار ونرم  یآمار یها روش از استفاده با پرسشنامه

 بانوان باغ ،فراغت اوقات ،یزیر برنامهکلید واژه: 
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 بهسازی و نوسازی شهری پروژه ساماندهی گذر مروی

 مهرنوش روزبهانی

 :چکیده

قع شده است و از قدیم گذر مروی در حد فاصل خیابان ناصرخسرو روبروی شمس العماره تا خیابان پامنار وا

به عنوان بازارچه و فضای پیاده و از مسیرهای عبوری مهم و پررفت آمد دوره قاجار بوده که در دوران ناصریه 

مورد توجه بیشتری قرار گرفت و امروزه نیز به عنوان یکی از مراکز اصلی بازار تهران و محل خرید و فروش 

تاسفانه با گذشت سالیان دراز، رنگ فرسودگی بر این گذر و کاال از اهمیت خاصی برخوردار است. اما م

 محدثاتش چیره شد و حتی تاریخ گذشته آن مورد غفلت قرار گرفت.

ندهی بخشی از اتا اینکه مسئوالن سازمان زیباسازی شهر تهران به همرا سایر نهادهای مرتبط تصمیم به سام

اجتماعی شورای اسالمی  –در کمیسیون فرهنگی 7444تاریخ این خیابان گرفتند. طرح موضوع پروژه در سال 

شهر تهران مورد بحث قرار گرفت و پیگیری موضوع در کمیته میراث فرهنگی و گردشگری ادامه یافت. این 

موضوع که گذر مروی نیاز به بازسازی و ترمیم بنا دارد با یک ایده جالب و منطقی همراه بود، بناها به شکل 

تهران قدیم ساخته شوند، طوری که یک شهروند هنگام عبور از گذر مروی احساس سنتی و در قالب همان 

 کند از کوچه ای در تهران قدیم می گذرد.

روند انجام پروژه همچون روند تهیه اکثر طرح های شهری در سه مرحله شناخت وضع موجود، تجزیه و 

مروی سیر تحوالت کالبدی آن نیز  تحلیل ارائه راهکار می باشد. در این پژوهش ضمن شناسایی کلی گذر

بررسی شده است و با بررسی مشکالت و امکانات موجود در محدوده راه حل هایی ارائه شده است. ماهیت 

این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی و تحلیل و گردآوری مطالب از طریق مطالعات اسنادی، میدانی و 

 مشاهده مستقیم بوده است.

 ، تحوالت کالبدی، ساماندهیزسازی، با: گذر مرویواژه کلید
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 یبندیپا از برتر ،یانسان منابع تیریمد

 افشار جوکار یول

 :چکیده

 منابع تیریمد متوجه ها سرنخ غلبا کارکنان شده واقع و انتظار مورد عملکرد نیب گرفته شکل شکاف در

 از متاثر  ؛ ردیگ یم صورت یانسان منابع تیریمد آن در که یچارچوب و کار و ساز انیم نیا در.  است یانسان

 زیمتما یاجتماع فرهنگ لحاظ به اما.  است سازمان در جیرا یفرهنگها خرده و کالن یفرهنگ اناتیجر

 از یعیبد فیتعر با تا میبرآن مجال نیا در.  است متفاوت طبعاً زین ینسانا منابع بر کنترل و نظارت نوع ؛ جوامع

 راتیتعب از یناش یها بیآس یواکاو به یقدر نظارت؛ و کنترل حوزه در یبندیپا نام به یدرون یعنصر

 یتهایفعال متن در یبندیپا گاهیجا نییتب.  میبپرداز میمفاه یساز نهینهاد در یقانون راتیتدب یجا به یشخص

 نیا یکل جهت و سندهینو تالش ، انهیگرا قانون نگاه براساس یسازمان یکارکردها ژهیو طور به و روزانه

 ارائه و حاکم یسازمان وفرهنگ کار طیساختار،مح یمبنا بر یبند میتقس به رو نیا از.  باشد یم نگارش

 .است شده پرداخته زین متناسب راهکار

 یمش خط ، یدرون منش ، یرونیب یندیپا ، یدرون یبندیپاکلید واژه: 
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  یگردشگر ستمیس یبررس

 یاباذر دلفان فرهاد

 :چکیده

 اوقات صرف را یترشیب زمان و گردد آزاد شیپ از شیب انسان قت و تا شود یم موجب یفناور شرفتیپ

 ،یفناور یها رساختیز لیدل به. نهاد نام یگردشگر صنعت عصر دیبا را قرن نیا واقع در. دینما خود فراغت

 تیواقع کی یگردشگر دهیپد کم،ی و ستیب قرن در شده جادیا یاقتصاد و یاجتماع ،یاسیس ،یفرهنگ

 به چه ایدن نقاط گرید به سفر. بود خواهد او یکنجکاو روح یارضا یبرا انسان عمل و رفتار در ریناپذ اجتناب

 و ستیب قرن یزندگ ملزومات جزو یمختلف یها زهیانگ با ،یمجاز صورت به چه و یواقع و یقیحق صورت

 ملت و دولت از فراتر یکردیرو ده،ینورد در را یالملل نیب و یمل یمرزها که است یانیجر دهنده شکل و کمی

 یافتیره تواند یم یمحل سطح در اشتغال جادیا و درآمد منابع از یکی نعنوا به یگردشگر. داشت خواهد

 .باشد یاقتصاد توسعه یبرا

 گردشگر یمنف و مثبت آثار ،دگاههاید ،یگردشکر انواع ،کلید واژه: 
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 سالمندان و یمعنو هوش

 وندداد طاهره

 :چکیده

 یم واقع غفلت مورد یگذراند،گاه میخواه ندهیآ در ای و میهست آن کردن یسپر حال در ای که یسالمند دوره

 نیب از حاضر پژوهش در. بگذارد ریتأث آنان اضطراب و یافسردگ بر تواند یم که آنان تیمعنو خصوصأ شود

 سپس دندیگرد میتقس گروه دو به و انتخاب نفر 45 مشهد نشاط روزانه مرکز به کننده مراجعه سالمندان هیکل

 با مجدد آزمون از پس. گرفتند قرار یمعنو هوش آموزش تحت شیآزما گروه و شده آزمون پژهش ابزار با

 هوش که  است داده نشان پژوهش نیا یافتهای. گرفتند قرار لیتحل و هیتجز مورد دادهها پژوهش، ابزار

 .باشد مؤثر عوامل نیا بهبود در تواندیم یمعنادار بطور یسن گروه نیا یبرا آن وزشآم و یمعنو

 اضطراب ،یافسردگ ،یسالمند ،یمعنو هوشکلید واژه: 
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 آورگان یتاروس یمورد نمونه روستاها، در یگردشگر ازین مورد یها رساختیز نییتع

 الدور نی،حس ینجف ییعطا رضایعل

 :چکیده

 موجود یعیطب یها موهبت از استفاده ضرورت و سو کی از تیسا هیاول یمورفولوژ به یمبتن یعیطب یروهاین

. آورد یم فراهم را ها گاه سکونت جادیا هیاول یها نهیزم گرید یسو از یکشاورز یاراض و رودخانه چشمه، مانند

 در شدن واقع ،یکشاورز یبرا زیحاصلخ خاک مناسب، آب: ها گاه سکونت استقرار در مؤثر یعیطب عوامل از

 را گرید یگاهها سکونت با مجاورت و یکینزد وساز، ساخت جهت مناسب بیش مناسب، یدسترس ریمس

 چغاخور، تاالب به مشرف یها بیش یرو به آن استقرار و آورگان یروستا هیاول ی هسته.   برد نام توان یم

 تیفعال نوع لحاظ به عمدتاً رسد یم نظر به کنیل. ستین قاعده نیا از جدا روستا یغرب شمال و غرب در واقع

 مجاورت در پراکنده و کوچک یروستاها با منطقه نیا در یکشاورز یاراض بودن زیحاصلخ و یاقتصاد

 در روستا نیا شدن واقع یحت و مجاورت ن،یشیپ موارد بر عالوه زین حاضر زمان در. اند شده مستقر گریکدی

 بوده روستا نیا در سکونت ادامه موجب دهنده خدمات یشهرها به یکینزد و چغاخور یگردشگر نمونه منطقه

 .است

 آورگان یروستا ،یداریپا ،ساخت ریز ،یگردشگر ،روستاکلید واژه: 
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 مساجد با جوانان وندیپ

 انیمقدم الناز، یغن فاطمه

 :چکیده

 نیا یبرا. باشد یم مسجد به جوانان و نوجوانان جذب یعمل یراهکارها یبررس مقاله نیا نگارش از هدف

 جوانان جذب یعمل یراهکارها و ها وهیش به سپس آورده، موضوع فیتوص و نییتب در یا مقدمه ابتدا رمنظو

 مسجد، یفرهنگ یها برنامه جماعت، امام مسجد، یامنا أتیه مسجد، یظاهر تیوضع لیقب از مسجد به

 فاصله جادیا علل یشناس بیآس با همراه) جوانان و مسجد انیم دهنده وندیپ عوامل ریسا و مدرسه خانواده،

 مساجد.است شده آورده مآخذ و ومنابع یریگ جهینت بخش مقاله آخر در و شده پرداخته( جوانان و مسجد نیب

 که کنند فایا یاسیوس یفرهنگ ،یاجتماع ،یعباد ،ینید تیترب در را خود یخیتار نقش توانست خواهند آنگاه

 امکانات نظر از مساجد تیتقو.ندینما حفظ و جذب ار جوان و نوجوان نسل خصوص به خود، مخاطبان بتوانند

 سرمازا، و گرمازا امکانات و مسجد،نظافت یمعمار در رییتغ مسجد، ساختمان به یدگیرس مانند یظاهر

 یبرگزار گوناگون، یها رشته در یعلم و یهنر یکالسها یبرگزار مانند مسجد یها جاذبه بر افزودن

 و جماعت نماز مسجد، به جوانان و نوجوانان جذب یبرا یعمل یراهکارها از...  و یارتیز و یاحتیس یاردوها

 .باشند یم آن یفرهنگ یها برنامه ریسا در شرکت

 فرهنگی یزیر برنامه  ،جماعت امام  ،نماز  ،جوانان  ،مسجدکلید واژه: 
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 ثارگرانیا یورزش - یمجموعه فرهنگ زیاحداث و تجه یرات اجتماعیتأث یابیارز

 تهران( یشهردار 71، منطقه 2ه یوا، ناحی)محله ش

 کرم حبیب پور کتابی

 منطقه چهارده یو توسعه شهر یزیعاونت برنامه رم

 :چکیده

، به یمصاحبه عمق یفیش و کیمایپ یکم یها ق روشیو از طر یر اجتماعیتأث یابیکرد ارزیومقاله حاضر با ر

تهران  یشهردار 72وا در منطقه یثارگران در محله شیا یورزش - یمجموعه فرهنگ یرات اجتماعیتأث یبررس

اد که مجموعه ج نشان دیپردازد. نتا ینفع گوناگون مختلف م یذ یها ن گروهیات در بیمختلف ح یها بر حوزه

 یفایا ین توسعه اجتماع محلیچن ک کارگزار موثر در توسعه ورزش محله و همیعنوان  تواند به یثارگران میا

ر، یت تأثی( از نظر ماه7م نمود: یتقس یتوان براساس سه مالک اصل ین مجموعه را مین ایتر د. مهمینقش نما

ک نمود که یتفک یمنف یامدهایمثبت و پ یامدهایپ یلتوان در دو دسته ک یثارگران را میمجموعه ا یامدهایپ

فدک،  یک طرف مجتمع مسکونیاز نور  یریثارگران عبارتند از جلوگیمجموعه ا یمنف یامدهاین پیتر مهم

( در 4اطراف مجموعه  یها ها و کوچه ابانیخ یکیش بار ترافیاطراف و افزا یمسکون یها مت مجتمعیاُفت ق

و  ی، روحی، سالمتی، نهادی، اجتماعیحوزه فرهنگ 75یثارگران بر رویجموعه ار، میرابطه با موضوع تأث

ها،  ن حوزهیک از ایر گذاشته و هر یتأث یطیمح ستیو ز یکی، ترافی، مبلمان شهری، اقتصادی، کارکردیروان

اد شامل گذارد: الف( افر یر میسه گروه تأث یثارگران روی( مجموعه ا4سازد.  یرا متأثر م ینفعان متفاوت یذ

ها  وکار در اطراف مجموعه ب( سازمان ، و صاحبان کسبیان ورزشین به مجموعه، مربیورزشکاران و مراجع

امور ، اداره کل 72منطقه  یتهران و مشخصاً شهردار یشهردار یت بدنیشامل اداره کل سالمت و ترب

 های خصوصی های اجتماعی شامل شرکتادیج( بن های اجتماعی منطقه آسیب

 ، شهروند فعالیه اجتماعی، سرما، ورزشی، توسعه اجتماع محلاژه: توسعهکلیدو
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 ردایپا توسعه به لین جهت در یافتیره ،ییروستا یگردشگر

 یرحمان ریام

 :چکیده

Abstract: As the growing tourism industry jobs in the world and the second 

largest industry after oil exchange, becoming a key pillar of the business world. 

Rural tourism in the world today is considered an important part of economic 

activity. This important economic activity has been considered from different 

perspectives. Some know it as part of the tourism market and some also make it 

a policy for rural development and rural development is sustainable? In the final 

decades of the twentieth century, many social planners-a sure way of tourism in 

European countries with very bright prospects for rural development, 

particularly the most deprived, they have introduced. Studies in France, Austria, 

Switzerland, England, Ireland, Thailand and Japan shows that rural tourism has 

grown rapidly in the rural economy and agricultural activities are 

complementary. Nature of the tourism industry to create employment and 

income, economic diversification, social participation and use of local 

resources. Since most of the problems of backwardness and underdevelopment 

in rural areas is also a lack of industry, rural tourism and solve the above 

problems can contribute to rural development. Method Research paper is a 

descriptive analysis using the library. Accordingly, the views and opinions 

contained in the texts in connection with rural tourism projects implemented in 

countries that are studied and compared. Finally, we examine various aspects of 

tourism development impacts. The first examines the concept of rural 

development and rural tourism is paid. Then three of a tool for rural 

development, rural tourism, policy for the reform of rural settlements, rural 

tourism, rural tourism as a tool for sustainable development and protection of 

natural resources in rural areas can be compared. Finally, track effects and 

consequences of rural tourism development, we examine the results summed. 

Keywords: Sustainable tourism, Sustainable development, Rural turism 



42  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 آن یفیک و یکم سطح شیافزا یکارها راه هیارا تهران، در یگردشگر

 یقربان یعل محرم دکتر ،ساز تیچ رضا محمد دکتر

 :چکیده

 هبودب و ییکارآ یارتقا و ییاجرا یها دستگاه یها تیفعال در یهماهنگ جادیا و ساختار اصالح منظور به

 فیوظا میتنظ نیچن هم و تهران، در داریپا یشهر یگردشگر به مربوط موضوعات به مربوط یها روش

 در یگردشگر " یپژوهش و یمطالعات طرح موضوع، نیا با مرتبط یمردم و یدولت ،یعموم یها دستگاه

 ثبات، با و حیصح التیتشک کی جادیا جهت در " آن یفیک و یکم سطح شیافزا یکارها راه هیارا تهران،

 کار و ساز میتنظ مناسب، و گوناگون یها نامه نییآ و ضوابط و ارهایمع یاجرا و نیتدو. است شده هیارا

 از یریجلوگ و مرتبط، و مختلف یها قسمت نیب در روان و حیصح ارتباطات یبرقرار و کار گردش حیصح

 .است شنهادیپ نیا اهداف از ،یجار یها بیآس و خلل بروز

 یگردشگر یرهای،مسیگردشگر یها گروه ،یگردشگر یتورهاه: کلید واژ
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 گاریس ترک در یارعاب – دهنده یوآگاه یزشیانگ مصاحبه روش یا سهیمقا یبررس

 این ملک سادات آرزو

 :چکیده

 شک بدون.است شده جهان ریبانگیگر که است یگارازمعضالتیس ازجمله یمواددخان مصرف به لیتما امروزه

 نمانده مصون بیآس نیازا محالت در نوجوانان که یتاحد نبوده یمستثن امر نیا از زین تهران ما کشورماوشهر

 محسوب تهران یدارشهر هیسرما نیبزرگتر و نیتر یاصل بعنوان تهران شهر کالن در محالت نیساکن.اند

 خانه. ستینگر مهم و کیاستراتژ تیموقع کی بعنوان آن به بتوان دیشا که است یحد تا آن تیاهم و شده

 را یانسان توان پر یروهاین درمان و ییرشد،شکوفا ریخط فهیوظ محله هر در مشاوره مراکز و سالمت یها

 تسلط. باشد یم شده دییتأ و یعلم روش ازمندین ترک نهیزم در یدرمان اقدام گونه هر انجام.داراست عهده

. میینما راانتخاب روش نیبهتر گوناگون یروشها سهیمقا با تا دینما یم فراهم را امکان نیا یکاربرد و یعلم

 یماریب نوع هر با مقابله فردرادر توان یزشیکردانگیرو با درمان گونه هر که است آن گواه یعلم یها افتهی

. گردد یم موفق موارد همه در نفس خودوعزت توان رفتن وباباال شده درمان ریدرگ میتقمس فرد و برده باال

 گاریس ترک برنامه  تابعه یسازمانها و ها وشرکت یشهردار در اتیدخان مصرف عدم مصوبات یاجرا لیبدل

 اجراء یاتوبوسران واحد شرکت یانسان منابع معاونت کار طب وHSE تیریمد یشناس روان و مشاوره واحد در

 سامانه سطح در  رانهیشگیپ و یآموزش یها برنامه یاجرا ضمن. شدند انتخاب نمونه نفربعنوان چهار. دیگرد

 یهایماریب یپوسترها ارائه و یآگاه دادن) دهنده یآگاه روش به گاریس ترک  برنامه یاجرا به نسبت   ها

 با گاریس ترک روش ارائه و یوزشآم کالس در حاضر نیازمراجع نفر 4 جهت(  گاریس مصرف به مربوط

 بودنداجراء دهیند گاریس ترک نهیزم در یآموزش که مشاوره دفتر به نیمراجع از نفر 4 یبرا یزشیانگ مصاحبه

 دو نیب-7.   باشد یم هیفرض 4یدارا پژوهش نیا.است یا سهیمقا ازنوع یشیآزما شبه پژوهش روش. دیگرد

 یمعن تفاوت( یزشیانگ مصاحبه روش _ یارعاب ، دادن یآگاه وشر)  گاریس ترک درمان در برده بکار روش

 دادن یآگاه روش از دارتریپا یزشیانگ روش به شده داده ترک افراد در گاریس ترک درمان -4.دارد وجود دار

 یهمبستگ خود به احترام و نفس عزت و یزشیانگ مصاحبه روش به گاریس ترک نیب -4 است یارعاب _

 است شده ارائه فرض سه هر کننده دییتأ حاضر قیتحق جیتان. دارد وجود مثبت

 یارعاب – دهنده یآگاه روش ،یزشیانگ مصاحبه روش ،گاریس ترککلید واژه: 
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 یمشتر تیرضا شیافزا منظور به یابیخودارز مدل نیتدو

 مزدآباد ییطباطبا محسن دیس -یپورزرند محمد نیحس دکتر

 :چکیده

 از که دهند یم لیتشک تهران شهر در موجود یشهر خدمات یها سازمان زانیمم را قیتحق نیا یآمار جامعه

 از اطالعات، یآور جمع یبرا. اند شده انتخاب نمونه حجم عنوان به یتصادف صورت به نفر 45 تعداد آنها نیب

 ییروا و ییایپا استاندارد، یها روش اساس بر و است شده استفاده اند، کرده نیتدو محققان که یا پرسشنامه

 تینها در که است شده استفاده جامعه نیانگیم آزمون از ات،یفرض آزمون یبرا. باشد یم دییتأ مورد آن

 دارا را انیمشتر تیرضا جلب یبرا الزم یاثربخش ها، سازمان نیا در موجود یابیخودارز مدل دیگرد مشخص

 است انیمشتر تیرضا بردن باال در مؤثر یمدل ق،یتحق یشنهادیپ یابیخودارز مدل که یحال در. باشد ینم

 جامع تیفیک تیریمد ،یسازمان یتعال مدل ،یابیارز خودکلید واژه: 
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 کشور در یمحل و یبوم یها ورزش توسعه یالگو

 یغفور فرزاد دکتر -هنرور افشار دکتر

 :چکیده

 جنبه سه بر دیتاک با یمحل و یبوم یها ورزش توسعه مناسب یالگو یطراح پژوهش نیا از هدف

 به و است یلیتحل – یفیتوص نوع از قیتحق نیا روش. بود کشور در«ارتقاء» و «جیترو» ،«اءیاح»یاساس

 ورزش های اتیه اندرکاران دست از نفر 4444 پژوهش نیا یآمار نمونه. است شده انجام یشیمایپ صورت

 یها هدانشگا یبدن تیترب رشته یعلم اتیه یاعضا کشور، سراسر یریعشا و ییروستا ورزش و یهمگان

 یم لیتشک کشور یها دانشگاه و ها سازمان در شاغل یورزش کارشناسان و متخصصان و کشور سراسر

 یساختار معادالت یساز مدل و یاکتشاف یعامل لیتحل زین و یفیتوص آمار یها روش توسط ها داده.  دادند

 معادالت یساز مدل جینتا. گرفتند قرار لیتحل و هیتجز مورد LISREL و SPSS یافزارها نرم توسط و

 در گریکدی بر یدار یمعن ریتاث ارتقاء و جیترو اء،یاح شامل یا توسعه یها ریمتغ که داد نشان یساختار

 4 از متشکل یطیمح در یمحل و یبوم یها ورزش ی توسعه یالگو در مراحل یتمام. دارند مدل ساختار

 .ردیپذ یم ریتأث آنها از و دارد قرار اثرگذار عامل

 جیترو ،اءیاح ،توسعه ،یمحل و یبوم یها ورزشاژه: کلید و
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 موضوعه حقوق و فقه منظر از یشهروند یفرد حقوق نییتب

 یشابورین اصغر یعل

 :چکیده

 عام یاطالق زین و شوند یم دارا خود یشهروند تیموقع اعتبار به ادافر که است یحقوق ،یشهروند حقوق -7

 حکومت جامعه در آنان تیموقع بر که یقواعد مجموعه زین و شهروندان به مربوط ازاتیامت مجموعه بر است

 و برخوردارند یمساو حقوق از مذهب و اعتقاد نوع هر از فارغ ها انسان یاسالم جامعه کی در -4. کند یم

 امام حضرت رانیا یاسالم یجمهور ریکب انگذاریبن نظر از. باشد یم کسانی آنها همه یبرا جامعه نیقوان

 شانیا. هست کامل طور به یآزاد ها آن همه یبرا و دارند احترام اسالم در یمذهب یها تیاقل( ره) ینیخم

 تیاقل به یمسلک و ینید هر زا شیب لذا کند، یم نگاه محبت نظر به را عالم تمام اسالم: ندیفرما یم نیهمچن

 .است داده یآزاد یمذهب یها

 شهروند ،شهر ،حقکلید واژه: 
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 یعیش فقه در یشهروند حقوق

 یشابورین اصغر یعل

 :چکیده

 و است شده دهیآفر خاص یهدف یبرا انسان، جمله از یهست نظام ی مجموعه اسالم ی شده یمعرف نظام در

 حقوق و اسالم نییآ یاساس رکن. باشد یم حرکت در هدف آن یسو به استثناء بدون یهست یتمام

 قتیحق در. است دیتوح کامل و ناب شهیاند گذارد، یم را خود اثر ها عرصه یتمام در که آن، یشهروند

 است، «یواقع -یاعتبار» یتیماه یدارا ینعی دارد، مزدوج و هیرو دو یتیماه یشهروند حقوق تیماه

 که جهت آن از است یواقع و است گرفته قرار خداوند اراده و جعل به متعلق که جهت آن از است یاعتبار

 بر یمبتن یشهروند حقوق نییتب در اسالم نیقوان جهینت در و اوست ینیتکو اراده با همسو یاله یعیتشر اراده

 .است یاالمر سنف مقاصد و مصالح و اتیواقع

 یشهروند ،فقه ،حقوقکلید واژه: 
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 رجوع ارباب با ارتباط تیوضع یبررس و یشهروند حقوق

 اتیب فرزانه-انیمجد نیام

 چکیده:

. است جامعه کالن بخش در ها انسان و افراد حقوق حفظ و تیرعا ،یشهروند حقوق یاصل مفهوم و یمعن

 کننده نییتع متر و اریمع کشف یبرا شهروندان نمودن فعال زین و یشهروند حقوق تحقق یادیبن دهیا

 اتفاق نیا تا و شود قیتزر جامعه روح به مختلف طرق از دیبا آموزش نیا و آنهاست آموزش ازمندین حقوقشان

 داشته اصرار و مشارکت گرانید و خود یشهروند حقوق تیرعا بر شهروندان که داشت انتظار توان ینم فتدین

 یمعنا به یشهروند حقوق آموزش.« شهرهاست اداره در شهروندان مشارکت» مشارکت نهیزم نیبهتر. باشند

 با ارتباط تیریمد. است یشهروند فیتکال و ازحقوق منسجم نظام کی ساختن نهینهاد و یساز فرهنگ

 سازمانها در. باشد شهروندان ازین گوی پاسخ هم کنار در تا است فناورانه و یتیریمد مباحث از یقیتلف شهروند،

 دیبا زین را نکته نیا بود لیقا رجوع ارباب میتکر و یشهروند حقوق یبرا دیبا که یا ژهیو تیاهم بر عالوه

 حق تنها نه آن در که دیآ یم شیپ ییتهایموقع بلکه ست؛ین رجوع ارباب با حق شهیهم که میده قرار نظر مد

 تیحما خود پرسنل از و کرده یپافشار خود موضع بر که است نیا راهکار نیبهتر بلکه ست،ین رجوع ارباب با

 .میکن

 ارتباط تیریمد ،یشهروند آموزش ،یشهروند حقوق ،شهروندواژگان کلیدی: 
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 71جنسی در منطقه  بررسی تاثیر نقش اماکن مذهبی و فرهنگی بر کاهش انحرافات اخالقی و

 شهر تهران

 مطالعه موردی: محله نعمت آباد و خانی آباد

 چکیده:

غرب و جهان  یاز فرهنگ واردات یجوامع در حال توسعه به الگو بردار شیشدن،گرا یاز مشکالت جهان یکی

تالش بر  دیفرهنگ جد نیاست، که ا یبا فرهنگ واردات یو تصادم و اصطکاک فرهنگ بوم یصنعت رفتهشیپ

و استعمار  یوابستگ تاًیاقوام، و نها یبوم و یفکر راثیو م یفرهنگ معنو یها نهیو غلبه بر گنج الیاست

 جوامع را دارد. نیا یفکر

. ندیآ یبه وجود م یخاص یو اجتماع یفرد یها بیآس متفاوت و گاه متضاد، دهیدو پد نیا نیدر برخورد ب لذا

 افتهیاقوام ،دوام و قوام  یو بوم یو فرهنگ معنو ینییو آ یاصول فکر هیبر پا زکهین یو مذهب یاماکن فرهنگ

منطقه، نقش  کیمردم  یو اعتقاد ینگفره راثیجهت حفظ و اشاعه م یمهم گاهیتوانند به عنوان پا یاند، م

امروزه مردم و مخصوصا  شیالخصوص که گرا یکنند. عل فایها ا یها و کج رو بیآس نیا را در کنترل یمهم

سبب  زین یگاه د،یمف یو امثال آن، در کنار استفاده ها نترنتیا یجهان یبه شبکه ها نیسرزم نیجوانان ا

در جامعه  دیجد یها یاز کج رفتار یوگسترش انواع شیدایو پ یالقاخ ریغ یاز سوء استفاده ها یبروز برخ

 نیدر مهار و کاهش ا یو فرهنگ ینقش اماکن مذهب یبه بررس پژوهش، نی، درایرو نیشده است. از ا  رانیا

 پرداخته خواهد شد. یاجتماع یها ینوع از ناهنجار

ساکنان محالت  ،یباشند، که به طور مورد یشهر تهران م 74مردمان ساکن منطقه  ،یمورد بررس جامعه

بوده و  7444سال  زییپا زین قیتحق نیزمان ا .رندیگیقرار م یآباد ،مورد مطالعه و بررس ینعمت اباد و خان

 یژرفانگر م کردیبا رو یدانیمدارک و کتب موجود، مطالعه م لیو تحل یجمع آور یبر مبنا زین قیروش تحق

اماکن  بر  نیا ریتاث یبر چگونگ یمبن پژوهش، اتیبه سئواالت و فرض ییپاسخگو زین قیهدف تحق باشد.

 نیا تیجهت تقو ییارائه راهکار ها تاًیو نها ،یو اخالق یجنس یها یو ناهنجار یکنترل و کاهش کج رفتار

 .اشدب یمی و فرهنگ یاماکن مذهب یبرا یکارکرد اجتماع نیا

، فرهنگ سلطه طلب ،یفرهنگ بوم ،یجنس یکج رفتار ،یانحرافات اخالق ،یو فرهنگ ی: اماکن مذهبکلید واژه

 یاجتماع یها بیکنترل و کاهش آس ،یمذهب یباورها
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 تهران 1 و 5 مناطق در یصوت یها داده یآمار زیآنال سهیمقا

 یمراد ایرو ،یرزاق فاطمه ،یفتح ساناز

 :چکیده

 یم تهران 4 منطقه 4 هیناح و 4 مناطق در صوت سنجش یها داده یآمار زیانال سهیمقا قیتحق نیا از منظور

 که دیگرد انجام تهران 4 منطقه 4 هیناح و تهران 4 منطقه در 7445 ریت و خرداد یدرماهها مطالعه نیا. باشد

 ،72 یال 74 ،77 یال4 کیتراف کیپ ساعات در نوبت سه یط مناطق نیا در شده نییتع یستگاههایا در

 نرم وارد یآمار زیآنال انجام جهت ها داده وسپس محاسبه ،یریگ اندازه صدا به مربوط یها شاخص 74یال74

 یبررس تست یت سمپل ریپ آزمون لهیبوس مناطق نیا در هایریگ اندازه نوبت سه نیب روابط و شد SPSS افزار

 نییتع جهتLNP،TNI، Leq، L10،L50،L90 از اعم صدا سنجش یپارامترها یتمام نیهمچن د،یگرد

 قیتحق جینتا که طور همان.دندیگرد استخراج افزار نرم نیا در یهمبستگ آزمون قیطر از یهمبستگ زانیم

 اختالف  عصر و ظهر صبح، نوبت Leqav نیب دومنطقه هر در صدا سنجش ی ستگاههایا در دهد یم نشان

 4 منطقه در و عصر با صبح صوت معادل تراز نیانگیم نیب 4منطقه 4هیناح کهیدرحال داشت، وجود یدار یمعن

 .نداشت وجود دار یمعن اختالف عصر با ظهر نوبت در

 صدا سنجش ،یهمبستگ ،کیتراف کیپ ،یمارآ زیآنالکلید واژه: 
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 تهران شهر 24 منطقه یشهردار کارکنان خدمت ترک قصد بر موثر عوامل یبررس

 یدیجمش فوندا

 :چکیده

 که یهنگام. است نهیپرهز و مضر سازمان یبرا کارکنان خدمت ترک که کنند یم شنهادیپ مرتبط متون اکثر

 و ینیگزیجا یها نهیهز و دینما آنها نیگزیجا را یافراد دیبا سازمان کنند ترک را سازمان خوب، کارکنان

 با مرتبط یزا نهیهز یامدهایپ لیدل به. شود متحمل را انیمشتر با رابطه قطع و د،یتول دادن دست از ،یآموزش

 کارکنان ینگهدار یها برنامه در را یادیز مخارج و ها نهیهز انیکارفرما از یاریبس کارکنان، خدمت رکت

 موثر عوامل یبررس به قیتحق نیا در. کنند یریجلوگ کارکنان خدمت ترک یها نهیهز از تا کنند یم صرف

 هیکل شامل قیتحق یمارآ جامعه. شد پرداخته تهران شهر 45 منطقه یشهردار کارکنان خدمت ترک قصد بر

 و انجام وهیش نظر از و یکاربرد هدف، نظر از قیتحق نیا. بود تهران شهر 45 منطقه یشهردار کارکنان

 مدل و زرلیل افزار نرم از قیتحق اتیفرض آزمون جهت. باشد یم یشیمایپ -یفیتوص  زین ها داده یگردآور

 .شد استفاده ونیرگرس

 یشغل تیرضا ،یسازمان عدالت ،خدمت ترک قصدکلید واژه: 
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 یگردشگر صنعت یداریپا و یور بهره سمت به یندیفرآ یگردشگر یابیبازار

 خلج یمهد

 :چکیده

 دار،یپا یگردشگر در را یاقتصاد منافع کسب سمت به تحرک ریمس ،یگردشگر یابیبازار یالگو در رییتغ

 عدالت یاصل عنصر سه به تیعنا با یابیبازار کپارچهی یبررس غالب در دار،یپا یگردشگر نیا. کند یم منحرف

 یابیبازار مدل یبررس دنبال به مقاله نیا. باشد یم یاقتصاد توسعه و ستیز طیمح از حفاظت ،یاجتماع

 .باشد یم یگردشگر تصنع توسعه یبرا ستیز طیمح تکامل خصوص در ،یگردشگر

 یابیبازار ،یگردشگر ،یگردشگر توسعه ،داریپا توسعهکلید واژه: 
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 گلبهار دیجد شهر جامع طرح یکالبد اهداف یریپذ تحقق بر مؤثر عوامل یابیارز

 یعنابستان زهرا ،پرست وطن یمهد ،یعنابستان اکبر یعل

 :چکیده

 خدمات و امکانات و تیجمع جذب روند یاثرگذار زانیم رابطه، یبررس ضمن شود یم تالش پژوهش نیا در

 روش. ردیگ قرار مطالعه مورد ندانشهرو نگاه از یشنهادیپ یها یکاربر به یابی دست ندیفرا بر ییربنایز

 یگردآور یبرا که است یلیتحل -یفیتوص روش نظر از و یکاربرد هدف نظر از مطالعه نیا در قیتحق

 آمده عمل به یپرسشگر نمونه، یشهر خانوار 445 از( پرسشنامه) یدانیم یها روش از استفاده با اطالعات

 با عمران شرکت توسط شده فراهم امکانات و تیجمع جذب نیب یمعنادار ی رابطه دهد یم نشان جینتا. است

 بیضر با شهروندان دگاهید از یشنهادیپ یها یکاربر ی نهیزم در جامع طرح اهداف به یابی دست ندیفرا

 مربوط راتییتغ درصد 45 عمران شرکت توسط شده فراهم خدمات و امکانات. دارد وجود 444/5 یهمبستگ

 75 فقط یریپذ تیجمع روند و کند یم نییتب دیجد یشهرها در را یشنهادیپ یها یکاربر یریپذ تحقق به

 .داشت خواهد دنبال به را وابسته ریمتغ راتییتغ از درصد

 یشهر زاتیتجه و ساتیتأس ،عمران شرکت ،یریپذ تیجمعکلید واژه: 
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 یکالبد اهداف تحقق در عمران شرکت ریتأث زانیم یبررس

 یعنابستان زهرا ،پرست وطن یمهد ،یعنابستان اکبر یعل

 :چکیده

 دیجد یشهرها عمران شرکت عملکرد یاثرگذار زانیم رابطه، یبررس ضمن شود یم تالش پژوهش نیا در

 یکاربرها یریپذ تحقق بر دیجد یشهرها در شهروندان سکونت یبرا طیشرا نمودن فراهم ی نهیزم در

 مطالعه نیا در قیتحق روش. ردیگ قرار مطالعه مورد شهروندان نگاه از یشهر جامع طرح اساس بر یشنهادیپ

 یدانیم یها روش از فادهاست با اطالعات یگردآور یبرا که است یلیتحل -یفیتوص ییها بخش در و یتجرب

 ی رابطه دهد یم نشان جینتا. است آمده عمل به یپرسشگر نمونه، یشهر خانوار 445 از( پرسشنامه)

 طرح یشنهادیپ یها یکاربر یریپذ تحقق با دیجد یشهرها عمران شرکت عملکرد یابیارز نیب یمعنادار

 در دیجد یشهرها عمران شرکت تالش .دارد وجود 444/5 یهمبستگ بیضر با شهروندان دگاهید از جامع

 را یشنهادیپ یها یکاربر یریپذ تحقق به مربوط راتییتغ درصد 44 یشهر خدمات نمودن فراهم ی نهیزم

 راتییتغ از درصد 4/74 فقط عمران شرکت توسط یشهر زاتیتجه و ساتیتأس نمودن فراهم و کند یم نییتب

 .داشت خواهد دنبال به را وابسته ریمتغ

 خدمات ،معابر ی شبکه ،یشهر زاتیتجه و ساتیتأس ،مسکناژه: کلید و
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 یا محله یها راه ادهیپ بر دیتاک با یشهر منظر تیفیک ارتقاء در مصالح نقش

 ینبستا مایس، نیب قتیحق یمهد

 :چکیده

 یعموم یرفتارها که است ییها مکان یشهر یفضاها و است شهر و انسان تماس سطح یشهر  منظر

 او یها تیفعال و انسان با طرفه دو تعامل در همواره یشهر یفضاها و منظر. دارد انیجر آنها در شهروندان

 تیفیک و جادیا در کسوی از یشهر یفضاها و شهر در تیفعال و حضور با مردم گرید یعبارت به. هستند

 یفضاها و شهر از مردم درک بر تواند یم یشهر منظر تیفیک گرید یسو از و هستند مؤثر یشهر منظر

 هیال نیتر ینیع و نیتر یسطح خرد، اسیمق در ان،یم نیا در. باشد رگذاریتاث آنها رفتار بر بالتبع و یشهر

 شمار به شهروندان یها دهیا و ها طرح تحقق یبرا یماد یقالب که هستند "یساختمان مصالح" یشهر منظر

 یفضاها و شهر از شهروندان ادراک در گذار اثر و ساز تیهو یعنصر توانند یم خود یمتعال وجه در و روند یم

 نرویا از. است یشهرساز و یمعمار در موثر یا مقوله یشهر منظر و مصالح انیم ارتباط واقع به. باشند یشهر

 حساب به یضرور یامر یشهر یمایس و منظر تیفیبرک مصالح رگذاریتاث یارهایمع افتنی یبرا تالش

 تیتقو و شهروندان یاجتماع تعامالت تیتقو با میمستق یارتباط شهرها در یا محله یها راه ادهیپ.  دیآ یم

 یارتباط ها راه ادهیپ نیا یطیمح تیفیک یحد تا و منظر یبصر تیفیک. دارند یشهر یها محله یتیهو سازمان

 استفاده. دارد آنها از استفاده یچگونگ و رفته بکار یساختمان مصالح نقش به سازندگان توجه زانیم با میمستق

 و ییخوانا ،یسرزندگ تیتقو در یمؤثر نقش تواند یم یا محله یها راه ادهیپ در یساختمان مصالح از مناسب

 روش از استفاده با که است یپژوهش حاصل مقاله نیا.   باشد اشتهد نیساکن تعلق حس تیتقو آن امدیپ

 در مصالح نقش یبررس به ران،یا یشهر یها محله در راه ادهیپ نیچند یقیتطب سهیمقا و ، یلیتحل_یفیتوص

 جینتا.  است پرداخته ها محله در تعلق حس شیافزا آن امدیپ و مکان حس تیتقو و یسرزندگ ،ییخوانا یارتقا

 تیفیک ارتقاء یراستا در یساختمان مصالح از استفاده یچگونگ جهت ییارهایمع و اصول شامل قالهم نیا

 . است یا محله یها راه ادهیپ ییفضا و یکالبد

 محله ،یشهر منظر ،یساختمان مصالحکلید واژه: 
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 آورانهنو یها دهیا و یشهر یگردشگر

 یردامادیم مانیسل دیس

 :چکیده

 و یاجتماع ،یفرهنگ بزرگ فرصت دار،یپا توسعه عیصنا نیمهمتر از یکی عنوان به یگردشگر امروزه

 هدف با یشهر یگردشگر توسعه.  است آورده بوجود تهران شهر ازجمله بزرگ یشهرها یبرا یاقتصاد

 تیفعال نیمهتر از یکی  آمده دست به یفرصتها و تهایظرف حداکثر از یریگ بهره هتج مناسب یبستر جادیا

 یمحورها از یشهر یگردشگر با ارتباط در مقاله نیا در باشد یم شهرها ییاجرا تیریمد یرو شیپ یها

 بر ینگاه و یشهر یگردشگر تیاهم و گاهیجا حیتشر ضمن تهران شهر یالملل نیب جشنواره نیششم

 .شود یم     ارائه زمان تونل شهرک نام با نوآورانه دهیا کی تهران شهر یهایژگیو

 زمان تونل ،تهران ،یگردشگرکلید واژه: 
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 شهر ییخوانا در ها نشانه و نمادها هیسو چند یها ارزش

 زارع میمر ،یکازرون یمیرح انیپرن

 :چکیده

 توسط شهر ییخوانا بر آن ریتاث و ها نشانه و ها نماد هیسو چند یها ارزش بر کوتاه یمرور مقاله نیا از هدف

 هرآنچه بیتخر و یشهر عناصر زوال موجب شهرها وسعت شیافزا و  زمان گذشت. باشد یم شهروندان

 و شهر از یبصر درک انیب یبرا یابزار نشانه. است شده پندارند یم ذشتهگ از یا نشانه عنوان به را آن مردم

 طبقه کشور هر تمدن و فرهنگ اساس بر و باشد یم مردم یزندگ یفضا به یبخش تیهو عامل نیهمچن

 شهر. هستند شهر مردم خاطرات از یبخش یشهر یها نشانه گفت توان یم واقع در و شود یم یبند

  نمادها  ،یشهر ییخوانا بر گذار ریتاث عوامل از. باشد یم ها نماد و ها نشانه از دهیچیپ و متنوع یا مجموعه

 نمونه یبررس و اسناد مطالعه کیتکن از راستا نیا در. برد نام توان یم یشهر یها نشانه و ها مونومان و

 . است شده استفاده ها داده یگردآور جهت یمورد

 تیهو ،ییخوانا ،ها نشانه و نمادهاکلید واژه: 
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 امروز یزندگ در آن ریتاث و ها وارنگارهید

 تهران کالنشهر :یمورد نمونه یبررس

 یکازرون یمیرح انیپرن ،زارع میمر

 :چکیده

 نیا راتیتاث یمعرف و یوارید یها ینقاش گسترش و یریگ شکل روند رب کوتاه یمرور مقاله نیا از هدف

 قرار یشهر طراحان توجه مورد که یا مساله ینیشهرنش گسترش با. باشد یم امروز یزندگ بر ها وارنگارهید

 عناصر، نیا از یکی. است بوده یشهر یفضاها یمعرف یبرا یعناصر خلق و یشهر یباسازیز گرفت،

 ابانیخ در یجار روزمره یزندگ به یدیجد بعد یوارید ینقاش. باشد یم( یوارید یها یقاشن) ها وارنگارهید

 و یمسکون مراکز تمرکز ،یاقتصاد و یاجتماع طیشرا در رییتغ و شهر گسترش واسطه به رایز بخشد یم

 نیا در. ددارن حضور ابانیخ در یشتریب زمان جامعه افراد مراکز، نیا مسافت بعد و خاص مناطق در یاقتصاد

 یبرا زین و است شده استفاده ها داده یگردآور جهت یمورد نمونه یبررس و اسناد مطالعه کیتکن از راستا

 .است شده استفاده یلیتحل -یفیتوص روش از ها داده لیتحل

 روزمره یزندگ ،تیهو ،یوارید ینقاشکلید واژه: 
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 یورزش یگردشگر تیامن دیتهد یاصل عامل: یورزش میعظ یدادهایرو در یستیترور حمالت

 زبانیم یشهرها در

 هنرور افشار یاحسان محمد انیچ کوزه هاشم یدریح اکبر

 :چکیده

 ندرت به آورد، یم گرد گریکدی کنار در اشان مشترک ی عالقه خاطر به را کشورها و جوامع و افراد ورزش،

 کردن وادار ییتوانا و دهد، یم آموزش را یپلماسید ندارد، یا شده شناخته مرز چیه و شود یم قائل ضیتبع

 رو، نیا از.رددا را ها تفاوت تحمل و گرانید با یمساو رفتار ها، یریگ در گذاشتن کنار به کشورها و افراد

 البته است گرفته قرار یفراوان چالش مورد یورزش نیادیم در سمیترور یشناس داریپد و یشناس سبب امروزه

 حال هر به. باشد خشونت جادیا یبرا هیتوج ینوع تواند یم سمیترور یزشیانگ عوامل که معتقدند یاریبس

 مطالعه نیا از هدف:یکل هدف.  باشد یم نفراوا یها خسارت جادیا آن عواقب که است یا دهیپد سمیترور

 لحاظ به مطالعه نیا: یشناس روش. بود یورزش یالملل نیب محافل در سمیترور یشناس داریپد و علل یبررس

 و یویآرش منابع از اطالعات یگردآور یبرا که بود کیستماتیس یفیتوص قاتیتحق نوع از یشناخت روش

 سمیترور ومیکنسرس یها داده گاهیپا و (GTDی )هانج سمیترور یها داده گاهیپا و یا کتابخانه

(START) ی دهیپد کی سمیترور ی دهیپد که داد نشان قیتحق نیا یها افتهی: ها افتهی. شد گرفته بهره 

 دادیرو برگزارکنندگان و رانینظرمد مد الذکر فوق موارد یتمام دیبا آن با مقابله یبرا که است یبعد چند

 .ردیگ ارقر یورزش میعظ یها

 یورزش یگردشگر ،سمیترور ،یشناس داریپد ،یشناس سببکلید واژه: 
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 یعیطب منابع بخش ییدرآمدزا و اشتغال جادیا در سمیاکوتور گاهیجا

 اصفهان شهر صفه کوه: یمورد مطالعه

 ینامدار زهرا

 :چکیده

 نیا و داشته وجود جهان سراسر در ربازید از که کهن اریبس است یا دهیپد( سمیاکوتور) عتیطب یگردشگر

 حفاظت یراستا در یمردم یتیماه یدارا و اشتغالزا سودآور، ،(رمخربیغ) ستیز طیمح دوستدار یتیفعال دهیپد

 و اشتغال جادیا در را سمیاکوتور گاهیجا است شده یسع قیتحق نیا در. است یعیطب منابع و مناطق از

 صورت( یعیطب منابع) اصفهان شهر در که پژوهش نیا در. میکن یبررس یعیطب منابع بخش در ییدرآمدزا

 شده استفاده یتفرجگاه یاقتصاد ارزش برآورد آوردن دست به یبرا کالوسون ییا پرسشنامه روش از  گرفته

 مورد منطقه اشتغال آمار نیب سهیمقا با اشتغال، در سمیاکوتور گاهیجا آوردن دست هب یبرا نیهمچن و است

 با. است گرفته صورت سمیاکوتور یها تیفعال از بعد اشتغال آمار با سمیاکوتور یها تیفعال از قبل مطالعه

 و یمهم گاهیجا سمیاکوتور که میدیرس جهینت نیا به شده برده کار به یروشها با آمده دست به جینتا به توجه

 دارد ییزا آمد در و اشتغال شیافزا در یارزش با

 اشتغال ،یعیطب منابع ،سمیاکوتورکلید واژه: 
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 توسعه موفق یالگو ،یورزش حاتیتفر اتیتجرب یمستندساز

 مجید وصالی ناصح

 :چکیده

 ینشدن جدا بخش یبدن یها تیفعال. است یجسمان یها تیفعال به انسان یدرون التیتما انگریب خیتار

 آن مردم یظاهر اتیخصوص از یقو و سالم یها بدن و است بوده باستان دوران در ها انسان روزمره یزندگ

 انسان ناخواسته خانواده و دخو از محافظت پناهگاه، کردن برپا شکار، و غذا هیته یبرا تالش. است بوده زمان

 یها تیفعال یکیالکتر لوازم و آالت نیماش انواع اختراع. دهد یم قرار یتندرست و یسالمت ریمس در را ها

 کرده دایپ یشتریب نمود ریاخ یسالها در موضوع نیا. است داده کاهش امکان حد سر تا را ها انسان یجسمان

 یزندگ سبک نیا و اند دهیبرگز را ساکن یزندگ سبک ایدن تمام با همگام هم رانیا مردم که یقسم به است

 در را یکاریب و فراغت اوقات شیافزا ،یحرکت فقر از یناش یها یماریب انواع به ابتال احتمال شیافزا ضمن

 .است کرده فراهم مردم یبرا یا دهیعد مشکالت که دارد یپ

 یمستندساز ،یهمگان ورزش ،یورزش حاتیتفرکلید واژه: 
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 تینترنیا ونیرزرواس و گردشگر شده ادراک سکیر نیب رابطه

 یمزدآباد ییطباطبا محسن دیس ،فرد یبیاد یشاد

 :چکیده

 اطالعات یآور جمع و یدسترس یبرا یبستر عنوان به نترنتیا از فادهاست و کیالکترون تجارت با یسازگار

 موجود دانش از کیستماتیس و ینیع تیریمد عنوان به دانش تیریمد نیهمچن. دیآ یم شمار به گردشگران

 دانش تیریمد ردیگ یم قرار یبردار  بهره مورد آن میتقس و آن یسازمانده آن، جادیا با مرتبط یندهایفرآ و

 و دانش تیریمد دادن قرار کنارهم منظور به. است دانش تیریمد یخارج یدورنما عنوان به رگردشگ

 در نمودند یساز ادهیپ را یزیآم ابتکار رابطه سازمانها و شرکتها از یاریبس عمل، در گردشگر دانش تیریمد

 منظور به حاضر ژوهشپ. اند داده انجام اطالعات یفناور یمبنا بر را عمل نیا شرکتها از یاریبس کهیحال

 و تیرضا و شده ادراک سکیر زانیم عناصربر هیکل ریتأث و نترنتیا دانش ، سکیر تیالو نیب رابطه یبررس

 .گرفت صورت گردشگران دانش تیریمد ابزار از استفاده با گردشگر یرفتار تعهد

 دیخر قصد ،سکیر تیلووا ،ینترنتیا دانش ابزارکلید واژه: 
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 رانیا یشهر یفضاها گمشده تیفی،کیسرزندگ

 زارع سارا

 :چکیده

 آن از مهمتر و یخیتار عیوقا بلکه ستین آن یظاهر فرم و شکل به محدود شهر یمایس در دانیم تیاهم

 یزندگ از یبخش و دیآ وجود به دانیم نام به یی،فضا یمناسب محل در تا شود یم موجب یاجتماع یازهاین

 به تا دیگرد حاضر پژوهش جادیا نهیزم موضوع نیا تیاهم( 44،7444ب،یقر.)ابدی انیجر آن در مردم روزمره

 حضور آن یاصل منشا که یتیفیگرددک یبررس یشهر یفضاها در یسرزندگ نبود عمده عوامل آن موجب

 نیا با پژوهش نیا. است خود فراغت اوقات گذران یبرا یشهر یها دانیم یفضا در مردم مختلف اقشار

 نبود ساز نهیزم آن از پس و تجدد دوران در غرب یها یکش ابانیخ از کورکورانه دیتقل که دیگرد آغاز هیفرض

 هامروز آنچه که است آن از یحاک مطالعه نیا از حاصل جینتا.   دیگرد امروز یها دانیم در یسرزندگ تیفیک

 را امر نیا. است یکیتراف عملکرد با یشهرساز در فلکه واژه از ینمود واقع در م،ینیب یم یشهر دانیم بعنوان

 توپخانه دانیم نشیگز. دانست یشهر یفضا نیا در تمندیهو ینمادها یریبکارگ عدم از یناش توان یم

 .است رفتهیپذ صورت ،یشهر یفضا نیا نیتکو ریس لحاظ به مسئله، نیا یبررس جهت تهران

 فضا کنندگان استفاده ،یریپذ حضور ،یشهر دانیم ،یسرزندگکلید واژه: 
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 یاسالم -یرانیا کردیرو سهیمقا با یشهر یفضا تیفیک یبررس

 نژاد یانیکاو نایت ،ها یچ لهیپ ایپر ،زند خاک یمهد

 :چکیده

 منابع در یگوناگون اتینظر یبررس به ،یشهر یفضاها تیفیک یها مولفه یمعرف هدف با قیتحق نیا در

 به تهران تلفمخ محله چند در و دیگرد هیته یا پرسشنامه تینها در. است شده پرداخته یاسالم و یغرب

 لیتحل مورد SPSS یآمار افزار نرم با ها پرسشنامه نیا از شده استخراج یها داده. شد پرداخته آنها سنجش

 هفت) محله سه نیا. دیگرد لیتحل موضوع، اتیادب از حاصل یها افتهی کنار در و گرفت قرار یاستنباط

 است افتهیدر مقاله نیا. است شده انتخاب شکل یمورفولوژ لحاظ از(  خرداد پانزده و ییهوا روین فلکه حوض،

. است موثر فضا تیفیک به نسبت افراد دید رفتن باال در تفرج و حیتفر معاشرت، لیقب از ییتهایفعال که

 است موثر مردم نظر در که است ییها مولفه گرید از زین آرامش و خوراک و خورد ازین شدن برطرف نیهمچن

 .اند شده ذکر انسان اطراف یفضا در الزم یها مولفه عنوان به آنقر در ها مولفه نیا یهمگ و

 تاینظر ،یاسالم منابع ،یشهر یفضاها ،تیفیک یارهایمعکلید واژه: 
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 دشگرگر جذب یبرا شهرها در تیجذاب جادیا ی نهیهز نیتأم نحوه

 یمزدآباد ییطباطبا محسن دیس ،یپورزرند محمد نیحس دکتر

 :چکیده

 ریچشمگ شیافزا سبب یزندگ یاستانداردها سطح باالرفتن و تیجمع رشد ،یاقتصاد یها تیفعال توسعه

 بر آن توسعه یها راه و یگردشگر تیماه نهیزم در طالعهم و قیتحق لزوم رو، نیا از. است شده یگردشگر

 عامل را یبعد چند یزیر برنامه حوزه، نیا نیمتخصص امروزه. است دهیگرد آشکار ،ییاجرا و یعلم جوامع

 یکاربرد هدف، لحاظ از و یفیتوص حاضر قیتحق. دانند یم یاقتصاد رشد و صنعت نیا گسترش بر مؤثر

 قابل یگردشگر و یشهر تیریمد حوزه رانیمد و زانیر برنامه و رانیگ میتصم یبرا آن جینتا رایز است؛

 مختصر طور به آن یها نهیهز نیتأم مبرم ازین و یشهر یگردشگر تیاهم ابتدا مقاله نیا در. باشد یم استفاده

 بر یشهر یها تیجذاب ریتأث نیهمچن و گردشگر جذب یها راه و نهیهز نیتأم نحوه سپس ده،یگرد حیتشر

 موارد یتمام که دهد یم نشان مقاله، نیا از حاصل جینتا.   است گرفته قرار یبررس مورد گردشگر، جذب

 نیا و باشد ینم ریپذ امکان آن، یها نهیهز نیتأم با جز شتریب یها جاذبه جادیا و یگردشگر توسعه در مطرح

 .گردد یم سریم حیصح تیریمد یمبنا بر مهم

 یگردشگر ،ییدرآمدزا ،نینو یمال نیتأمکلید واژه: 
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 از پارک مادران شهرستان نکا و بندر عباس تیرضا زانیم یابیارز

 مقدم نیام محبوبه، زاده میرح معصومه، ییانزا الهه

 :دهیچک

و  تیالتواند تسه یاست که م یباشد، طرح یاستفاده بانوان م یپارک مادران و بانوان که فقط برا جادیا

 جادیشهروندان ا یتمام نیرا ب ییتواند عدالت فضا یم نکهیرا به بانوان ارائه دهد، ضمن ا یخدمات مناسب

ع شده است، و پارک مادران شهرستان بندر شهرستان واق نیکند. پارک مادران شهرستان نکا که در مرکز ا

با استفاده  قیتحق نیدو شهرستان احداث شده است. در ا نیبانوان ا یرفاه و آرامش برا جادیعباس با هدف ا

 نیعملکرد ا نیرا ب یا سهیدو پارک، و مقا نیو عملکرد ا تیموفق زانیم یابیتا به ارز میدار یسع یاز آزمون ت

مورد مطالعه در پارک  یرهایمتغ یبدست آمده تمام جیم. با توجه به نتایبپرداز کشورپارک در جنوب و شمال 

با  یتاهل که رابطه معنادار ریاز متغ ریبانوان از پارک مادران دارد، به غ تیرضا زانیبا م ینکا رابطه معنادار

 54/5کمتر از  بانوان اتیخصوص یتمام یسطح معنادار بانوان از پارک ندارد و در بندر عباس تیرضا زانیم

شاخص  ریدارد، به غ یآنها از پارک رابطه معنادار تیرضا زانیبانوان با م اتیخصوص یتمام یعنیباشد  یم

 ندارند. تیرضا یفاصله با مناطق مسکون لیبانوان از مکان پارک بدل یعنیفاصله از پارک 
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 مشهد یشهر خدمات یسنج ازین و لیتحل

 یکمال دینو

 :چکیده

 یمتعدد انیمتقاض با و کندیم عرضه شهروندان به یمتنوع خدمات که است ییها سازمان جمله از یشهردار

 خدمات ییشناسا جهت در است یگام پژوهش نیا.  گردد یم افزوده آنها تعداد بر هرروز که دارد سروکار

 جهت نیا از موضوع.  گرددیم ارائه ربرانکا به مشهد شهر پورتال قیطر از که شهروندان دگاهید از ازین مورد

 از و نمود یزیر برنامه نظر مورد موضوعات یبرا توانیم آن یبند طبقه و ییشناسا با که است تیاهم یدارا

 پاسخ نیهمچن.  کرد ینیب شیپ را ها ازین یارضا عدم صورت در یاحتمال یها واکنش و ها رفتار گرید یسو

 یمند تیرضا زانیم شیافزا باعث ، ینترنتیا خدمات حوزه در شهروندان راتانتظا و ها ازین به حیصح ییگو

 مختلف یها حوزه در شهروندان یازهاین یبند تیاولو قیتحق ابن هدف نیتر عمده.  شد خواهد یشهردار از

 .باشد یم(  یسرگرم و تفربح ، یرسان اطالع ، یکیالکترون خدمات)  یشهردار یکیالکترون یها تیفعال

 یشهر تیریمد ،یازسنجین ،ینترنتیا خدماتواژه: کلید 
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 فراغت اوقات گذاراندن یبرا یفرصت ها راه ادهیپ

 یریگرمس سروش

 :چکیده

 مناسب زمان در و یدرست به اگر ازین نیا است، انسان یستیز هیاول یازهاین از یکی فراغت اوقات گذراندن

 شتریب بازده و یور بهره جهینت در و یفرد یانرژ و توان شیافزا ،یروح رشد سبب تواند یم شود داده پاسخ

 یبرا الزم نهیزم و ردینگ قرار توجه مورد که یصورت در برعکس و گردد یاجتماع ییایپو و نشاط و یکار

 عنوان به یشهر یفضاها. داشت خواهد همراه به را جامعه یسردگاف و یدلسرد نگردد فراهم آن برآوردن

 یبستر نیهمچن و مردم یاجتماع تعامالت یبرقرار یبرا یمکان شهر، یکالبد ساخت یاساس ارکان از یکی

 شکسته یاجتماع یمرزها فضاها نیا در. باشند یم فراغت اوقات گذران و یانسان یرفتارها و ها تیفعال یبرا

 اختالط هم با یدیجد یاجتماع طیمح در افراد و ونددیپ یم وقوع به نشده نیتدو شیپ از ییدهابرخور و شده

 .ابندی یم

 شهروندان، یشهر یفضا ،ها هرا ادهیپکلید واژه: 
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 تهران شهر محالت در یهرش ییشکوفا در یعطف نقطه محله، یسراها در بانوان یتوانمندساز

 71 و 3 منطقه دو سهیمقا

 یهالل نیریش ،یموسو دمحمدرضایس ،زند خاک یمهد

 :چکیده

 که است ها محله در موجود یها تیظرف و ها فرصت از یبردار بهره بر مؤثر عوامل یبررس مقاله نیا هدف

 قیتحق روش. باشد یم بانوان رفاه جهت در یزندگ تیفیک از یبرخوردار و یساز توانمند جهت در یگام

 یها محله زنان پژوهش، نیا یبررس مورد یآمار جامعه. بود پرسشنامه ها داده یابزارگردآور و شیمایپ

 یها محله یسراها یدانیم مطالعه محدوده نفراست755با برابر هم نمونه وحجم تهران شهر 74و 4منطقه

 دو یخ آزمون و Spssافزار نرم از استفاده با و شده یبند دسته خام یها داده سپس. است 74 و 4 مناطق

 زانیم نیب که  است آن از یحاک جینتا و گرفت قرار دیتأئ مورد شده مطرح یها هیفرض هیکل.اند شده لیتحل

 زین امر نیا که کنند اقدام ینیکارآفر به نسبت بانوان شود یم سبب که محله یسرا در زنان یریپذ مشارکت

 .باشد گذار اثر بانوان یتوانمندساز در تواند یم

 یتوانمندساز ،یاجتماع روابط ،یزندگ تیفیککلید واژه: 
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 شهر ریتصو بهبود و یگردشگر ساتیتاس و ها رساختیز عاداب توسعه با یورزش یگردشگر ارتباط

 تهران

 هنرور افشار-یمیکر ترانه

 :چکیده

. باشد یم عیصنا نیآورتر سود و نیبزرگتر از یکی جهان، کوچک و بزرگ یکشورها از یاریبس در یگردشگر

 کشور در گردشگر جلب نهیزم ییایجغراف و یخیتار منابع داشتن و رانیا کهن و نهیرید تمدن گرفتن نظر در با

 یدادهایرو یبرگزار بدنبال که باشند یم گردشگران انواع از یکی یورزش گردشگران. است ادیز اریبس ما

 مانند شهرها بر یمختلف راتیتاث یگردشگر اقسام ریسا همانند توانند یوم گردند یم شهرها وارد یورزش

 شهر چهره بهبود نیهمچن و یحیتفر و ییرایپذ ،یاقامت ساتیتاس ،یشهر نقل و حمل ها، رساختیز توسعه

 ساتیتاس ها، رساختیز توسعه و یورزش یگردشگر نیب رابطه یبررس هدف با پژوهش نیا. باشند داشته

 جمع ابزار. بود یشیمایپ -یفیتوص نوع از حاضر پژوهش. دیگرد انجام تهران در شهر چهره بهبود ،یگردشگر

 ییروا شدو یطراح کرتیل اسیمق براساس که بود سوال 24 شامل ساخته محقق پرسشنامه اطالعات یآور

 کارشناسان: از نفر 745 را پژوهش یآمار نمونه. بود گرفته قرار دییتا مورد ان ییایپا و ییمحتوا و یصور

 در یورزش یدادهایرو یربرگزا اندرکاران دست و رانیمد ،یفرهنگ راثیم سازمان یگردشگر بخش

 وزارت یعموم روابط و الملل نیب روابط کارشناسان ،یاقامت اماکن و ها هتل رانیمد ،یورزش یها ونیفدراس

 لیتحل و هیتجز. بود تهران یورزش یدادهایرو در کننده شرکت یورزش گردشگران و جوانان و ورزش

 نرم توسط و( یدییتا و یاکتشاف یعامل لیلتح روش)یاستنباط آمار و یفیتوص آمار سطح دو در اطالعات

 شهر در شده برگزار یورزش یدادهایرو از که داد نشان  جینتا. گرفت صورت LISREL و SPSS یافزارها

 ریتصو بهبود و یگردشگر ساتیتاس ها، رساختیز توسعه جهت در توان یم یورزش گردشگران ورود و تهران

 از یریگ بهره خصوص در یرورزشیغ و یورزش مسئوالن حیصح و قیدق یزیر برنامه. نمود یریگ بهره شهر

 .دینما کمک تهران شهر در شده اشاره ابعاد توسعه و گردشگر جلب به تواند یم یورزش یدادهایرو یبرگزار

 یگردشگر ساتیتاس ،یشهر توسعه ،یورزش یگردشگرکلید واژه: 



  744 سالم در شهر سالم یزندگ

 سازی شهر ساری با استفاده از شاخص کیفیت زندگی شهری و گردشگری شهریبرند

 یسری یمهد ،زاده میرح معصومه ،ییالهه انزا

 :دهیچک

 یم گرید یشهر نسبت شهرها یبرا یبه اهرم رقابت لیشهر را تبد یاست که فرصت ها یابزار یشهر برند

 یها هیمعنا که هم بدنبال جذب سرما نیدارد؛ بد یو داخل یخارج دیدو د یشهر نگیبرند نیکند.بنابرا

. با توجه به باشد یم  شهر و شهروندان  یها هیسرما یشهر است و هم بدنبال حفظ و ارتقا یبرا یخارج

 یبرا یتواند فرصت ینماد م نیا نیباشد، بنابرا ین شهر مآ ژهیبه عنوان نماد و شاخص و یبرند شهر نکهیا

از  یکیبه عنوان مرکز استان مازندران،  یشهر باشد. شهرستان سار یگذار برا هیو سرما ستیجذب تور

 یباال یها تیظرف یدارا یعیطب یها لیپتانس    کشور است که ضمن داشتن  یو ساحل بایز یشهرها

و کتابخانه  یفیمقاله با روش توص نیباشد. در ا یم یخارج یجذب فرصت ها یو ... برا یبهداشت ،یفرهنگ

 تیفیبا استفاده از شاخص ک یدر نشان دادن برند شهرستان سار یسع یآمار یها لیو با استفاده از تحل یا

در شاخص  تیاهم زانیم نیشتریدهد که، ب ینشان م قیقتح جی. نتامیباش یم یشهر یو گردشگر یزندگ

 تیاهم زانیم نیو کمتر 2,24 تیاهم نیانگیمتعلق به شاخص سالمت و بهداشت با م یزندگ تیفیک یها

سنجش شاخص  تیاهم نیانگیم نیباشد. همچن یم 4,44 تیاهم نیانگیمتعلق به شاخص هنر و فرهنگ با م

متعلق به شاخص  تیاهم نیانگیم نیشاخص باالتر نیکه در ا شد،با یم 4,44برابر با  یشهر یگردشگر

 باشد. یم 4,44با  یستیتور زاتیمتعلق به شاخص تجه تیاهم نیانگیم نیو کمتر 2,44با  یفرهنگ تیاهم
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 در کاهش معضل اعتیاد در محله امامزاده حسن 71بررسی نقش توسعه اقتصادی منطقه 

 مهدی یسری

 41منطقه  یو توسعه شهر یزیمعاونت برنامه ر

 :چکیده

بر  ادیاعت بیمخرب آس ریالخصوص کالن شهر تهران، تاث یعل ،رانی، جامعه امروز ایاز معضالت اساس یکی

اشتغال و توسعه  جادیا ده،یپد نیاز گسترش ا یریشگیاز عوامل پ باشد. یم کاریجوانان ب مخصوصاً افراد، یرو

در  یفراوان یدیتول یو بازار ها یصاداقت یها لیاز پتانس 74که منطقه  نیباشد. با توجه به ا یم یاقتصاد

 ریپذ بیاز مناطق آس گر،ید یبازار مبل و ... برخوردار است و از سو پوشاک، دی: تولریمختلف نظ یا نهیزم

کسب و کار را بر کنترل و کاهش  یو بازار ها یعامل اقتصاد ریثأکه ت یانجام پژوهش رود،یتهران به شمار م

انجام گرفته است.  کردیرو نیبا ا زیرسد و پژوهش حاضر ن یبه نظر م یرورض کند،یم یبررس ادیاعت دهیپد

 یپژوهش، د نیباشد. زمان ا ی، مقیاسناد و کتب و انجام مصاحبه عم یمقاله، بررس نیروش پژوهش در ا

 نیپژوهش، بر ا نیا هیفرض باشد. یم محله امامزاده حسن یبه طور مورد زیو مکان آن ن 7444ماه سال 

راهکارها و  تیبه مواد مخدر موثر بوده و در نها ادیمنطقه بر کاهش اعت یاقتصاد توسعه ،ت کهاساس اس

 گردد. یارائه م یو شغل یمعضل از نقطه نظر توسعه اقتصاد نیا شتریجهت کاهش ب یشنهاداتیپ

 تهران، امامزاده حسن یشهردار 74، منطقه به مواد مخدر ادیت، اعیاجتماع بیآس ،ی: توسعه اقتصادکلید واژه
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 میکر قرآن منظر از یاسالم شهر ییبایز رابطه نییتب

 اعتصام رجیا کتر،دزاده ینق محمد دکتر ،یهمت نیالد شهاب

 :چکیده

Elaboration of the relation between beauty and Islamic city from the Holy 

Quran viewpoint Abstract Beauty and elegance of a city is one of the challenges 

that the urban planners and theoreticians in the current century are faced with it. 

Among applications of urban aesthetics are utilization of principles of aesthetics 

for analyzing, assessing and implementation. In this way, the present study, 

after determining the basic concept and explanation of theoretical necessity of 

the principles in aesthetic fields, compares the concept of beauty from Quranic 

and Islamic texts’ viewpoint with the concepts of aesthetics from the Western 

scholars’ viewpoint. Developing a pattern to recognize a beautiful city based on 

Islamic and divine words is an objective of this study. In the other words, 

aesthetics of an Islamic city is to explain the elegance of a manmade 

environment within the frame of proposed assessing criteria and necessities. 

The study is conducted based on review of available documents (library) and as 

a comparative (analysis and conclusion) work. 

Keyword: Islamic city, aesthetic, the Holy Quran 
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 یخارج یگذار هیسرما جذب در یشهر یپلماسید نقش

 ییطباطبا محسن - یمحمدپورزرند نیحس

 چکیده:

 یشهر تیریمد ان،یم نیا در. باشند یم مطرح یاسیس مستقل تیشخص و ایپو ستمیس کی عنوان به شهرها

 نیا. باشد جهان گرید یشهرها با تعامل در یمختلف اهداف با تواند یم شهر، ندهینما عنوان به یشهردار ای

 یارتباط ییسازوکارها یمعن به عام مفهوم در یپلماسید. ردیپذ یم صورت یشهر یپلماسید چارچوب در مهم

 یشهر یپلماسید. ردیپذ یم صورت سازنده یگفتگوها و تعامالت قالب در روابط بهبود هدف با که است

 معمول ستمیس از متفاوت یخاص مفهوم رندهیگ بر در عام، مفهوم در یپلماسید اتیکل با رتباطا رغم یعل

 یخارج یگذار هیسرما جذب در یشهر یپلماسید کاربرد و تیاهم به مقاله نیا. باشد یم کشور کی یپلماسید

 آن کردیرو و بوده یکاربرد هدف نظر از و است یلیتحل -یفیتوص مذکور، مقاله در قیتحق روش.  پردازد یم

 از مقاله نیا. دهد یم ارائه را یکاربرد -یراهبرد یشنهادهایپ ،یبند جمع از پس رو، نیا از باشد؛ یم یراهبرد

 ،یبعد بخش و پردازد یم یشهر یپلماسید با مرتبط اتیکل به نخست بخش: است شده لیتشک بخش دو

 یها یبررس اساس بر. دهد یم قرار یبررس مورد را یخارج یگذار هیسرما جذب در یشهر یپلماسید نقش

 جذب یبرا تالش ها یشهردار یمال نیتأم در داریپا یها روش از یکی مقاله، نیا در گرفته صورت

 یپلماسید ،یخارج یها هیسرما جذب یبرا. باشد یم ها آن یها هیسرما جهینت در و یخارج گذاران هیسرما

 گرفتن نظر در مقاله، نیا یها افتهی به توجه با. گردد یم وبمحس رگذاریتأث و یاصل ابزار عنوان به یشهر

 .کند یم فایا شهرها یاقتصاد توسعه و رشد در را یاصل نقش آن، الزامات و کیپلماتید دستگاه

 یخارج یگذار هیسرما ها، یشهردار ،یشهر یپلماسیدکلید واژه: 
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 ستیتور جذب در یشهر یپلماسید نقش

 یفرج نیام ،یشاهدان یصادق یمهد

 :چکیده

 مختلف یکشورها و شودیم محسوب یاقتصاد یتهایفعال نیپردرآمدتر از یکی عنوان به یگردشگر امروزه

 که یاریبس رگذاریتأث یپارامترها کنار در. پردازندیم گریکدی با رقابت به ستیتور شتریب چه هر جذب یبرا ایدن

 یکشورها در را ییبسزا نقش گذشته دهه چند در یشهر یپلماسید برد، نام یگردشگر توسعه یبرا توانیم

 جادیا در غیتبل تیاهم به توجه با. است کرده فایا یشهر یگردشگر بازار توسعه یبرا جهان مختلف

 جادیا با و مختلف یکشورها یشهرها در فعال حضور با یشهر یپلماسید گردشگران، رنظ مورد یتهایجذاب

 آن متعاقب و گردشگران حضور نهیزم ،یفرهنگ مبادالت توسعه زین و شهر یبرا خاص برند و ینمادساز

 هدف با واقع در یشهر یپلماسید یتهایفعال یتمام. نمودهاند فراهم را یشهردار و شهر یبرا ییدرآمدزا

 خواهد صورت زین گردشگران حضور تعامالت، نیا توسعه کنار در که باشدیم یشهر نیب تعامالت شیافزا

 جذب در یشهر یپلماسید نقش یبررس به یلیتحل -یفیتوص روش از استفاده با مقاله نیا در. رفتیپذ

 توسعه منظور به ها یشهردار یبرا یکاربرد یرهنمودها ارائه مقاله نیا هدف. است شده پرداخته ستیتور

 .باشدیم یشهر یپلماسید قیطر از یگردشگر صنعت

 ینمادساز ،یشهر یگردشگر ،یشهر یپلماسید ،ستیتورکلید واژه: 
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 یاسالم و یرانیا یشهرساز کردیجمکران قم، با رو یشهربافت منطقه  یسامانده

 شهاب الدین همتی

 چکیده:

بدل  پیچیده مساله یک به ما روزگار در که باشد یم پذیر تغییر و پویا و زنده ارگانیسم یک مثابه به شهر

 شهر ایرانی. است افزوده آن با برخورد در ابهام بر همگون، غیر عوامل از یاریبس عوامل دخالت. است گردیده

 این از. شده است خود تاریخی تحول سیر از گسست دچار خود تاریخ از یا برهه در جهانی، مسائل بر عالوه

 جمکران یشهرمنطقه  میان این در. شدند خود توان و ظرفیت از بیش و ناخواسته تغییرات متحملشهرها  رو

 مخصوصاً نبوده و امان رد یکالبد و یساختار تغییراتی از قم، شهر هشتگانه مناطق از یکی عنوان به نیز

 پژوهشگر این اساس بر و بوده گوناگون ابعاد در یادیز مشکالت دچار مسجد، پیرامون حوزه و مسکونی بافت

 با یشهر این منطقه بافت ساماندهی در قالب منطقه، مردم مشکالت کاهش و زندگی کیفیت یارتقا بر سعی

 مطالعات به صورت پژوهش این تحقیق روش. است هداشت اسالمی و ایرانی یشهرساز اصول از یریگ بهره

 .آمده است در اجرا به ذیل فصول قالب در که باشد یم طراحی نهایت در و اکتشافی کیفی،

 روش تحقیق و فرضیات ،ها پرسش اهداف، مساله، بیان و موضوع تعریف: شامل موضوع کلیات اول فصل در

 و ؛اند گرفتهقرار  بررسی مورد تخصصی اصطالحات و واژگان ابتدا دوم، فصل در. است گردیده بیان نظر مورد

 از منتج و اصول ایرانی شهر تجلیات اسالمی، شهر از منتج اصول گروه سه تحت پروژه ینظر مبانی ادامه، در

 جهت الزاماتی در قالب در و گردیده مقایسه بافت ساماندهی پیرامون ملل سایر نظریات و ایرانی شهر

 جهان ایران و تجارب و یمورد یها نمونه فصل این در. است گردیده اعالم منطقه معاصر بافت ساماندهی

 ینظرچارچوب  تشکیل و شناسی روش تبیین به سوم، فصل دراند.  شده سنجیده اسالمی اصول قالب در

بررسی  طریق از طراحی بستر شناخت چهارم فصل در. میا پرداخته آمده بدست ینظر مبانی براساس

 قالب در موجود مشکالت و مسائل بررسی همچنین و جمکران و قم تکامل سیر و تاریخ فرادست، یها طرح

 قالب ساماندهی در نهایی، طرح و پیشنهادات پنجم، فصل در نهایت در؛ و است گردیده انجام اسالمی اصول

 .است گردیده ارائه اسالمی و ایرانی یشهرساز بر تاکید با بافت

 جمکران ،اسالمی یشهرساز ،ایرانی یشهرساز ،هیساماند: یدیکل کلمات
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 تقویت جذب گردشگر در این شهر راهبرد وارائه زنجان شهر یگردشگر یها تیقابل یابیارز

 یحصار میابراه یدیرش اصغر، یدریح یتق

 :چکیده

 یها نهیزم از یاریبس ؛دریاقتصاد منفعت بر عالوه که است یعیصنا نیازموثرتر یکی سمیتور صنعت امروزه

 توسعه نهیزم در اریبس یتهایقابل و توانها وجود با ما کشور متاسفانه.کند یم فاءیا یاساس نقش زین گرید

 زازین شهرزنجان باالخص و زنجان استان.کند کسب یازگردشگر گاهشیدرخورجا یسهم هنتوانست یگردشگر

 بهره راه یابتدا در هنوز یگردشگر گسترده یتهایوظرف لهایپتانس داشتن با و نبوده، یمستثن قاعده نیا

 از یبخش نوانع به را محدوده نیا تواند یتها؛میقابل نیا ییشناسا.دارد قرار بالقوه یتوانمند نیا از یبردار

 عوامل شناخت با تا است آن یپ در حاضر مقاله.کند لیتبد یجهانگرد مهم منطقه ران؛بهیا جاذبه پر کرهیپ

 مورد منطقه یفرارو یدهایوتهد قوت،ضعف،فرصتها نقاط قالب در شهرزنجان گذار ریتاث یخارج و یداخل

 و نموده اقدام زنجان شهر در یگرگردش جذب یهایتوانمند و ها تیقابل یسنج امکان به مطالعه؛نسبت

 منطقه داریپا توسعه به وصول یراستا در یزمان یمکان مالحظات به توجه با را ها یاستراتژ نیبهتر

 ارائه یگردشگر صنعت بر دیتاک - با یمل اقتصاد به یبخش وتنوع یمل توسعه جهینت در و یشهر/یا

 فرصتها(یرونیوب)قوت و ضعف نقاط(یدرون دهکنن کند و کننده عیموثر،تسر عوامل شناخت جهت.دینما

 توسعه یراستا در یعمل و یعلم یراهبردها و یاستراتژ ارائه و شهرزنجان یگردشگر توسعه)یدهایوتهد

 از شده نییتع یها یاستراتژ یبند تیاولو منظور به نیهمچن.شد گرفته بهره SWOT کیتکن از یگردشگر

 یا وکتابخانه یدانیم برمطالعات – یومتک یلیتحل یفیتوص حاضر پژوهش روش.دیگرد استفاده AHP مدل

 اساس ،بر SWOT_AHP یبیترک مدل از آمده بدست جینتا.باشد یم یکاربرد نوع از و نگارندگان

 نهیگز(مدل نیا) یدرخت( یمراتب ساختارسلسله و یریگ میتصم مختلف سطوح نیب شده انجام یزوج ساتیمقا

 با( یتدافع نوع یاستراتژ که دهد یم کارشناسان،نشان و امر نیمتخصص نظر بر یمبتن)وهدف ارهایها،مع

 یهایاستراتژ لذا.باشد یم چهارگانه یها یاستراتژ ریسا با سهیمقا در ینسب یبرتر یدارا) 4,4,5 ازیامت کسب

 نقاط رفع به نسبت که شود نیتدو یا گونه به ستیبا شهر نیا سمیتور جذب و یگردشگر توسعه

 ؛یوراهبرد جامع یزیر برنامه کردیرو با و دهیورز اهتمام منطقه یرو فرا یها دیتهد ختنسا ضعف؛برطرف

 در یگردشگر صنعت یوسامانده موجود وضع یساز نهیبه یراستا در را یا ستهیشا یراهکارها و اقدامات

 .آورد عمل شهربه نیا
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 زنجان شهر، تیتقو یردهاراهب، یگردشگر یسنج تیقابلکلید واژه: 
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  GISو یفاز MCDM روش از یبیترک مدل کی

 ینیحس یعل

 :چکیده

The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the 

fundamental rights of every human being that this is emphasis by most 

countries for establishing social justice and welfare. Because of close 

relationship between person’s health and health facilities, consider the patterns 

of centers distribution and availability is important. Nevertheless, population 

growth and rapid urbanization in recent decades has led to a shortage of health 

centers and Inequity, has affected distribution health system service and welfare 

cycle. Therefore, use of novel hybrid methods in optimal site selection for these 

centers is necessary. The purpose of this research is site selection for 

distribution of health centers; also determine the zones that faced with a 

shortage of these centers according to the standards and criteria. Zone 15 of 

Tehran was selected for this research. In this study for identifying standards, 

criteria and weight of them providing questionnaire using Delphi method and 

considering the opinions of academic Experts and health professionals. 

Snowball technique is applied to determine the sample volume. For optimal site 

selection of health centers, fuzzy set was used in hybrid with multi-criteria 

decision-making (MCDM) and Geographical information systems (GIS). The 

results of this novel hybrid method in this article can use in optimal distribution 

of health facilities and social Justice to keep pace with urban development, also 

be considered as a decision support system. Fuzzy MCDM method is better than 

the traditional decision-making methods because this method helps Decision-

Makers usually find that it is more confident to give interval judgments than 

fixed-value judgments. 

Keywords: Urban Health, Social Justice, FMCDM, GIS, Tehran 
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 بیتخر بدون ادهیپ نیعابر کیتراف یمنیا جانپناه ساخت و یطراح

 نیمحجوب هنرور منصور

 :چکیده

 جانپناه احداث با لذا ندارند یامن تیوضع ریمس انهیم در رو سوار معابر عرض از عبور بهنگام ادهیپ نیعابر

 مین از منیا بصورت سپس و توقف راه وسط در ابانیخ ز ا یمین از عبور از پس توانند یم نیعابر ،یهندس

 ادیز یها نهیهز و ریمس انهیم بیتخر ها، جانپناه یاجرا( موجود) یجار روش مشکل. ندینما عبور معبر گرید

 در شده گرفته بکار مصالح اعظم قسمت همانطور و باشد یم ادهیپ نیعابر کیتراف یمنیا جانپناه احداث یبرا

 شده اجرا محدوده کل شود، یم یضرور ناهجانپ اصالح ای یآور جمع کهیمواقع در. شود یم دفن نیزم ریز

 ضعف جادیا و مجدد یها نهیهز صرف باعث خود که گردد بیتخر مجدداً یکیمکان لیب ای کمپرسور با دیبا

 ای یکیمکان لیب) آالت نیماش توسط معبر از ادیز یفضا اشغال ضمن در. گردد یم معبر در یروساز

 یآور جمع ای اجرا زمان در کیتراف تراکم مشکل جادیا و رو سواره یعبورز تیظرف کاهش موجب( کمپرسور

 یم لیتعط اتیعمل باران ای برف بارش با. شود یم محترم شهروندان یتینارضا تر مهم همه از و جانپناه

 از پس و شود یم...  و کیتراف مشکالت اجرا، زمان شدن یطوالن ها، نهیهز شیافزا باعث خود که گرددد

 و یسطح یآبها نفوذ یبرا یاساس ضعف نقاط یدارا شده یریگ لکه و آسفالت جدداًم یقسمتها کار اتمام

 اتیعمل اختراع نیا در. شد خواهند...(  و یطول و یعرض ،یسوسمار پوست یترکها) معبر یشیفرسا بیتخر

 استحکام یدارا که شود یم اجرا یآسفالت سطح یرو ادهیپ نیعابر کیتراف یمنیا جانپناه احداث و یهندس

...  و یموضع شیفرسا فقدان جانپناه، یرو از عبور و هینقل لیوسا یاتفاق انحراف تصادفات، مقابل در یکاف

 باشد داشته وجود ادهیپ نیعابر کیتراف یمنیا جانپناه احداث به ازین که یمعابر تمام در اختراع نیا. باشد یم

 حذف بعلت شهروندان یتمندیرضا: اختراع یایمزا. دارد کاربرد تقاطعها میحر و مساجد مدارس، مقابل ژهیبو

 جمع تیقابل-ها نهیهز کاهش-اجرا سرعت شیافزا-ییاجرا اتیعمل محدوده در یطیمح ستیز یها یآلودگ

 به توجه با ابعاد هر با اجرا تیقابل-اجرا تیغیک شیافزا-یروساز سطوح به خسارت بدون مجدد نصب و یآور

 حذف لیبدل ضعف جادیا عدم-اتیعمل یاجرا محل در نیسنگ التآ نیماش حضور به ازین عدم-معبر عرض

 یسطح یآبها نفوذ یبرا یروساز سطوح بیتخر

 ادهیپ نیعابر، کیتراف، یمنیاکلید واژه: 
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 یشهر زباله یآور جمع یبرق یخودرو

 زاده لیاسماع یعل محرم

 :چکیده

 درکنار زین زباله ودفع یآور جمع و ستمهایس یاجتماع کامالً یها یزندگ و شهرها کالن آمدن بوجود از پس

 از یکی شک یب توان یم را ها زباله ودفع یآور جمع.  نمود یاساس یتحول یخدمات ی ستمهایس گرید

 نیا.  باشد یم مهم اریبس زباله یآور جمع لیوسا نقش انیم نیا در و برد نام یشهر خدمات نوع نیمهمتر

 به و یطیمح وروابط یاجتماع روابط ، فرهنگ نوع برحسب افتهی توسعه یکشورها در خدمات نوع و لیوسا

 زباله یآور جمع رانیا در.  باشد یم مشکل از یعار یادیز اریبس حدود تا شرفتهیپ یتکنولوژ و صنعت لیدل

 یتعداد ها آن ودرون بود یفلز یمفتولها از یاسکلت ساختار تنها که ییها چرخ چهار توسط باز رید از ها

 ابانهایخ و ها کوچه شدن ضیعر و یشهر میقد بافت ریییتغ با.  گرفت یم صورت شد، یم داده قرار بشکه

 یشهر قدم بافت وجود نیا با اما اند داده ونتهایکام و نهایماش به را خود یجا زباله یها چرخ نیا کم کم

 محفوظ هنوز.... و ییایجغراف ،یفرهنگ ،یاقتصاد مختلف یعلتها به تهران مانند بزرگ یشهرها از ییقسمتها

 مشکالت.  باشد ینم دیجد یساز شهر یارهایمع با لیتبد و رییتغ قابل زین ندهیآ سال نیچند حداقل وتا مانده

 یبرق ییخودرو یطراح یبرا زهیآنگ جادیا باعث زباله یآور جمع ییابتدا لیوسا و یشهر میقد بافت از یناش

 .دیگرد ییفضاها نیچن یبرا مشخص یتهایقابل با

 زباله یآور جمع یبرق یخودروکلید واژه: 
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 در( HSE) ستیطزیمح و یمنیا ، بهداشت بر دیتاک با یکیزیف رساختیز یشاخصها یبررس

 تهران شهر مناطق از یکی یساختمان یها کارگاه

 یمحسن نیحس مانیپ

 :چکیده

 و خطرات وجود.  میباشیم یساختمان یکارگاهها یتهایفعال و ساختمان صنعت روزافزون توسعه شاهد امروزه

 کشور و ایدن سطح در پرمخاطره عیصنا از یکی به را صنعت نیا کارگاهها، نیا در گوناگون انآوریز عوامل

 اسکان، محل شامل) یکیزیف یها ساخت ریز به یدسترس زانیم و وجود مطالعه، نیا در.  است نموده لیدتب

 تیریمد در موثر یها شاخص از یبرخ عنوان به(  صدا و زاتیتجه با مرتبط یمنیا ،یبهداشت یسهایسرو

HSE قیطر از و یشیمایپ نوع از مطالعه روش.   ردیگ یم قرار یبررس مورد یساختمان یکارگاهها در 

 یشهردار 74 منطقه در مستقر یساختمان یکارگاهها شامل یآمار جامعه. است شده انجام پرسشنامه لیتکم

 روش به یساختمان کارگاه 275. است دهیگرد صادر 7444 سال در آنها یساختمان پروانه که باشندیم تهران

 مطالعه نیا اهداف به یابیدست یبرا  ازین مورد یدادهها و شده انتخاب ساده یتصادف یطبقها  یرینمونهگ

 دهیگرد استفاده spss  افزار نرم از دادهها لیتحل و هیتجز منظور به.دهاندیگرد یجمعآور پرسشنامه توسط

 یبررس مورد یکارگاهها تیوضع و شده محاسبه مطالعه اهداف به یابیدست یبرا نظر مورد یشاخصها. است

 یآمار یلهایتحل از حاصل جینتا. دیگرد مشخص یآمار ینمودارها و لجداو قالب در شاخصها نیا نظر از

 مورد یکارگاهها در ستیز طیمح و بهداشت ،یمنیا تیوضع یینها یجمعبند کی در که است آن نشاندهنده

 رفع یبرا ییراهکارها و شنهاداتیپ مطالعه یافتههای اساس بر. دارد مطلوب تیوضع تا یادیز فاصله مطالعه

 .است دهیگرد ارائه بهبود یبرا ییها فرصت زین و انطباق عدم موارد

 یکیزیف یها رساختیز ،HSE تیریمد ،یساختمان کارگاهکلید واژه: 



  744 سالم در شهر سالم یزندگ

 در شهر تهران یکرد ورزشیحات سالم با رویتفر یو امکان سنج یاز سنجین

 سیدون تندنویفر

 اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

 :چکیده

این تحقیق بر آن است که به نیاز سنجی و امکان سنجی تفریحات سالم با رویکرد ورزشی در شهر تهران 

اده روی یده و روباز، پیا در استخر های سرپوشست و دو گانه تهران به شنی. به طور کلی مردم مناطق ببپردازد

ن های یه ها، ، فوتبال در زمیی در کوه و کوهپایمایل رانی، راه پیژه، اتومبیر های ویمس و ابان و پارکیدر خ

ستگاه های ورزش همگانی، استفاده از یک، شرکت در ایچمن و سالن، دوچرخه سواری، ورزش های آئروب

بال و دو های آرام عالقه مند هستند و در واقع ین در جاده های تندرستی، والیرسرسره های آبی، حضور و تم

 د در مورد هر دو جنس مورد مطالعهیان گردینند. آنچه بیحی می بیتفر ین ورزش هایاز خود را در انجام چنین

 سال بوده است. 45سال تا باالی  74)زنان و مردان(، و هم شامل گروه های سنی از 

 تهرانداری شهر ،ورزش ،یامکان سنج ،یاز سنجیندی: واژگان کلی



744  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 پایان نامه ها



  744 سالم در شهر سالم یزندگ

 شهر و کودک

 یبیحب ترایم ،یشجاع نایس دیس

 :چکیده

 یپژوه مورد با تهران شهر در کودکان روزمره یزندگ تیوضع یچگونگ یبررس با ارتباط در یارسال نامه انیپا

 و یخارج اول دست و دیجد منابع خوانش قیطر از تا دهیگرد تالش پژوهش نیا در باشد، یم هیریمن محله

 نیا در گردد، روشن آن بر یشهر یطراح ریتاث و کودکان یزندگ تیوضع قیدق یدانیم مطالعات انجام

 .اند نموده مشارکت و یهمکار پژوهشگر با یمشارکت ندیفرآ کی در زین هیریمن محله کانکود پژوهش

 یشهر طیمح تیفیک ،کودککلید واژه: 
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 یشمال لیسلسب محله: مطالعه مورد ؛یشهر طیمح تیفیک یبررس

 پور ساسان فرزانه دکتر-یفرج محمد

 :چکیده

 75 منطقه در یشمال لیسلسب محله در یشهر طیمح تیفیک سنجش و یبررس هدف با پژوهش نیا

 یسع و است شده انجام آن، بر موثر یها شاخص شناخت و طیمح تیفیک یابیارز منظور به تهران یشهردار

 یها شاخص ،یشهر داریپا توسعه دگاهید از استفاده با طیمح تیفیک مفهوم لیتحل و فیتوص با که دارد

. دهد قرار یبررس مورد یشهر یها طیمح در را ها آن سنجش نحوه و ها شاخص نیا ارتباط نحوه رگذار،یتاث

. است نیساکن دگاهید از یشهر طیمح تیفیک با رابطه در یتمندیرضا اریمع ، سنجش یمبنا قیتحق نیا در

 ساکنان، نظر از که داد نشان t آزمون جیگرفته،نتا قرار دمنیفر زمونآ و t آزمون یمبنا بر کار یشناس روش

 تیفیک از ییباال تیرضا زانیم و ندارد قرار ییباال سطح در یشمال لیسلسب محله در یشهر طیمح تیفیک

 یطیمح تیفیک ابعاد یبند رتبه جهت دمنیفر آزمون زین انتها در. ندارد وجود ساکنان انیم در یشهر طیمح

 نیمهمتر که نمود مشخص ،chi square ،91.76 مقدار و 4 یآزاد درجه با آن جینتا که شد گرفته رکا به

 گاهیجا در 4,24 با یطیمح ستیز بعد ،4,54 با یاجتماع شاخص ساکنان، نظر از یشهر طیمح تیفیک بعد

 .تگرف قرار آخر گاهیجا در 4,44 با یکالبد بعد و سوم رده در 4,44 با یاقتصاد بعد دوم،

 داریپا توسعه، یشهر طیمح تیفیک، یزندگ تیفیککلید واژه: 



  744 سالم در شهر سالم یزندگ

 تهران شهر داریپا توسعه در محله گاهیاج

 پور ساسان فرزانه

 :چکیده

 با که صورت نیبد. باشد یم یا محله و یشهر داریپا عهتوس به دنیرس ،یشهر زانیر برنامه اهداف از یکی

 نیا از هدف. دیرس شهرها در یداریپا به توان یم یشهر اندام نیکوچکتر عنوان به محالت در یداریپا جادیا

 ستمیس و یفاز یقیتلف روش از استفاده با تهران یشهردار 75 منطقه محالت یداریپا زانیم یبررس پژوهش

 ،یفرهنگ ـ یاجتماع ،یکالبد بعد هفت در مختلف شاخص 44 از منظور نیبد. باشد یم ییایجغراف اطالعات

 شاخص ابتدا در. است شده استفاده یشهر یحکمران و یدرمان ـ یبهداشت ،یطیمح ستیز ،یخدمات ،یاقتصاد

 با متناسب تیعضو تابع از استفاده با سپس شد، ییایجغراف اطالعات ستمیس وارد ،یاطالعات یۀال ۀویش به ها

 یگاما مقدار بعد هر یها شاخص قیتلف با آن از پس. دیگرد انجام یساز یفاز اتیعمل شاخص، هر تیوضع

 که بوده کی و صفر نیب یعدد محله هر در آمده بدست یگاما ریمقاد. آمد بدست بعد هر در یداریپا معادل

 تا صفر ۀمحدود پژوهش نیا در. است شده فیتعر یا محدوده در محله هر یداریپا زانیم آن مقدار به بسته

 داریپا 4/5 تا 2/5 ف،یضع یداریپا 2/5تا 7/5 ف،یضع یلیخ یداریپا زانیم ۀدهند نشان گاما ریمقاد یبرا 7/5

 ادامه در.   است شده فیتعر یقو یداریپا 7 تا 4/5 و متوسط یداریپا 4/5 تا 4/5 ف،یضع به لیمتما متوسط

 هم با یفاز عملگر از استفاده با ابعاد یگاما یها هیال ها محله یکل یداریپا زانیم شدن مشخص یبرا

 صورت به زین یکل یداریپا ۀمحدود که. دیگرد نییتع محالت یکل یداریپا معادل یگاما مقدار و شده قیتلف

 منطقه یها محله یداریپا تیوضع که دهد یم نشان پژوهش یها افتهی. است گشته فیتعر ابعاد در یداریپا

 محله یداریپا جهت از. دارند قرار یفیضع و فیضع به رو متوسط متوسط، سطوح در تهران یهردارش 75

 نیب در را تیوضع نیبهتر که است شده واقع متوسط یتیوضع در 4444/5 یگاما مقدار با یشمال لیسلسب

 .باشد یم 4544/5 یگاما مقدار با یهاشم محله یبرا یداریپا جهت از تیوضع نیبدتر و دارد محالت

 75 منطقه ،یفاز ،محله ،داریپا توسعه ،یداریپا ،توسعهکلید واژه: 
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 ریت یس ابانیخ در یسرزندگ به یابیدست چارچوب شنهادیپ

 یمظلوم مهرداد دکتر  ،فرد یبهنام فائزه

 :چکیده

 و یزندگ تیفیک و یریپذ ستیز مترادف) کالن سطح دو در توان یم را Livability ای یسرزندگ مفهوم

. نظرگرفت در( یشهر یفضا اسیمق با متناسب و مکان تیفیک مترادف) خرد و( شهر اسیمق با متناسب

 تیاهم براساس تهران ریت یس ابانیخ در یسرزندگ به یابیدست جهت یچوبچار ارائه حاضر پژوهش هدف

 یاسناد مطالعات از استفاده با پژوهش لذا. باشد یم آن ساکنان یها دگاهید با مطابق یسرزندگ یها شاخص

 شوند، یم لیتکم کارشناسان و مردم گروه دو توسط که بسته پرسشنامه از یریگ بهره با یشیمایپ روش و

. اند شده لیتحل دمنیفر و یعامل لیتحل یها روش به SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده و گرفته صورت

 بر یغرب مطالعات دیتاک برغم و ریت یس ابانیخ در که گرفت جهینت توان یم شده، انجام یها لیتحل براساس

 تیجذاب همچون ییپارامترها به شتریب توجه ازمندین یسرزندگ به یابیدست ،یدسترس و مردم حضور یفاکتورها

 .باشد یم آن یشمول همه تیقابل و ابانیخ امکانات و تیفیک کنندگان، استفاده شیآسا و تیامن ،ییبایز و

 یعامل لیتحل ، ریت 45 ابانیخ، یسرزندگکلید واژه: 



  727 سالم در شهر سالم یزندگ

 داریپا شهر دهیا تحقق در یشهر یگردشگر نقش

 یپورنق الیل

 :چکیده

 و اقتصاد در سمیتور نقش مورد در یاندک مطالب ،7445 دهه تا که است یدمطالعاتیجد نهیزم یشهر سمیتور

 جذب را کننده دیبازد ها ونیلیم که ییشهرها مورد در که ییکتابها یدرتمام. بود شده نوشته شهرها فرهنگ

 تیاهم متوجه شتریب سندگانینو. است دهیگرد اشاره سمیتور نقش به ندرت به است، شده وشتهن کرده، یم

 دهیگرد غفلت سمیتور نقش از و).  بودند ها دولت یاسیس راتییتغ و اقتصاد در یحکومت یعملکردها و تجارت

( Shworth , 1989) آشورت. کردند ینم استفاده یشهر یزیر برنامه خصوص به ها یزیر برنامه در آن از ای و

 و  است شده انگاشته دهیناد سمیتور ،یشهر یفضا یها مدل در سال 45 حدود که کند یم نشان خاطر زین

 نیب سطوح  در یستیتور  یها انیجر و پخش به مربوط لیتحل  خصوص در گذشته یها پژوهش شتریب

 انجام ،یشهر درون گردشگران لیتحل یبرا یکم کوشش اما است، گرفته صورت یا منطقه و یمل ،یالملل

 یها مکان یمورفولوژ تجربه هدف با یمحل اسیمق در ییفضا مطالعات( Pearc,1995,1999.)اند داده

 و ردیگ یم انجام ها هتل خصوص به یشهر ینواح در خدمات عیتوز و یساحل یها مکان خصوص به ،ییفضا

 چگونه نکهیا به نسبت متنوع و گوناگون یدگیچیپ و توسعه یندهایفرا تقاضا، یالگوها یرو بر یمورد مطالعه

 صنعت نیتر گسترده  سمیتور میدان یم کین. است انیجر در متمرکز طور به ابد،ی یم نظم فضا در سمیتور

 ،یعموم فرهنگ سطح بردن باال یبرا یراه یگردشگر و گذشته از شیب یسرعت با ندهیدرآ که است یخدمات

 یجهانگرد.هاست فرهنگ و ها تمدن یگفتگو یبرا یراه و یالملل نیب سطح در یدوست و تفاهم و صلح جادیا

 اقتصاد بر دارد، ریپذ مسافر یکشورها و مناطق مردم و مسافران فرهنگ و روح بر یمهم اثر که برآن عالوه

 لمشاغ دیتول و ریفق یکشورها به جهان ثروتمند و یغن بخش از ثروت انتقال با و گذارد یم ریتاث زین یجهان

 با حاضر پژوهش(  4،ص7444،سال یاضیف ،یمراد.)گردد یم  موجب را کشورها توسعه و  ییشکوفا گوناگون،

 یشیمایپ مطالعه کی ،(کاشان شهر یمورد مطالعه) داریپا شهر دهیا تحقق در یشهر یگردشگر نقش عنوان

 شده استفاده یدانیم یبررس و یا کتابخانه روش از اطالعات یگردآور یبرا. است یکاربرد نوع از یفیتوص –

 استفاده قیتحق اتیفرض یبررس در یاجتماع و یفرهنگ ، یاقتصاد مختلف یارهایمع از قیتحق نیا در. است

 یفضا یایاح و شهر یاقتصاد و یاجتماع اتیح در سمیتور -7: بود ریز موارد شامل قیتحق اتیفرض. شد

 اقدام یگردشگر صنعت رشد مورد در یخصوص بخش و دولت قیطر از چنانچه -4. است مؤثر آن یعموم
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 کاشان شهر یگردشگر یفضاها به شتریب یدگیرس  -4. شود یم وارد کشور به یتوجه درخور هیگرددسرما

 گسترش باعث تواند یم یکیالکترون یگردشگر از استفاده   -2. شود یم یگردشگر صنعت توسعه سبب

 یاصل مناطق از یکی و رانیا یمیقد یها مکان از یکی کوچک یشهر عنوان به کاشان شهر. شود یگردشگر

 آن مختلف یها قسمت در که یشناس باستان یها نشانه و یخیتار یبناها یا مجموعه. است اصفهان استان

 نیب در رانیا مناطق نیب در کاشان. باشد یم منطقه نیا بودن یخیتار و قدمت بر ینشان است، شده افتی

 سمیتور جذب توجه مورد کمتر متأسفانه که قرارگرفته دارند یمختلف جذاب مناطق که کشور یشهرها ریسا

 .است بوده

 داریپا شهر ،سمیتور توسعه ، یگردشگرکلید واژه: 



  724 سالم در شهر سالم یزندگ

 تهران شهر در یشهروند اخالق تیرعا بر مؤثر عوامل یبررس

 71 و 74 ،3 مناطق بر دیتاک با

 یگودرز نینسر

 :چکیده

 ،"تهران شهر در یشهروند اخالق تیرعا بر مؤثر عوامل یبررس" عنوان با شده انجام پژوهش از هدف

 :است سؤاالت نیا پاسخ به یابیدست

 دارد؟ وجود رابطه یشهروند اخالق تیرعا و ییفردگرا نیب ایآ. 7

 دارد؟ وجود رابطه یشهروند اخالق تیعار و یاجتماع هیسرما نیب ایآ. 4

 دارد؟ وجود یشهروند اخالق تیرعا زانیم و شهروندان یاقتصاد ـ یاجتماع گاهیپا نیب یا رابطه چه. 4

 یمرور نیوهمچن اخالق یشناخت جامعه و یفلسف یها هینظر شامل ینظر یمبان و یتجرب منابع مطالعه از پس

 ییفردگرا و یاجتماع هیسرما  ،یشهروند اخالق به مربوط اتینظر ، "یشهروند"  مفهوم خیوتار نهیشیپ بر

 و پاتنام اتینظر بر یمبتن قیتحق ینظر چارچوب  مرتبط،  یدگاههاید  اساس بر جهینت در و دیگرد یبررس

: گرفت شکل قیتحق یاصل اتیفرض مبنا نیا بر و. دیگرد میترس مناسب ینظر مدل سپس  و نیمع میدورک

 سکونت منطقه ، یاقتصاد ـ یاجتماع گاهیپا. 4 ،یاجتماع هیسرما. 4 ،ییفردگرا. 7 نیب: هنکیا بر مفروض

 در یتهران شهروندان شامل پژوهش نیا یآمار جامعه. دارد وجود معنادار رابطه یشهروند اخالق و شهروندان

 توسعه سطح به هتوج با 74 و 75 ،4  مناطق ، یگستردگ  سبب به که  باشد، یم باال به سال 74 یسن گروه

 پرسشنامه آن کیتکن و شیمایپ مطالعه نیا در استفاده مورد روش. است شده انتخاب تهران شهر یافتگی

 خودخواهانه ییفردگرا زانیم هر به که آنند انگریب قیتحق یها افتهی.   باشند یم افراد زین لیتحل واحد است،

 کمتر شهروندان رفتار در یشهروند اخالق تیرعا زانیم جهینت در و یاجتماع هیسرما زانیم شتر،یب جامعه در

 یشهروند اخالق تیرعا و یاقتصاد ـ یاجتماع گاهیپا نیب که آنند از یحاک حاصله جینتا نیهمچن. بود خواهد

 یشهروند اخالق تیرعا زانیم بر یریتأث سکونت منطقه که است یحال در نیا دارد، وجود معنادار رابطه

 .است نداشته

 ییفردگرا ،یاجتماع هیسرما ،یشهروند اخالقژه: کلید وا
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 تهران میحر داریپا توسعه و انتیص در یگردشگر یها فرصت

 یکشاورز عاطفه

 :چکیده

 میحر ژهیبو و تهران میحر داریپا هتوسع و انتیص در یگردشگر یها فرصت یبررس به حاضر پژوهش

 یبند پهنه نقشه هیته به نظر، مورد محدوده یگردشگر یها تیظرف ییشناسا هدف با 4 منطقه یشهردار

 موضوع پژوهش و یبررس جهت منظور نیبد پردازد یم یگردشگر توسعه یبرا ییراهبردها ارائه و ها تیقابل

 استفاده با و محدوده نیا در موجود قیمصاد قیطر از ها هیفرض نیا گرفت، قرار آزمون مورد هیفرض دو قیتحق

 یها تیسا ،یا کتابخانه منابع از استفاده با موجود اطالعات و ها داده. شد داده پاسخ بکارگرفته، یها روش از

 نیهمچن و لیتحل جهت SWOT مدل از استفاده پرسشنامه، ،یدانیم مطالعات ،ینترنتیا یها شبکه و لیتحل

 در یگردشگر یها فرصت قیتحق نیا در. است دهیگرد یگردآور GIS افزار نرم از استفاده با نقشه هیته

 تجارب ادشده،ی یمتدولوژ بر هیتک با آمده بدست جینتا است دیام شده، یمعرف و ییشناسا 4 منطقه میحر

 داریپا توسعه یاستار در کوچک چند هر یگام بتواند رابطه، نیا در دیاسات و نظران صاحب دگاهید و یجهان

 رمجازیغ یسازها و  ساخت و یعیطب محدود منابع بیتخر و تعرض از یریشگیپ مطالعه، مورد منطقه میحر

 .باشد

 تهران 4 منطقه میحر ،داریپا توسعه ،داریپا یگردشگرکلید واژه: 
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 تهران یشهر یگردشگر محصول تیفیک یابیارز

 پور عباس لوفرین

 :چکیده

 یشهر یگردشگر توسعه مرزی درون گردشگران دید از تهران یشهر یگردشگر محصول تیفیک یابیارز

 بر عالوه که است مقصد نیساکن رفاه شیافزا و یاقتصاد -یاجتماع توسعه مقصد، یایاح های روش از یکی

 محصول یالگو اتخاذ با قیتحق نیا.  باشد دیمف زین نفعان یذ ریسا و گردشگران یبرا دیبا یمحلّ نیساکن

 و هیثانو ،یاصل) عناصر تیفیک از را تهران شهر یمرز درون گردشگران تیرضا کوشد یم یشهر یگردشگر

 زیمتما مشابه های وهشپژ ریسا از را قیتحق نیا چه آن. کند یابیارز شهر نیا یگردشگر محصول( یجانب

 لیتحل یبرا( تیاهم-ادراکات-انتظارات) EPI و( عملکرد-تیاهم لیتحل) IPA کیتکن دو بیترک دارد، یم

 و انتظارات که شد نیتدو ای پرسشنامه از،ین مورد های داده یگردآور یبرا. است پژوهش نیا های داده

 را ها آن از کی هر تیاهم نیهمچن و رانته یشهر یگردشگر عنصر 44 تیفیک از را گردشگران ادراکات

 نمونه روش به 7444 بهشتیارد انیپا تا 7444 ماه ید از پرسشنامه 724 تعداد. داد یم قرار سؤال مورد

 ای عمده بخش که دهد یم نشان قیتحق های افتهی.  شد لیتکم و عیتوز تهران شهر در دسترس در یرگی

 یبرا ن،یبنابرا بوده؛( ها رساختیز) یجانب عناصر به ربوطم تهران شهر یگردشگر محصول ضعف نقاط از

 ،بندی تیاولو نیا. دارد قرار تیاولو در عناصر نیا تیفیک سطح یارتقا و بهبود گردشگران، یتینارضا رفع

 .سازد یم سّریم را مقصد محدود منابع هدفمند مصرف و تیریمد

 IPA، EPI ،یشهر یگردشگر ولمحص ،یشهر یگردشگرکلید واژه: 
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 یشهروند اخالق ارتقا در یشهردار نقش

 تهران 71 منطقه یمورد مطالعه

 یاودرخان هیمهد، یفراهان دکتر، یریام یصالح دکتر

 :چکیده

 مناطق در آن یواجرا( یتیریمد یها وهیش و یرسان واطالع غاتیتبل ،یخدمات ،یآموزش) یشهردار یها برنامه

 اخالق ریمتغ است؟ رگذاریتاث شهروندان اخالق سطح یارتقا در اندازه چه تا تهران محالت یوسرا مختلف

 .است آمده بدست( یمذهب عوامل و سنت ،یمدن نیقوان یها هیگو مجموع)  متعدد یها هیگو از یشهروند

 ها سازمان، یشهردار، یشهروند اخالق، یشهردار یها برنامهکلید واژه: 
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شهر تهران با استفاده از سیستم اطالعات  71های ورزشی منطقه بررسی توزیع فضا

 (GIS)جغرافیایی

 مینا شکوریان عشق آباد

 41منطقه  یو توسعه شهر یزیمعاونت برنامه ر

 :چکیده

 ستمیشهر تهران با استفاده از س 74منطقه  یورزش یفضاها عینحوه توز یبررس ق،یتحق نیهدف از ا

 یورزش یفضاها هیشامل کل ،یحاضر برابر با جامعه آمار قیتحق ی( بود. نمونه آمارGIS) ییایاطالعات جغراف

 نیا ازیمورد ن یفیاست. اطالعات توص یو خصوص ی( اعم از دولتیورزش یفضا 44شهر تهران ) 74منطقه 

موجود و  یبا استفاده از نقشه ها یو اطالعات مکان ربط یپژوهش از اسناد و مدارک موجود در ادارات ذ

 یو بررس لیتحل Arc GIS 4,4نرم افزار  طیاطالعات در مح نیاست. ا دهیدگر یجمع آور GPSدستگاه 

 شد.

 یها یبا کاربر یمنطقه از لحاظ سازگار نیدر ا یورزش یها یکاربر عینشان داد که توز قیتحق نیا جینتا

 تیو پارک ها در وضع یمراکز سوخت رسان ،یفرهنگ ،یدرمان -یبهداشت یها یهمجوار در بخش کاربر

محوطه بازار آهن  عتوس لیبه دل ندهیو آال یبا مراکز صنعت یبوده و فقط از لحاظ همجوار یمناسب نسبتاً

به خارج  عاتیکوره ها و انتقال بازار  آهن ضا یلیمشکل است که با تعط یدارا ،یآجرپز یو کوره ها عاتیضا

 رفع خواهد شد. یادیمشکل تا حد ز نیاز شهر، ا

 ینقاط منطقه تحت پوشش شعاع عملکرد یتمام باًیتقر یث شعاع دسترسدر بح ت،یمطلوب ارینظر مع از

 هیکل زین یباشد. از نظر شبکه دسترس یشهر م ایو  هیمحله، ناح ،یگیواحد همسا یاز مراکز ورزش یکیحداقل 

رسد  یکه به نظر م تاس یلیبوده و تنها از نظر طرح تفص یمنطقه تحت پوشش شبکه دسترس یاماکن ورزش

 باشد.  یمجاز م ریغ یمجاز و مشروط کمتر از درصد فضاها یموجود در پهنه ها یهادرصد فضا

را  74منطقه  تی% از جمع4,74به  یخدمات رسان تیظرف یگیواحد همسا یمراکز ورزش ت،یظرف ارینظر مع از

ت منطقه را تح نیا تی% جمع24,52 هیناح ی% و مراکز ورزش74,44محله  یکه مراکز ورزش یدارد. در حال

استفاده  یت مراکز ورزشیتوانند از ظرف یمنطقه، م نیا تیدرصد کل جمع 44,44پوشش دارند، که در مجموع 

 از کمبودها باشد. یبخش یتواند پاسخگو یمنطقه، م نیدر سطح شهر ا یکنند. البته تنها مجموعه ورزش
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شهر تهران،  74در منطقه  یورزش یاحداث فضاها ینقاط برا نیبه عمل آمده بهتر یها یتوجه به بررس با

موجود، ساخت مراکز  یاز مرکز، شمال، شمال غرب و جنوب شرق منطقه است. که با توجه به فضاها یبخش

 شود. یم شنهادیپ یو شمال غرب یشرق یدر بخش ها یگیدر سطح همسا یورزش

مردم  ازین یبگوموجود جوا یمشاهده نشد و ظاهراً فضاها یدر سطح محله، مشکل خاص ینظر مراکز ورزش از

 رسد. یبه نظر م یضرور زین یدر محدوده جنوب شرق هیدر سطح ناح یمرکز ورزش کیساخت  اما باشد. یم

متر مربع به دست آمد که  5,44موجود،  یورزش یمنطقه، سهم هر نفر از فضاها نیا یسرانه ورزش یبررس در

 دارد. یادیفاصله ز ،یمتر مربع 4تا استاندارد حداقل

  GPS،طرح تفصیلی ،سرانه ،فضاهای ورزشی ،(GIS): سیستم اطالعات جغرافیاییکلیدواژه
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 کتاب ها
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 یعناصر مبلمان شهر بر شناخت یدرآمد

 دورباش یعمران یمجتب، ، محمدرضا اقبال کورائیمفریدون بابائی اقدم

 چکیده:

است که  یشهـر یـزیر برنامـه یهـا یمربـوط به مطالعـات و بررس یها از جملـه حـوزه یمبلمـان شهـر

 یشهـر یمناسب و سازگار با زندگ یطیجاد محیا یدر پـ یامروز یشهـرها یمنسجم به فضـا یبانگاهـ

د به یبا یرگذار بر مبلمان شهریک از عناصر تأثیحاکـم بر هـر  ین با استفـاده از اصـول و مبانـیاست. بنابرا

 یک از قسمت هایممکن و سازگار با هر  ینه هایط ها و منظر شهرها پرداخت و با خلق گزیمح یسامانده

 یکه دارا یزات شهریعناصر و تجه یریگر به کارگیل آمد .از طرف دیده آل نایمناسب و ا یطیشهر به مح

ت و تعلق ین امر هویشتر شهروندان با آن ها شده و همیباشد، موجب ارتباط ب یو فرهنگ یخیقدمت تار

الح ز در نوع انتخاب مصین یطیست محیو ز یمیط اقلین شرایآورد. همچن یان آن ها به وجود میم یخاطر

، یح و ناهماهنگیصح یابیت است، چرا که عدم مکان یز اهمیار حایآن ها بس یابیو مکان  یمبلمان شهر

با مبلمان برخورد نموده و موجب عدم  یک عامل زائد و اضافیتضاد را باعث شده و شهروندان به عنوان 

، یعناصر مبلمان شهر یفصل که در آن به طبقه بند 74ن کتاب از ید. ایآرامش خاطر آن ها خواهد گرد

ل یتشک ین بخشیو مشارکت ب یبا سازید در زیجد یافت های، رهیشناخت عناصر مربوط به مبلمان شهر

 شده است. 
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 یو مبلمان  شهر یت محله ایهو

 موسسه چشم انداز توسعه عصر

و عناصر  یشناخت ییبایز یاز ارزشهـا یخشک شهر بیـل دهنـده یهمچـون عناصـر تشک یمبلمـان شهـر

دهند هر  یارائه م یکه کارشنـاسـان شهر یفـیشـونـد. بر اسـاس تعر یمرتبط با هدف آن محسـوب م

به شمـار  یاز مبلمان شهر ید جزئیالحـاق شوند با یشهر یبه بدنه ها  و فضاها یرا که به نوع یزاتیتجه

مختلف  یشهرها یفرهنـگ و سنت ها ید با توجـه به رفتارشناسیبا ین عناصـر مبلمان شهـریآورد. بنابرا

 ـت و نوع رفتار و فرهنگ مردم آن شهـر است.یـن عناصـر نشـان دهنـده هویشوند چرا که ا یطراح
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 یمسکون یها مجتمع در یزندگ و فرهنگ

 یریام یمجتب ،یاسد رضا محمود

 :چکیده

 مقررات و نیقوان از یآگاه عدم ،یمسکون یها مجتمع ساکنان انیم در اختالف بروز مهم لیدال از یکی

 و آموزش. است خود فیتکال و حقوق با افراد شتریب نبودن آشنا و یمسکون یها مجتمع در سکونت

 یها جتمعم در ها یینارسا و مشکالت کاهش و ساکنان روابط بهبود موجب نهیزم نیا در یساز فرهنگ

 ی خچهیتار با محترم خوانندگان کردن آشنا ضمن تا است شده تالش کتاب نیا در. شود یم یمسکون

 ابعاد از یمسکون یها مجتمع و ها آپارتمان لیمسا یبررس و جهان و رانیا در ینینش آپارتمان و آپارتمان

 یکاربرد شکل به یمسکون یها مجتمع کردن اداره یها وهیش ،یحقوق و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد مختلف

 داده حیتوض ساده یانیز به آن ییاجرا ی نامه نییآ و ها آپارتمان تملک قانون در شده انیب مطالب براساس و

 .شود

 آپارتمان تیریمد ،ینینش آپارتمان فرهنگکلید واژه: 
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 تهران یشهرداری سازمان ورزش وتندرست یحات ورزشینامه تفربر یزان اثربخشیسنجش م

 دکتر سارا کشکر

 اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

 چکیده:

غت چنانچه شهرداری تهران با اجرای برنامه های تفریحی ورزشی خود در صدد بهبود وضعیت اوقات فرا

شهروندان تهرانی است؛ الزم است که میزان اثربخشی برنامه های تفریحی خود را مورد ارزیابی قرار دهد و 

برای ارزیابی میزان تحقق برنامه های خود الزم است که شاخص هایی قابل سنجش تبیین نماید؛ تا در دوره 

یحی به اهداف از پیش تعیین شده های زمانی مشخص قادر به کنترل و نظارت بر دستیابی برنامه های تفر

اهداف برنامه های تفریحی  -7باشد. به این منظور تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این مسئله است که 

شاخص های اثربخشی برنامه تفریحات ورزشی شهرداری تهران کدامند؟  -4ورزشی شهرداری تهران چیست؟

 تحقق اهداف خود توفیق داشته است؟برنامه های تفریحی شهرداری تهران تا چه حد در  -4

نتایج تحقیق نشان داد که برای برنامه ریزی در بخش تفریحات شهرداری تهران الزم است سیاستمداران و 

برنامه ریزان داری اهداف مشخصی باشند تا بر اساس آن برنامه ها تدوین و اثربخشی آن نیز مورد سنجش 

د که در برنامه ریزی تفریحات شهرداری تهران، هیچگونه اهداف قرار گیرد. اما یافته های تحقیق نشان دا

مشخصی وجود ندارد و به همین دلیل محتوا و شکل برنامه ها به شکل سلیقه ای و بدون انجام ارزیابی و 

سنجش های علمی و منطقی هر سال تغییرات قابل توجهی می یابد که اهداف برنامه ریزان از اعمال این 

م همراه است. لذا اهمیت دارد اهداف روشن و مشخصی با توجه به عوامل مهم در برنامه ریزی تغییرات با ابها

تفریحات لحاظ شود که عمدتا این اهداف مبتنی هستند بر رسالت و مأموریت شهرداری تهران، شناخت 

طات و انسجام مخاطبان و نیازهای آنها، بهره برداری از مدیریت منابع انسانی، مالی، فضایی و تقویت ارتبا

 اجتماعی و خانوادگی در شهر تهران. 

تحقیق حاضر نشان داد که اثربخشی برنامه های تفریحی شهرداری تهران بر حسب شاخص هایی که در 

باشد. برای افزایش اثربخشی برنامه ها نیاز است تا  تحقیق حاضر تبیین شده اند، در حد رضایت بخشی می

و نتیجه عملکرد واقعی مناطق بدست آورند و با شناخت امکانات تفریحی  مسئولین اطالعات کاملی از نحوه

منطقه، فرهنگ و نیازهای ساکنین هر منطقه اقدام به برنامه ریزی فعالیت های تفریحی مختص هر منطقه 
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ز نمایند. در غیر اینصورت، نه تنها اجرای برنامه های تفریحی موفق نخواهد بود، بلکه مسلما اثربخشی آنها نی

 مورد سؤال است.

اجرای برنامه های تفریحی شهرداری تهران، آنچنان که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد، عالوه بر 

مشکالت ساختاری در سازمان ورزش، با مشکالت عدیده ای در بخش مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع 

یب و ترویج و اطالع رسانی به جامعه مالی، مدیریت سیستمهای اطالعات در سازمان، اشکال در روشهای ترغ

 مواجه است که همگی بر روند اجرا و در نهایت اثربخشی برنامه های تفریحی در شهر تهران اثرگذار است.

 تهران ی، شهرداریتندرست ، سازمان ورزش ویواژگان کلیدی: اثربخش
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 شناخت کیفیت زندگی در شهر تهران

 گزارش مرحله اول

 امور اجتماعی و اقتصادی/ معاونت مطالعات و برنامه ریزی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

 چکیده:

 ی وشهر یزندگ تیفیک بهبود و شهروندان ینسب رفاه نیمأت ی،شهر توسعه یها طرح یاصل هدف

 است بر آن شهیهم یشهر تیریمد منظور نیا ی. برااست یشهر مناطق و محالت در یسکونت یتمندیرضا

 ریثأت ینهادها ریسا با تعامل در یسازمان نیب و یسازمان درون یها برنامه و ها استیس مدد راهبردها، به تا

     آنساکنان برای  را ریپذ ستیز یهرش طیمح و ابدی دست هدف نیا به یشهر 7444 توسعه بر گذار

 و یدولت ینهادهاو  ها سازمان یها برنامه ی،شهر توسعه یها طرح وها  برنامه بر عالوهکند.  یزیر برنامه

 شهروندان یزندگ تیفیکنوعی  بهاند  بوده ارتباط در آن نیساکن و یشهر جامعه با ینوع بهکه  زین یخصوص

 همچون یعوامل معلولکه  تهران ی درزندگ تیفیک سنجش و شناخت بیترت نیبداند.  داده قرار ریتاث تحت را

 .است یخصوص و یدولت ینهادها ریسا و یشهر تیریمد اقدامات

 ی مسئولنهادها ریسا و یشهر تیریمد راه نقشه میترس یبرا یا نهیزم تواند یم و است یاتیح اریبس موضوع

 نیا اهداف ،اساس نیا بر. باشد مطلوب تیوضع تحقق یبرا اقدام و موجود تیوضع از یآگاه جهت در

 تیفیک نییتب و یریگاندازه  ی،شهر یزندگ تیفیک یها سنجه و ها شاخص استخراج در توان یم را پژوهش

 جهت در یاتیعمل یراهکارهاارائه  و آن بر گذار ریتاث یها مولفه نیتر مهم استخراج و تهران شهر در یزندگ

 انتخاب به توجه با پژوهش، نیا در قیتحق یاصل روش. دانست تهران در کیتفک هب یزندگ تیفیک ارتقاء

 بودهها  داده یآور جمع یبرا پرسشنامه استفاده از و شیمایپ روش ی،زندگ تیفیک سنجش در یذهن کردیرو

 لیحلت روش مانند یآمار لیتحل مختلف یها روشاز  زین یاتیعمل یراهکارها ارائه وها  داده لیتحل در. است

 است. شده استفاده یونیرگرس لیتحل و یعامل

 پژوهش در یها افتهی. آمد دست به مرحله هر در یمختلف جینتا ی،زندگ تیفیک شناخت مطالعات ندیفرادر 

 و قیتحقی مفهوم مدل و ینظر چارچوب انتخاب به ،قیتحق ینظر نهیشیپ مرور و ینظر مطالعات بخش

 ،کیآکادم یها پژوهش ینظر حوزه سه از یزندگ تیفیک خصشا 24 استخراج و یمستندساز نیهمچن

 اساس بر و یبعد در مراحل. دیگرد منجر یجهان یسازمانها یها پژوهش و یخارج معتبر یشهرها تجارب

 و تهران شهر هیناح 554 یتمامدر  نامه پرسش 55777 قالب درها  داده یگردآور شده، یبوم یها شاخص
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 52که  دهد یم نشان تهران شهر در یزندگ تیفیک سنجش. گرفت صورت شده ادی یها روش باها  آن لیتحل

 پژوهش، نیا یها افتهی نیتر مهم از گرید یکی. دهند یم لیتشک را شهر نیا در یزندگ تیفیک یاصل عامل

 .است تهران شهر هیناح 554 کیتفک به اقدام یها نهیزم یبند تیاولو و اقدام ازمندین یها حوزه ییشناسا

 تهران ،یذهن اخص، شیعامل لیتحل ،یتمندیرضا ،یزندگ تیفیک :یدیکل نواژگا
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 یشهر یزندگ و زنان یپژوهش برنامه

 تهران یشهردار زنان یتوانمندساز ستاد

 :چکیده

 تعامل بر الگو نیا تیمحور. است یسازمان یها پژوهش یاجرا یبرا نینو ییالگو بر مشتمل طرح نیا

 یطیمح لحاظ به که آن ضمن. است سازمان رانیمد و کارشناسان و یسازمان برون پژوهشگران نیب مستمر

 با انتها تا ابتدا از آن شرفتیپ روند  مهمتر آن از و پژوهش انجام چه امکان حد تا شود یم تالش زین

 تیفعال ساختن نهینهاد نیهمچن. ردیپذ صورت سازمان در نفع یذ کارشناسان و رانیمد یهمراه و یهماهنگ

 گرید از آن، مختلف ابعاد و جهات از یموضوع حوزه کی به جامع پرداختن و یمیت یپژوهش و یعلم یها

 با تهران یشهردار یتوانمندساز ستاد 7444 و 7447 یها لسا یط. است یشنهادیپ مدل نیا قوت نقاط

 اساس بر یشهر یزندگ و زنان یپژوهش برنامه یاجرا به اقدام یشهر توسعه و یزیر برنامه معاونت یهمکار

 یموضوع گستره در یکم و یفیک لحاظ به توجه قابل یمطالعات یدستاوردها آن ماحصل که نمود فوق یالگو

 .ستا بوده یعیوس نسبتا

 پژوهش تیریمد ،یشهر یزندگ، زنانکلید واژه: 
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 ها گرمخانه ییکارآ شیافزا جهت در یافزار سخت و یافزار نرم الزامات

 ییسرا زرگر دیناه دکتر ،ساز تیچ رضا محمد دکتر

 :چکیده

 بهبود و ییکارآ یارتقا و ییاجرا یها دستگاه یها تیفعال در یهماهنگ جادیا و ساختار اصالح منظور به

 سرپرست، یب افراد خانمانان، یب یسامانده و تیوضع نییتع ،ییشناسا ،یآور جمع به مربوط یها روش

 یمردم و یدولت ،یعموم یها دستگاه فیاوظ میتنظ نیچن هم و مشابه موارد  و مانده راه در ،یمتوار گمشده،

 شیافزا جهت در یافزار سخت و یافزار نرم الزامات یپژوهش و یمطالعات طرح ها، گرمخانه موضوع با مرتبط

 .است شده نیتدو فصل،  ده و گفتار شیپ کی در ها، گرمخانه ییکارآ

 گرمخانه ،سرپناهان یب ،خانمانان یبکلید واژه: 
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 شامل:

 ایمنی و امنیت شهری -

 مدیریت بحران -

 برنامه ریزی مخاطرات محیطی -

 محیط زیست و توسعه پایدار -

 انرژی پایدار و شهر -

 مدیریت مواد زاید و پسماند -

 بافت فرسوده شهری -

 حاشیه نشینی و شهر -
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 قاالتم
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 (REAP) روتردام یانرژ یزیر برنامه کردیرو از استفاده با یانرژ مصرف یساز نهیبه

 یفاضل عبدالرضا

 :چکیده

 کمتر و پرداخته آن امثال و نقل و حمل ن،یزم یکاربر ،یباشناسیز مانند یمسائل به همواره تاکنون شهرسازان

 و هستند محدود یلیفس یانرژ منابع نکهیا به باتوجه. اند کرده توجه هرش در یانرژ نهیبه مصرف مسئله به

. است نابخردانه سوخت بعنوان آنها از استفاده است، کرده ریپذ بیآس را ستیز طیمح آنها، از هیرو یب استفاده

 قرار شهرسازان توجه مورد امارات در مصدر مانند یانرژ مصرف حداقل با ییشهرها یطراح ریاخ انیسال در

 مشکالت انواع با که کشور در یانرژ کننده مصرف نیبزرگتر بعنوان تهران مانند یشهر در. است گرفته

 در. است ضرورت کی یمسکون مناطق در یانرژ مصرف یساز نهیبه است، بانیگر به دست یطیمح ستیز

 یزیر برنامه کردیور از استفاده با تهران شهر یانرژ مصرف به مربوط اطالعات یبررس از پس پژوهش نیا

 تهران شهر یمسکون مناطق در یانرژ مصرف یساز نهیبه جهت در ییراهکارها( REAP) روتردام یانرژ

 .شودیم ارائه

 تهران شهر ،یمسکون مناطق ،یانرژ مصرف یساز نهیبه ،یانرژکلید واژه: 
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 هسته ی عامله چند یریپذ بیآس نییتع جهت یفاز/ یمراتب سلسله یها تمیالگور یساز ادهیپ

 شهرها یمرکز

 تهران 1 منطقه: یمورد مطالعه

 صفدرنژاد ،یوسفی ،یاردکان ،سرکارگر ،یبیحب

 :چکیده

 کنترل و تیریمد ،یزری برنامه ر،یاخ های دهه در یشهر تیجمع افزون روز ادیازد و شهرها شتابان ی توسعه

 ژهوی به و یعیطب های بحران وقوع زمان در مشکل نیا. است کرده مواجه مشکل با شیپ از شیب را شهرها

 یرپذی بیآس زانیم نییتع. رددگ یم تر دهیچیپ اریبس شوند، یم همراه یاجتماع های یناهنجار با که یزمان

 وقوع از شیپ دیبا که است یالزامات از یکی ،یرپذی بیآس بر مؤثر عوامل داشتن نظر در با یشهر های بافت

 ستمیس. ردیپذ صورت شهرها، در بحران کارآمد تیریمد یبرا شتریب هرچه یآمادگ منظور به و حوادث

 تواند یم ،یورود اطالعات تیکفا صورت در که است ییهاابزار نیقدرتمندتر از( GIS) ییایجغراف اطالعات

 یرپذی بیآس لیپتانس نییتع در را ما ممکن شکل نیبهتر به فردش، به منحصر یلیتحل های ییتوانا با

 بیآس زانیم ی نقشه ،(GIS) از یرگی بهره با ابتدا پژوهش، نیا در. رساند یاری یشهر های محدوده

 شده هیته یتیامن و یاقتصاد -یاجتماع ،یکالبد یارهایمع به توجه با تهران یشهردار 4 ی منطقه در یرپذی

 های هیال یگذار هم  یرو با تینها در و گرفته قرار مالک شاخص 44 تعداد نقشه نیا ی هیته یبرا. است

 تا یرپذی بیآس نیکمتر از) طبقه 4 در منطقه یرپذی بیآس زانیم ها، شاخص نیا به مربوط یاطالعات

 در نجات و امداد مراکز استقرار تیقابل یدارا که یمناطق سپس د،یگرد مشخص( دار مسئله کامالً مناطق

 یدسترس یرهایمس نتری کوتاه شبکه لیتحل از استفاده با تینها در. شدند نییتع هستند آن اطراف و منطقه

 بخش در منطقه یریپذ بیآس زانیم نیشتریب آمده دست به جینتا براساس. دندیگرد مشخص حادثه محل به

 و بوده رپذی بیآس اریبس محدوده نیا یها ساختمان درصد 45 از شیب. است منطقه یشرق جنوب و مرکز

 به مربوط یرپذی بیآس زانیم نیکمتر نیهمچن هستند؛ دار مسئله های بافت جزو ها آن از یا عمده بخش

 .است نییپا نسبتاً یرپذی بیآس لیپتانس یدارا آن ی عمده که است منطقه شمال یها بخش

 یمراتب سلسله یها تمیالگور ،بحران تیریمد ،یریپذ بیآسکلید واژه: 
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 یاضطرار اسکان جهت منیا اماکن ییجانما

 ایاستادمحمودن رضایعل

 :چکیده

 موضوع تیاهم زلزله وقوع از پس یاحتمال مخاطرات ساختن انینما با تا بوده برآن یسع پژوهش نیا در

 74 منطقه تیوضع یبررس به و کرده مشهود را  ها شهر در یاضطرار اسکان جهت منیا اماکن ییجانما

 و مخاطره پر و ودمندس یهایکاربر و عوامل شمردن بر با و پرداخته یمطالعات نمونه عنوان به تهران یشهردار

 موجود وضع بهبود یبرا ممکن یراهکارها ارائه به و کرده یبررس را موجود تیوضع ، آنها انیم ارتباط جادیا

 با و پرداخته زلزله چون یا حادثه وقوع از یناش بحران با مقابله قدرت شیافزا یبرا یفعل کمبودها رفع و

 در بحران تیریمد به تا کرده تالش ، تیاولو یدارا و منیا ناماک ساخت تیقابل با ییمکانها دادن شنهادیپ

 .کند کمک منطقه

 اسکان ،بحران تیریمد ،یابی مکان ،بحران ،زلزله: کلید واژه: 
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 تفکر اساس بر یشهر توسعه یها رحط یستیز طیمح یراهبرد یابیارز چارچوب هیارا

 یآور تاب

 وریپر پرستو

 :چکیده

 هیاول مراحل در یستیز طیمح مالحظات گرفتن نظر در یبرا یابزار عنوان به یستیز طیمح یراهبرد یابیارز

 طیمح یراهبرد یابیارز در یآور تاب تفکر از استفاده بر دیجد منابع دیتاک به توجه با. است یریگ میتصم

 یراهبرد یابیارز ندیفرا بسط مطالعه نیا هدف ت،یقطع عدم کاهش و داریپا توسعه اهداف براورد یبرا یستیز

 چارچوب در مدرن یشهر یاکولوژ یمبان از استفاده نیهمچن و یآور تاب تفکر اساس بر یستیز طیمح

 یاصل مرحله سه یدارا قیتحق نیا در دهش داده بسط یستیز طیمح یراهبرد یابیارز ندیفرا. است یشنهادیپ

 سنجش یارهایمع قیطر از یکل صورت به یشهر ستیز طیمح بستر یعموم یآور تاب اول مرحله در است

 یشنهادیپ توسعه طرح به نسبت بستر یآور تاب سنجش دوم مرحله. شود یم یابیارز یعموم یآور تاب

 جهت ریپذ انعطاف ستمیس آوردن فراهم یبرا یقیطبت تیریمد ستمیس بسط با رابطه در سوم مرحله  و است

 شامل مدرن یشهر یاکولوژ در یاساس اصل دو. باشد یم اثرات شیپا زین و نفوذ یذ و نفعیذ افراد مشارکت

 طیمح جادیا یبرا یآور تاب میمفاه کاربرد یگرید و یشهر ستیز طیمح در عملکرد و ساختار ارتباط

 نیا و سازد یم متاثر را یشنهادیپ یستیز طیمح یراهبرد یابیارز چارچوب مراحل داریپا یشهر ستیز

 .شود یم فیتعر اصل دو نیا اساس بر مراحل

 یاکولوژ ،یآور تاب تفکر ،یستیز طیمح یراهبرد یابیارزکلید واژه: 
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 مؤثربرآن عوامل و یررسمیغ یاههاسکونتگ ،ینینش هیحاش

 یباتمان الیل

 :چکیده

 و تهران شهر طیشرا به ینگاه با کشور در آن روند و ینینش هیحاش تیوضع یبررس یکل طور به مقاله نیا

 کارهاراه و شنهاداتیپ ارائه نیهمچن و نهیزم نیا در موجود یها برنامه و استهایس قوت و ضعف نقاط یبررس

 مقاله، نیا قیتحق روش.  باشد یم آن گسترش از یریشگیپ و مسأله نیا تبعات کاهش یبرا نیمسئول به

 و موجود یقانون مستندات ،یدولت یدستگاهها یبرخ ،یآمار منابع در موجود اطالعات از و بوده یفیتوص

 7444 یسرشمار آمار از تفادهاس با و  است شده استفاده کشور نینش هیحاش مناطق یبرخ از میمستق مشاهده

 یریگ شکل خصوصا  آن از یناش مشکالت و نینش شهر تیجمع شیافزا در گذار ریتأث یها مولفه سهم

 ریسا موفق اقدامات از یتجارب  سهیمقا اساس بر و است گرفته قرار یبررس مورد یرسم ریغ یسکونتگاهها

: بخش دو در ها دولت یها برنامه ضعف نقاط یبررس نیهمچن و  نظر مورد مسأله یسامانده در کشورها

 برنامه دنیرس جهینت به موانع نیتر عمده شده، نیتدو یها برنامه یاجرا در ضعف و نیقوان یاجرا بر نظارت

 و یریشگیپ بخش دو در یکاربرد شنهاداتیپ ارائه به اساس نیا بر و گرفته قرار بحث مورد شده نیتدو یها

 .است شده پرداخته یرسم ریغ یسکونتگاهها با برخورد وهیش و ها مهاجرت گسترش کنترل

 مهاجرت ،یرسم ریغ یها سکونتگاه ،ینیشهرنش ،ینینش هیحاشکلید واژه: 
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 یها ستگاهیا نهیبه مکان ییاساشن در (Fuzzy ANP) یفاز یا شبکه لیتحل ندیفرا یریکارگ به

 اصفهان شهرستان پسماند انتقال

 عشورنژاد ریغد

 :چکیده

 نیا در. است یآلودگ کاهش و خدمات نهیهز رساندن حداقل به پسماند، تیریمد در مسائل نیمهمتر از یکی

 تا پسماند دیتول محل از را پسماند یآور جمع و داده بهبود را پسماند تیریمد پسماند انتقال ستگاهیا نهیزم

 به که باشد داشته را الزم یکارائ تواند یم پسماند انتقال ستگاهیا یصورت در. کند یم یسامانده دفع محل

 لیتحل کردیرو از استفاده با یکاربرد پژوهش کی عنوان به حاضر مطالعه. باشد شده یابی مکان یخوب

 کیتکن کنار در( Fuzzy ANP)یفاز یا شبکه لیتحل ندیفرآ مدل یریبکارگ و یاریمع چند یریگ میتصم

DEMATEL نهیبه مکان ییشناسا در ینینو چارچوب ارائه به یمکان یمدلساز در ها آن جینتا از استفاده و 

 .است پرداخته پسماند انتقال یها ستگاهیا

 اصفهان هرستانش ،پسماند انتقال ستگاهیاکلید واژه: 
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 Fuzzy و ANP یها مدل قیتلف اساس بر تهران کالنشهر یاراض یکاربر یداریپا یابیارز

DEMATEL یگروه 

 پژوهان یموس

 :چکیده

 یراستا در یزیر برنامه یابزارها نیمهمتر از یکی یشهر یاراض یکاربر ،یشهر توسعه یها طرح در

 و یشهر یها عملکرد و ها تیفعال یتمام ییمحتوا پالتفرم عنوان به و شده محسوب اهداف هب یابیدست

 مدد به ریپذ انعطاف و ایپو یشهر زمیمکان یریگ شکل بیترت نیبد. سازد یم انینما خود در را یا منطقه

 عام، ممفهو به یشهر یاراض یکاربر کنار در. ردیپذ یم صورت یشهرساز تیپراهم جنبه نیا به توجه

 یشهرساز یکنون اتیادب در تیاهم واجد یا مقوله خاص، مفهوم به یشهر یاراض یکاربر یداریپا موضوع

. آورد یم فراهم یعموم استقبال و یریپذ تحقق لحاظ به را یشنهادیپ یها طرح تیموفق که است جهان

 نیاول از مربوطه یها طرح و بوده مواجه آن با باز رید از تهران کالنشهر که است انگریب را یچالش مساله نیا

 یها یینارسا به تا اند بوده آن بر همواره 7444 تهران جامع طرح تا گرفته 7424 سال در تهران جامع طرح

 یشهر یاراض یکاربر یداریپا موضوع تا است آن بر حاضر مقاله.  ابندی خور در پاسخ موضوع نیا به مربوطه

 و یبررس مورد تهران شهر( یراهبرد -یساختار)جامع طرح مطالعات داسنا در را آن به مربوط یارهایمع و

 مدل آن در استفاده مورد یمتدولوژ و بوده یلیتحل و ینییتب مطالعه نیا در قیتحق روش. دهد قرار یابیارز

 جامع طرح در که دهد یم نشان قیتحق یها افتهی. باشد یم یگروهFuzzy DEMATEL و ANP یها

 بر که است یحال در نیا و است شده یکم توجه مختلط یها یکاربر جمله از یعل یارهایمع یبرخ به تهران،

 یسو از. باشند یم دارا نیزم یکاربر یداریپا در یادیز تیاهم ارهایمع نیا متخصص افراد نظرات اساس

 .است دهیگرد معطوف یشتریب توجه ،یکشاورز یها نیزم حفظ همچون یمعلول یارهایمع به گرید

 ANP ،تهران جامع طرح ،نیزم یکاربر یداریپا ،یابیارزاژه: کلید و
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 تهران یغرب جنوب قسمت در نیزم فرونشست یبررس

 زاده بیحب صادق محمد

 :چکیده

 و ییشناسا قابل یراحت به آن کم سرعت لیدل به که ندیگو یم نیزم نییپا به رو حرکت به نیزم فرونشست

 ساختمان رفتن نیب از و یانرژ و آب انتقال ها،خطوط ها،تونل پل بیتخر باعث فرونشست.باشد ینم برآورد

 عهتوس حال در و افتهی توسعه یها کشور بزرگ یشهرها از شهر 745 کارشناسان آورد بر اساس بر است ها

 سنجنده یرادار ریتصاو از استفاده  با ساله 4 یزمان بازه در پژوهش نیا در دارند قرار مخاطره نیا ریتاث تحت

asar ماهواره envisat شود انیب زین نشست  جادیا عامل و شده نییتع یمسکون مناطق در نشست زانیم 

 یسنج تداخل ،مخاطره ،فرونشستکلید واژه: 
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 صنعت در نیگزیجا سوخت عنوان به  (RDF)یآل کود کارخانه یجانب محصوالت از استفاده

 مانیس

 باجول موریت. زاده یسلطان هیسم

 :چکیده

 هر کالن تیریمد یها تیاولو از ییجز یانرژ مصرف یساز نهیبه و ستیز طیمح ،یعیطب منابع حفظ امروزه

 به( یلیفس یها سوخت) یفعل یانرژ منابع بودن اتمام روبه لیدل به بشر، گرید یسو از. باشد یم یکشور

 عنوان به پسماند از استفاده راستا نیا در. است آن یبرا صرفه به مقرون و داریپا مناسب، ینیگزیجا دنبال

 یها کارخانه دیتول نهیهز کل از% 44 که تیواقع نیا به توجه با. باشد شاراهگ تواند یم یانرژ دیتول منبع کی

 یها سوخت از استفاده است، یلیفس یها سوخت شامل عمدتا که شود یم یانرژ نیتام صرف مانیس

 یها بیآس و یلیفس یها سوخت از استفاده کاهش یبرا یمناسب نهیگز مانیس پخت یها کوره در نیگزیجا

 یآل کود کارخانه عاتیضا از استفاده به مقاله نیا در رو نیا از. شود یم محسوب آن از یناش یطیمح ستیز

 .است شده پرداخته مانیس صنعت در نیگزیجا سوخت عنوان به اصفهان شهر

 ستیز طیمح ،مانیس صنعت ،RDF ،نیگزیجا سوختکلید واژه: 
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 داریپا یگردشگر کردیرو با یشهر داریپا توسعه به یابیدست

 آباد خرم شهر: مورد

 دانا دیس ،یگوران رستم میابراه ،رانوندزادهیب میمر

 :چکیده

 یگردشگر صنعت  نقش یبررس به  موجود یمدلها و یشیمایپ -یفیتوص روش از استفاده با پژوهش نیا در

  دهد یم نشان یعامل لیتحل اساس بر هایبرررس جینتا. است شده پرداخته آباد خرم ی شهر داریپا توسعه در

 توسعه زانیدرم یاقتصاد -یاجتماع و یکالبد -یاقتصاد ،یاجتماع - ستیز نیعناو تحت مؤثر عامل سه

 4 و4 منطقه و داریپا مناطق جزء الذکر فوق عامل سه در7 منطقه و بوده، مؤثر آباد خرم یشهر مناطق داریپا

 از استفاده با  دارند، قرار فیضع داریپا و داریپا مهین رده اباددر خرم یگردشگر یها جاذبه ثقل وجودمرکز با

 ،یتخصص -ینهاد عامل ،یاجتماع-یکالبد یسامانده عامل2 پرسشنامه یها داده  از مستخرج شاخص 74

 مدل لیتحل از حاصل جینتا شد، شناخته آباد خرم یگردشگر توسعه در مؤثر یغاتیتبل و یطیمح -یکالبد

SWOT  رو نیا از و بوده 44 ازیامت یدارا  آباد خرم در یشهر یگردشگر یها شاخص دهد یم نشان 

 .دارد قرار یمل یعملکرد سطح با مناطق زمره در اگرچه

 آباد خرم ،داریپا توسعه ،یهرش یگردشگرکلید واژه: 
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 آنها کنترل و هیطریق پارک چوبخواران یشناس ستیز یبررس و ییشناسا

 تهران یشهردار کی منطقه یمورد مطالعه

 یانیک مهناز

 :چکیده

 خاک، شیفرسا از یریجلوگ ،یبارندگ شیافزا هوا، و آب لیتعد در سبز، یفضا و پارکها و جنگلها تیاهم

 نادرست، تیریمد متاسفانه. ستین دهیپوش کس چیه بر انسان  یبرا ژنیاکس جادیوا هوا فیتلط چوب، دیتول

 یشهر سبز یفضا و پارکها جنگلها، که دهاندیگرد موجب گرید مخرب عوامل و آفات وجود درختان، قطع

 و سبز یفضا جنگلها، به نسبت که است مردم و رانیمد و دولت بر لیدل نیبهم و رفته نیب از جیدربت کشورما،

 یفضا و پارکها در   که یموجودات و عوامل  از دسته کی.   ندینما مبذول یشتریب توجه یشهر یپارکها

 مثمر ریغ درختان و یلجنگ یدرختچهها و درختان و باشندیم هایماریب و آفات آورند یم وارد خسارت یسبزشهر

 درختان که ییازآنجا باشندینم مصون مخرب عوامل نیا گزند از یزراع ومحصوالت وهیم درختان مانند زین

 نیا در نیبنابرا نشده، توجه یکشاورز ییربنایز بخش نیا به همواره ندارند، ینقش ییغذا  مواد دیدرتول یجنگل

 تهران شهر کی منطقه  در چوبخوار آفات نهیزم در قیتحق نیا اساس نیبرهم ردیگ صورت یاقدامات دیبا مورد

 شد آورده بعمل هیطریق پارک در واقع

 آفت کنترل ،آفت ، یشهر سبز یفضاکلید واژه: 
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 خطرات هشکا یراستا در ییراهکارها ارائه بمنظور Gap اندازه بر مؤثر عوامل ییشناسا

 مسافران یبرا آن از یناش

 یواحد احمد، یآخوند ابوذر، پرهازه فرامرز

 :چکیده

 کاهش قیطر از قطار به مسافران آسان یدسترس لزوم نیب تعادل جادیا به ازین Gap استاندارد نییتع یبرا

Gap زاتیتجه دنید بیآس از یریشگیپ بمنظور قطار و سکو نیب یکاف فاصله گرفتن ظرن در و سو کی از 

 زین ناوگان و ستگاهیا خط، اتیخصوص و طیشرا نیهمچن. باشد یم گرید یسو از قطار با برخورد اثر در سکو

 و یفقا فاصله) Gap مفهوم یمعرف ضمن مقاله نیا در. باشد یم مؤثر Gap اندازه حداکثر و حداقل نییتع در

 در موجود یاستانداردها است  شده تالش آن، بر مؤثر عوامل ییشناسا و( قطار در و سکو لبه نیب یعمود

 جهت زین ییراهکارها و یبررس یلیر نقل و حمل یها ستمیس انواع در یعمود و یافق Gap حداکثر خصوص

 عوامل یرو بر که یمطالعات جینتا ادامه در نیهمچن. شود ارائه مسافران یبرا Gap از یناش خطرات کاهش

 کشور در 4554 تا 4554 یها سال نیب Gap از یناش یها بیآس و حوادث بر مؤثر یررفتاریغ و یرفتار

 مقاله نیا در شده  یمعرف یها روش نیتر مهم جمله از.  شود یم ارائه شده، انجام مسافران یرو بر کایآمر

 محافظ یها درب ستمیس همراه به  Gap پرکننده از فادهاست: از عبارتند Gap از یناش خطرات کاهش یبرا

 ... و ها رمپ از استفاده ده،ید  آموزش کارکنان یریبکارگ ،یرسان اطالع و آموزش ،( PSD) سکو

 (PSD) سکو محافظ یها درب ستمیس ،Gap پرکننده ،Gapکلید واژه: 
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 شهر خطر نقشه به معطوف زلزله، از پس بحران تیریمد

 یدزفول معتمد هومن ،یدزفول معتمد فرامرز

 :چکیده

 تیریمد در استفاده و زلزله هنگام در دزفول شهر خطر نقشه هیته یبرا است یتالش پژوهش و قیتحق نیا

 به است یمتک قیتحق نیا. یانسان صدمات و تلفات کاهش یبرا یعیطب حوادث و سانحه هنگام بحران

 شهر و خوزستان یشناخت نیزم یایجغراف و رانیا در زلزله نهیشیپ و بحران تیریمد نهیزم در نیشیپ اتیتجرب

 نقشه کی عناصر نیمهمتر از هک ساختمانها یا لرزه یها بیآس یابیارز یبرا پژوهش نیا در که یروش. دزفول

 و عناصر بردن بکار در آن بداعت نیهمچن و. است «یچشم عیسر یابیارز»  شده؛ استفاده باشد یم خطر

 محله هر در ها یدسترس زانیم و یفرهنگ و یشهر فقر ت،یجمع تراکم با ،یساختمان تراکم یها شاخص

 در را تیریمد آن و دهد یم هم با را یشهر التمح سهیمقا امکان بحران تیریمد یبرا نقشه نیا. باشد یم

. دینما یم یانیشا کمک یانسان صدمات و تلفات کاهش به و یاری یمکان یها تیالو نییتع در بحران هنگامه

 بدست یینها جینتا باال یها شاخص اعمال از پس و میتقس محله 24 به پژوهش نیا در دزفول شهر محالت

 .شدند میتقس دسته 4 به آمده

 بحران تیریمد ،زلزله ،خطرکلید واژه: 



742  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 سدها احداث از پس یطیمح ستیز اثرات

 یباقر محمد

 :چکیده

 ستین رشیپذ مورد ییآ توسعه و طرح چیه امروزه و دارد یساز سد در تجربه سال 544 از شیب تاکنون بشر

 چند تا میدان یم که طور همان.. باشد یطیمح ستیز یها جنبه تیرعا و داریپا توسعه ریمس در کهآن مگر

 یسع دانشمندان که شد خواهد مواجه خود عمر طول در یا سابقه کم یآب یب بحران با جهان ندهیآ سال

 آن کنار در و امر نیا و کنند یریجلوگ آن رفتن هدر از و بپردازند آب رهیذخ به ییها روش ارائه با داشتند

 مورد یساز سد نهیزم در کشور شرفتیپ. است شده سد یمهندس علم شیدایپ موجب آب از یانرژ دیتول

 پرورش ،یاریآب برق، دی،تولیکشاورز توسعه شرب، آب نیم تا یبرا سد احداث ضرورت و است نیتحس

 هزاره به جهان در یساز سد قدمت تهالب. است ریناپذ دیترد گرید سودمند استفاده ها ده و یگردشگر ،یماه

 آب رهیذخ یها سازه نیتر یمیقد از یکی اسکندر به معروف نیذوالقرن سد ران،یا در و رسد یم نیشیپ یها

 سدها، یشناخت نیزم ساختار و طیشرا هیکل بر عالوه دارد ضرورت سدها احداث و مطالعه در. باشد یم ایدن در

 آن یزندگ و خانه و ها آن به متعلق خانه رو واقع در که آن موجودات و رودخانه و منطقه یکیاکولوژ طیشرا

 و ایدن در یطیمح ستیز یها یآلودگ نیهمچن و ییهوا و آب راتییتغ امروزه. ردیگ قرار توجه مورد هاست

 یم آب منابع یریبارگ در ها نقش نیتر مهم از یکی یدارا سدها. است گرفته قرار توجه مورد اریبس رانیا

 کنترل, انیجر میرژ کنترل رینظ یدیفوا کنار در ستمیاکوس بر یادیز یمنف و مثبت راتیتأث نیهمچن و شندبا

 و یاجتماع یها نهیزم در ها آن اریبس منافع رغمیعل.دارند همراه به خود با یانرژ دیتول و آب رهیذخ,  البیس

 یها حل راه و راتیتأث نیا.برسند حداقل به داریپا توسعه یراستا در یمنف اثرات تا است الزم یطیمح ستیز

 و سدها ساخت یبرا گذشته در. رندیگ یم قرار یبررس مورد یطیمح ستیز راتیتأث یابیارز حوزه در ها آن

 یطیمح ستیز یابیارز مطالعات امروزه یول شد یم توجه طرح یاقتصاد هیتوج به فقط یرقاب به یها روگاهین

 روش به خود زین ها یابیارز نیا که شود یم یتلق سد کی ساخت مجوز تنگرف یبرا الزم موارد از یکی سدها

 و فرد به منحصر سد هر راتیتأث که ییآنجا از.رندیبگ صورت دیبا ICOLD روش رینظ یاستاندارد یها

 هنگام( مدت انی،م)ساخت نیح( مدت کوتاه راتیتأث یبررس به دیبا مطالعات نیا بوده آن گاه ساخت با مرتبط

 که رسد یم نظر به الزم کشور نیا در سد ساخت رانیا میاقل به توجه با. بپردازند مدت بلند و) یردارب بهره

 توسعه یبرا لیدل نیهم به و شده برق دیتول و یصنعت و یخانگ یکشاورز استفاده یبرا آب رهیذخ به منجر



  744 یشهر ستیز طیمح یداریپا

 سدها احداث یطیمح ستیز ینفم و مثبت اثرات یبررس به مقاله نیا در -. باشند یم الزم یاقتصاد یاجتماع

 به نکات نیا فهم و یابیارز.  است شده پرداخته ریاخ یآمارها و قاتیتحق به توجه با جهان و رانیا در

 نمود خواهد یانیشا کمک ندهیآ در آب منابع کارآمد تیریمد

 ستمیاکوس ،یطیمح ستیز اثرات ،سدکلید واژه: 



744  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 آنها یکاربر در موثر عوامل و یکیالست یسدها یابیارز عملکرد

 یباقر محمد

 :چکیده

 قابل سهم یکشور هر در که است تیاهم یدارا چنان آن بشر یفیک و یکم بهبود در یآب یها سازه نقش

 در ما کشور نکهیا به توجه با. دهد یم اختصاص خود به را یعمران یها بودجه و یانسان یروین از یتوجه

 انواع از یکی. ابدی یم شیافزا کشور در ها سازه نگونهیا از استفاده تیاهم و دارد قرار جهان از یخشک منطقه

 یبرا مناسب یا سازه ساخت، نهیهز و نحوه ،یکاربر نوع به توجه با که باشد یم یکیالست سد ها، سازه نیا

. میباش ینم کشور در سدها نیا از یتوجه قابل استفاده شاهد وجود نیا با اما. است کشور یجار یها آب

 و یکاربر به یکیالست یسدها و یآب سازه نیا یمعرف ضمن که است استوار اصل نیا بر مقاله نیا در توجه

 ها سازه لیقب نیا طرح در. میده قرار یبررس مورد کشور در را سدها نیا تیوضع و پرداخته آنها عملکرد

 جمله از طرح یها نهیهز و دیمف عمر و ط،یمح با یسازگار ساخت سهولت و سرعت و سازه یداریپا و یمنیا

 از استفاده با شود یم یسع نرویا از. دارد یم مشغول خود به را طراحان ذهن همواره که است یمهم مسائل

 یراستا در نانیاطم بیضر رحداکث گوناگون ساخت ابزار و مصالح از یریگ بهره و دیجد یها یتکنولوژ

 یسدها. است کیالست ماده و یآب یها سازه ساخت در مصالح نیدتریجد از یکی. شود حاصل فوق مسائل

 یسادگ و طیمح با یسازگار و یهمساز یخارج عوامل مقابل در مصالح توجه قابل یریپذ انعطاف یکیالست

 یسادگ صلب یها سازه به نسبت سدها لیقب نیا مناسب یداریپا و یمنیا ساخت، مدت بودن کوتاه ،یطراح

 و کوچک یآب یها طرح در که شده موجب ییاجرا یها نهیهز کاهش تیدرنها و یبردار بهره سهولت و

. دارد یرشد به رو روند کشور در یکیالست یسدها ساخت نکهیا به توجه با. رندیگ قرار استفاده مورد بزرگ

 که است آن بر یسع. ردیگ قرار یابیارز مورد و شده یبررس سدها نیا مشکالت و مسائل که است الزم

 .است گرفته قرار موردتوجه یکیالست یسدها یابیارز و عملکرد در موثر یپارامترها

 یریپذ انعطاف ،عملکرد یابیارز ،یکیالست یسدهاکلید واژه: 



  744 یشهر ستیز طیمح یداریپا

 آنها یطیمح ستیز اثرات و یکیالست یها سد بردکار

 یباقر محمد

 :چکیده

 از. باشد یم گسترده آنها کاربرد و بوده آب صنعت و یمهندس در نو نسبتاً یها دهیپد از یکیالست یسدها

 رهیغ و مد و جذر کنترل و البیس کنترل منظور به و یانحراف یسدها عنوان به توان یم یکیالست یسدها

 ای سد ساخت یبرا ایدن مختلف یکشورها در ریاخ یسالها در که ییها ماده نیدتریجد از یکی. کرد استفاده

 آب صنعت در کیالست از نکهیا وجود با. است کیالست یمصنوع ی ماده است گرفته قرار موردتوجه زیسدر

 با ندارد یطوالن چندان سابقه سد ساخت در ماده نیا از استفاده اما گردد؛ یم فراوان استفاده خاص صورت به

 ساخت به...  و ژاپن ا،یتالیا ا،یاسترال رینظ ییکشورها ؛یکیالست یسدها ساخت در کوتاه سابقه نیا نکهیا وجود

 در کیالست سد 5222 حدود در که شود یم زده نیتخم حاضر حال در و کردند اقدام عاًیسر سدها لیقب نیا

 در تحول کی گرید عبارت به و یتکنولوژ کی یکیالست سد قتیحق در. است شده هساخت ایدن مختلف مناطق

 سهیک کی از یکیالست سد اعظم قسمت. باشد یم کوتاه یسدها ژهیو به و یکیدرولیه یها سازه ساخت

 بستر تواند یم که سد، نیریز سطح به یمهار یها چیپ ی لهیوس به که است شده لیتشک یکیالست بزرگ

 گردد یخال و پر هوا و آب لهیوس به تواند یم سهیک نیا. شود یم متصل باشد؛ گرید یسدها تاج ای و رودخانه

 .داراست را انبساط و انقباض تیقابل و

 سد یمهندس ،یریپذ انعطاف ،یکیالست یسدهاکلید واژه: 



744  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 یآب بحران تیریمد در یکیالست یسدها بردرکا

 یباقر محمد

 :چکیده

 ، میهست مواجه آن با کشور در که یآب کم یها بحران و کشورمان خشک مهین و خشک میاقل به توجه با

 افراد هیاول و یاتیح یازهاین با ماًیمستق که شده محسوب کشور مهم یها رساختیز از یاتیح یها انیشر

 در گسترده بحران جادیا یبرا یشتریب لیپتانس آن، یریرپذیتأث عیوس سطح لیدل به و هستند اطارتب در جامعه

 بیآس جادیا ناگوار حوادث بروز از پس که شود یم باعث یاتیح یها انیشر یگستردگ. هستند دارا را جامعه

 در جهینت در هستند، زین مؤلفه پر ها شبکه نیا چون گرید طرف از و باشد ریناپذ اجتناب آنها از یبخش در

 و هستند زین یادیز زمان مدت صرف ازمندین ادیز یروین و نهیهز بر عالوه ض،یتعو ای و تیتقو به ازین صورت

 یبازساز شدن یطوالن اثر در که شود یم باعث یشهر خدمات به مردم مبرم ازین که است یحال در نیا

 یاجتماع یاقتصاد و - یروان یروح مختلف رضعوا و دهیگرد مختل یاجتماع یزندگ ،یاتیح یها انیشر

 ماده شده گرفته بخدمت ریاخ یسالها در یآب یها سازه ساخت در که یمصالح نیدتریجد از یکی. دینما بروز

 ط،یمح با یسازگار ،یخارج عوامل مقابل در توجه قابل یریپذ انعطاف لیدل به کیالست. است - کیپالست

 یها نهیهز کاهش تینها در و یبردار بهره سهولت مناسب، یداریپا و یمنیا ساخت، مدت بودن کوتاه

 در یکیالست یآب یها سازه کاربرد حیتوض با مقاله نیا در. است گرفته قرار نیمهندس استقبال مورد یاجرائ

 یسدها به اشاره نیهمچن و است گرفته قرار یبررس مورد آن عملکرد و ها تیمز نحوه بحران، تیریمد

 .است شده آنها دیمف ثراتا و یکیالست

 یکیالست یها سازه ،بحران تیریمد ،سدکلید واژه: 



  744 یشهر ستیز طیمح یداریپا

 یلیفس یانرژ مصرف کاهش یبرا ساختمان در ریدپذیتجد و یعیطب یهایانرژ از شتریب استفاده

 بخش جهان احمد

 :چکیده

 از یکی ما کشور که شده باعث( یشمال درجه 44) استوا کینزد مدار در تهران شهر جمله از و رانیا یریرارگق

 در یشهر تیریمد یها شاخصه از یکی مسلما. باالست اریبس شدت با تابش یدارا که باشد ییکشورها

 یانرژ از استفاده. است یعیبط ارزان و پاک یانرژ یبرا موجود یها لیپتانس از کارآمد استفاده امروز یایدن

 تابستان در ساختمان شیگرما از یریجلوگ زین و یدیخورش گرم آب نیتام و ساختمان شیگرما یبرا دیخورش

 مانند. کرد نصب دیجد یساختمانها در اجبار و قانون صورت به را آنها توانیم یراحت به و است ارزان اریبس

 شیگرما از یریجلوگ رجهتیگ نور یها پنجره یبرا بانیسا و زمستان در شیگرما یبرا میحج وارید

 .تابستان در ساختمان

 دیخورش ،ساختمان یانرژکلید واژه: 



745  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 استان شاخص یستگاههایا در باد یانرژ لیپتانس یابیارز

 یدریح حسن ،حالج الیل

 :چکیده

 لیپتانس یدارا استان شمال ینواح به نسبت استان یجنوب ینواح که است آن  نشانگر قیتحق یها افتهی

 زیبادخ منطقه نیاول.باشد یم یباد برق دیتول توان یدارا سال یزمانها شتریب ودر باشد یم یادیز باد یانرژ

 باشد یم هیمتربرثان24/4 باد نهساال نیانگیم یدارا که باشد یم سردشت ستگاهی،ایغرب جانیآذربا استان در

( سردشت)منطقه نیا یبادها.باشد یم سطح کی در ستانیوس لیمنج کشورمانند زیبادخ مناطق نیبزرگتر وبا

-74-54)ظهر ساعات در آن در سرعت یدارا یبادها وزش اوج.باشد یم دنیوز یدارا سال طول تمام در

 در یباد برق یانرژ از استفاده یبرا که باشد یم یدیشد یبادها فرکانس یدارا ستگاهیا نیا.باشد یم(74

 یبادها وزش یدارا تکاب ستگاهیسردشت،ا ستگاهیا از بعد.باشد یم یفراوان تیاهم یدارا بزرگ اسیمق

 یول باشد یم هیمتربرثان44/4 حدود آن در باد سرعت ساالنه نیانگیم که یطور به باشد یم سرعت یدارا

 از ینیمع ساعات ودر کوچک اسیمق در خاطر نیهم به.ستین ادیز یلیخ سرعت یدارا یبادها وزش درصد

 .باشد یم مناسب یباد برق یانرژ از استفاده یبرا سال

 رانیا ،یباد برق ،یغرب جانیآذربا ،باد یانرژکلید واژه: 
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 هیاروم شهر یدرمعمار باد یمیاقلرعنصریتأث یبررس

 حالج الیل

 :چکیده

 هیاروم درشهر شده دهیوز یبادها تمام که گرفت جهینت نیچن توان یم شده انجام یها لیتحل تمام به باتوجه

 در را باد وزش جهت میبخواه اگر پس.دارند یادیز نقش امر نیا در یغرب یوبادها است بوده غرب ازجهت

 وهم مثبت آثار هم نکهیا یعنی میده قرار یبررس مورد را آن لحاظ هر از دیبا میکن یبررس شهر نیا یعمارم

 نگونهیا میتوان یم میکن یبررس شیآسا ازلحاظ را باد آثارمثبت میبخواه اگر.میریبگ درنظر را آن یمنف آثار

 مثبت استفاده البته کنند یم استفاده باد یانرژ شترازیب شهردارند غرب سمت روبه که ییساختمانها که مییبگو

 میبخواه اگر یول باشد یم کم آن مدت که باشد یم ساختمان یخاطرخنک به تابستانها در غرب ازجهت ازآن

 شهر نیا در باد پس باشد یم یادیز باد وزش یفراوان یدارا شهر نیا که ازآنجا میکن یبررس را آن انباریز آثار

 یلیخ یها استفاده توان یم شود دانسته باد یانرژ ارزش اگر البته باشد داشته یادیز یآثارمنف تواند یم

 .کرد توجه رگذاربادیتأث نقش به ساختمان احداث در دیبا شد گفته که طور همان پس.کرد ازآن یدیمف

 هیاروم ،یمعمار ،میاقل ،بادکلید واژه: 
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 آن در باد یانرژ لیپتانس یابیارز و سردشت کینوپتیس ستگاهیا باد میرژ یبررس

 یدریح حسن - حالج الیل

 :چکیده

 آرام باد زانیم. است یشمال سردشت، ستگاهیا در غالب باد وزش جهت که است آن نشانگر قیتحق یها افتهی

 نیانگیم و باشد یم سرعت یدارا بادها درصد 44 حدود یعنی باشد یم درصد44حدود سردشت ستگاهیا

 به نسبت(هیژانو دسامبر، نوامبر،) سال سرد یماهها طول در باد سرعت.است نات 4/74حدود آن در باد سرعت

 که یطور به افتهی شیافزا کم کم منطقه در باد ،سرعت(لیآور) بهار فصل شروع با. است کمتر ماهها ریسا

 یم شروع مجدداً بعد به سپتامبر ماه از آن یکاهش روند یول دهیرس نات4/74به یجوال ماه در باد سرعت

 یم حادث74،74،54یساعتها در آگوست و یجوال ژوئن، ،یم یماهها در بادها وزش یفراوان حداکثر. شود

 بوده باد یدارا سال یط در وزر یساعتها شتریب در مذبور منطقه که بود نکته نیا انگریب هایبررس ضمناً. گردد

 از استفاده به مربوط موضوع نظر نیا از که ونددیپ یم وقوع به مداوم صورت به باد سرعت گرید عبارت به و

 در باد سرعت نیانگیم بودن باال لحاظ بهً عتایطب آنکه ضمن باشد داشته یاقتصاد جنبه تواند یم باد یانرژ

 .باشد داشته همراه به تواند یم را یباد ینهایتورب از حاصل برق یرژان از یمناسب دیتول انگریب سال طول

 رانیا ،باد یانرژ ،سردشت ،باد میرژکلید واژه: 
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 یطیمح راتییتغ و شهر رشد یساز هیشب

 انیخاتم نیرحسیم

 :چکیده

 رشد ندیفرا یدگیچیپ به باتوجه. است بوده یشهر قاتیتحق یاصل موضوع یطوالن یزمان مدت به شهر رشد

 ارمشتاقیبس یشهر محققان یتازگ به. اردشواراستیبس یسنت یها ازمدل بااستفاده رشدشهر کردن شهرمدل

 7445 ازدهه(  CA)یلسلو یاتوماتا مدل. هستند یسلول یاتوماتا شهر، یمدلساز دیجد ازروش استفاده به

 یها ستمیس ییایپو دهنده نشان خود ییتوانا به باتوجه ها ازرشته یاریودربس قرارگرفته یموشکاف مورد

 مانند یشهر یها دهیپد یساز هیشب یبرا را CA مدل محققان ، یشهر یها درپژوهش. باشد یم دهیچیپ

 نیا در. اند بکارگرفته رهیوغ مهاجرت ن،یزم یربرکا راتییتغ روند اده،یپ عابر حرکت ییایپو ،یافق رشد ندیفرا

 آن تیماه ،یسلول یاتوماتا مدل اساس فیتوص و یشهر یمدلساز چارچوب از یکل ینما کی ق،یتحق

 SLEUTH مدل از استفاده با سپس. است شده ارائه یشهر یمدلساز یها وهیدرش آن وکاربرد درمحاسبات

 مدل قیازطر گرفته صورت یمدلساز براساس. شد یساز هیشب داریپا توسعه کردیرو براساس رانیشم رشد

SLEUTH ، مدل یخروج درادامه. نشد یساز هیشب 4544 سال یبرا یرشد SLEUTH یورود بعنوان 

 یخروج ودرآخر. اجراشد داریپا توسعه براساس UPLAN مدل. قرارگرفت استفاده مورد UPLAN مدل

 .شد داده نشان رانیشم ندهیازرشدآ نیزم از استفاده یینها صیتخص ، UPLAN مدل

 Cellular automata (CA) ،SLEUTH ، UPLAN،یمدلسازکلید واژه: 
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: ستیز طیمح حفظ دوستدار و تک یها یفناور از یریگ بهره با یمل دیتول و ینیکارآفر

BEMS، موفق هتجرب کی 

 یداود طهماسب

 :چکیده

 یفناور یریبکارگ. است کشورها در شرفتیپ ی کننده عیتسر و محرک موتور نخبگان، جذب و ینیکارآفر

 مصرف کاهش باعث تواندیم یور بهره شیافزا بر عالوه ست،یز طیمح حفظ دار دوست انیبن دانش یها

 ییشکوفا و رشد روند در نینو یا وهیش عنوان به و گردد، یبشر ستیز طیمح یها ندهیآال کاهش و یانرژ

 یها لیپتانس وجود با تواند یم کجای صورت به  منافع نیا یتمام. باشد داریپا توسعه یمناد یاقتصاد رشد و

 یم ساختمان میعظ بازار در کارآمد و نینو یتکنولوژ کی عنوان به BEMS. گردد یعمل یخوب به موجود

 میینما یم یسع مقاله، نیا در. باشد یدانشگاه التیتحص سطوح در کار انیمتقاض از یانبوه یسخگوپا تواند

 در و تک-یها یها یفناور هیپا بر را خود یسازمان ساختار که میده قرار زیعز نیمخاطب یرو شیپ یافق

 .ندینما یگذار هیپا ستیز طیمح حفظ از حفاظت جهت

 یمل دیتول ،یانرژ مصرف یساز نهیبه ،ساختمان ونیاتوماسکلید واژه: 
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 رسانه نگاه از زلزله بحران تیریمد

 پور دولت الهام ،یعبدل اسمنی

 :چکیده

 یعیطب بحران نیا ازهراس یبخش بتواند دیشا ردیگ یقرارم زلزله نکناربحرا یوقت که است یا واژه تیریمد

 با و دیایب یشهر تیریمد کمک به تواند یم که است ییابزارها از یکی رسانه ؟ چگونه اما کند رنگ راکم

 از وبعد قبل یها آموزش یبرا باشد یخوب منبع تواند یم دارد که یا گسترده مخاطبان به یدسترس به توجه

 و است شده گرفته بهره حوادث حوزه در رسانه اصحاب از یا عده نظرات از رو شیپ پژوهش در. بحران

. ااست "نگاران روزنامه دگاهید از تهران استان در زلزله بحران تیریمد در ونیزیتلو نقش" یبررس هدفش

 جداول ها، مهپرسشنا پرشدن از پس و است بوده پرسشنامه یریگ اندازه ابزار و یشیمایپ قیتحق نیا روش

 هیکل شامل قیتحق نیا یآمار جامعه. شد لیتحل و آمده بدست spss افزار نرم قیطر از یاستنباط و یفیتوص

 ریسا به نسبت که است جم جام ،یهمشهر ران،یا یها روزنامه دفتر در کار به مشغول نگاران روزنامه

 انجام از پس.   است گرفته قرار پژوهش نیا یآمار جامعه انتخاب مورد پردازند یم حوادث حوزۀ به ها روزنامه

 نهیزم در یآگاه و اطالعات زانیم نیب که داد نشان رهایمتغ نیب جینتا ها، داده استخراج و یسنج نظر

 در دارد وجود یمعنادار رابطه ونیزیتلو از زلزله بحران نهیزم در یآموزش یها برنامه دنید و زلزله با ییارویرو

 در یآموزش یها برنامه دنید و زلزله بحران وقوع از قبل ینگران کاهش نیب که شد خصمش ها یبررس ادامه

 نهیزم در یآموزش یها  برنامه دنید نیبنابرا. ندارد وجود یا رابطه ونیزیتلو از زلزله بحران با ییارویرو نهیزم

 و. است نداشته نقش زلزله بحران وقوع از قبل افراد ینگران کاهش در ونیزیتلو از زلزله بحران با ییارویرو

 یآموزشها با خطر از کردن حفظ و زلزله بحران درباره یونیزیتلو یها  هیاطالع به افراد اعتماد زانیم نیب

 .نداشت وجود یا رابطه ونیزیتلو قیطر از شده کسب

 بحران تیریمد ،بحران و ونیزیتلو ،بحران ،ونیزیتلوکلید واژه: 
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 تهران شهر منظر و طیمح تیریمد در نینو یروش سبز وارید

 یناروندید یمرتض

 :چکیده

 و فضا  کمبود چون یمعضالت با که تیپرجمع و بزرگ یشهرها در مدرن یشهرساز در که یاصول از یکی

 یفضاها بردن کار به با یعمود سبز یفضاها یانداز راه و جادیا کنند یم نرم هپنج و دست هوا یآلودگ

 را یعمود سبز یفضا احداث تیقابل که دارد وجود یاریبس یفضاها تهران شهر درسطح. است بالاستفاده

 رمنظ و طیمح در را یاجتماع و یاقتصاد ، یطیمح ستیز دیفوا از یعیوس دامنه سبز سطوح گونه نیا.  دارند

 و تهران شهر موجود سبز یفضا تیوضع یبررس ضمن قیتحق نیا در اساس نیا بر. ردیگ یم بر در شهر

 یکاربرد دستورالعمل ، یعمود سبز یفضاها و سبز وارید دیفوا یبررس با ، کننده آلوده یاصل ینواح مطالعه

 منظر و طیمح تیریمد در نینو روش نیا توسعه یبرا تهران شهر منظر و طیمح در سبز وارید یاجرا

 . دیگرد مطرح تهران کالنشهر

 مشکالت ،تهران کالنشهر ،یعمود سبز یفضا ،سبز واریدکلید واژه: 
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 مبدا از کیتفک بر دیتاک با تهران کالنشهر جامد یپسماندها تیریمد

 یناروندید یمرتض

 :چکیده

 در که است مبداء از آنها یجداساز و کیتفک یشهر یپسماندها تیریمد یبرا راهکارها نیمهمتر از یکی

 قرار توجه کانون در ها کشور از یاریبس در یشهر یپسماندها تیریمد در اول تیاولو عنوان به حاضر حال

 کالنشهر جامد یپسماندها دیتول موجود تیوضع یبررس ضمن قیحقت نیا در اساس نیا بر ، است گرفته

 یبرا یمتعدد یها روش و سازوکارها ، یشهر جامد یها پسماند تیریمد یها تیفعال مطالعه و تهران

 .است شده مطرح تهران کالنشهر یبرا مبدا در پسماندها یساز جدا و کیتفک

 نتهرا کالنشهر ،پسماند تیریمد ،یشهر جامد یپسماندهاکلید واژه: 
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 آباد شهرخرم توسعه ساز تیمحدود و کننده دیتهد یکیژئومورفولوژ یها ندیفرآ ییشناسا

 این یرستم جهان

 :چکیده

 و دکنندهیتحد یکیژئومورفولوژ یندهایافر یابیارز و ییشناسا ل،یتحل و هیتجز حاضر پژوهش هدف

 بر یمبن یا جداگانه یها هیفرض چندگانه، اهداف براساس و باشد یم آباد خرم شهر توسعه ساز تیمحدود

 از آباد خرم شهر ایآ 7-:  از عبارتند اتیفرض نیا که است شده گرفته نظر در آنها از کدام هر تحقق زانیم

 آن یشهر توسعه یالگوها 4- است؟ افتهی یمناسب استقرار یژئومورفولوژ و یشناس نیزم ،یعیطب بستر لحاظ

 ندهایفرا ریسا از شتریب یکیژئومورفولوژ ندیفرا کدام 2- کدامند؟ شهر توسعه کننده دیتحد عوامل 4- کدامند؟

. ودنم توجه دیبا یکیژئومورفولوژ عوامل کدام به شهر یآت توسعه جهت 4- است؟ نموده دیتحد را شهر توسعه

 یها نقشه ،یشناس نیزم یها نقشه مثل مدارک و اسناد یبررس و یدانیم روش از حاضر قیتحق انجام یبرا

 نرم ،یتوپوگراف GIS، مطالعات ،یا منطقه و یشهر زانیر برنامه و استگذارانیس با یا مباحثه روش

 استان یهواشناس ،یهواشناس آمار مثل یآمار جامعه و یشهر جامع یها طرح ،یا کتابخانه یافزارها

 مدد دارند، آباد خرم شهر مسائل با میمستق ارتباط ینحو به که یمراکز گرید و استان یشهرساز لرستان،

 .است شده گرفته

 شلغز ،زشیر ،لیس، زلزله ،یشهر توسعه ،یژئومورفولوژکلید واژه: 
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 طرشت شهر -روستا نیسرزم یمایس ساختار لیتحل

 یبهبهان یرانیا هما ، یداراب حسن ، یسپاه میمر

 :چکیده

 و شده یرامونیپ یروستاها یعیطب منابع و یاراض یکاربر رییتغ به منجر شهر ی گسترده و یافق ی توسعه

 پوشش رییتغ ،ییروستا منظر بیتخر ،یمحل میاقل جادیا ،ییروستا یها ستگاهیز یدگرگون چون ییامدهایپ

 داشته یعیطب یها ستمیاکوس بر یدیشد یستیز طیمح اثرات تیدرنها که شده روستاها یعیطب یها یوکاربر

 مطالعه، نیا. است کرده تجربه را تحوالت نیا که است یمناطق جمله از طرشت یروستا ی محدوده. است

 و ییهوا ریتصاو بر یمبتن ساله 44 یزمان ی دوره یط را طرشت ی محله در نیسرزم یمایس راتییتغ روند

 است کرده یبررس یا ماهواره

 طیمح یآور ابت ،نیسرزم یمایس ،یاراض یکاربر رییتغکلید واژه: 
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 یستیز مجتمع در داریپا سکونت

 یسلطانمراد نینسر

 :چکیده

 نظر در یا رشته نیب جامع یالگوها به یمتک انسانها ران،یا یستیز یسکونتگاها یطراح دیجد کردیرو در

 شده داده یشتریب تیاهم یطیمح و یانسان یها هجنب به یطراح یهماهنگ با که یصورت به اند، شده گرفته

 است ساخته ریناپذ اجتناب را متراکم یسکونتگاهها از استفاده بزرگ یشهرها در یزندگ مشکالت.است

 و یزندگ تیفیک تواند یم یطراح و یزیر برنامه در موثر یطیمح و یانسان عوامل به توجه که یدرحال

 به ییپاسخگو یچگونگ یابیارز مقاله نیا ارائه از هدف. بخشد قاءارت را یستیز یدرسکونتگاهها یداریپا

 شاخص ییشناسا و یطیمح منعطف طیشرا جادیا با شهرها، ساکنان یجمع یزندگ یها ضرورت و ازهاین

 عوامل یمنف و مثبت اثرات یبررس و موثر یقیتلف یعملکردها یراستا در مختلف یها یکاربر بر موثر یها

 در که است یمورد مطالعات قیطر از گریکدی با مرتبط یتهایفعال به دنیبخش تیکزمر جهت در شده ذکر

 یطراح جهت در امکانات از تیتبع قیطر از ازهاین نیتام یچگونگ شنهادیپ قالب در مطالعه نیا حاصل تینها

 .است شده ارائه داریپا یانسان سکونتگاه

 ییجو صرفه ،یدسترس ،یاکولوژ ،یانسان تعامالتکلید واژه: 
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 کرج شهر بر دیتاک با یرسم ریغ یسکونتگاهها بر ییرو پراکنده دهیپد ریتاث

 صابرمنش رضایعل

 :چکیده

 ای اختالط که است واحد یکاربر با اغلب و نشده کنترل ، یزیر برنامه بدون توسعه ینوع ییرو پراکنده

 مرتبط رامونیپ یها یکاربر ای یعملکرد  لحاظ به ای و ندارد وجود آن در نیزم یکاربر یعملکرد بیترک

 و شکل مشخص یافتگی توسعه سطح با مختلف یکشورها و شهرها به بسته ییرو پراکنده دهیپد   ستین

 و ینینش هیحاش شکل در  عمدتا توسعه حال در یرهاکشو در. دهد یم     نشان خود از یمتفاوت تیماه

 بازخورد ، یاجتماع و یاقتصاد یها نهیهز لیتحم از یجدا.   شود یم داریپد  یرسم ریغ یسکونتگاهها

. باشد یم شهرها مرکز در دار مسئله و فرسوده یبافتها دیتول کشورها نیا در یمرکز یشهرها رامونیپ توسعه

 یسکونتگاهها و فرسوده یبافتها یمعما حل دیکل ییرو پراکنده یچگونگ و ییچرا از حیصح درک یعبارت به

 ریغ یسکونتگاهها بر ییرو پراکنده دهیپد ریتاث به نوشتار نیا در. شد خواهد شهرها رامونیپ در یرسم ریغ

 .پرداخت میخواه کرج شهر بر دیتاک با یرسم

 کرج ،یرسم ریغ یکونتگاههاس ،ییرو پراکندهکلید واژه: 
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 (تهرانپارس) تهران شرق مردم نگاه از یشهر یها پسماند دفع تیوضع یبررس

 صادق بیمحمدط

 :چکیده

 ن،یزم کره یرو رب موجود یعیطب مختلف منابع دادن قرار استفاده مورد از پس ربازید از یانسان اجتماعات

 شان طیمح و آنها یبرا را یحاد مشکل موضوع نیا. نمودند یم دفع را آن دیزا و مصرف رقابلیغ یها قسمت

 یلیخ یخاک کرۀ نیا مساحت نسبت به نیزم کره یرو بر موجود یانسانها عیتوز و تعداد رایز. کرد ینم جادیا

 تیفیک و زانیم در آمده دیپد تحوالت آن دنبال به و تیجمع عیتوز تعداد، شیافزا لیدل به امروزه اما بود کم

 دهیگرد شهرها ژهیو به یبشر جوامع اتیح ریبانگیگر یبارز نحوه به داتیزا دفع و دیتول معضل ،یمصرف مواد

 .است

 بهداشت ،دفع ،زائد پسماندکلید واژه: 
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 یشهر داریپا توسعه بر دیزا مواد فتایباز ریتاث یبررس

 زاده یسلطان هیسم.عالمه یمصطف. باجول موریت

 :چکیده

 تیریمد شود یم مطرح یشهر داریپا توسعه به یابیدست جهت در که ییها یاستراتژ نیتر مهم از یکی

 یم لیتشک مجدد استفاده و افتیباز د،یتول کاهش قسمت سه از پسماند تیریمد یکل بطور. هاست پسماند

 یها نیزم کاهش با امروزه کردند یم دفن نیزم در ماًیمستق را خود پسماند گذشته در که ها انسان. شود

 کیکتف شود انجام نهیزم نیا در دیبا که یاساس اقدامات از یکی. هستند مواجه خاک و آب یآلودگ ل،یلندف

 شهر داریپا توسعه بر یشهر زائد مواد افتیباز ریتاث زانیم مقاله نیا در. است دیتول مبدا در افتیباز قابل مواد

 و مبدا از کیتفک مورد در گذشته اقدامات بر یمرور ابتدا ، منظور نیا به.  ردیگ یم قرار یبررس مورد ها

 مطالعه مورد یشهر داریپا توسعه در افتیباز گاهیجا سپس و شود یم انجام مختلف یشهرها در مواد افتیباز

 توسعه به یابی دست در یمورد صورت به 7447 سال در اصفهان شهر عملکرد تینها در و ردیگ یم قرار

 . گردد یم لیتحل و هیتجز  داریپا

 کیتفک ،افتیباز ،پسماند تیریمد ،یشهر داریپا توسعهکلید واژه: 
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 شهرها کالن در دما لیتعد و هوا یآلودگ کاهش بر آنها ریتأث و سبز یها بام

 صفامقدم فاطمه

 :چکیده

 در. ستین پوشده یانسان چیه بر توسعه حال در یکشورها در ژهیو به یامروز یشهرها کالن رشد سرعت

 طیمح ،یکالبد ،یاقتصاد ،یاجتماع مختلف یها حوزه در یادیز اریبس مشکالت با شهرها نیا حاضر الح

 سرانه سالم، یهوا از یبرخوردار عدم بزرگ یشهرها معضالت نیتر مهم جمله از. هستند ریدرگ...  و یستیز

 مشکالت با را یشهر تیریمد که است...  و یشهر متراکم ینواح در ییگرما ریجزا وجود سبز، یفضا مناسب

 یجا بر شهروندان یروح و یجسم سالمت بر را یاریبس یمنف راتیتأث نیهمچن و کرده مواجه یاریبس

 عیوس اسیمق در نوآورانه و خالق یها دهیا و دیجد یها یتکنولوژ از استفاده یطیشرا نیچن در. است گذاشته

 که ییها دهیپد جمله از. باشد شهرها نیا التمشک یگشا راه تواند یم یشهر بزرگ یها پروژه صورت به و

 بام یتکنولوژ  است، توجه مورد بزرگ یشهرها ژهیو به و شهرها یستیز طیمح معضالت با رابطه در امروزه

 در. شود پرداخته آن یبررس به یلیتحل ـ یفیتوص روش با است شده یسع نوشتار نیا در که باشد یم سبز

. شهرهاست کالن یطیمح یدما لیتعد و هوا یآلودگ کاهش در سبز یها امب ریتأث یبررس یاصل هدف نجایا

 به آن شدن لیتبد و شهرها کالن در سبز یها بام گسترده احداث صورت در که دهد یم نشان قیتحق جینتا

 و شهروندان ییآشنا طیشرا کردن فراهم و شهرها کالن یعمران یها تیفعال در یا پروژه ضرورت کی

 یهوا یساز پاک و دما لیتعد بر را یقیعم ریتأث تواند یم یشهرساز اتیادب میمفاه از یکی به سبز بام لیتبد

 و شده آنها یزندگ بهگشت و شهروندان سالمت یارتقا موجب جهینت در و گذارد یجا بر شهرها کالن

 .کند یاری ،است شهرها کالن یبرا یآرمان واقع در که یشهر داریپا توسعه به یابیدست در را یشهر تیریمد

 دما لیتعد ،هوا یآلودگ ،شهر کالن ،سبز بامکلید واژه: 
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 تهران یالمهد پارک در یمنیا یبررس

 یقربان بهزاد

 :چکیده

 یمش خط اتخاذ  ضرورت ، خاص طور به پارکها یمنیا و معا طور به یمنیا مسائل نهیزم در موجود  مشکالت

 به عام شکل به خطرات از یآگاه گرید طرف  از.  است ساخته آور الزام را یادیبن و ماندگار یراهکارها و

 یدیکل عامل عنوان به یمنیا فرهنگ قیوتعم یمنیا یآگاه گسترش  و هوشمند یها نظام از ییالگو عنوان

 از استفاده با تا است شده آن بر یسع مقاله نیا در.  شود یم مطرح یاصالح یها  طرح برد شیپ در

.   گردد یبررس یمنیا منظر از ، تهران 4 منطقه در واقع یالمهد بوستان ، بوستان  یمنیا سنجش یارهایمع

 هکارهارا نیا که ینحو به  شده پرداخته بوستان یمنیا موجود وضع بهبود جهت ییراهکارها انیب به آخر در

 . ردیگ قرار استفاده  مورد ها بوستان ریسا و نظر مد بوستان در تواند یم

 یابیارز ،بوستان ،یمنیاکلید واژه: 
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 شهر در بحران تیریمد

 یغفور انیپو دیس

 :چکیده

 دهیپد از یناش خطرات. است گرفته قرار تیاولو در ستنیز بهتر وهیش به توجه ، جوامع شدن یشهر با امروزه

 نهاده انیبن یشهرها ی توسعه ، شهرها حیصح یابی مکان به توجه عدم ساخت، انسان سوانح و یعیطب یها

 نیا. است آورده بار به یمشکالت ، شهرها ختهیگس لجام رشد از یریجلوگ جهت یزیر برنامه عدم ، شده

 و زانیر برنامه..شوند ساخته ها لیمس و ها رودخانه میحر در ها، گسل یرو ها شهر تا شده موجب اه توسعه

 یم دایپ دست لیذ اهداف به بحران تیریمد چرخه و یشهر سوانح یبند طبقه به توجه با یشهر رانیمد

 و سازمانها نیدرب یآمادگ جادیا  یعیطب یها دهیپد از یناش سوانح و ساخت انسان سوانح از یریشگیپ: کنند

 یشهر سوانح در هیثانو عوارض از یریشگیپ و پاسخ نیتر مناسب ارائه ها برنامه یابیارز و نیتمار انجام

 به لیتبد را اپراتور کی توسط شده وارد خام اطالعات که است یا لهیوس قتیحق در: هشدار معمول پروتکول

 میتقس و یشهر رانیمد فیوظا یبررس با. اند شده میتنظ رندهیگ هر یبرا که کند داده مشخص یها بسته

 یم یشهر جوامع یریپذ بیآس موجب که شهر در یاماکن ییشناسا:لیقب از یموارد به ، یشهر سوانح یبند

 شهرها، تیریمد در بحران تیریمد از یریگ ،بهرهیشهر یرساختهایز بهبود جهت ییراهکارها شوند،ارائه

 مشارکت از استفاده. میا پرداخته امداد جهت منابع یابیارز یبررس و یرشه ها بحران از ییا نمونه یبررس

 بخش در که است یعوامل از یکی زین ها آن ی فرسوده یها خانه یبازساز به نمودن یراض و یمردم یها

 .شودیم پرداخته آن به یشهر بحران تیریمد

 ها رساختیز ،بحران ،یشهر تیریمد ،بحران تیریمدکلید واژه: 
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 شهروندان بر آن یروان راتیتأث و صدا یآلودگ یبررس

 انیمقدم الناز-یغن فاطمه

 :چکیده

 انسان روان و یعصب ستمیس بر و شود یم یتلق یرونیب یزا استرس که است یعوامل از یصوت یآلودگ

 ستمیس باشد باالتر یمعقول حد از یآلودگ نیا زانیم اگر. شود یم یتلق استرس کی عنوان به و بوده رگذاریتاث

 یریپذ کیتحر و استرس اضطراب، بروز سبب که شود یم ترشح بدن در یمواد و کرده کیتحر را یعصب

 اما. شد خواهند متحمل را یشتریب اضطراب و استرس ادافر ، ناهنجار یصداها با مجاورت جهینت در.  هستند

 گرچه که است یموارد از یصوت یآلودگ.دهد یم نشان خود از یشتریب تحمل بدن موزون، یصداها برابر در

. است نگرفته انجام یآلودگ نوع نیا کاهش یبرا یخاص کار اما شود یم صحبت آن مورد در مواقع یبعض

 و عزم بالطبع و دارد ضرورت نیشهرنش جوامع در خصوص به ،یجسم و یروان رنظ از یفرد بهداشت به توجه

 یدارا یفراصوت و یصوت یها یآلودگ جمله از ها یآلودگ با مقابله جامع طرح یاجرا به ربط یذ مسووالن توجه

 .است یا ژهیو گاهیجا

 یروان راتیتأث ،یصوت یآلودگ ،استرسکلید واژه: 
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 ناسالم یفراغت یفضاها به جوانان سوق بر مؤثر عوامل و علل یبررس

 انیمقدم الناز، یغن فاطمه

 :چکیده

 دهنش کیتفک یفضاها وجود عدم. شود ینم داده بها خود، خاص مکان و زمان در فراغت موضوع به رانیا در

 به مجرمانه ییبازنما و نگاه فراغت، یبرا شده شناخته تیرسم به و مشخص یها دانیم صیتخص و نینهاد

 یبرخ مورد در یفیبالتکل و سکوت ابهام، ای و جوانان یفراغت( یها فرهنگ خرده)فرهنگ از ییها صورت

 یها گفتمان وجود با ههمرا رانیا در یبوم یفراغت گفتمان یریگ شکل در یخیتار ریتأخ ،یفراغت اشکال

 نوسان آن به یا هیحاش نگاه و مشروط دییتأ تا جانبه همه جیترو از یفیط در که آن به نسبت بیرق

 شرح به گروه 4 به توان یم را فضاها و فراغت گذران یها وهیش در موثر یرهایمتغ و عوامل مجموعه.دارد

 یشخص و یفرد یرهایمتغ -4 یاقتصاد یهاریمتغ -4 یفرهنگ و یاجتماع یرهایمتغ -7: کرد میتقس ریز

 . یتیریمد عوامل -4 ییفضا -یکالبد و یطیمح عوامل -4 یخانوادگ یرهایمتغ -2

 فراغت تیریمد ،ناسالم یفضاها ،فراغت اوقاتکلید واژه: 
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 !؟ یعلم ای یمید موشها، کنترل یواکاو

 فرازنده وسفی - فرازنده یمرتض - فرازنده یمصطف

 :چکیده

 انسان کی که است آن از فراتر اریبس ، کند ابداع ای و کشف را آن توانسته بشر که یعلوم یفزون و یگستردگ

 به را کار و کن اعتماد:  که کند یم حکم نیچن زین منطق و ردیفراگ را علم آن ، رو شیپ موارد تمام در بتواند

 در ، راه یجا به خود کاردان اگر اما.  ینشو متضرر و ینگرد دچار یشیاند کج تیعقوب به تا بسپار کاردان

 نیا در ما . مینشو دور یاصل هدف از تا ردیگ قرار یبررس و نقد مورد یستیبا مسلماً ؟ کرد دیبا چه باشد راههیب

 به ناخواسته:  که نمود میخواه اثبات موش با مبارزه امر در دانشمندان یها افتهی و اتینظر یواکاو با مقاله

 و!  اند نکرده تیرعا را است شده یم تیرعا یستیبا موشها تیموجود ای مبارزه یبرا که انچه و اند رفته راههیب

 و یاصول کار راه زین آن بر عالوه.  است نموده یگرد عقب هم گاهاً بلکه ، نداشته یشرفتیپ تنها نه علم نیا

 آنچه از شتریب شما مقاله نیا در.  میکن یم اعالم را آن نیقوان و انیب جهان در بار نیاول یبرا را مبارزه یعلم

 تاس شده نگارش ساده زبان به علم روش با که رایز دیشو یم مند بهره یعلم مطلب کی از دیکن یم تصور که

 . گردد نییتب یواقع یمعنا به یساز فرهنگ و داده شیافزا را یعموم درک تا ،

 کار راه ،یآلودگ ،معضل ،ستیز طیمح ،موشکلید واژه: 
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 یشهر فرسوده بافت ینوساز و یدربهساز یاجتماع مشارکت سطح یبررس

 تهران شهر 3 منطقه ونک، ده محله یمورد مطالعه

 یقباد غالمرضا

 :چکیده

 کارآمد اریبس یاقتصاد اءیاح نگرش اتخاذ ،یشهر فعال یبافتها در یفرسودگ با مداخله یکردهایرو یبررس در

 آنها یفرهنگ و یاجتماع اءیاح و یکالبد اءیاح از توان ینم را یشهر فرسوده یبافتها یاقتصاد اءیاح.است

 مستلزم یشهر فرسوده یبافتها یبازساز و ینوساز ،یبهساز جهت در یاقدام گونه هر واقع در.کرد زیمتما

 بهره با تا است آن بر نوشتار نیا. است ساختار آن یکالبد و یاقتصاد ،یاجتماع بستر در هیسو چند تعامل

 موثر و یاقتصاد یتهایفعال گسترش و یساز باززنده حفظ با یقتصادا اءیاح نهیزم در یجهان اتیتجرب از یریگ

 .ورزد مبادرت ونک ده محله بافت در یاقتصاد تگریهدا یالگو ارائه به یشهر فرسوده یبافتها در درآمدزا و

 یشهر فرسوده بافتکلید واژه: 
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 تهران شهر کالن در آن یطیمح ستیز اثرات و مترو توسعه ضرورت یبررس

 یرونک یعل محمد مهندس ،یمنتظر محمد دکتر

 :چکیده

 از که یا هینقل لیوسا داده، نشان تهران یهوا در موجود یها ندهیآال یرو یطیمح ستیز قاتیتحق جینتا

 گاز ها، ندهیآال نیا نیمهمتر و دارند ها ندهیآال نیا دیتول در یا عمده سهم کنند، یم استفاده یلیفس یها سوخت

 خودروها، تردد ینوبت طرح رینظ یمختلف یها طرح ها، ندهیآال نیا کاهش منظور به. است کربن دیمونوکس

 لیوسا از کمتر استفاده به مردم تا شد گذاشته اجرا به شهر کالن نیا در...  و کیتراف طرح محدوده گسترش

 در اجرا به یاضطرار مواقع در و یضربت صورت به ها طرح نیا که نیا به توجه با. وندش بیترغ یشخص هینقل

 لیوسا از استفاده به لیتما کاهش یبرا که ییها روش از یکی. داشت آنها به یدیام چشم توان ینم ند،یآ یم

 مترو رینظ بر انبوه یها ستمیس بخصوص یهمگان نقل و حمل ستمیس گسترش دارد، وجود یشخص هینقل

 بزرگ یشهرها در امروزه که است یشهر نقل و حمل یها ستمیس از یکی( مترو) یشهر قطار. باشد یم

 ریسا با سهیمقا در ستمیس نیا از استفاده یایمزا مقاله نیا در. است گسترش به رو و افتهی یفراوان کاربرد

 قرار یبررس مورد تهران شهر در هوا یآلودگ بر آن اثرات و مترو گسترش روند نقل، و حمل یها ستمیس

 ابعاد در یشهر ییربنایز یها پروژه یاجرا از حاصل منافع و سود که کرد اذعان دیبا مسلما. ردیگ یم

 راتیتاث دار، دیسوبس سوخت مصرف از یناش یها صرفه شهر، رشد یمحورها در دیبا را مترو مانند ییها پروژه

 یها یماریب از یریجلوگ از یناش یها صرفه ،یشهر کیتراف یساز نهیبه ست،یز طیمح یآلودگ بهبود بر آن

 یناش یها صرفه ،یخصوص و یعموم هینقل طیوسا موجود یها هیسرما یکاربر و یدکی لوازم مصرف ،یتنفس

 یادیبن راتییتغ کار، و کسب نینو مراکز ییدایپ کار، و کسب رونق ک،یتراف در شده تلف زمان ییجو صرفه از

 یمایس شهر، چهره ارتقاء پارامترها نیا. دانست رهیغ و یلیتفص طرح بر راتیتاث ،یزشهرسا یها وهیش در

 یم  ارمغان به را شهروندان سالمت تیتقو و مردم هیروح بازار، رونق و اشتغال ت،یفعال یها عرصه و یاقتصاد

 .آورد

 ستیز طیمح ،مترو ،یشهر نقل و حمل ،یلیفس یها سوختکلید واژه: 
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 یمشارکت ینوساز یها طرح در فرسوده یها بافت یاهال کنش ندیفرا نییتب

 ینکید ییکاکو فاطمه ،ییرضا حهیرا

 :چکیده

 یها طرح در مشارکت ندیفرا یریگ شکل یچگونگ رد،یگ یم رارق یبررس مورد مقاله نیا در که یاصل مسأله

 بتوان آن یط که است یمدل به افتنی دست مقاله نیا در یاصل هدف. است فرسوده یها بافت ینوساز

 به یابی دست یبرا. کرد نییتب یمشارکت ینوساز یها طرح در را فرسوده یها بافت یاهال کنش یچگونگ

 در یفرانسو شناس جامعه "ویبورد ریپ".  است شده استفاده ویبورد کنش هینظر از مقاله نیا در ینییتب نیچن

 میمفاه او.است کنشگر منش و دانیم اتیخصوص از یندیبرآ کنش، که شود یم یمدع خود "کنش هینظر "

 اماتالز از یندیبرآ ذرات، رفتار آن، در که گرفته کیزیف در ها دانیم هینظر از را خود هینظر نیا به مربوط

 "ینوساز دانیم" در ویبورد کنش هینظر یاصل میمفاه ابتدا، مقاله نیا در. است ذره خود اتیخصوص و دانیم

 بافت یاهال کنش ندیفرا آن اساس بر که است ینظر مدل به افتنی دست یینها جهینت و شود یم فیبازتعر

 و "ینوساز یها طرح" ،یینها مدل در. ردیگ یم شکل یمشارکت ینوساز یها طرح در فرسوده یها

 .گذارند یم ریتاث گریکدی بر و گرفته قرار رابطه در "طرح یاجرا روش" قیطر از "کنشگران"

 یمشارکت ینوساز طرح ،فرسوده بافتکلید واژه: 
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 پسماند تیریمد در شهروندان مشارکت ارتقاء

 یمیکر دهیسع ،یخانجان یمجتب

 :چکیده

 بدون عمدتاً ،یشهر ـ یمسکون بافت نوع و ساختار قدمت، لحاظ به تهران جمله از کشور مختلف یشهرها

. است دهیگرد احداث خشک یپسماندها خصوصاً پسماندها تیریمد ستمیس یطراح ضرورت و یزیر برنامه

 از استفاده و تیوضع نیا یسامانده لزوم پسماند دفن و انتقال ،یآور جمع آور سرسام یها نهیهز نیهمچن

 و نیمسئول یازهاین بتواند که یاقتصاد ،یفرهنگ و یمسکون بافت با مطابق تیریمد نینو و حیصح یالگوها

 سالم یستیز طیمح جادیا و شهروندان تیرضا و گردد موجب مقبول یها نهیهز با را یشهر خدمات انیمجر

 که گردد یطراح و ارائه یا گونه به یستیبا یطراح یالگو نیا. است یضرور یامر باشد داشته یپ در را

 جمع زانیم شیافزا و یمسکون یها مجتمع نیساکن خصوص به شهروندان شتریب مشارکت جلب موجب

 گردد خشک یپسماندها یآور

 پسماند تیریدم ،مشارکت ،آموزشکلید واژه: 
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 منطقه در واقع دستواره پارک در آن کنترل و اهیس خوار طوقه سوسک یشناس ستیز مطالعه

 تهران 27

 یانیرینص مایس-ییجو نیزر فاطمه-یانیک مهناز

 :چکیده

 دارها هسته طوقه یرو. دارد انتشار رانیا مناطق تمام در Capnodis tenebrionis اهیس خوار طوقه سوسک

 یرو بر دستواره پارک در سوسک نیا 7447 سال در. شود یم دهید زالزالک و بیس ،یگالب یرو بندرت و

 شگاهیآزما در آفت نیا کنترل یچگونگ و یشناس ستیز 7444 تا7447 سال در شد مشاهده صنوبر درخت

 صنوبرمورد آلوده درختان تنه از یهفتگ منظم یها یبردار نمونه با تهران، 47 منطقه یشهردار  یاهپزشکیگ

 و شد ظاهر دستواره درپارک ماه خرداد لیاوا از Capnodis tenebrionis سوسک.  گرفت قرار یبررس

. افتاد اتفاق ماه مرداد دوم مهین در سوسک نیا ظهور اوج نقطه. کرد دایپ ادامه وریشهر اواخر تا آن خروج

 و برگها از هیتغذ از پس و شده خارج دیرس گراد یسانت درجه 74 به حرارت درجه نکهیا از پس ماده حشرات

 نقاط با و دیسف رنگ به شکل، یضیب تخم عدد 745 و کرده یریگ جفت به شروع پوست و جوان یها شاخه

 تا 444 منابع در البته) گذارد یم درخت طوقه افاطر ای خاک یمتر یسانت 4 تا 5 درعمق ینامحسوس اهیس

 کرده پاره را نظر مورد محل پوست درخت به دنیرس از پس اول سن یوالروها( است شده گزارش هم 7444

 یفوقان یها قسمت طوقه،  در ییها داالن آوردن بوجود با که کنند یم هیتغذ ومیکامب و یپوست ریز هیال از و

 Capnodis tenebrionis سوسک شوند یم درخت ینابود موجب تنه یینتهاا یها وقسمت شهیر میوضخ

 الرو هیتغذ دوره نیا در و باشند یم یطوالن یزندگ دوره یدارا آخر نیسن یالروها. است یالرو سن 2 یدارا

 و روز 74 یرگیشف شیپ دوره شده جادیا یرگیشف و یرگیشف شیپ طوقه محل در تینها در و شود یم دیشد

 نکهیا به توجه با. شده خارج طوقه محل از سال  4 تا 4 از پس سوسک نیا سپس است روز 44 یرگیشف دوره

 که گفت توان یم است سبز یفضا یها نهال دپو محل مذکور وپارک است یکوتاه پرواز یدارا سوسک نیا

 و رانیمد بر ذال. اند شده وارد پارک در شده دپو آلوده یها نهال لهیبوس Capnodis   tenebrionis سوسک

 یها یپاش سم نظر از منطقه به شتریب یدگیرس و ها نهال دپو  مکان رییتغ به نسبت که است منطقه مسئوالن

 به حیصح وآموزش درختان حیصح هرس مناسب، یزن شخم و یکوده ،یکاف یاریآب ،یاصول و موقع به

 تازه به توجه با  صنوبر درختان رد ژهیبو یشهر سبز یفضا در را آفت نیا حمله یجلو ها پارک کارگران

 .رندیبگ  پارک شدن سیتاس



  454 یشهر ستیز طیمح یداریپا

 کنترل ،یشناس ستیز ،اهیخوارس طوقه سوسک ،صنوبرکلید واژه: 
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 هاضم روش به یشهر یپسماندها از یانرژ استحصال

 ریمالم طاهره ،یصالح ریام ،اضیف محمد دیس

 :چکیده

 یها یآلودگ همراه به مذکور منابع یریناپذ دیتجد و تیمحدود و یلیفس منابع از استفاده یصعود روند

 پاک یانرژ و ریدپذیدتج منابع از استفاده سمت به بشر یریگ جهت به منجر ها، آن از جادشدهیا یطیمح ستیز

 یانرژ به لیتبد قابل حال نیع در و ستیز طیمح زیآم مخاطره منابع از یکی یشهر یپسماندها. است گشته

 اجتناب رقابلیغ توسعه حال در و افتهی توسعه جوامع در یشهر تیجمع به توجه با ها آن روزانه دیتول که بوده

 بر تهران شهر یشهر یپسماندها از استحصال قابل ینرژا زانیم و نحوه یبررس مقاله، نیا از هدف. است

 نیا 2 منطقه هاضم پروژه از استفاده با تهران یشهردار پسماند تیریمد سازمان در موجود آمار طبق

 یطیمح ستیز اثرات یبررس زین و دشدهیتول وگازیب از یاتیکل ارائه ،(یشهر پسماند یهوازیب هضم) یشهردار

 .شدبا یم الذکر فوق پروژه

 رافیوگیب ،یساز گرانول ،پردازش ،هاضم مخازن ،یشهر پسماندکلید واژه: 
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 یحفار یپسماندها یطیمح ستیز اثرات یابیارز

 غضبان دونیفر ریمالم طاهره

 :چکیده

 یبرا( شود یم گفته ها گل ای یحفار یها گل معموالً که)  یحفار االتیس از گاز و نفت یحفار صنعت

 و سطح به یشناس نیزم سازند یحفار یها خرده انتقال ،یحفار آالت و اسباب ساختن خنک و یروغنکار

 ساز ژله عوامل از االتیس نیا. شود یم تفادهاس یشناس نیزم یسازندها یشناس نیزم یها تخلخل پوشاندن

 آفت ها، تیبار ،pH و ها ونی ۀکنند کنترل مواد ون،یلتراسیف کنترل عوامل ،(تیبنتون) یشدگ لخته ضد و

 وم،یبار ک،یآرسن همچون ینیسنگ فلزات عناصر و کف ضد عوامل روانساز، مواد ،یخوردگ ضد مواد ها، کش

 و یآب طیمح یبرا آن ینیخطرآفر بر عالوه مواد نیا یۀتخل که افتهی لیکتش وهیج و سرب وم،یکادم کروم،

 و خاک بیتخر ا،یدر کف یها یز حفره بر اثر ا،یدر بستر یدروکربنیه و یائیمیش یها یآلودگ باعث یخاک

 و اصول درنظرگرفتن مستلزم ینفت یها چاه یحفار لذا. شوند یم انسان سالمت دیتهد و ستیز طیمح

 ضرورت. سازد وارد ستیز طیمح به را یاختالل نیکمتر آن، از یناش یپسماندها تا بوده ستانداردا یارهایمع

 یآلودگ انسان، یسالمت بر آن ریتأث در آنها کنترل و تیسم شامل یحفار یپسماندها انباریز عواقب یبررس

 در. باشد یم طقهمن یزیخ لیس خطر وحش، اتیح انداختن مخاطره به و منطقه خاک و آب بر آن از یناش

 جهت در یهائ راه و شده یبررس( جامد فاز) یحفار یپسماندها یسم اثرات که است نیا بر یسع مقاله نیا

 .شود ارائه پسماندها نیا مخرب اثرات کاهش

 بیایارز ،نیگسن فلزات ،ها یافزودن ،تیسم ،یحفار پسماندکلید واژه: 



454  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 یحفار یپسماندها دفع روش نیتر مناسب انتخاب

 یدیوح نی،حسغضبان دونیفر ،ریمالم طاهره

 :چکیده

 شهرستان در واقع HD-10DEVELOPMENT چاه یحفار یپسماندها تیریمد بمنظور مقاله نیا در

 توجه با. است گرفته قرار استفاده مورد Expert Choice افزار نرم و یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا جان،یهند

 دفع یبرا موردمطالعه یها روش باشد، یم ییایدر نوع از جان،یهند منطقه در موردمطالعه چاه که نیا به

 دفع و ییایدر نقل و حمل ،یحفار یها خرده مجدد قیتزر آب، رد هیتخل شامل مقاله نیا در یحفار یپسماندها

 ن،یزم در هیتصف ل،یلندف در دفع تاًینها و ساحل به یحفار یپسماندها و االتیس حمل شامل) یساحل

( سوزاندن و یحرارت واتراوش ای یواجذب شامل) یحرارت هیتصف و( یجامدساز/یساز تیتثب و کمپوست

 چاه یحفار یپسماندها حمل که دهد یم نشان مقاله نیا غالب در شده انجام تقایتحق و یبررس. باشند یم

 ییایدر یحفار یها تیسا رامونیپ یخشک یها طیمح در ها آن دفع و ییایدر یحفار یها طیمح از مذکور

 ییها چاه زین و مذکور چاه از یناش یپسماندها دفع نهیگز نیبهتر ل،یلندف بصورت جانیهند منطقه در موجود

 یینها وزن با ساحل در دفع و ایدر از پسماندها حمل روش. است باشند یم مشابه یها یژگیو یدارا که

 قیتزر یها روش آن، از پس و شده انتخاب ییایدر یحفار یپسماندها دفع نهیگز نیبهتر عنوان به 244/5

 با بیترت به نهیگز نیآخر بعنوان  ایدر در هیتخل درآخر و یحرارت هیتصف روش ،یحفار یها خرده مجدد

 .دارند قرار یبعد گاهیجا در 544/5 و 745/5 ،444/5 یها وزن

 مراتبی  سلسله لیتحل ندیفرا ،پسماند دفع ،یحفار پسماند ،نفتکلید واژه: 
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 ییفضا و یاجتماع یها تیقابل هیبرپا یشهر فرسوده یها بافت یکالبد یسامانده

 تهران یشهردار 1 منطقه در 2 هیناح: یمورد مطالعه

 یقربان بهزاد

 :چکیده

 برنامه مدار بر صرف حرکت  که است امر نیا گر نشان فرسوده یها بافت در مداخله امر در دراز انیسال تجربه

.  ردیگ ینم صورت فرسوده بافت ینوساز امر  در یشرفتیپ ساکن، جامعه به جهتو بدون یکالبد یزیر

 ، آنها یریکارگ به و یشهر فرسوده یها بافت در موجود یکالبد -ییفضا  و یاجتماع یها تیقابل یبازشناس

 در عیتسر  و فرسوده یها بافت در مداخله جهت یمنطق یبرخورد و حیصح یشناخت به شدن نائل  موجبات

 در مداخله متعارف یکردهایرو خالف بر  تا است آن بر تالش مقاله نیا در.  آورد یم فراهم را ینوساز ندرو

 مثابه به که فضا و جامعه یاصل ی مؤلفه دو گرفتن درنظر با اقدامات  از یا مجموعه ، فرسوده یها بافت

 معضالت  حل جهت و یتر یمنطق برخورد نهیتازم ، ردیگ صورت شوند یم محسوب بافت مظروف  و ظرف

 و یاجتماع انسجام تیتقو که است امر  نیا بر یمبن مقاله یها افتهی.  شود مبادرت ها بافت از نوع نیا در

 و آن در سکونت و ستیز ارزش رفتن باال موجبات مطالعه  مورد فرسوده بافت یکالبد -ییفضا انسجام

 .شود یم آن بسامان یسامانده

 انسجام ،یاجتماع انسجام ،یسامانده ،یشهر هفرسود بافتکلید واژه: 
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 تهران شهر فرسوده یبافتها یسامانده یها طرح در واقع امالک تملک یراهکارها و ها بیآس

 یکمانرود یموس

 :چکیده

 باشد؛ یم یکارکرد-یساختار پژوهش، نیا ینظر کردیرو. است تهران کالنشهر پژوهش، نیا یمارآ جامعه

 تملک ییاجرا یسازوکارها و ندهایفرا به ،یتیریمد ساختار و یقانون یمبان به توجه ضمن که یا گونه به

-یکاربرد وهش،پژ نیا نوع. پردازد یم تهران شهر فرسوده یها بافت یسامانده یها ح طر در واقع امالک

 ،یا کتابخانه مطالعات بر عالوه پژوهش، نیا انجام در. است یلیتحل-یفیتوص آن انجام روش و یراهبرد

 نیا یشیمایپ اطالعات یابیارز و یآور جمع یبرا. است شده استفاده یشیمایپ مطالعات روش از شتریب

 از استفاده با پژوهش نیا طالعاتا. است شده گرفته کار به  پرسشنامه ابزار و Delphi کیتکن پژوهش،

 عمل، مالک یموضوع نیقوان تعدّد پژوهش، نیا یها افتهی اساس بر. است شده لیتحل SWOT کیتکن

 نظام یکارکرد و یساختار بیآس نیمهمتر مختلف، ییاجرا و یقانون یها هیرو و کپارچهی تیریمد فقدان

  تیحما راهبرد ط،یشرا نیا در. است تهران شهر دهفرسو یها بافت یسامانده یها طرح در واقع امالک تملک

 .باشد یم برخوردار یشتریب ییاجرا امکان از تهران، یشهر تیریمد یسازمان درون طیشرا بهبود و

 تهران ،یسامانده ،امالک تملک ،فرسوده بافتکلید واژه: 
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 راهکارها و ها علت ،ینینش هیحاش

 رشت شهر یمورد مطالعه

 یمحمود یمصطف

 :چکیده

 هیحاش یها یژگیو به باتوجه سپس شده، فیتعر ینینش هیحاش کیتئور یها دگاهید از استفاده با مقاله نیا

 اجرا پرسشنامه و یدانیم لعاتمطا براساس رشت شهر ینینش هیحاش یها یژگیو آمده، فیتعار در که ینینش

 گزارش یانتها در و شده آورده رشت شهر در ینینش هیحاش علل سپس شود، یم لیتحل شهر سطح در شده

 .میپردازیم مطالعه مورد شهر در فوق دهیپد کنترل یبرا حل راه ارائه به
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 (زکیکهر) آرادکوه دفع و پردازش مجتمع در زباله دفع و پردازش در ها نهیهز تیریمد

 راد یاحمد فرجاد، ییمرتضا سهینف

 :چکیده

 ابتدا در.   است شده یبررس کشور اقتصاد برچرخه آن ریتاث و پسماند تیریمد نهیبه یراهکارها مقاله نیا در

 رانیا یها زباله تیفیک و نوع تتفاو و یدیتول زباله زانیم به توجه با پسماند  حیصح تیریمد بحث تیاهم به

 وعیش جهینت در و پسماند یبهداشت ریغ دفع از یناش خطرات  ادامه در و  شده پرداخته گرید یکشورها  با

 ودفع پردازش مجتمع یطراح در موثر یفاکتورها یمعرف ضمن ادامه در.    است نموده یبررس را هایماریب

 شده ارائه زباله پردازش از یناش یها وفرآورده خشک ترو ماندپس یابیباز روند از یمختصر شرح  آرادکوه

 دیوتول پسماند افتیباز از ییها نمونه ، پسماند حیصح تیریمد در ها نهیهز یبیتقر برآورد تیدرنها.   است

 کاهش یراهکارها و تهران شهر در شده دیتول زباله کاهش در پسماند تیریمد سازمان یها برنامه ،یانرژ

 در شده ارائه مطالب طبق.    است شده انیب پسماند تیریمد در ها نهیهز کاهش یراهکارها و ندپسما دفن

 وسالمت ستیز طیمح بهداشت حفظ  را پسماند تیریمد سازمان یواساس یاصل هدف تنها توانیم مقاله نیا

 ، آب یعنی یلاص عنصر سه یآلودگ از یریجلوگ جهت در اقدامات تمام یکل بطور و دانست یعموم وبهداشت

 وهوا خاک

 هاضم  ،RDF ،کمپوست ،وگازیب ،رابهیش ،پسماندکلید واژه: 
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 اهواز شهر یاجتماع و یتیجمع تحوالت یبررس

 اهواز شهر و ینینش هیحاش

 غفارپور احسان ،ینیمسک زهره

 :چکیده

 مشکالت و مسائل بروز و یساختار تحوالت دنبال به که است یا دهیپد یرسم ریغ اسکان و ینینش هیحاش

 شتریب در ختهیگس لجام ییروستا یها مهاجرت و ینیشهرنش عیسر انیجر مانند یاجتماع – یاقتصاد

 یا مسئله صرفا یشهر مشکل نیا. است دهیگرد داریپد سوم جهان یاکشوره ژهیو به جهان، یکشورها

 ندهیفزا رشد. شودیم یناش یا منطقه و یمل سطح در یساختار کالن عوامل از و باشدینم یکیزیف و یکالبد

 یبرا یشهر التیتسه و خدمات ارائه و توسعه جهت یردولتیغ و یدولت یسازمانها توان از یشهر تیجمع

 و یرسم یفضا در درآمد کم اقشار سرپناه و مسکن ازین نشدن برآورده و گرفته یشیپ ندهیفزا تیجمع نیا

 .است داده گسترش سابقه یب یا گونه به را یرسم ریغ اسکان و ینینش هیحاش شهر، ی شده یزیر برنامه

 مهاجرت ،ینینش هیحاش ،شهرکلید واژه: 
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 زلزله برابر در سمنان شهر یخیتار بافت یریپذ بیآس و بحران تیریمد یبررس

 یآباد کرکه نبیز ،انیمسگر هومن

 :چکیده

 و نامرغوب مصالح با عمدتا که یشهر هیاول یها هسته در ینوساز به لیتما عدم و شهرها عمر رفتن باال

 بیآس ، اند شده ساخته سوانح با مقابله نهیزم در ژهیو به ساز و ساخت یفن اصول تیرعا نبدو و یمیقد

 از یمتعدد عوامل از اگرچه. است ساخته متعارف و معمول یامر را یعیطب حوادث از کشور یشهرها یریپذ

  تیریمد یاصل عناصر عنوان به یبازساز و( نجات و امداد) مقابله ، اثرات کاهش ،یریشگیپ ،یآمادگ لیقب

 جادیا و حوادث بروز از رانهیشگیپ یزیر برنامه بر یمبتن کار اصول مقاله نیا در اما ، است شده برده نام بحران

 یخیتار یها بافت. بود خواهد آن بروز صورت در حادثه اثرات و تبعات رساندن حداقل به در الزم یآمادگ

 یدهایوتهد خطرات برابر در شدت به ، هستند االب قدمت و یفرسودگ یدارا عمدتا که ران،یا یشهرها

 منطقه در سمنان شهر یخیتار بافت یمعرف ضمن پژوهش نیدرا.  بود خواهند ریپذ بیآس زلزله چون یاحتمال

 بافت، نیا یکالبد مسائل و مشکالت انیب ،به نادر حصار درون ، زاوغان تا بازار محله و امام ابانیخ

 با ابتدا قیتحق انجام در. است شده پرداخته الزم شنهاداتیپ یبرخ انیب و داتیتهد  با مقابله یراهکارها

 روش از استفاده با ادامه در و شده یآور جمع ازین مورد یاساس و هیپا اطالعات ، یا کتابخانه منابع به مراجعه

 نیا در ییراهبردها تینها در و شده استفاده مطالعه مورد منطقه در نظر مورد موارد( یشیمایپ) یدانیم مشاهده

 . است دهیگرد ارائه نهیزم

 یکالبد یفرسودگ ،یخیتار بافت ،یعیطب سوانح ،سمنان: کلید واژه
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 صفهانا شهر: یمورد مطالعه پسماند، تیریمد ندیفرآ در یاقتصاد توسعه و ینیآفر کار

 ینامدار زهرا ،عالمه یمصطف ،باجول موریت

 :چکیده

 قیطر از شده جادیا ینیکارآفر زانیم یبررس به پسماند تیریمد یندهایفرآ یمعرف از پس مقاله نیا در

 شهر در پسماند تیریمد ندیفرآ لهیبوس که ییاه شغل تعداد ادامه در و شود یم پرداخته پسماند تیریمد

 و شده ییشناسا مانکاریپ یخصوص یها شرکت ابتدا منظور نیا به. شود یم برآورد است شده جادیا اصفهان

 گرفته کار به یانسان یروهاین و شده انجام کار خصوص در آمار یآور جمع جهت یا پرسشنامه ها شرکت به

 قرار یبررس مورد دارند اشتغال ندیفرا نیا در میمستق صورت به که یافراد ریسا ادامه در و است شده عیتوز

 اشتغال به منجر اصفهان شهر در پسماند تیریمد ندیفرآ که دهد یم نشان شده انجام مطالعات. است گرفته

 شبخ در ینیکارآفر شیافزا به منجر مبحث نیا به شتریب توجه که است شده شهروندان از نفر 7455 از شیب

 .شود یم کشور یها شهر کالن ریسا و اصفهان شهر در یاقتصاد توسعه جادیا و یخصوص

 یاقتصاد توسعه ،ینیکارآفر ،پسماند تیریمد ندیفرآکلید واژه: 
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 یریپذ بیآس یابیارز

 یمهرشاه یمصطف

 :چکیده

 نییتع و موجود طیشرا قیدق شناخت  یشهر مناطق یریپذ بیآس  زانیم ییشناسا یراهها نیمهمتر از یکی

 یساز برطرف  جهت در یزیر برنامه  با ندیفرا نیا که باشد یم استاندارد تیوضع با  آن فاصله زانیم

 یینارسا گونه هر بردن نیب از منظور به حاصله یها بازخورد یبررس با و افتهی ادامه  مشکالت و کمبودها

 سکیر تیریمد کردیرو با  یشهر یها محدوده ای و محله سطح در یریپذ بیآس یابیارزر.   ابدی یم خاتمه

 حاکم یبوم اتیمقتض و طیشرا اساس بر و ییشناسا را موجود  یساخت ریز یها یینارسا و کمبودها تواند یم

 نییتع در رندگانیگ میتصم به تواند یم یریپذ بیآس یابیارز  ماحصل قتیحق در. دینما نیمع را تهایاولو ،

 محدوده کی یساخت ریز یاصل یها ازین ییشناسا و ها بیآس با مقابله یها  برنامه نیتدو ،یاصل یاستراتژ

 مقوله تیاهم به توجه با.    کند کمک اریبس باشد  خاص یایجغراف محدوده کی تواند یم که ییایجغراف

 مختلف علوم از استفاده با با ستیبا یم آمد خواهد بدست مفهوم نیا از که یسودمند جینتا و یریپذ بیآس

 زانی،م درست ارهایمع و استانداردها ییشناسا با و آورده بدست یریپذ بیآس یابیارز از یدرست فیتعر ابتدا

 نظر در با آنها لیتحل و هیتجز و ها داده یآور جمع از پس و دهیسنج مطلوب تیوضع با را خود محله فاصله

 در. میینما برآورد را مشخص محله یریپذ بیآس زانیم....   و ییای،جغراف ی،فرهنگ یبوم یهایژگیو گرفتن

 ،عوامل یریپذ بیآس یابیارز یکارکردها و روشها ،یریپذ بیآس فیتعر چون یموارد حیتشر به ما مقاله نیا

 ی،بررس مشخص خطر کی برابر در  ییایجغراف محدوده کی یریپذ بیآس زانیم در موثر یپارامترها و

 .ردیگ یم قرار بحث مورد و دهیگرد

 یابیارز ،یریشگیپ ،سکیر تیریمد ،یریپذ بیآسکلید واژه: 
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 و مواجهه ملى، سند نیتدو ضرورت ر؛کشو یشهرها فرسوده یها بافت ینیبازآفر و یبهساز

 فرسوده بافتهاى در اقدام

 انیالله بیحب لیجل ،نژاد یفدائ هیسم

 :چکیده

 از مناسب یشهر یها رساختیز و خدمات کمبود ،یکالبد یها یینارسا لیدل به یشهر فرسوده یها بافت

 شدت به ، یگرسویازد یاقتصاد و یفرهنگ - یاجتماع لیمسا  ،یطیمح ستیز لوبنامط طیشرا و سو کی

 مواد رغم یعل. باشند یم  «ینی بازآفر و یبهساز» بهتر عبارت به و توسعه درجهت جانبه همه اقدامات ازمندین

 دهنده ننشا که بودجه، قانون 4 تبصره در شده ینیب شیپ التیتسه و کشور توسعه چهارم و سوم یها برنامه

 و جامع اقدامات هنوز باشد، یم یشهر فرسوده یها بافت یبازساز و ینوساز ،یبهساز موضوع به دولت توجه

 از. است نشده انجام برد، نام الگو کی عنوان به آن از بتوان که عملکرد، و اسیمق لحاظ به یقبول قابل

 یها بافت یها یژگیو با ،یوکالبد یفرهنگ -یاجتماع ،یاقتصاد ابعاد در ما یشهر یها بافت مسائل کهیآنجائ

 راهکارها. نمود تکرار ناًیع را آنها یها حل راه و اقدامات توان ینم است، متفاوت  کشورها ریسا در مشابه

 یها یاستراتژ یبرمبنا و متنوع حال نیع در و شده یبوم جانبه، همه دیبا ها، بافت در اقدام هرگونه یبرا

 متحد و متفق اقدام منظور به یمل سند کی نیتدو ضرورت شده، ذکر موارد به توجه با. باشند یتیریمد روشن

 شیپ از شیب  ها، بافت نیا روزافزون توسعه از یریشگیپ و فرسوده یها بافت ینیبازآفر و یبهساز منظور به

 یها بافت ینیبازآفر و یبهساز اقدامات از حاصل نواقص و جینتا یبررس ضمن حاضر مقاله در شود، یم دهید

 ،(یمتول یها سازمان) کالن یها تیریمد سطح؛ سه در را ژهیو تیریمد استقرار ضرورت ران،یا در فرسوده

 منظور به ،(گرها توسعه) یاتیعمل – ییاجرا ژهیو یها تیریمد و( یتیهدا ستاد یها تیریمد) طرح انیمجر

 بصورت دیبا که یاصل اقدام چند حیرتش به رابطه نیا در و دینما یم مطرح فرسوده یها بافت در اقدام

 در اقدام و مواجهه نحوه» امر در «یمل سند» کی به یابیدست آستانه در را کشور تا رد،یپذ صورت توأمان

 .شود یم داده لیتحو ید یس صورت به لیفا اصل. پردازد یم دهد، قرار «یشهر فرسوده یها بافت

 یمل سند ،ریپذ بیآس یها بافت ،ینیبازآفر ،یبهسازکلید واژه: 
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 یشهر یها لیمس یبهساز لزوم و تیاهم یبررس

 زاده موذن اکرم

 :چکیده

 رگذاریتاث واملع یبررس به ،یشهر یها لیمس یبهساز لزوم فلسفه یبررس ضمن که است آن بر مقاله نیا

 یشهر یها لیمس ستیز طیمح پاسداشت تیمحور و یشهر تیریمد کردیرو با ها لیمس یبازساز امر در

 آب نیتام جهت در و بشر به یرسان سود هدف با عموما یشهر یها لیمس یمتماد یسالها یط در. بپردازد

 از یناش خسارات کاهش و انابرو خروج ، یصنعت و یشهر فاضالب خروج و یآور جمع ، ها شهر ازین مورد

 و یکیزیف بیتخر سبب مرور به ها لیمس از مدام استفاده نیا نکهیا تا. گرفتند یم قرار استفاده مورد لیس

 ستیز لیمسا به نگرش نوع در شگرف راتییتغ جادیا با.   دیگرد آنها یکیاکولوژ عملکرد کاهش نیهمچن

 یها لیمس نیریش آب یها ستمیاکوس به توجه ، ریاخ دهه چند در موضوع نیا افتنی تیاهم و یطیمح

 یکیاکولوژ و یکیزیف یها بیتخر به توجه با و است دهیگرد لیتبد جهان سطح در مهم یموضوع به یشهر

 . است شده برخوردار دوچندان تیاهم از یشهر یها لیمس یبهساز بحث ها آن در گرفته صورت

 ستیز طیمح ،یبهساز ،لیمسکلید واژه: 



  474 یشهر ستیز طیمح یداریپا

 داریپا توسعه جهت ییراهکارها و یشهر یگردشگر بر یتأمل

 زاده موذن اکرم

 :چکیده

 و یاجتماع ،یفرهنگ بزرگ فرصت دار،یپا توسعه عیصنا نیمهمتر از یکی عنوان به یگردشگر امروزه

 در صنعت نیا.آورد یم بوجود رانیا یکالنشهرها جمله از یجهان یشهرها درما و کالنشهرها یبرا یاقتصاد

 با اریبس رانیا یشهر حاضر حال جامعه در پسامدرن عصر یاقتصاد و یاجتماع ،یفرهنگ ،ییفضا یِساختارها

 یحیتفر و یفراغت مراکز جادیا و یجمع باز یفضاها گسترش امروزه ،یژگیو نیچن اساس بر است؛ تیاهم

 وجود. است یشهر یگردشگر  حوزه در جامعه یکالنشهرها تیریمد زانیر برنامه مهم اهداف از یکی مدرن

 التیتسه ،یورزش امکانات یفرهنگ مراکز سبز، یفضاها ، یخیتار اماکن چون شهرها در متنوع یها جاذبه

 دیتأک. باشد یم یشهر یگردشگر یریگ شکل مهم یپارامترها جزء.. و بازراها و دیخر مراکز ، ینواز مهمان

 یحیتفر یفضاها یبازساز شهر، یخیتار یها بافت ینوساز ،یشهر یگردشگر عمران یتهایفعال توسعه بر

 .کند یم یشهر داریپا توسعه به یانیشا کمک مناسب التیتسه ارائه با حوزه نیا در

 یشهر یگردشگر، یجهانگرد ،داریپا توسعهکلید واژه: 
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 ها فرصت و دهایتهد پسماند،

 رتباریم یمهد دیس

 :چکیده

 دهیگرد پسماند معضل گرفتار...و صنعت رشد به رو روند و  تیجمع ادیازد لیدل به که است یانیسال ما کشور

 از زین و...  و دفن و نقل و حمل کالن یها نهیهز  ستیز طیمح  یآلودگ رینظ آن یذات مضرات از یجدا که

 یآلودگ از مصون یطیمح سالم یا جامعه داشتن یبرا  داشته همراه به هم را...  و کشور هیسرما رفتن دست

 مطرح اسالم جهان یالقرا ام بعنوان اکنون که ما کشور جامعه الزمه مسلمآ که تیوضع نیا از رفت وبرون

 حسادت یحت و تعجب موجبات یتکنولوژ و علم مهم یها عرصه در اش کننده رهیخ یشرفتهایپ و دهیگرد

 گرید با همگام که است آن راهکار تنها لذا باشد یم است کرده فراهم را شرفتهیپ یکشورها از یاریبس

 نیا گرید ییسو از. شود منجر آن افتیباز و کیتفک و پسماند کاهش به که میکن اتخاذ یروش کشورها

 سند شدن اجرا و توسعه پنجم برنامه زیبرانگ غرور و افتخار یها قله به دنیرس یاصل موانع از یکی معضل

 تر یجد را افتیباز و کیتفک و کاهش که شود یا زهیانگ دیبا مهم نیا البته که باشد یم زین انداز چشم

 یبرا مسلماً میاشب یم کشور در محدود طور به چند هر طرح نیا شروع شاهد راًیاخ خوشبختانه  میریبگ

 و یاجتماع یراهکارها شک یب که میدار عمده یساز فرهنگ و عیوس غاتیتبل به ازین طرح نیا شدن ریفراگ

 نهینهاد و استمرار جهت در و شود گرفته بکار ستیبا یم امر نیا جهت ابزار نیبهتر عنوان به را یفرهنگ

 اجرا حیصح نحو به طرح نیا چنانچه است یهیبد. وردآ بعمل دیبا را تالش تینها زین ها خانواده در آن کردن

 همگان استقبال با باشد درک و تیرو قابل یسادگ به آن...  و یرفاه ،ی،اقتصاد یطیمح ستیز ثمرات و شده

 اطالعات تبادل به یحت شتریب ثمرات و ایمزا به دنیرس یبرا شوند یم مجاب ها خانواده عموم و شده مواجه

 فرهنگ در و وارد  یزندگ به باور و عادت  کی بعنوان تینها در که بپردازند خصوص نیا در زین یهمکار و

 .بود خواهد ما یینها هدف همان نیا و شود یم نهینهاد مردم

 سالمت ،فرهنگ ،راهکار ،افتیباز ،کیتفک ،پسماندکلید واژه: 
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 یشهر فرسوده بافت ینوساز در یشهروند مشارکت یراهکارها

 اصفهان خواجو محله فرسوده بافت: یمورد نمونه

 یلیرزاخلیم مهسا

 :چکیده

 یم شهر در ییفضا  یهمگ  ،  یاجتماع یزندگ  حال  نیع در و یمنیا و  تیامن حس ، یشهروند حقوق

 نیساکن یبرا شیآسا و یمنیا طیشرا  ساختن فراهم  نرویا از.  خواند یمدن اتیح را آن  توان یم که سازد

 از یاجتماع عدالت به آشکار یپوزخند یشهر ی فرسوده بافت ی دهیپد. دآی یم حساب به مهم یامر شهر

 در یاریبس یراهکارها ؛ ریخا یها سال در سو نیا از. است شهروندان یازهاین نیتام و شیآسا ،یمنیا جمله

 با است یموارد ، آنها نیتر موفق که کرد ادعا توان یم.  است دهیگرد ارائه یفرسودگ معضل حل ارتباط

 مورد محدوده مطالعه و ینظر یمبان یبررس با قیتحق نیا.   است گرفته صورت یشهروند مشارکت بر دیتاک

 شهروندان مشارکت جلب بر دیتاک.  است پرداخته هروندانش مشارکت جذب در ییراهکارها ارائه به ، مطالعه

 بوده قیتحق نیا جینتا از شهروندان اعتماد جلب و  هاNGO,CBO لیتشک نیچن هم و شوراها قیطر از

 . است

 یریپذ یدسترس ،یمحل تیامن ،فرسوده بافتکلید واژه: 
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 آن یاجرا اصول و سبز ینواح ابعاد یبررس

 زادهیوال فرناز ،خوشنام هاشم ،ینیورام یجعفر رحسنیام

 :چکیده

 از شیب اکنون امروزه جهان بزرگ یکالنشهرها است، سوم هزاره چالش نیمهمتر یشهر توسعه یداریناپا

 شهرها در یشهر یداریپا ابعاد تیرعا است مسلم آنچه. هستند داریپا توسعه یادهایبن یجستجو در زمان هر

 دربرنامه عنصرمهم کی به یا ندهیفزا داربطوریپا توسعه. داشت خواهد همراه به را یشهر یزندگ تیمطلوب

 یلیبدال محله توسعه و ستشهرها به شتریب آن توجه محور اگرچه است شده لیتبد یشهر مناطق یزیر

 ییها مولفه آنها اگرقطعات گرفت داردرنظریپا توان ینم را شهرها حال نیا با است قرارگرفته توجه مورد کمتر

 شهرها یداریپا لیوتحل هیتجز یبرا یا نهیآ محالت یداریپا یارهایمع باشد یداریپا اریمع فاقد محله مانند

 نیا انجام از هدف. است یطیمح ستیز و یاجتماع یاقتصاد یها هجنب شامل که هستند باالتر سطوح یبرا

 نقاط یبرخ در سبز ینواح ابتدا طرح نیا در. است سبز هیناح پروژه کی یاجرا یسنج امکان و یبررس طرح،

 لیپتانس و موجود تیوضع ادامه در و سبز ینواح یها شاخص سپس. است گرفته قرار یبررس مورد جهان

 تحقق که دهد یم نشان جینتا. است شده یبررس( یمورد مطالعه) تهران یشهردار 4 منطقه 4 هیناح یها

 و هیاول های رساختیز ازمندین مردم یبرا سالم یشهر یزندگ های شاخص نمودن فراهم و سبز هیناح اهداف

 .است شد آورده ادامه در آن کامل شرح که باشد یم  هیاول یازهاین و یضرور های حداقل

 شاخص ،یشهر تیریمد ،ستیز طیمح ،سبز هیناحکلید واژه: 
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 (اصفهان دارک و ارزنان: )آن یفرهنگ ،یاجتماع یامدهایپ و ینینش هیحاش دهیپد

 یرکالنت ،صمدیربان ،رسولیاوری سهینف

 :چکیده

 یدرکشورها ینیشهرنش توسعه با سوم جهان یکشورها در یشهر کالن مناطق شیدایپ و ینیشهرنش توسعه

 هجوم. است متفاوت اریبس دیگرد آغاز مذکور یدرکشورها یصنعت انقالب یفردا از که غرب یصنعت جهان

 دهیپاش ازهم در دیبا را توسعه درحال یکشورها در بزرگ یشهرها ژهیبو شهرها به انییروستا یآسا لیس

 جستجو گرید یسو از مناسب یشغل یها فرصت وجود و سو کی از ییروستا دیتول یسنت یها نظام شدن

 در آنان کنندویم رشد قارچ مانند شهرها هیحاش در که برندیم هجوم ینیمهاجرنش یها محله به مهاجران. کرد

 در آنها از یاریبس. نندیگز یم یسکن شوندیم دهینام «یشهر ینواح سیاندآپ» ای «یگنداب هیحاش» که ییجا

 آلونک یمکانها شیافزا با همزمان. اند بهره یب زین هیاول امکانات نیکمتر از که کنندیم یزندگ یطیشرا

 و یفرهنگ یتفاوتها ، یبزهکار ، یکاریب ، فقر ، یاجتماع یها ینابرابر هیرو یب گسترش شاهد نینش

 بصورت که است یشهر مختلف یها بخش نیب نابرابر یارض یکاربر جهینت آبادها یحلب. میهست یدسوایب

 از ، ینیبازآفر امکانات بدون آبادها یحلب. دارند خود اشغال در ها محدوده از خارج در را ها نیزم مختلف یها

 در کار به آنها دیام نیشتریب. دباشن داشته ییروستا مناطق در شهیر یحت توانندیم منابع گرید و اشتغال لحاظ

 بر یبنوع کی هر که برشمرد را یادیز عوامل و ها ریمتغ توانیم ، یبررس نیا یراستا در. باشدیم شهر

 ستیهائ دهیپد جمله از اصفهان ودارک ارزنان نینش هیحاش مناطق. هستند رگذاریتاث یشهر ستیز یچگونگ

 .گذاردیم یجا بر یواقتصاد یاسیس وامور ستیز طیمح ، اصفهان شهر بر را یاریبس یمنف راتیتاث که

 جرم ،فقر ،ینینش هیحاشکلید واژه: 
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 یررسمیغ ینحوه ساخت و ساز و مشکالت موجود در سکونتگاهها

 1ه یناح 71( منطقه ی: )مرتضی گردنمونه مورد

 رباب مظلومی

 چکیده

 ییروستا یدر نواح یساختمان عیتخلفات وس یریعوامل در شکل گ نیرتریاز تاث یکی یعامل دسترسکلید 

ساکنان  یها یمتناسب با توانمند تیبه مراکز کار و فعال یدسترس است، یاسالم یکالنشهرها یرامونیپ

 نهیهز داره بها از سبتالش آنان جهت مسکن دار شدن و خارج کردن اج نیو همچن ییها سکونتگاه نیچن

 کالنشهرهاست. نیا رامونیپ ییروستا یدر نواح یتخلفات نیعوامل بروز چن نیتر خانوار مهم

بزرگراه آزادگان و در شرق  یضلع جنوب یمتر 755گرد در جنوب شهر تهران و در فاصله  یمرتض یروستا

کانون تخلفات  نیتر یبحران یانتخلف ساختم 7555از  شیروستا با ب نیشهر چهاردانگه واقع شده است. ا

همچون  ییروستا یحمجاز در نوا ریغ یشهر تهران است. عمده مشکالت ساخت و سازها رامونیپ یساختمان

 ی،شده ساخت و سازها در مطالعات طرح هاد ینیب شیاستانداردها و ضوابط پ تیعدم رعا گرد، یمرتض

و کوتاه مرتبه بدون نقشه و  زدانهیوما به صورت رشتابزده به علت نداشتن پروانه ساختمان عم یمسکن ساز

و در کنار دکل  ها لیبستر رودها و مس ندمان یمنیفاقد ا یها در مکان یبا مصالح نازل و کم دوام حت ناظر

از  یقانون ریاستفاده غ ،یو عموم یخدمات یها یبر کاربر یمسکون یها یغلبه کاربر ،یبرق فشار قو یها

 مجاز مساکن و ... است. ریغ کیباز تفکآب، برق، گاز، تلفن، 

مقابله  ییاجرا یمانند تهران و ارائه راهبردها یکالنشهر ییروستا یدر نواح یتخلفات ساختمان یشناس بیآس

گرد در زمان شروع  یمرتض یروستا مقاله است. نیا یهدف اصل یبا آن به منظور کاهش تخلفات ساختمان

نفر  444درصد با 4/7بوده است که با نرخ  تینفر جمع2544 ی،دارا7444در سال  یمطالعات طرح هاد

 ماه اما هم اکنون )آبان است. دهیبرآورد گرد (7444نفر در سال افق طرح )سال 2424روستا  تیجمع ش،یافزا

 ینیب شیپ یتیاز تحقق سقف جمع یآمارها حاک ز،امج ریغ ی( با وجود در دست ساخت بودن صدها بنا7444

روستا  نیمجاز صورت گرفته در ا ریغ یساخت و سازها یروستا دارد. به منظور سامانده یشده در طرح هاد

تخلفات در   فیتکل نییموجود )پس از تع یها تیبا در نظر گرفتن واقع یدر مطالعات طرح هاد یبازنگر

 گردد. یم شنهادیپ 44برخورد مناسب با تخلفات توسط ماده و (44ماده ونیسیکم
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 گاههای غیر رسمی در حریم کالن شهرهاوش های برخورد با سکونتتحلیل چالش ها و ر

 نازنین کاکاوند

 :دهیچک

دهه  نیرشد و توسعه کالنشهرها در جهان و مشکالت و مسائل اغلب آنها چند یو پژوهش در چگونگ قیتحق

توسعه ناهمسو و  یامدهایاز پ یرسمریغ یاز آنجا که سکونتگاه ها مورد توجه و تأمل صاحبنظران بوده است.

مختلف و از  یها دگاهید انیبا ب نهابه وجود آمدن آ ییمقاله به چرا نیدر ا است. ینیدر نظام شهرنش ختیبدر

به  یعلم یدانسته ها و پژوهش ها انیدر م قیبر تحق دیپس از آن با تاک گوناگون اشاره شده است. یایزوا

 .میشهرها پرداخته ا میدر حر یرسمریغ یبا بوجود آمدن سکونتگاه هاجهت برخورد  ییارائه راهکارها

 مهاجرت ،ینینش هیحاش اتینظر ،slum، ینینش هیحاش ،یسمرریغ یها سکونتگاهکلیدواژه: 
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 زلزله وقوع از پس دهید بیآس مناطق یبند تیاولو

 حسن چراغعلی محمد دکتر ،اسفدن پور عباس قنبر دکتر ،احمدوند ثمیم

 :چکیده

 ها بحران.  دیآ یم حساب به مختلف سطوح در تیریمد یاساس یها حوزه از بحران تیریمد بحث امروزه

 بودن دارا با تهران شهر نیب نیا در.  باشد یم زلزله یعیطب رانگریو یها بحران از یکی و دارند مختلف انواع

 باشد یم رانگریو یا زلزله معرض در آن مخرب زلزله نیآخر از سال 745 از شیب گذشت و فعال یها گسل

 یها میت تیفعال و یامداد یها میت کیلجست ثبح ها تیفعال نیتر عمده از یکی زلزله وقوع هنگام در.

 یبند تیاولو و یریگ میتصم جهت یمدل قیتحق نیا در.   باشد یم حادثه انیقربان جان نجات جهت یامداد

 چند یریگ میتصم یروشها از مدل حل یبرا.  گردد یم ارائه یامداد یمهایت ارسال یبرا دهید بیآس مناطق

 یفاز منطق کاربرد نیهمچن و  نهیبه جواب به دنیرس در مختلف یها شاخص گرفتن نظر در جهت ارهیمع

 شود یم استفاده یریگ میتصم اطالعات  در تیقطع عدم طیشرا گرفتن نظر در یبرا

 رهایمع چند یریگ میتصم ،یامداد یمهایت کیلجست ،بحرانکلید واژه: 
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 کمپوست های شناسایی و ارزیابی خطرات موجود در کارخانه

 مژگان خیری سهی ،مجید سعادتی

 چکیده:

با روند افزایش جمعیت گسترش فعالیتهای صنعتی تولید کاال و به تبع آن مصرف انبوه در جوامع امروزی 

پسماند بیشتری تولید گردد و بدین لحاظ هر سازمانی نیاز به مدیریت های نوین دارد که  باعث شده تا هر روز

باعث بهبود بهره وری سیستم های مدیریتی و ارایه نتایج مفید باشد. فعالیتهایی تحت عنوان مدیریت ایمنی و 

آلودگی های محیط بهداشت و محیط زیست که در آن کارگران بدون ترس از حادثه بیماریهای شغلی و بدون 

زیست در آن فعالیت نمایند. جمع آوری پسماند از میادی تولید و انتقال آن به ایستگاه های میانی و تجمیع و 

ذخیره سازی و در نهایت انتقال آن به مجتمع های پردازش و دفع زندگی روزمره جامعه شهری را با 

لیتهای سازمان مدیریت پسماند شرایط نا ایمن و تهدیدهای بهداشتی روبرو می کند. همچنین با گستردگی فعا

پتانسیل ایجاد حوادث در تمامی فرایندهای موجود محسوس قابل شناسایی است. عالوه بر آن جنبه های 

زیست محیطی فرآیندهای عملیاتی سازمان، آثار سوئی بر محیط زیست داشته که این موضوع مغایر با اصول 

در راستای حفظ منابع طبیعی و صیانت از منابع انسانی و  HSEتم می باشد و بدین منظور وجود سیس

 جلوگیری از عوارض بهداشتی و پیشگیری از وقوع حوادث ضروری است.

در این پژوهش خطرات موجود در کارخانه های پردازش پسماند مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته است که 

 شامل موارد ذیل می باشد.

 دها و شرح قرایندها( طراحی فراین7فاز 

 ( شناسایی خطرات 4فاز 

 ( ارزیابی ریسک4فاز 

 کارخانه پردازش ،ارزیابی ریسک ،حوادث ،HSEکلمات کلیدی: 
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 یشهر یدر کفساز یساختمان یاستفاده از نخاله ها

 اضیمحمد ف ،یصالح یسال

 چکیده:

با توجه به رشد چشمگیر جمعیت، مهاجرت و تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ نیاز انسان ها به مسکن و 

سرپناه و روند افزایش ساختمان سازی در شهرهای بزرگ باید برای پسماندهای حاصله از ساخت و ساز و 

فاده بهینه و صرفه جویی در مصرف مواد و مصالح ساختمانی مخاطرات تخریب چاره ای اندیشید. اهمیت است

بهداشتی و زیست محیطی این پسماندها ضرورت استحصال را پیش خواهد آورد. کفسازی شهرها با استفاده 

 از مواد و مصالح بازیافتنی می تواند کاربرد مناسبی برای این نخاله های ساختمانی باشد.

کاربردی و  –لعات کتابخانه و روشهای میدانی می باشد. ماهیت تحقیق پژوهشی روش تحقیق به صورت مطا

ابزارهای تحقیق شامل منابع کتابخانه ای آمار و ارقام موجود مشاهده آزمایشگاه و روشهای میدانی می باشد. 

آنها و  در این پژوهش به بررسی تکنیک ها و اقدامات انجام شده جهت بازیافت پسماند و استفاده مجدد از

 مواد کاربردی استحصال نخاله های ساختمانی پرداخته خواهد شد.

تن پسماند ساختمانی در تهران تولید و به مراکز دفن حمل  25طبق یافته های این پژوهش روزانه بیش از 

 می گردد که با آزمایشات انجام شده بر روی سنگریزه ها شن و ماسه موجود در آنها و مقایسه تطبیقی نتایج

حاصله می توان اینطور نتیجه گیری کرد که می توان این نخاله های ساختمانی را با توجه به شرایط فیزیکی 

و شیمیایی وضع موجود آنها با اضافه کردن مواد ضروری جهت کسب حداقل استانداردهای مورد نیاز در 

 کفسازی های شهری بکار برد.

 کف سازی ،استحصال بازیافت ،پسماندهای ساختمانی ،کلید واژه: آلودگی محیط زیست
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 یساختمان یها نخاله افتیباز و دیتول یبررس

 یرحمان فرهاد

 :چکیده

 به وارده خسارات زانیم و کشورها ریسا و رانیا در آن لیتشک درصد و یساختمان یها نخاله دیتول یبررس

 و یساختمان یها نخاله دیتول کنترل یها راه است شده یسع. است گرفته قرار یبرس مورد ستیز طیمح

 یآلودگ عامل عنوان به فقط تنها نه یساختمان یپسماندها ییسو از و گرفته قرار یرس بر مورد هآن تیریمد

 و اشتغال جادیا ضمن و گرفته قرار درآمد منبع عنوان به حیصح تیریمد با لکهب شوند قلمداد ستیز طیمح

 منابع حفظ موجب آن افتیباز و کیتفک ،یساختمان عاتیضا فروش و دیدرخر یاقتصاد یها بنگاه شدن ریدا

 بیتخر موجب تا آمده عمل به ممانعت عتیطب بکر و مادر معادن رفتن هر به از و دهیگرد ستیز طیمح

 دور نظر مد از توان ینم را یا منطقه و یمحل شده وضع نیقوان. نگردد نیزم ستمیاکوس رییتغ و ستیز طیمح

 .داشت نگه

 افتیباز ،دفع ،نخاله ،پسماندکلید واژه: 
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 پسماند شهر تهران یکیزیف زیآنال

 ابراهیم مهدی پور ،سید محمد فیاض

 چکیده:

در این تحقق با استفاده از روش های آماری و علمی استاندارد به بررسی کمی و کیفی پسماند شهر تهران 

واحد نمونه در سطح مناطق  4255پسماند شهر تهران پرداخته شده است. برای این منظور با مراجعه بیش از 

روزه تمام  75تهران ابتدا نسبت به اخذ اطالعات پایه واحدهای نمونه اقدام شده و سپس در یک کار شهر 

پسماند تولیدی در این واحدها در طول زمان نمونه گیری به صورت روزانه و جداگانه جمع آوری شده و مورد 

 .بررسی آماری قرار گرفته است. برخی از یافته های این تحقیق به شرح زیر است

حدود  7گروه در روز است. این رقم در منطقه  444متوسط سرانه تولید پسماند در شهر تهران  -7

 گرم در روز )کمترین( محاسبه شده است. 244حدود  74گرم در روز )بیشترین( و درمنطقه  444

درصد مربوط  44درصد مربوط به خانوارهای ساکن شهر تهران و  44از کل پسماند شهری تهران  -4

درصد(  44)  74ید کنندگان غیر خانگی است. بیشترین نسبت پسماند غیر خانگی در منطقه به تول

 درصد( ثبت شده است. 74) 44و  72و کمترین نیز در مناطق 

 درصد را پسماندهای آلی تشکیل می دهد. 44از کل پسماند خانگی  -4

 درصد را پسماندهای آلی تشکیل می دهد. 27از کل پسماند غیر خانگی  -2

درصد از پسماند شهری تهران در مبدا  47ند کل پسماند شهر تهران نشان می دهد در مجموع برآی -4

 تولید، پسماند آلی است.

درصد را پسماندهای آلی تشکیل می دهد و  44از کل پسماند ورودی مرکز دفع و پردازش آرادکوه  -4

 ا نشان نمی دهد.تفاوت معنی داری ر 44و  44این در مقایسه فیزیکی انجام شده در سال های 

 ایستگاه خدمات شهری، شهر تهران ،سرانه ،، تولیدآنالیز فیزیکی ،واژگان کلیدی: پسماند
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 24، 74، 7در مناطق   یست محیطیبررسی تاثیر پایگاه اجتماعی مردم در رفع آلودگی ز

 شهرتهران

 حسین علیقلی زاده، محمد فیاض

 :چکیده

موضوع آلودگی های زیست محیطی به عنوان یک مساله اجتماعی همه جوامع بشری می باشد و این واقعیت 

زگی محیط زیست خود توجه چندانی ندارند که چنین است که همیشه همه افراد جامع یا ساکنین شهر به پاکی

رفتارهایی در محل زندگی افراد مشاهده می شود و نقش پایگاه اجتماعی افراد در دفع آلودگی های زیست 

محیط شناخت عوامل اجتماعی موثر بر آلودگی های زیست محیطی و اثرات رشد توسعه فرهنگی لزوم 

 در دفع آلودگی های زیست محیطی را ایجاب می کند.بررسی اثرات پایگاه اجتماعی افراد 

در این تحقیق ضمن بررسی مبانی نظری مرتبطی شامل رابطه انسان و محیط ز یست وضعیت فعلی محیط 

زیست در جهان و ایران و نظریه های مرتبط با موضوع تحقیق از یکسو و توجه به مشکل بین رشته ای بودن 

تن نگرش های اجتماعی موجود در سه دوره کالسیک مدرن و فرامدرن به حوزه مورد مطالعه و در نظر گرف

موازات استفاده از دیدگاه های زیست محیطی از سوی دیگر تحلیل موضوع با رویکرد جامعه شناختی در 

 تعامل با دیدگاه های زیست محیطی مد نظر قرار گرفته است.

شهر تهران می باشد و حجم  7، 75، 45ناطق سال م 45در تحقیق حاظر جامع آماری شامل افراد باالی 

محاسبه شده است و روش نمونه گیری تصادفی ساده  44/5نمونه با فرض جامعه آماری محدود در سطح 

طبقه ای و روش تحقیق توصیفی و استنباطی از نوع پیمایشی می باشد و برای آزمون فرضیات تحقیق پس 

حلیل توصیفی و استنباطی داده ها و تحلیل رگرسیون چند از گردآوری اطالعات از طریق پرسشنامه با ت

متغیری فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفت و براساس آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای پایگاه 

اجتماعی والدین، مهاجرت، درونی کردن ارزشها و نحوه اجتماعی شدن با آلودگی های زیست محیطی رابطه 

 انوار رابطه معکوس وجود داشته است.معنی دار و با بعد خ

 درونی کردن ارزشها ،خانوار ،مهاجرت ،محیط زیست ،آلودگی زیست محیطی ،پایگاه اجتماعی ،واژه های کلیدی: جامعه
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 تعیین تعرفه برای پسماند خانگی در شهر تهران

 ، ابراهیم مهدی پورمحمد فیاض

 چکیده:

در این مقاله به نحوه تعیین تعرفه پسماند در شهر تهران پرداخته شده است. تجربه سایر کشورها در تعیین و 

برای این امر وجود دارد. در ژاپن کیسه  (RAYT)ه پسماند متفاوت است. در آمریکا سیستم دریافت تعرف

های پسماند با رنگ های مختلف فروخته می شود و در کشور ما نیز پس از تصویب قانون مدیریت پسماند در 

ت و تنها بر دستورالعملی توسط وزارت تهیه و ابالغ شد که فاقد بنیه و مطالعات علمی بوده اس 44سال 

 تصمیمات مدیریتی استوار است. 

این تحقیق از گروه تحقیقات کاربردی می باشد بخش مهمی از داده های این تحقیق که مربوط به برآورد 

پسماند خانوار ساکن در شهر تهران است با نمونه گیری به روش طبقه بندی دو مرحله ای جمع آوری گردید 

ده های نمونه برداری این بود که پیش بینی و برآورد تولید پسماند توسط نتیجه مباحث مربوط به تحلیل دا

خانوار های ساکن تهران با تحلیل داده ها به دو روش رگرسیونی و کالسه بندی معنی دار است. لذا از هر دو 

ه روش برای برآورد تولید پسماند و سپس تبیین مدل تعرفه که هدف اصلی این تحقیق است می توان استفاد

میلیارد  454مبلغ  42کرد. بررسی و محاسبه هزینه و قیمت تمام شده مدیریت پسماند نشان می دهد در سال 

ریال برای این امر هزینه شده است. دیدگاه ها این تحقیق بر پایه اخذ تعرفه متناسب با خدمات است لذا از 

هم متفاوت است به کمک داده های  آنجا که هزینه مدیریت پسماند در نواحی مختلف به دالیل متعددی با

 گانه شهر تهران محاسبه گردیده است. 745تحقیق هزینه مدیریت هر کیلوگرم پسماند در هر یک از نواحی 

به ازای  ( Pi( و هزینه واحد خدمات ارایه شده )Qiدر این مدل با توجه به مقدار خدمات ارایه شده به خانوار )

 رداخت توسط خانوارها تعیین شده است.هر کیلوگرم پسماند تعرفه قابل پ

Tariffi = Pi × Qi 

گانه باهم متفاوت است و مقدار پسماند هر  745در رابطه تعرفه فوق، هزینه هر کیلوگرم پسماند در نواحی 

 خانوار نیز به کمک مدل رگرسیونی و یا کالسه بندی داده های بدست آمده در تحقیق برآورد می گردد.

چنین نتیجه گرفت که استفاده از هر دو روش برای برآورد پسماند خانوار و محاسبه تعرفه  در مجموع می توان

نتیجه مطلوبی به همراه خواهد داشت. ولی به نظر می رسد با توجه به تفکیک باالتر مدل رگرسیونی برآورد 

 پسماند این روش نسبت به جداول تعرفه مزیت بیشتری دارد.
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 یکیو الکترون یکیالکتر یو پسماندها HWخطرناک  یپسماندهادر مبدا  کیبسته تفک ستمیس

WEEE 

 سیده مهشید محمدی قادیکالیی ،سید محمد فیاض

 چکیده:

 پسماندهای خطرناک و پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی انواعی از پسماندهای ویژه و اغلب بخش مشکل

ساز پسماند جامد شهری می باشند. که دارای خاصیت سمی، خورندگی، انفجاری، قابل اشتعال، بیماریزایی و 

پایداری در محیط زیست و حتی در بدن جانداران می باشند. مدیریت دفع این مواد به دلیل دشواری جداسازی 

در کشور سوئد  4554است در سال  و ناکافی بودن تحقیقات در زمینه فرآیند بازیافت آنها با چالش مواجه

نامیده « بسته تفکیک در مبدا»روش جدیدی برای تفکیک در مبدا این نوع از پسماندها ابداع شده که روش 

می شود. در این روش کابینت هایی با گنجایش دو متر مکعب که خانوارها بتوانند در جعبه های پالستیکی 

دهای خطرناک را قرار دهند طراحی شده است جعبه ها و دسی متر مکعب پسمان 75کوچکتر با گنجایش 

پسماند خطرناک حاوی آن را نمی توان از کابینت بیرون آورد چون کابینت قفل می شود همچنین جعبه هایی 

روباز در کنار کابینت طراحی شده که المپ های روشنایی و کم مصرف را در آن قرار می دهند. برای دفع 

متر مکعب استفاده می شود  4/7الکترونیکی بزرگ از قفسه های رو باز به گنجایش  پسماندهای الکتریکی و

قفل کابینت ها و قفسه ها تنها توسط مدیر آن پسماند و با تماس با آنها باز خواهد شد. شهرداری های 

ی مرکز بازیافت پسماند مسئول جمع آوری پسماندهای خطرناک و پسماندهای الکتریک 445سوئدی از طریق 

می باشند. این نوع پسماندها توسط ماشین های پسماند خطرناک بر حسب نیاز و با تماس شهروند جمع 

آوری می شود. گاهی اوقات با ماشین های پسماند خطرناک پسماندهای الکترونی و الکتریکی کوچک را هم 

اد که انواع می توان جمع آوری کرد. همچنین مکان های دفع کوچکتر در سوپر مارکت ها وجود در

پسماندهای خطرناک کوچک را می توان جمع آوری نمود شهردرای موظف است این پسماندهای تفکیک 

شده را بدون اخذ هزینه ای جمع آوری کند. با توجه به اهمیت موضوع و یا معرفی سیستم بسته تفکیک در 

ین روش در مجتمع های مسکونی مبدا پسماندهای خطرناک و پسماندهای الکترونی و الکتریکی می تواند از ا

و آپارتمان ها و خانه های ویالیی شهر تهران استفاده نمود تا از آلوده شدن پسماند تر با عناصر سنگین این 

 نوع پسماند جلوگیری نموده و کمپوست مرغوب تر تولید نمود.



442  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 دل بندی پوششی در مدیریت پسماند شهر تهرانمبررسی امکان استفاده از سیستم 

 سعید مرادی کیا ،رضا نقوی ،محمد فیاض سید

 چکیده:

( نوعی تکنولوژی جدید می باشد Waste Bale Wrapping systemسیستم مدل بندی پوششی پسماند )

( توسط الیه Balerبندی )که طی آن پسماندها با ترکیبات مختلف پس از فشرده سازی در دستگاه مدل 

های لفاف پلی اتیلنی کامال پوشیده و به شکل مکعب یا استوانه از این سیستم خارج می شوند. از مهم ترین 

مزایای این سیستم می توان به امکان ذخیره سازی بلند مدت پسماند بدون بروز مشکالت زیست محیطی 

زیاد پسماند در سطح و فضای کمی از واحد پردازش در )بوی نامساعد و شیرابه( امکان ذخیره سازی مقادیر 

داخل و خارج از شهر کاهش حجم پسماند ها و به طبع آن کاهش هزینه های حمل و نقل پسماند به 

 واحدهای پردازش و ... اشاره کرد.

ت . تن پسماند جامد شهری در کالن شهر تهارن و صرفه هزینه های هنگف44حال با توجه به تولید روزانه 

شهرداری تهران در جهت جمع آوری ، ذخیره سازی موقت در ایستگاه های خدمات شهری و حمل 

جاده  74پسماندهای حجیم )با دانسیته کم( به مجتمع پردازش آراد کوه پس از طی مسیر طوالنی )کیلومتر 

ی شهردرای ایستگاه خدمات شهر 77قدیم قم( از یکسو و معضالت بهداشتی )بو و شیرابه( پسماندها در 

تهران امکان استفاده از این تکنولوژی جدید در مراحل مختلف مدیریت پسماند شهر تهران قوت می یابد. 

پس از انجام بررسی های الزم این نتیجه حاصل شد که می توان از تکنولوژی مدل بندی پوششی پسماند در 

 مراحل ذیل از مدیریت پسماند شهر تهران استفاده کرد.

 سکونیشهرک های م -

 شهرک های صنعتی -

 ایستگاه های میانی خدمات شهری  -

 واحدهای بازیافت مناطق مختلف شهرداری تهران -

 مجتمع پردازش و دفع آراد کوه -

 تنی مجتمع آراد کوه 455واحد زباله سزو  -

 تنی منطقه شهرداری تهران 455واحد هاضم  -

 ایستگاه خدمات شهری ،د جامد شهریپسمان ،واژگان کلیدی: مدل بندی پوششی
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مدیریت هزینه ها در پردازش و دفع زباله در مجتمع زباله در مجتمع پردازش و دفع آراد کوه 

 )کهریزک(

 نفیسه مرتضایی ،فرجاد احمدی راد

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

 :چکیده

با عنایت به پیام نوروزی مقام معظم رهبری در ارتباط با حکمت نامگذاری سال ها که سبب حرکت افکار و 

له نیز با توجه به اندیشه ها و مباحث و گفتگوها در راستای عنوان برگزیده هر سال می گردد در این مقا

نامگذاری سال کنونی با عنوان جهان اقتصادی راهکارهای بهینه مدیریت پسماند و تاثیر آن بر چرخه اقتصاد 

 کشور بررسی شده است.

در ابتدا به اهمیت بحث مدیریت صحیح پسماند با توجه به میزان زباله تولیدی و تفاوت نوع و کیفیت زباله 

ر پرداخته شده و در ادامه خطر ناشی از دفع غیر بهداشتی پسماند و در نتیجه های ایران با کشورهای دیگ

شیوع بیماری ها را بررسی نموده است. در ادامه ضمن معرفی فاکتورهای موثر در طراحی مجتمع پردازش و 

ایه دفع ارادکوه شرح مختصری از روند بازیابی پسماند تر و خشک و فرآورده های ناشی از پرداخت زباله ار

شده است. در نهایت برآورد تقریبی هزینه ها در مدیریت صحیح پسماند نمونه هایی از بازیافت پسماند و تولید 

انرژِی برنامه های سازمان مدیریت پسماند در کاهش زباله تولید شده در شهر تهران و راهکارهای کاهش 

 شده است.دفن پسماند و راهکارهای کاهش هزینه ها در مدیریت پسماند بیان 

طبق مطالب ارایه شده در این مقاله می توان تنها هدف اصلی واساسی سازمان مدیریت پسماند را حفظ 

بهداشت محیط زیست و سالمت و بهداشت عمومی دانست و به طور کلی تمام اقدامات در جهت جلوگیری از 

 آلودگی سه عنصر اصلی یعنی آب، خاک و هوا می باشد.

 هاضم ،RDF، ، کمپوست، بیوگاز، شیرابهاندواژه های کلیدی: پسم
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 تحوالت مدیریتی مکانیزاسیون خدمات شهری

 ، محمد فیاضمصطفی قاضی زاده هاشمی

 مدیریت پسماند شهرداری تهرانسازمان 

 :چکیده

اقدامات شهرداری تهران در خصوص پروژه مکانیزاسیون خدمات شهری تهران گامی بی نظیر در مدیریت 

نوین شهری بشمار می آید که الگو و نمونه ای بزرگ در مسیر توسعه پایدار زندگی اجتماعی و رفاهی 

ساکنین است. آن چه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته مسیر تحوالت مدیریتی در مکانیزاسیون خدمات 

 شهری و دستاوردهای آن برای توسعه پایدار شهر تهران می باشد.

با توجه به دستاوردهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی می توان گفت مکانیزاسیون خدمات شهری 

مدل عملی و قابل قبول را داشته و اجرای این پروژه به عنوان خدمتی ماندگار و با هدف توانایی ارایه یک 

 جلب رضایتمندی شهروندان، چشم انداز روشنی در عرصه خدمات شهری پدیده آورده است.

 ، مدیریت شهری، مکانیزاسیون خدمات شهریمدیریت پسماند واژه های کلیدی:
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 شهرها میقد بافت در محله و یگیهمسا واحد خانه، مراتب سلسله لیتحل

 دانیم سر محله و دزفول شهر: یمورد مطالعه

 دهییچا یعل ،یجعفر میمر ،انیصفار امیپ

 :چکیده

 قراردادن مدنظر. است یسنت یها شهر گذشته به توجه یبوم یشهرساز قواعد و اصول نیتر مهم از یکی

 یها حوزه وجود و یمکان و یزمان یهمبستگ که است تیاهم حائز منظر نیا از مدرن ماقبل یها شهر

 به یشهرساز مکاتب توجه. شود یم نیساکن یبرا یاجتماع تیهو و یمکان تعلق حس جادیا باعث مشخص

. است یارزشمند یها آموزه یدارا یسنت یشهرساز یالگو که است آن انگریب ها، یژگیو و اصول نیا

 نیا. رندیگ قرار استفاده مورد مجددا د،یجد یها کالبد در ها آن انتقال و اصول نیا حفظ با توان یم نیهمچن

 مشاهدات و یا کتابخانه طالعاتم از استفاده با و یمورد -یخیتار -یریتفس قیتحق روش از استفاده با مقاله

 که مذکور محله و دزفول شهر. پردازد یم دانیسرم محله و دزفول شهرستان یابیارز و لیتحل به یدانیم

 یمبان به یابیدست و محله و یگیهمسا واحد خانه، مراتب سلسله لیتحل یبرا هستند یخیتار سبقه یدارا

 به استناد با موجود وضع یبررس و لیتحل  جهت در اضرح قیتحق. اند شده انتخاب ها آن یریگ شکل ینظر

 نحوه جهت در ییها حل راه موضوع، تیاهم ساختن آشکار ضمن دارد یسع ،یبوم یساز شهر مکاتب

 .دینما ارائه آن یسنت یها بافت و شهر با مناسب برخورد

 دانیسرم ،دزفول ،مراتب سلسله ،یبوم یشهرساز شهر،کلید واژه: 
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 همراه به مترو خطوط در یانرژ رهیذخ یها ستمیس یبررس

 مهرآرا میمر-یواحد-یزمان-مهرآرا محمدرضا-پرهازه

 :چکیده

 ترمز از حاصله یانرژ یساز رهیذخ تیاهم و تهران مترو یقطارها توسط برق یانرژ ادیز مصرف به هتوج با

. است شده پرداخته مترو یقطارها در(ESS) یانرژ رهیذخ یها ستمیس انواع یبررس به قطارها، نیا کینامید

 قرار لیتحل و محاسبه مورد تهران مترو کی خط یقطارها کینامید ترمز از یدیتول یانرژ مقدار نرویا از

 همراه به تهران مترو 4 و 7 خطوط یبرا خازن سوپر توسط یانرژ رهیذخ ستمیس از استفاده شنهادیپ و گرفته

 .است شده ارائه آن لیتحل و یاقتصاد یابیارز

 یانرژ رهیذخ یها ستمیس ،خازن سوپر ،کینامید ترمزکلید واژه: 
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 فرسوده یها بافت یسامانده جهت کیاستراتژ یزیر برنامه

 موحد ینیحس جالل دیس-یفعل محمد-یلرستان اکبر

 :چکیده

 مطالعات مرحله دو در قیتحق نیا. شدبا یم یلیتحل-یفیتوص روش با  و یکاربرد نوع از حاضر قیتحق

 اطالعات از استفاده با قیتحق ینظر یمبان اول مرحله در. است دهیرس انجام به یدانیم و یا کتابخانه

 مصاحبه، انجام و پرسشنامه لیتکم و یدانیم یها روش از استفاده با سپس و دیگرد یگردآور یا کتابخانه

 در. گرفت قرار لیتحل هیتجز مورد SPSS افزار نرم از استفاده با که دیگرد یگردآور ازین مورد یها داده

 و عتیموق به توجه با. دیگرد ازین مورد یها نقشه دیتول به اقدام موجود یها نقشه از استفاده با بعد مرحله

 ینوساز و یبهساز نهیزم در... و ها زاده امام وجود معصومه، حضرت حرم ، شهر مرکز ، بازار به یدسترس

 داریپا و متوازن توسعه جهت در ییباال  یریپذ هیتوج از یاقتصاد و یشهرساز لحاظ به فرسوده یها افتب

 و یحفاظت ای کی درجه بخش دو به محله نیا ،یسامانده جهت راستا نیا در باشد، یم برخوردار قم یشهر

 دیگرد میتقس دو درجه

 مسجد ،یسامانده ،کیاستراتژ یزیر برنامه ،فرسوده بافتکلید واژه: 
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 یشهر داریپا توسعه و ستیز طیحم

 محمدزاده یعل ،یاریز اله کرامت

 :چکیده

. گرفت قرار افتهی توسعه یکشورها یها استیس تیواول در داریپا یشهرها مدرن، یایدن مشکالت شیافزا با

 مشکالت حل جهت در ها استیس نیا یاجرا یپ در اکنون هم زین رانیا مانند توسعه حال در یکشورها

 توسعه موضوع. هستند یاقتصاد یامدهایپ گرفتن نظر در با و یطیمح ستیز ،یاجتماع ،یفرهنگ مختلف

 یموضوع شود، شهر یداریپا به منجر که یستیز طیمح اما ست،ین یدیجد موضوع ما کشور در یشهر داریپا

 طیمح گسترده یاجرا یها حل راه از یکی. باشد یم آن به توجه گرو در مربوطه یایمزا که است دیجد

 نیا در. باشد یم داریپا توسعه یها مؤلفه و استهایس قالب در آن لیتحل و فیتعر ،یشهر مطلوب ستیز

 یها مؤلفه است، شده نگارش یلیتحل و یفیتوص وهیش به و یا کتابخانه مطالعات و اداسن اساس بر که مقاله

 جهت داریپا توسعه یارهایمع از استفاده آن از هدف و یمعرف رانیا در ستیز طیمح با ارتباط در داریپا توسعه

 داریپا شهر هب افتنی دست جهت لذا. باشد یم کشورمان در داریپا یشهرها به شهرها لیتبد سمت به حرکت

 به یشهر تیریمد و شود، لیتبد داریپا توسعه یمل پژوهشکده به داریپا توسعه یمل تهیکم شود، یم شنهادیپ

 .کند حرکت یکپارچگی سمت

 داریپا شهر ،داریپا توسعه ،ستیز طیمحکلید واژه: 
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 اصفهان شهر یها پارک در یانرژ تیریمد

 یفرخان مهران ،ینامدار زهرا

 :چکیده

 با  نظرات و ها دگاهید هیکل در ،یلیفس یها سوخت از استفاده عیسر رشد ،یطیمح ستیز مخرب یاثرها

 تیوضع و ستیز طیمح با یرسازگا نیشتریب و یندگیآال زانیم نیکمتر که یعیگازطب از استفاده به انتقال

 کاهش یبرا مهم راهکار کی ریدپذیتجد یها یانرژ از استفاده نیهمچن. شود یم ارائه دارد، را یمیاقل

 یها یانرژ تیریمد یبررس به مقاله نیا در. است یطیمح ستیز یها یآلودگ و یلیفس یها سوخت مصرف

 یانرژ از ها ییروشنا یبرا اصفهان شهر یها پارک در. میپرداز یم اصفهان شهر یها پارک در ریدپذیتجد

 کردن گرم یبرا نیهمچن است، شده نصب چراغ هیپا هر یرو بر که کیفتوولتائ یها صفحه و یدیخورش

 یبرا نهیهز کاهش باعث که. است شده استفاده یدیخورش یها آبگرمکن از یبهداشت یها سیسرو آب

 .است دهیگرد ریپذ دیتجد یها یانرژ از استفاده و منطقه

 ستیز طیمح ،یلیفس منابع ،ریدپذیتجد یها یانرژکلید واژه: 
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 ساختمان تیریمد یتابلو با ستیز طیمح یها ندهیآال کاهش و یانرژ تیریمد

 یداود طهماسب

 :چکیده

 نیا از که شود یم مصرف کشور در مختلف های بخش در خام نفت بشکه ونیلیم 7524 معادل انهیسال

 انهیسال ما کشور در یانرژ مصرف ی سرانه. رسد یم مصرف به ساختمان مولد ریغ بخش در% 27 زان،یم

 کاهش% 75 انهیسال به دیبا 7252 سال تا ساله، 45 انداز چشم بر بنا که آن حال است شیافزا حال در% 4/2

 کاهش یبرا مؤثر یابزار عنوان به ساختمان یانرژ تیریمد سامانه مقاله، نیا در. مییآ نائل یانرژ مصرف

 کاهش -7 عمده هدف سه با سامانه نیا. است شده یمعرف آن اثرات زین و ها ساختمان در یانرژ مصرف

 ساختمان نیساکن و زاتیتجه یمنیا و حفاظت شیافزا -4تر سالم ستیز طیمح به دنیرس و یانرژ مصرف

 با سامانه نیا. شد ساخته و یطراح تالیجید یشهرها به لین یراستا در زاتیتجه سازی هوشمند -4 و ها

 سطح شیافزا و یرضروریغ مصارف حذف باعث شیسرما و شیگرما ،ییروشنا های ستمیس یهوشمندساز

 انیجر کنترل های ستمیس شامل ساختمان تیوضع بیتعق امکان جادیا با عالوه به. شود یم ساختمان رفاه

 یمنیا سطح ،یارتباط های دستگاه قیطر از ریدزدگ و قیحر اعالم ولتاژ، کنترل گاز، و برق و آب ینشت های

 بهره سازمان ساختمان در ستمیس نیا سازی ادهیپ جینتا نیهمچن مقاله نیا در. بخشد یم بهبود را ساختمان

 سازمان نیهم ی پروژه تحت مترمربع 44555 وسعت به ییفضا با بزرگ یدولت ساختمان ده و یانرژ وری

 مورد یطیمح ستیز و یاقتصاد لحاظ از آن اثرات و گزارش یانرژ یدرصد 45,2 کاهش درخشان جهینت با

 .است گرفته قرار یبررس

 زاتیتجه هوشمند کنترل ،ساختمان یانرژ تیریمد سامانهکلید واژه: 
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 زیتبر شهر گسلها میحر در ساز و ساخت گسترش مخاطرات یبررس

 ایاستادمحمودن رضایعل

 :چکیده

 و سمت و ساز و ساخت لحاظ از زیتبر شهر موجود تیوضع یبررس با تا است شده تالش پژوهش نیا در

 که زیتبر گسل اطراف یها سازه یبرا یفعل طیشرا در موجود مخاطرات زانیم ، شهر یکالبد گسترش یسو

 یبناها یمعرف به و داده نشان باشد یم کشور پرمخاطره و فعال یگسلها جمله از کارشناسان اکثر گفته به

 یساز منیا لزوم و کرده یمعرف را انتقال و ییجابجا یها تیاولو و پرداخته یبحران مواقع یبرا یاتیح و مهم

 .پردازد یم موضوع نیا یبرا یشنهاداتیپ ارائه به و شود یم متذکر را موجود یها سازه ریسا یساز مقاوم و

 زلزله ،گسل میحر ،یاصول ریغ ساز و ساخت ،زیتبر گسلکلید واژه: 
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 آن با مقابله راهکار و ها بیآس ت،یجمع مازدحا بحران

 یوارع مهرداد ،یزآبادید یاسالم یمهد

 :چکیده

 کالنشهرها پنهان بایتقر و مهم یبحرانها از یکی عنوان به تیجمع حاضر،ازدحام قرن یکنون یشهرها در

 و شود ینم گرفته نظر در موثر صورت به نوعا شهر اداره یکل یستهاایس و یزیر برنامه نظام در که بوده

 جامعه بافت ی،ناهمگون ینینش هیحاش و ینینش آلونک لیقب از شهرها یاصل و قیعم معضالت شهیر

. دیگرد خواهد....  و ییگرا ،مصرف یروان و یجسم مشکالت بروز ، یاجتماع خدمات ارائه یی،نارسایشهر

 کرده جادیا شهرها امور اداره در را یادیز مشکالت توسعه، حال در یکشورها در ژهیو هب شهرها عیسر توسعه

 یآلودگ ت،یجمع تراکم.  است کرده خود ریدرگ را ها دولت که باشد یم یا عمده معضالت از یکی خود نیا و

 از یاریبس و یکیتراف ،یشهر فرسوده یها بافت ،یمسکون یواحدها نامساعد تیوضع هوا، حد از شیب

 و عجوالنه اقدامات. خورند یم چشم به توسعه حال در یشهرها غالب در که هستند یعوامل گرید مشکالت

 و جامع نیمواز و اصول به نبودن یمتک علت به دیآ یم عمل به مشکالت نیا رفع یبرا که یمدت کوتاه بعضاً

. سازد یم فراهم را آشفته تیعوض نیا شتریب وخامت موجبات کالن، یها استیس با یهماهنگ عدم و یمنطق

 و قیعم ر طو به را آنها دیبا بلکه شد نخواهد حل ینیچن نیا یها حل راه با مشکالت نیا که ستین یدیترد

 صورت یشتریب توجه یزیر برنامه به نسبت که نیا مگر شد نخواهد یعمل مهم نیا و کرد یبررس قیدق

 تیجمع یبارگذار به توجه همچون ییراهکارها ارائه ،به موضوع ابعاد یبررس به تیعنا با مقاله نیا در. ردیپذ

 سکونت برتر وهیش عنوان به ینینش شهر فرهنگ جی،ترو شهرها یتیریمد و یطیمح توان با متناسب تیفعال و

 برخورد ،لزومییفضا یتنگناها با مقابله جهت در یشهرساز و مسکن وزارت یها استیس از ،استفاده

 مورد و پرداخته ازدحام بحران حل با ارتباط در یشهر یاجتماع ریغ و یاجتماع یبهایآس  مسائل با یستمیس

 که، است روشن همه یبرا یشهر یزندگ از فرد هر اتیتجرب به توجه با. است قرارگرفته بحث و یبررس

 نینهمچ و بوده نادرست  موارد یبرخ در که ییها یگذار استیس لیدل به که است یبحران شهرها در ازدحام

 در یزندگ هیاول امکانات کمبود نیهمچن و شودیم  منتقل مردم به  رسانه قیطر از عموما که یفرهنگ ریتاث

 به آنکه حال شودیم یمعرف مردم ریسا به آرمانشهر کی مانند به بزرگ یها شهر.است آمده وجود به  روستاها

 هوا یآلودگ ک،یتراف همچون یمتعدد مشکالت با شهرها نگونهیا در مردم تیجمع افزون روز ازدحام لیدل

 یبرخ منشا سر خود که یفرهنگ اختالط نیهمچن و یحیوتفر یرفاه واماکن مسکن یبرا یناکاف ی،فضا
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 یروان و یروح مشکالت که مشکل نیمهمتر انیپا ،در هستند مواجه است طالق همچون مهم مشکالت

 یرهایمس کردن هموار قیطر از یجد صورت به دیبا نیبنابرا. کندیم افراد متوجه را بیآس نیشتریب است

 یبرا یریتداب و  روستاها و ها شهر ریسا در امکانات اوردن ،فراهم  یفرهنگ ی،آموزشها معکوس مهاجرت

 مقابله بحران نیا با انبوه تیجمع نیا رشیپذ یبرا  بالقوه امکانات از واستفاده بزرگ یشهرها یساز آماده

 .نمود

 فرهنگ، بحران ،تیمعج ازدحامکلید واژه: 
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 خرد یمبنا بر "یسپار جمع" سامانه یساز ادهیپ و یطراح

 انیونسی ونسی

 :چکیده

 "یسپار جمع" سامانه یساز ادهیپ و یطراح" راه نقشه و یلیتفص ندیفرآ شامل  یاختراع یکاربرد طرح نیا

 یها طیمح و ها یشهردار ییشهردار یفضا لیتبد منظور به " یشهر تیریمد در یجمع خرد یمبنا بر

 انیمشتر به کاال و خدمات عیسر عرضه ییتوانا و باال یده پاسخ تیقابل و انعطاف با ییفضاها به کار و کسب

 نینو و روز به یفناور از استفاده با( Agile Environment) چابک طیمح به یشهردار لیتبد و یشهردار

 که است یروش یمعنا به( Crowd sourcing) یسپار جمع.   باشد یم( Crowdsourcing) یسپار جمع

 کی به اکنون هم شد، یم انجام مانکاریپ ای و کارمند کی توسط یسنت طیشرا در که یتیفعال انجام آن، یط

 در امر نیا. شود یم سپرده یعموم اخوانفر صورت به افراد، از یبزرگ عموما و ناشناخته شبکه ای جمع

 صورت نیا ریغ در و بود خواهد یمشارکت دیتول قالب در باشد، شده فیتعر یهمکار کی عنوان به کهیصورت

 است طور  نیهم زین اغلب که افتد یم اتفاق یانفراد تیفعال شکل به

 انسان انشیرا ،یسپار جمع بر یمبتن یشهردار سازمانکلید واژه: 
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 :یشهر فرسوده یها بافت ینوساز و یبهساز یبرا نیزم دوباره میتنظ کردیرو یریبکارگ

 یجنوب کره سئول تجربه

 ارباب پارسا

 :چکیده

 فرسوده یها بافت ینوساز و یبهساز نهیزم رد ییباال لیپتانس از ت،یماه لیدل به نیزم دوباره میتنظ کردیرو

 توان از یریگ بهره ت،یموفق نیتضم یبرا تر مناسب یمال بستر ساختن فراهم که است برخوردار یشهر

 یعموم یها یکاربر به یسهم اختصاص کنار در منظم یشکل قالب در نیزم قطعات بیترک ،یمحل تیریمد

 نیبزرگتر از یکی گواه سئول،. رود یم شمار به آن عمده ابعاد از نیساکن مشارکت و یتوانمندساز تینها در و

 یرسم ریغ یمسکون واحد هزار 755 حدود آن قالب در که است جهان در یمسکون مجدد توسعه یها برنامه

 بستر ساختن فراهم. اند گرفته قرار ینوساز مورد ن،یزم دوباره میتنظ کردیرو تیمحور با استاندارد ریز و

 ساکنان، به التیتسه گرید و ساز و ساخت یها وام ارائه دولت، یسو از نیزم سخاوتمندانه یاگذارو ،یقانون

 ،یساختمان تراکم و قطعات قیتلف ثیح از طرح اسیمق شیافزا ن،یزم صاحبان و ساکنان انجمن لیتشک

 ییحورهام جمله از( شده دهیبرگز ینواح نظر از) پروژه حجم کاهش زین و یساز یخصوص سمت به حرکت

 .اند گرفته قرار توجه مورد شده، اتخاذ کردیرو شتریب تیموفق نهیزم در که است

 سئول ،ینوساز و یبهساز ،نیزم دوباره میتنظ کردیروکلید واژه: 
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 داریپا توسعه و یبوم یتکنولوژ

 یخیش حجت ،یمحمد انور

 :چکیده

 یکیمکان ابزار بر یمتک یتفکر لیدل نیهم به کند یشترمیب دیتول به را انسان افزون روز ازین تیجمع رشد

 طیشرا به توجه بدون که است یشهرساز و یمعمار از ینوع گسترش آن یامدهایپ از یکی که گرفته شکل

 یب نیهم. دهد یم ارائه را ساز و ساخت از ییالگو منطقه کی بر حاکم یاجتماع و یسنت ، یفرهنگ ، یعیطب

 کدستی و  یفضا اتیفیک و تیهو رفتن نیب از کم کم و طیمح بر سوء اثرات باعث یمحل طیشرا به یتوجه

 و اشتراک عامل ، یمعمار خیتار یعبارت به گذشته. است شده مختلف یها بوم یشهرساز و یمعمار شدن

 تواند یم خیتار نیهم و است بوده یخیتار مختلف یها دوران در مختلف یها بوم یمعمار یبستگهم

 که است نیا کرد درک توان یم داریپا  فیتعر از انچه. باشد آن رفته دست از یها یژگیو و یمعمار ساز نهیزم

 پژوهش نیا.  دیبخش بهبود را آن بتوان و حفظ هیناح کی یاجتماع و یطیمح ،یاقتصاد یها مشخصه بتوان

 روش باشد یم داریپا ی توسعه جهت در آن گسترش یبرا یبوم یلوژ تکنو یها لیپتانس شناخت دنبال به

. . آنهاست لیتحل و متون مرور ،ای کتابخانه مطالعات بر یمبتن پژوهش نیا در شده کارگرفته به قیتحق

 داریپا توسعه ریتاث به سپس آن یها هحوز و یبوم یتکنلوژ فیتعر کردن مشخص با نخست مقاله نیدرا

 با همسو  که است یها شاخصه یدار یبوم یتکنولوژ که است آن انگریب جینتا است شده پرداخته برآنها

 دیوبا باشد تواند یدارمیپا توسعه  و نهیزم جادیا در یاصل عناصر از یکی عنوان به و است داریپا توسعه اهداف

 .گردد توجه مقاله نیدرا شده ذکر موارد به

 داریپا توسعه ،یبوم یتکنولوژ ،بومکلید واژه: 
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 (ع) رضا امام مطهر حرم اطراف فرسوده بافت یمال نیتام یها وهیش

 یجنت نایم

 :چکیده

 نیتام یچگونگ داشت توجه آن به دیبا  پروژه هر یرااج یبرا یزیر برنامه در که یمسائل نیمهمتر از یکی

 ازین به توجه با ینوساز و یبهساز طرح یاجرا یبرا کالن یهایریگ میتصم و یاستگذاریس. است پروژه یمال

 در مشهد یمرکز بافت تجربه انتقال. دارد نهیزم نیا در جانبه همه یهایبررس به ازین یمال منابع به گسترده

 یمال منابع نیتام یبرا یمختلف یروشها.  باشد راهگشا زین فرسوده یبافتها ریسا یبرا واندت یم نهیزم نیا

 یبافتها ریسا و یمل میعظ طرح نیا یبرا را الزم ییکارا روشها نیا همه اما دارد وجود ها پروژه یبرا

 استفاده تاکنون که ییازروشها استفاده یچگونگ و استفاده قابل مختلف یروشها یبررس. ندارد  کشور فرسوده

 هیکل است شده یسع مقاله نیا در. طلبد یم را یکامل یهایبررس که است یموضوعات از یکی  است نشده

 در. ردیگ قرار یابیارز و یبررس مورد آنها یریکارگ به یچگونگ و یمال نیتام جهت شده تجربه یراهکارها

 استفاده تیقابل یچگونگ و است شده یآور جمع لفمخت منابع از یمال نیتام یروشها یتمام ابتدا مقاله نیا

 شده ارائه روش هر خصوص در زین ثامن فرسوده بافت تجارب و است گرفته قرار یبررس و بحث مورد آنها

 امالک دیخر یکارگزار و مشخص بازده یدارا یها پروژه یاجرا جهت گذار هیسرما جذب وهیش. است

 عدم به توجه با مختلف یروشها انیم از. باشد یم موفق یشهارو از یکی طرح یمجر توسط پروژه محدوده

 بازار در تورم نرخ بودن باالتر لیدل به نیهمچن و جامعه امروز  طیشرا و یدولت اعتبارات و بودجه اختصاص

 تیماه با مشارکت اوراق روش گفت توان یم مشارکت اوراق یها کوپن پرداخت قابل سود نرخ از مسکن

 یسازگار ها پروژه تملک بحث در بخصوص(  مشابه یها طرح در ضعف و شدت با لبتها) ییطرحها نیچن

 پروژه سهامدار روش. کند یم فراهم طرح در گذاران هیسرما به ها پروژه یمعرف یبرا را نهیزم و دارد یشتریب

 راتییتغ عدم و یرسان اطالع.  شود گرفته بکار طرح در تواند یم که است ییروشها از زین نیمالک مشارکت و

 و طرح با یخصوص بخش یهمکار یبرا یساز نانیاطم و یمال نیتام در که است ینکات جمله از طرح در

 .است موثر آن یاجتماع تبعات کاهش

 هپروژ سهامدار ،یمتر فروش ،مشارکت اوراق ،منابع نیتامکلید واژه: 
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 یشهروند برمشارکت دیتاک با تهران یشهر فرسوده یبافتها ینوساز

 ینوروز مهیفه

 :چکیده

 یچالش عنوان به اند آورده بوجود که یمتعدد مشکالت و ادیز حجم لیدل به یشهر فرسوده یها بافت امروزه

 تیریمد که شود یم دیتشد یزمان مشکالت نیا. اند شده مطرح رکشو در یشهر داریپا توسعه راه در یاساس

 گونه نیا در موجود یها فرصت رفتن دست از و دهایتهد شیافزا باعث تیریمد سوء ای یتوجه یب با یشهر

 ه،یته ندیفرآ در مردم یواقع فعال مشارکت که دهد یم نشان کشور در یبهساز تجارب. گردد یم ها بافت

 و ییفضا آثار که یطور هی است بوده ها طرح نگونهیا لیآش پاشنه و مفقوده حلقه ارتنظ و اجرا ب،یتصو

 که ستین یدیترد چگونهیه یجا گرید نیبنابرا اند گذاشته یجا به را یجبران رقابلیغ و نامطلوب یاجتماع

. فعال و ایپو یتصاداق نظر از و داریپا یاجتماع نظر از افته،ی سازمان ،یکالبد نظر از یا محله به دنیرس یبرا

 و آموزش و یمحل ینهادها و اجتماعات تیتقو و یاجتماع و یساز تیظرف قیطر از نیساکن مشارکت

 اتابک محله فرسوده بافت تیوضع شناخت پژوهش هدف. است ریناپذ اجتناب و یضرور یامر یرسان اطالع

 ابتدا مرتبط یها سازمان از طالعاتا یآور جمع با منظور نیبد بود آن ینوساز جهت مناسب راهکار و تهران

 بافت نیساکن با مصاحبه ،ینیع مشاهده رینظ یدانیم مطالعات قیطر از سپس و شد یبررس محله وضع

 لیدل به که دهد یم نشان پژوهش یها افتهی. شد پرداخته یمشارکت ینوساز یسنج امکان به محله فرسوده

 باال نیمعتمد و گانیهمسا به اعتماد زانیم محله نیکنسا نیب در خاطر تعلق و یا محله تیهو یها مؤلفه

 قدمت لیدل به نیهمچن و دارد وجود محل نیساکن نیب در یریپذ مشارکت جهت یمناسب لیپتانس و بوده

 است بوده مطرح محل نیساکن نیب در همواره محله نیا حفظ و ینگهدار محله نیا بودن یخیتار و داشتن

 مطرح محله فرسوده بافت ینوساز در مردم مشارکت و اعتماد جلب در یازیامت انعنو به تواند یم امر نیا که

 ینهادها جادیا و نیساکن به یرسان اطالع و آموزش ضرورت یریپذ مشارکت یباال لیپتانس به توجه با. باشد

 ییراهکارها پژوهش انیپا در راستا نیا در. رسد یم نظر به یضرور نیساکن مشارکت جلب یبرا یمحل

 .شد شنهادیپ

 تهران ،اتابک محله ،مشارکت ،ینوساز ،فرسوده بافتکلید واژه: 
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 تهران شهر یطیمح ستیز منابع دیتهد ای حفظ در یساختمان مصالح از استفاده گاهیجا

 آجر: یمورد نمونه یبررس

 یمشار محمد ،اله پورفتح مائده

 :چکیده

 و هیرویب استفاده است؛ مانده ادگاری به انسان یبرا دور انیسال از که است ارزشمند ینهایگنج ب یعیطب منابع

 از یکی خاک انیم نیا در. کند جادیا ستیز طیمح یبرا یبازگشت قابل ریغ اثرات تواند یم آن از نادرست

 از یکی. است یضرور اتیح ادامه یبرا عناصر ریسا مانند آن حفظ در مراقبت که است یارزشمند عناصر

 داشته یموثر نقش ستیز طیمح بیتخر و خاک منابع رفتن دست از ای حفظ در تواند یم که ییها حوزه

 ساخته یساختمان مصالح نیپرکاربردتر و نیتریمیقد از یکی یبررس به مقاله نیا در. است یمعمار حوزه باشد،

 تهران شهر ستیز طیمح بر آن ریتاث و خاک منابع ینابود ای حفظ در آن نقش و آجر یعنی خاک، از شده

 بر موجبات تواندیم ، است یمعمار در بخش تیهو یوعنصر ما گذشتگان از یراثیم نکهیا با آجر. میپردازیم

 .کند فراهم خاک یاصول ریغ و هیرویب شتبردا قیطر از را ستیطزیمح زدن هم

 ستیز طیمح یآلودگ ،تهران شهر ،یعیطب منابع ،آجرکلید واژه: 
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 منظر بهبود بر دیتاک با یشهرساز نهیبه مصارف در شده یآور جمع یسطح یآبها از استفاده

 در واقع) آرا جهان ابانیخ در شده یآور جمع یسطح یآبها: پژوهش یمورد نمونه یرشه

 (تهران یشهردار 1 منطقه

 ینظر فرهاد

 :چکیده

 منابع تیمحدود و... (  و سبز یفضا یاریآب – شرب آب) آب مصرف شیافزا زانیم به توجه با حاضر حال در

 در آب منابع تیریمد مقوله...(  و قنوات – ینیرزمیز آب منابع -سدها شتپ در شده رهیذخ یآب منابع) آب

 مبحث نیا در.  است آب از نهیبه استفاده مبحث نیا یها رشاخهیز از یکی.  است مطرح کشورها، یتمام

 در متعدد یروشها از استفاده ، آن فرهنگ جیترو و آموزش و ییجو صرفه همچون یمهم مسائل صرفنظراز

 زاتیتجه و شبکه عملکرد تیفیک بهبود و اصالح ،یاریآب یها روش رییتغ مانند آب منابع ییجو صرفه جهت

 ، هیتصف اتیعمل از پس ها پساب و ها هرزآب از مجدد استفاده و آب مصرف و انتقال ،یساز رهیذخ به مربوط

.  است تهران شهر یسطح یآبها موجود اناتیجر از نهیبه استفاده آن و دارد وجود مهم اریبس مقوله کی

 از شده ریسراز یآبها روان زین یبرخ و قنوات و ینیرزمیز آب منابع از آمده بوجود اناتیجر نیا از یبرخ

 بیش جهت که تهران شهر در. است دیشد یها یبارندگ از پس یالبیس یآبها روان و شهر باالدست مناطق

 روان کامل انتقال بر شهر امور اداره انیتولم استیس گذشته در ، است جنوب به شمال سمت از نیزم یعیطب

 جنوب ارتفاع کم و پست یها دشت در آن یرهاساز و دست نییپا مناطق به شهر یسطح یآبها و ها آب

 انباشته و دیزا مواد و ها زباله انتقال.  است آشکار یخوب به امر نیا نامطلوب اثرات امروزه.  است بوده تهران

 یاستگذاریس نیا.  است گزارده منطقه یبهداشت تیوضع بر ینامطلوب اثرات رانته جنوب مناطق در آن شدن

 ، مردم یاجتماع یزندگ تیفیک افت و یشهر مناظر بیتخر و یطیمح ستیز نامطلوب اثرات بر عالوه ،

 یآبها یآور جمع متعدد یکانالها ساخت و یطراح ، مطالعه جهت در یرضروریغ یها نهیهز صرف باعث

 یها نهیهز کانالها، انتقال توان شیافزا و موجود یزهکش شبکه طرح در یبازنگر و مجدد عاتمطال ، یسطح

 بردن نیب از اد،یز وقت صرف ،یشهر یرساختارهایز گرید به یاحتمال یها بیآس و مجدد بیتخر به مربوط

 ییراهکارها ارائه لذا.  گردد یم شبکه راتیتعم و ینگهدار به مربوط یها نهیهز شیافزا و یشهر یمایس

 نیا در شهر امور اداره انیمتول یزیر برنامه رئوس از شهر مختلف درنقاط یسطح یآبها از استفاده جهت

 یباسازیز در تواند یم آن تیکم و تیفیک به توجه با یسطح یآبها از استفاده ، مثال بعنوان.  است حوزه
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 نیهمچن و ییایپو جادیا شهر، یهوا فیتلط شهر، سطح یاهیگ پوشش تیکم و تیفیک شیافزا ،یشهر منظر

 منابع مصرف در ییجو صرفه ، آب حضور از یناش یروان اثرات نیهمچن و یکیزیف خواص علت به آرامش

 سطح تمام در آب جذب امکان یگذار استیس نیا در نکهیا ضمن. باشد داشته...  و ینیرزمیز یآبها موجود

 گزارش نیا در.  کند یم کمک ینیرزمیز یآبها منابع نزایم شیافزا به خود نیا و گردد یم فراهم شهر

 نهیگز و یبررس هکتار 44 یبیتقر مساحت با آرا جهان ابانیخ یکل زیآبر حوزه در موضوع نیا ، یمطالعات

 و یفن مالحظات تیرعا با انیپا در.  است شده شنهادیپ یسطح یآبها از نهیبه استفاده جهت ییها

 و شهر داریپا توسعه همچون ییها مقوله و یاجتماع ،یطیمح ستیز یها جنبه به توجه با و یشهرساز

 یآور جمع و تیهدا طرح محترم یمجر و منطقه یشهردار اهداف و هایاستگذاریس به توجه با نیهمچن

 . است دهیگرد ارائه یشنهادیپ یطرحها و یمعرف برتر نهیگز ، تهران یسطح یآبها

 یطراح یسطح یآبها یورآ جمع، یشهرساز، یسطح یآبهاکلید واژه: 
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 یشهر یها رواناب یآور جمع در BMPو LID یقیتلف یها روش از استفاده

 سیآتالنت روش یمورد مطالعه

 اتیب رضایعل ،آراء آرمان

 :چکیده

 کاهش موجب ،یشهر ینواح به یعیطب نخورده دست و ریبا مناطق یکاربر رییتغ و ینینش شهر توسعه امروزه

 به منجر امر نیا و است شده ها رواناب انیجر شدت و حجم شیافزا جهینت در و یبارندگ از یناش یآبها نفوذ

 یشهر زیآبر یها حوضه دست نییپا در یتجمع یندگیآال بار شیافزا و ادیز شیفرسا با مکرر یها البیس

 تیکم و تیفیک ثیح از روانابها تیریمد بحث در آن اشاعه و داریپا توسعه مفهوم گسترش.   است شده

 و BMP(  )  یتیریمد نهیبه یها روش سمت به( یا سازه ساختار به اتکا) یسنت یکردهایرو رییتغ به ،منجر

 روش و LID جیرا یکهایتکن از یکی.   است شده  LID)  (یجانب اثرات حداقل با یا توسعه یها روش

BMP یها حوضچه و نفوذ یها ترانشه از استفاده بیترت به آن رهیذخ و رواناب شدت کاهش منظور به 

 واقع در که سیآتالنت شرکت روش تا شده یسع قیتحق نیا در.   باشد یم خشک یچاهها و یرینفوذپذ

 ردیگ قرار یبررس مورد کامل بطور آن بیمعا و ایمزا و یمعرف باشد، یم الذکر فوق کیتکن دو از یبیترک

 LID، BMP ،سیآتالنت ،روانابکلید واژه: 



  444 یشهر ستیز طیمح یداریپا

 عامل ریغ پدافند اصول به توجه با یشهر یها بافت ینوساز و یبهساز ،یبازساز ضرورت

 یجعفر میمر ،انیصفار امیپ

 :چکیده

 لیدل به و گرفته شکل یفرهنگ و یاجتماع -یاقتصاد لیدال به شهرها یمیقد یها بافت از یاریبس

 در بشر یامروز یازهاین رییتغ. است داده دست از را خود تیهو جیتدر به دیجد فرهنگ با نادرست یختگیآم

 و بناها از یبرخ شدن متروکه باعت کردیرو نیا. است شده ها یکاربر از یبرخ رفتن کنار باعث شهرها

 ینم یسرزندگ یدارا گذشته مانند کالبد، یفرسودگ لیدل به زین گرید یبرخ. است دهیگرد یشهر یفضاها

. دان برده ینابود به رو یکالبد یفرسودگ و یقبل یکاربر رفتن دست از لیدل به زین یبرخ تینها در و باشند

 و ینوساز ،یبازساز لیقب از یمتفاوت اقدامات ایپو یفضاها به ها بافت لیقب نیا بازگرداندن یبرا انیم نیا در

 یدارا نظر مورد هدف و فضا ای بنا به وارده بیآس به بسته زین کدام هر که رد؛یگ یم صورت آنها در یبهساز

 ها شهر در یزندگ تیفیک ارتقا دنبال به تاینها اقدامات نیا همه. هستند متفاوت برخورد نحوه و ها عملکرد

 یمبان در آنها، با مواجهه یبرا یداتیتمه جنگ و زلزله مانند یاحتمال حوادث بروز صورت در اما باشند؛ یم

 جهت رانهیگ شیپ اقدامات از یسر کی شامل که عامل ریغ پدافند. شود ینم افتی اقدامات نیا ینظر

 تمام توجه مورد امروزه کنند؛ یم یزندگ آنها در که یمردمان جان و یشهر یفضاها ها، بافت از تیحما

 ییباال سطح در ینظام قدرت لحاظ از که ییآنها یحت و افتهی توسعه یکشورها ژهیبو جهان یکشورها

 - یفیتوص روش از استفاده با بوده یا کتابخانه مطالعات حاصل که حاضر قیتحق. است گرفته قرار هستند،

 و تیاهم پردازد، یم فرسوده یها بافت ینوساز و یبهساز ،یبازساز یمبان و اصول یبررس به یریتفس

 به توجه با کند یم شنهادیپ تینها در و کند؛ یم انیب شهرها در را عامل ریغ پدافند اصول تیرعا ضرورت

 و یبهساز ،یبازساز اند؛ فراوان اریبس شهرها، قدمت لیدل به کشور در یشهر فرسوده یها بافت نکهیا

 و بایز یفضاها جادیا بر عالوه تا ردیگ صورت عامل ریغ پدافند اصول به توجه با ها بنا و فضاها نیا ینوساز

 در یقاتیتحق یها طرح ستیبا یم که کند یم نشان خاطر نیهمچن. شود تیرعا زین آنها یمنیا و تیامن ا،یپو

 عامل ریغ پدافند اصول اساس بر ینوساز و یبهساز ،یبازساز اصول ینظر یمبان نییتب و نیتدو جهت

 .شود فیتعر

 املع ریغ پدافند ،ینوساز ،یبهساز ،یبازساز ،یشهر یفضاهاکلید واژه: 
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 یخیتار - یفرهنگ یها بافت در کپارچهی ینیبازآفر و حفاظت یمفهوم چارچوب نیتدو

 یحناچ روزیپ ،نژاد یفدائ هیسم

 :چکیده

 ر،یاخ دهه دو در «کپارچهی ینیبازآفر و حفاظت» یها برنامه و ها استیس یبررس و شناخت ضمن مقاله نیا

 به پردازد؛ یم ،یالملل نیب مراجع و مجامع یسو از منتشره مدارک و اسناد نهیآئ در کردیرو نیا یمعرف به

 و حفاظت  حوزه در شده نیتدو یها برنامه و  ها استیس م،یمفاه از یاریبس بازتاب توان یم یعبارت

 به آن جهینت که یا گونه به نمود، جستجو یالملل نیب و یرسم اسناد میتنظ نحوه و محتوا در را ینیبازآفر

 مواجهه در غالب کردیرو عنوان به «کپارچهی ینیبازآفر و حفاظت» یمفهوم وبچارچ نیتدو و یواکاو دنبال

 ینیبازآفر و حفاظت» یمفهوم چارچوب یمبنا بر. است بوده ریاخ دهه دو در یخیتار - یفرهنگ یها بافت با

 در ،«ینسب ارزش» و «یکپارچگی» ،«اصالت» یارهایرمعیز ریتاث تحت مکان «یبرجستگ» اریمع  «کپارچهی

 ،یکیزیف ینیبازآفر یارهایرمعیز ریتاث تحت «یاقتصاد یسرزندگ» اریمع گر،ید یطرف از و آن یحفاظت جهو

 توجه مورد «کپارچهی ینیبازآفر و حفاظت» چارچوب یا توسعه وجه در  ،یاجتماع – یفرهنگ و یکارکرد

 و ییهمگرا جادیا در بغال  استیس عنوان به «مبنا حفاظت ینیبازآفر» استیس عالوه، به. رندیگ یم قرار

 دهه دو در یخیتار -یفرهنگ یها بافت در  «کپارچهی ینیبازآفر و حفاظت» یها برنامه و اهداف انیم تعادل

 .شد خواهد داده لیتحو ید یس صورت به اثر اصل. است شده شناخته تیرسم به ریاخ

 یاقتصاد یسرزندگ ،یستگبرج ،ینیبازآفر ،حفاظتکلید واژه: 
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مسیریابی وسایط وسایط نقلیه و تعیین تعداد ماشین های جمع آوری پسماند با استفاده از یک 

 روش فرا ابتکاری

 مصطفی قاضی زاده هاشمی

 چکیده:

عدد صحیح از مساله مسیر یابی وسایط نقلیه حمل و برگشتی با  -طیدر این مقاله یک مدل برنامه ریزی خ

ارایه می شود. در این مدل یک ناوگان ثابت غیر یکنواخت با   (cvrpbtw)پنجره زمانی و ظرفیت پسماند 

تعداد ثابتی از هر نوع ماشین با هزینه و ظرفیت های متفاوت برای هر یک در اختیار قرار دراد. هدف کلی 

ردن هزینه ناوگان گل مسافت سفرها و یا مدت زمان آن است . مدل پیشنهادی قادر است مسیر کمینه ک

هایی با حداقل تعداد وسیله نقلیه حداقل ظرفیت بیکار و حداقل زمان به کارگیری آنها برای سرویس دهی به 

مبتنی بر بازپرداخت کل مشتریان )گره ها( ایجاد نماید برای حل مدل ارایه شده یک الگوریتم فراابتکاری 

پیشنهاد می شود که جواب های خوبی در مدت زمان مناسب ایجاد می کند  (HAS)شبیه سازی شده 

تعدادی از مسائل آزمایشی در ابعاد کوچک و بزرگ حل و سپس نتایج محاسباتی آن ارایه می شود در خاتمه 

پایلوت از شهر تهران مورد بررسی  عملکرد الگوریتم پیشنهادی در صنعت جمع آوری پسماند در یک ناحیه

 قرار می گیرد.

 ، بازپخت شبیه سازی شده، مدیریت پسماند، پنجره زمانی، حمل برگشتیمساله مسیریابی وسیله نقلیه واژه های کلیدی:
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حاصل از صنایع مبلمان استان تهران به عنوان ماده  MDFبررسی امکان بازیافت پسماندهای 

 اولیه در تولید مجدد این محصول

 مرادی کیا سعید ،محمد فیاض

 چکیده:

گاه های تولید مبلمان استان تهران در تولید حاصل از کار MDFدر این تحقیق امکان بازیافت پسماندهای 

بدون  MDFبا روکش اچ پی ال و  MDFمجدد این محصول پانلی مورد بررسی قرار گرفت نوع پسماند 

روکش و نیز درصد اختالط الیاف پسماند با الیاف بکر کارخانه صنایع چوب خزر به عنوان عوامل متغیر این 

خت نمونه های آزمونی در شرایط آزمایشگاهی خواص فیزیکی و تحقیق در نظر گرفته شدند. پس از سا

اندازه گیری شدند با توجه به نتایج می توان به  DINو  ISOمکانیکی آنها مطابق استاندارد های بین المللی 

این نکته پی برد که با افزایش میزان میانگین اختالط سه نوع پسماند بر میزان خواص فیزیکی )میزان 

خامت و جذب آب( تخته های ساخته شده افزوده می گردد. از لحاظ خواص مکانیکی نیز واکشیدیگی ض

درصد بر روی خواص مربوطه تاثیر منفی  4و  25افزایش میانگین اختالط سه نوع الیاف پسماند در سطوح 

با روکش  MDFو خام پسماندهای  MDFگذاشته است با توجه به شرایط می توان استفاده از پسماند 

 در نظر گرفت. MDFمینه را به عنوان عملی ترین راه بازیافت انواع پسماند های مال

روکش  ،پسماند MDFالیاف  ،(MDF) ته متوسطیتخته فیبر با دانس ،کلیدی: بازیافت پسماندهای شهری واژه های

 خواص فیزیکی ،روکش اچ پی ال ،مالمینه
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 سبز یفضا تیمحور با اجراء قابل یطیمح ستیز نیقوان نیتدو یسنج امکان

 سمرغاوه یآزاد احمد ،یمحسن تیهدا دیس

 :چکیده

 ،یخصوص حقوق شامل ک،یکالس حقوق مختلف یها رشته تمام قراردادن پوشش تحت با ستیز  طیمح

 یتمام در را ستیز  طیمح مفهوم دارد یسع که حقوق از دسته آن زین و الملل نیب حقوق و یعموم حقوق

 از حقوق نیا قتیحق در.است هدیگرد وضع حاضر حال در  یحکومت هر در کند، وارد یحقوق یها قسمت

 و دهد یم قیتطب دیجد یها کیتکن یمحتوا با خودرا سبب نیهم به و سودجسته عیبد یها ینوآور یبرخ

 قالب در و یکیتکن یدستورها شکل به یعیطب منابع و ستیز طیمح حفظ نهیزم در ینظارت مقررات و نیقوان

 کشور، توسعه مختلف ابعاد در یطیمح ستیز مرهروز مخاطرات شیافزا.شود یم انیب خاص یاستانداردها

 ستیز  طیمح حقوق شالوده و یطیمح ستیز نیقوان چرا که نیا. باشدیزمیبرانگ بحث قانون نیا وجود رغم به

 از یاریبس نگاه است، شده سرخورده و ناموفق نموده، ینیب شیپ قانونگذار که یاهداف و فیوظا انجام در کشور

 شیافزا با هرروز ها ینگران نیا. است شده آنها ینگران باعث و کرده جلب خود به را ردایپا توسعه طرفداران

 شتریب یشهر سبز یفضا خصوص به یطیمح ستیز مختلف یها عرصه در یطیمح ستیز یها چالش ابعاد

 ،مطلوب طیشرا کردن فراهم و موانع رفع یبرا رسد یم نظر به ، تیواقع نیا به باتوجه که شود یم شتریب و

. ردیگ قرار ستیبا یکشورم ییاجرا و یقاتیتحق تیاولو در رهیزنج نیا مفقوده یها حلقه افتنی یبرا جستجو

 یارزشگذار نییتع یبرا مختلف علوم از موجود،استفاده نیقوان یلهایپتانس از ن،استفادهیبرقوان یبازنگر با دیشا

 به مربوط یپروندها یبررس یبرا دادگاهها زیتجه ،یکار روابط اصالح و هایشهردار نیقوان درختان،اصالح

 طیمح یحقوق نیقوان وضع یمتعال اریبس اهداف تحقق یبرا را راه بتوان متناسب ریتداب اتخاذ و سبز یفضا

 .کرد ایمه  سبز یفضا کردیرو با ستیز 

 سبز یفضا ،حقوق ،ستیز  طیمحکلید واژه: 
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 کیژ استرات تیریمد و بحران تیریمد قیتلف

 یحسام ریام

 :چکیده

 یشباهتها. پردازد یم( کیاستراتژ) یراهبرد تیریمد و بحران تیریمد یمواز توسعه یچگونگ به مقاله نیا

 از شده تخراجاس یتفاوتها. آنهاست نیب کینزد ارتباط دهندۀ نشان که دارد وجود حوزه دو نیا نیب یادیز

 که شود یم یبررس نیهمچن. کند یم ارائه حوزه دو نیا نیب ارتباط یبرقرار یبرا ییفرصتها زین مختلف منابع

 افتنی یبرا یراهبرد تیریمد یتهاجم شیگرا در بحران تیریمد رانهیشگیپ - یتدافع یتهایقابل چگونه

 ابتدا در. شود یم ارائه سازمانها یراهبرد تیریمد یبرا جامع کردیرو کی و شود یم قیتلف بازار، در گاهیجا

 هیتجز مورد کردیرو نیا در موجود یکمبودها سپس. شود یم انجام یراهبرد تیریمد یسنت ندیفرا بر یمرور

 در که کند یم ارائه کردیرو دو نیا قیتلف از یدیجد یالگو یریگ جهینت قسمت در مقاله. ردیگ یم قرار لیتحل و

 تیریمد ندیفرا داخل در را بحران تیریمد یتهایفعال و شود یم دور کیاستراتژ تیریمد یتهایمحدود از آن

 .دهد یم قرار یراهبرد

 راهبرد ،یاستراتژ ،بحرانکلید واژه: 
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 پایان نامه ها
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 یدانشگاه مراکز یبرا یساز مکان

 تهران گاهدانش یمرکز سیپرد: یمورد نمونه

 انیمحمد شاه هیهان

 :چکیده

 مختلف لیدال به که ییفضاها م،یهست یعموم و یشهر یفضاها یبرا یمتفاوت یدهایتهد شاهد امروزه

 تنوع کاهش همچون ییها تیمحروم به منجر امر نیا. اند شده یحصارکش... و یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع

 تهران دانشگاه سیپرد همانند یدانشگاه یها سیپرد. است شده فضا کاربران انیم رد یاجتماع و یفرهنگ

 بالقوه یها ییتوانا رغم یعل که یسیپرد. باشد یم خود رامونیپ یمحل جامعه انیم در ییفضا نیچن مثابه به

 ریغ و یهدانشگا اقشار حضور و جامعه مختلف اقشار یبرا برابر یریادگی یها فرصت کردن فراهم یبرا خود

 امکان یبررس به پژوهش نیا در. است کرده پشت خود رامونیپ محله بافت به گریکدی کنار در یدانشگاه

 شده پرداخته فضا در شتریب یسرزندگ جادیا منظور به رامونیپ یمحل جامعه با تهران دانشگاه سیپرد قیتلف

 یطیمح یها تیفیک ره نیا از تا ستا شده پرداخته یطیمح یها تیفیک یسنج امکان به انیم نیا در. است

 دانشگاه سیپرد در یساز مکان یارهایمع ارائه یبرا را نهیزم مراحل نیا. شود ارائه یساز مکان با مرتبط

 .کرد فراهم تهران

 جامع ،تیفیک ،یدانشگاه سیپرد ،یشهر یفضا ،یساز مکانکلید واژه: 
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 تیریدرمد شهروندان رفتار بر تهران یشهردار عوامل چهره به چهره یآموزشهامیزان  ریتاث

 یشهر پسماند

 تهران 71 منطقه: یمورد مطالعه

 نژاد یکرامت نیحس

 :چکیده

 در یمعتبر و نانیاطم قابل شواهد که کند هیتوج را خود یدارزشمن تواند یم یزمان تنها یآموزش یها برنامه

 در قیتحق نیا. کند عرضه مردم منافع بالطبع و کنندگان شرکت عملکرد و رفتار بهبود بر آموزش ریتأث مورد

 بر تهران یشهردار عوامل چهره به چهره آموزش یها دوره یاثربخش زانیم نییتع هدف با ارتباط نیهم

 تیماه و روش نظر از قیتحق نیا. است دهیگرد انجام  یشهر یها پسماند تیریمد امر در شهروندان رفتار

 موضوع در( دوم بخش در) یا سهیمقا یعل نوع از هم و( اول بخش در) یهمبستگ قاتیتحق نوع از هم

 قیقتح نیا یآمار جامعه. دیآ یم حساب به شهروندان رفتار بر چهره به چهره یآموزشها ریتاث زانیم سنجش

 اطالعات و ها داده یآور جمع یبرا. باشند یم تهران 74منطقه در ساکن یخانوارها در حاضر دار خانه زنان

 نظران صاحب با مصاحبه مشاهده، چون یمختلف یروشها از ق،یتحق اهداف به یابیدست یراستا در ازین مورد

 یاصل ابزار) پرسشنامه تیدرنها و ینترنتیا یجستجو ،یا کتابخانه و یاسناد مطالعه ،یآموزش متخصصان و

 که دارد آن از یحاک اول بخش در قیتحق از برآمده جینتا. دیگرد استفاده کرتیل فیط اساس بر( قیتحق

 –مذهب –تیقوم -دوره یبرگزار تیفیک –یمعنو زهیانگ جادیا -دوره یبرگزار زمان: چون یعوامل

 دوره یبخش اثر با آموزشگران، یتوانائ و دگانید آموزش نگرش به توجه –دوره اهداف نییتب –التیتحص

 یمعنادار رابطه یشهر پسماند تیریمد مباحث رامونیپ شهروندان رفتار در چهره به چهره یآموزش یها

 ادی تیاولو بیترت به شهروندان وکنش نشیب دانش، سطح سه بر آموزشها نیا ق،یتحق دوم دربخش و داشته

 لتیفض) شهروندان یشهروند رفتار بُعد پنج بر چهره به چهره یاآموزشه زیون بوده گذار ریتاث شده

 ادی تیاولو بیترت به( ییجو عدالت -گرانید به میتکر و احترام -یشناس فهیوظ -یریپذ اجتماع  -یشهروند

 . است بوده گذار ریتاث شده

 یشهر پسماند تیریمد ،آموزش ،یاثربخشکلید واژه: 
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 یشهر جامد داتیزا یآور جمع ریمس یساز نهیبه

 تهران یشهردار 1 منطقه 2 هیناح: یمورد مطالعه

 انیصفائ رضایعل

 :چکیده

 شهروندان یبرا را یطیمح ستیز یبحران با شدن روبرو چالش شهیهم شده، دیتول یپسماندها یباال حجم

 جهت دیجد یریتداب ازمندین یشهر یپسماندها از میعظ حجم نیا تیریمد شک یب. دارد همراه به یتهران

 بودن کم و یهمکار عدم به مربوط تنها نهیزم نیا در قیتوف عدم. باشدیم  شده لیتحم یها نهیهز کاهش

 از ستفادها و تیریمد سوء بلکه شودینم تهران شهر پسماند تیریمد در شهروندان یها مشارکت زانیم

 بهبود جهت در موجود یروشها و ابزارها از استفاده با قیتحق نیا. باشدیم ساز مساله زین یسنت یروشها

 از کی هر به مرحله چند یط منظور نیا به. است شده انجام یشهر یپسماندها یآور جمع ستمیس تیوضع

. است دهیگرد شنهادیپ یساز نهیبه یبرا یروش امکان صورت در و شده پرداخته ستمیس نیا با مرتبط یاجزا

 مختلف منابع از آن ازین مورد هیپا اطالعات و انتخاب 4 منطقه یشهردار 4 هیناح یمورد مطالعه عنوان به

 .دیگرد اجرا منطقه نیا یرو نمونه عنوان به مذکور ندیفرا و دیگرد یآور جمع

 یساز نهیبه ،یآور جمع ،پسماندکلید واژه: 
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 یشهر تیریمد سامانه قیطر از تهران شهر ستیز طیمح ارتقاء در شهروندان مشارکت

 تهران یشهردار 737 سامانه ی:مورد مطالعه

 زخانیت نیفرد

 :چکیده

 اجتماعات در یمند قانون و تیمدن آور ادی و دهند یم لیتشک را شهر کی یاصل ساختار و هیسرما شهروندان

 مشارکت.  است مشارکت و تیمسئول حق ، یشهروند یها مولفه نیبارزتر از یکی.  باشند یم یبشر

 انجمن انواع و ییروستا ، یشهر یها مشارکت قالب در که باشد یم ها مشارکت مهم انواع از یکی یاجتماع

 در مردم قیتشو. است یشهروند مشارکت ، یعاجتما مشارکت یها عرصه از یکی.  است افتهی تبلور ها

 تنها نه مشارکت بحث.  شود یم محسوب یاجتماع یزندگ بهبود یعمل یراهکارها از یشهر امور مشارکت

 از یا مجموعه داشتن هیپا بر که رود یم شمار به شهروندان یاساس حقوق ازجمله بلکه یاساس قانون در

 تفاوت ها شهر کالن بخصوص امروزه یشهرها تیریمد.  شود یم فیتعر یاجتماع و یاسیس ، یمدن حقوق

 یازهاین ساختن برآورده جهت یشهر رانیمد امروزه. دارد گذشته در بزرگ یها شهر تیریمد با یمعنادار

 دارند آنها رمجموعهیز یها سازمان و ها یشهردار مجموعه توسط یآور سرسام یها نهیهز به ازین یشهر

 تنها آنان اهداف زیآم تیموفق یاجرا و سازند ادهیپ شهر در را محور دانش و یعلم تیریمد کی بتوانند تا

 یبررس و مردم مسائل و ازهاین از یآگاه گرید یسو از.  دارد شهروندان مشارکت زانیم به یبستگ

 خدمت یها نهاد نیب حیصح و یمنطق ارتباط یبرقرار یبرا یمساعد نهیزم تواند یم آنان یدرخواستها

 روش از یکی.  شود یم برقرار یشهر تیریمد و شهروندان انیم یاعتماد و ساخته فراهم شهروندان و رسان

 سامانه قیطر از شهر امور اداره در مشارکت ، تهران کالنشهر در یشهروند و یاجتماع مشارکت یها

 و باشد یم یشهردار و شهروندان نیب یارتباط پل کی که باشد یم تهران یشهردار 447 یشهر تیریمد

 ارائه فهیوظ که باشند یم شهر ییاجرا عوامل و رانیمد گرید یسو و شهروندان هیدوسو ارتباط نیا وجه کی

 یریپذ تیمسئول حس ختنیبرانگ با دارد یسع 447 سامانه.  دارند عهده بر را شهروندان ازین مورد خدمات

 شیخو یاصل اهداف دنبال به محقق هشپژو نیا لذادر.  گردد شهر اداره در آنان مشارکت باعث شهروندان

 ییشناسا و 447 یشهر تیریمد سامانه قیطر از تهران شهر ستیز طیمح ارتقاء در شهروندان مشارکت یعنی

 یشهر تیریمد به 447 سامانه قیطر از آن انیوب شهروندان توسط شهر یطیمح ستیز معضالت و ها جنبه

 نفر 427777 تعداد که باشد یم تهران یشهردار 4 منطقه دانشهرون ، قیتحق نیا در یآمار جامعه.  باشد یم
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 منظور به.  شدند انتخاب یتصادف بصورت و یا خوشه یریگ نمونه براساس نمونه افراد.  دهند یم لیتشک را

 سوال 47 یدارا پرسشنامه که شد هیته اطالعات کسب یبرا یا ژهیو پرسشنامه ، قیتحق یها هیفرض آزمون

 کرتیل اسیمق اساس بر مزبور سواالت به آنگاه ، اند شده یطراح قیتحق یها هیفرض به جهتو 47 با که بود

 عیتوز از پس.  است نظر مورد موضوع درباره شهروندان ینظرها رندهیبرگ در کیهر که شد داده ییها نهیگز

 یهمبستگ نوآزمو یشاخصها ،یفیتوص آمار از شده یآور جمع یها داده لیتحل و هیتجز یبرا ، پرسشنامه

 جینتا که است دهیگرد یها آزمون و دادهها فیتوص یبرا ینسب یفراوان و یفراوان یآمار t استفاده رسونیپ

 کی جادیا در شهروندان موثر ،نقش مطالعه در ، پرسشنامه انیپاسخگو نظر مطابق ، دیگرد انیب نگونهیا آن

)  دوم هیفرض( تهران شهر یطیمح ستیز تیوضع ارتقاء با شهروندان مشارکت رابطه ،) اول هیفرض( ایپو شهر

 یطیمح ستیز تیوضع ارتقاء با شهروندان یطیمح ستیز ومشکالت نظرات و آراء از رانیمد داشتن ی،آگاه

 ،و)  چهارم هیفرض( یطیمح ستیز یمنف یامدهایپ کاهش در اطالعات یفناور از استفاده و ،)  سوم هیفرض(

 هیفرض( ستیز طیمح تیفیک ارتقاء و یطیمح ستیز مشکالت زبروزا یریشگیپ در 447 سامانه عملکرد

)  ششم هیفرض( 447 سامانه قیطر از یطیمح ستیز رانهیشگیپ یها برنامه یاجرا تینها در و ،)  ششم

 . دارد وجود یمعنادار ،رابطه

 زیست طیمح ،744 یشهر تیریمد سامانه ،یشهروند مشارکتکلید واژه: 
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 وقوع زمان در تهران یاحتمال زلزله بحران تیریمد

 مقدم یالله فرج حمزه

 :چکیده

  یفرهنگ و یاجتماع ، یاقتصاد ، یاسیس مرکز رانیا شهر نیتر تیپرجمع عنوان به تهران شهر کالن

 یاسیس معادالت در آن بارز نقش و کشور اداره در یاسیس تیموقع لیدل به و  است رانیا یاسالم یجمهور

 باالخص یعیطب ریغ و یعیطب یایبال توسط که یبیآس هرگونه نیبرا بنا.   است تیاهم حائز یجهان و منطقه

 یاسیس مبادالت در زین و داد خواهد قرار ریتاث تحت را کشور تمام گردد وارد شهر کالن نیا به لرزه نیزم

 بحران تیریمد جهت در الزم یزیر نامه بر قیتحق نیا انجام از هدف.   بود خواهد گذار ریتاث جهان و منطقه

 یاجتماع و یروان یروح یها بیآس ، یمال یتها ،خسار ینسان ا تلفات کاهش از اعم تهران یاحتمال زلزله

 شیمایپ قیطر از مطالعه مورد جامعه و است یلیلتح یفیتوص پژوهش نیا در رفته بکار قیتحق روش.   است

 ینهادها و ها مان ساز یانیم و یعال  رانیمد هیکل قیتحق جامعه.    است گرفته قرار آزمون و یبررس تحت

 ریغ ای میمستق طور به مربوطه نهاد ای مان ساز طرف از که تهران یاحتمال زلزله بحران تیریمد با مرتبط

.  کنند یم یهمکار تهران یاحتمال زلزله مورد در ، تهران شهر بحران تیریمد و یریشگیپ مرکز با میمستق

 ابزار.   باشد یم نفر 44 برابر% 4 برآورد دقت با یتصادف نمونه حجم و  N= 455 جامعه حجم پژوهش نیا در

 از قیدق اطالعات آوردن بدست یبرا قیتحق انیجر در باشد یم پرسشنامه داده یآور جمع یبرا یاصل

 زلزله بحران تیریمد:  از است عبارت قیتحق یموضوع قلمرو.   است شده استفاده مشاهده و مصاحبه

.  باشد یم 44 سال تا 44 سال آن یزمان قلمرو و تهران شهر آن یمکان قلمرو و وقوع زمان در تهران یاحتمال

  < 557/5) نمونه گروه یها یآزمودن نظرات نیب که دهد یم نشان رهیمتغ دو دو، یخ آزمون یاجرا جهینت

P2و  =df4=24/ 444باx )یآمار فرض/ . 557 از کمتر نانیاطم سطح با HO  تفاوت وجود عدم بر یمبتن 

 نیب دار یمعن تفاوت وجود بر یمبتن قیتحق فرض و رد یانیم و یعال رانیمد  نمونه گروه دو نیب دار یمعن

 بحران تیریمد که معتقدند شتریب یانیم رانیمد نیبرا بنا ودش یم دییتا  نمونه گروه دو یها یآزمودن نظرات

 یم نشان نیا و ستین برخوردار تهران یاحتمال زلزله با مقابله جهت الزم یبخش اثر از تهران شهر یکنون

 . دارد وجود عکس رابطه مورد نیا در رانیمد نظرات و  یسازمان سطوح نیب که دهد

 ییپاسخگو ،یرسان اطالع ،فاجعه ،بحران تیریمدکلید واژه: 



444  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 یررسمیغ یسکونتگاهها یوتوانمندساز یسامانده یبررس

 یسرور زهرا

 :چکیده

 نیتأم از یاشکال که دارد اشاره یندیفرا به و است یشهر فقر بارز های چهره از یکی ،یررسمیغ اسکان

 چرخه در ،یشهر ریفق قشر. ردگی یبرم در یرقانونیغ و یررسمیغ صورت به را درآمد کم های گروه مسکن

 چرخه نیا در که اند شده گرفتار سوادی یب و یزندگ نامطلوب طیشرا ،یبهداشت امکانات کمبود فقر از ای

 هینظر از یاریبس توجه یررسمیغ های تگاهسکون هرچند. ستین مشخص کامالً ها ینابسامان نیا لیدال

 هنوز اما است کرده جلب خود به یشهر یزری برنامه و ایجغراف ،یاجتماع علوم های حوزه در معاصر پردازان

 در ها آن یتوانمندساز و یسامانده یبرا یاتیعمل و مدون های برنامه قالب در یمشخص و روشن تیوضع

 در آن یرگی شکل و یررسمیغ اسکان یبررس ضمن نامه انیپا نیا .است دهینگرد نیتدو کشورها و ایدن

 از استفاده با و است پرداخته آن یتوانمندساز و یسامانده منظور به ییراهبردها ارائه به ونک ده محدوده

 یدانیم شیمایپ یریبکارگ و یا کتابخانه -یاسناد آوری جمع و یکم کردیرو با ،یلیتحل -یفیتوص روش

 آن در یررسمیغ اسکان که یا محدوده تیجمع به توجه با. است شده یآور جمع ازین مورد العاتاط و ها داده

 و دهیگرد عیتوز نیساکن نیب در ها پرسشنامه و انتخاب نمونه 755 کوکران روش از استفاده با  گرفته شکل

 لیتحل و هیتجز مورد یمارآ یها آزمون یریبکارگ وspss  افزار نرم از یریگ بهره با آمده بدست خام یها داده

 یکاربر ی عادالنه عیتوز که است آن دهنده نشان ها پرسشنامه از آمده بدست جینتا.       است گرفته قرار

 عدم نکهیا گرید و.کند تیتقو یرسم ریغ یسکونتگاهها در را شهروندان مشارکت به لیتما تواند یم ها

 لیتحم به منجر تینها در و دهیگرد مشارکت عدم حس جادیا به منجر مسئوالن و یشهردار به یاهال اعتماد

 توانمند اصول نکهیا به توجه با.     است دهیگرد ینیشهرنش و شهر بر داریناپا و نامطلوب یسکونت یفضا

 اسکان یریگ شکل روند یبررس به زین حاضر پژوهش در. باشد یم شهروندان مشارکت بر یمبتن سازی

 و پردازد یم است، تصرف نوع نیا ادامه در که شده جادیا معضالت و ها شچال و محله نیا در یررسمیغ

 مشارکت عنوان تحت یمحل یروهاین توان از استفاده با یسامانده و یتوانمندساز همچون ییراهکارها

 .ردیگ-یبرم در را یمردم

 تمشارک ،یسامانده ،یتوانمندساز ،یررسمیغ یها سکونتگاهکلید واژه: 
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 یشهر فرسوده بافت ینوساز یراستا در یمحل اسیمق در یخدمات یها یکاربر یابی مکان

 یشهرر آباد دولت قلعه: یمورد مطالعه

 نیام یموحد احمد

 :چکیده

 توجه از یناش که ریاخ یها سال در یا منطقه و یشهر یزیر برنامه ندیفرآ روزافزون یدگیچیپ به توجه با

 دخالت لزوم زین و یا منطقه و یشهر یزیر برنامه موضوع در مؤثر یاجتماع و یاقتصاد ابعاد به شیپ از شیب

 تا اند شده ابداع یا شرفتهیپ فنون و ابزار باشد، یم ریپذ استیس و گذار استیس یها گروه گسترده مشارکت و

 استفاده با است شده یسع پژوهش نیا در. رندیگ قرار یا منطقه و یشهر یزیر برنامه کاراتر لیتحل خدمت در

 یها ستمیس روش به که یطیمح و( AHP) یمراتب سلسله لیتحل ندیفرآ یابیارز و یریگ میتصم کیتکن از

 گرفته کار به و یطراح یریگ میتصم یبانیپشت ستمیس کی است، شده میتنظ( GIS) ییایجغراف اطالعات

 یفضا یابی مکان یبرا یزیر برنامه و یریگ میتصم یفضا فیتعر با خاص حالت در کوشش نیا جینتا. شود

 GIS و AHP یقیتلف یزیر برنامه یبانیپشت ستمیس کاربرد به ،یمراتب سلسله چارچوب در یشهر سبز

 .است دهیانجام

 GIS ،AHP ،فرسوده بافت، یابیمکانکلید واژه: 
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 رانیا در یشهر نیزم افتیباز یها وهیش یبررس

 زنجان شهر فرسوده بافت یمورد نمونه

 یدریح یتق

 :چکیده

 مسکن یبرا نیزم به یدسترس ن؛یشهرنش تیجمع شیافزا جهینت در یشهر نیزم ارزش عیسر شیافزا امروزه

 نیشهرنش تیجمع عیسر گسترش لحاظ لذابه.گردد یم محسوب یا عمده مشکل یشهر یرساختهایز ریوسا

 توسعه ، گرید طرف از آن بودن ابیکم ومنبع نیزم یریناپذ دیتجد تیوماه کطرفی از شهرها عیسر وتوسعه

 یپ در را مدت بلند یداریوپا یور ه بهر که ومتراکم فشرده توسعه کی به یستیشهرهابا در یشهر برون

 به یشهر رامونیپ ینواح از تواند یم یشهر یدنواحیجد ،رشد یداریپا لحاظ ابدوبهی رییتغ باشد داشته

, اساس نیا بر.گردد زهیکانال یشهر ینواح دردرون افتیباز وقابل نشده یبردار ه ،بهر نشده استفاده یفضاها

 قیتحق یاصل هدف. باشد مؤثر مشکالت نیا رفع در تواند یم یضارا افتیوباز یدرون توسعه به آوردن یرو

 شهر فرسوده بافت در یشهر درون توسعه وامکان نیزم از استفاده یساز نهیوبه یور ه ارتقاءبهر حاضر

 ساله75 افق کی یط در ؛حداقل یشهر ازمسکنین ژهیبو موجودبافت یازهاین رفع منظور ؛به زنجان

 جمع با, قیتحق اهداف به یابیدست یراستابرا نیا لذادر. باشد یم شهر یکیزیف نناموزو توسعه از یریوجلوگ

 یبررس به یدانیوم ی؛اسناد یا کتابخانه منابع قیطر از زنجان شهر فرسوده دربافت ازین مورد طالعات ا یآور

 بافت در نیزم افتیباز  شده نیتدو یالگو یکل جینتا. شد پرداخته بافت نیا در نیزم افتیباز یها وهیش

 مساحت با قطعه 4542)یافتیباز یاراض زانیبام ارتباط در یارزشمند جینشانگرنتا شهر فرسوده

 یبرمبنا و یکم بعد از نیهمچن. باشد یم بافت از( شده افتیباز یاراض(هکتار44)ای مترمربع444444,4

 یتعدادواحدها( 7442-7444) مطالعه افق در یشهر توسعه مصوب درطرح تیجمع ینیب شیپ مستندات

 استفاده با یمسکون ازین نیا د؛کهیواحدبرآوردگرد42444موجود، یواحدها بر عالوه افق نیازاین مورد یمسکون

 جبران تواند یشودم یم شهرراشامل یازمسکونیدرصدازن77 حدود در ؛که بافت یافتیباز یمسکون واحد4474از

 نیب یوستگیپ جادیا ؛در دربافت موجود یهایاربرک ازکمبودین رفع بر عالوه شده افتیباز یلذااراض. گردد

 .افتد تواندموثر یم شهرزنجان یکیزیف وتوسعه گسترش از یریوجلوگ مجاور یبافتها

 شهر مسکن ،نیزم افتیباز لیپتانس و موانع ،نیزم افتیبازکلید واژه: 
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 با نیزم سطح یحرارت طیشرا بر (LULC) یاراض پوشش/ یکاربر یالگوها اثرات یبررس

 نیسرزم یمایس یها کیمتر از استفاده

 تهران شهر یمورد مطالعه

 یعفت فاطمه

 :چکیده

 کیفکت قدرت تیمحدود موجب به یکیاکولوژ مطالعات در یحرارت قرمز مادون های داده میمستق کاربرد

 در. است بوده محدود ها ستیاکولوژ انیم در ریتفس در یسخت و ها داده ونیبراسیکال در یدشوار ها، سنجنده

 های داده از آمده بدست نیزم سطح حرارت درجه نیب ارتباط یبررس در یشناس روش یکل فقدان حاضر، حال

 دور، از سنجش بیترک پژوهش، نیا در. دارد وجود یاراض پوشش/ یکاربر یالگوها و یحرارت قرمز مادون

GIS درجه و یاراض پوشش/ یکاربر یالگوها نیب ارتباط انیب در نیسرزم یمایس یاکولوژ افتیره و 

 -ETM ریتصو کار، نیا یبرا. است گرفته قرار توجه مورد تهران یشهر ی پهنه در نیزم سطح حرارت

 پوشش/یکاربر یالگو سازی نقشه در و ابانتخ 4554 هیفور 44 به مربوط تهران شهر لندست ی ماهواره

 از آمده بدست یکسر ریتصاو از استفاده با سپس،. شد استفاده( SMA)یفیط بیترک زیآنال مدل از یاراض

 هیته کالس 4 با( LULC) یاراض پوشش/یکاربر ی نقشه شباهت، نیشتریب تمیالگور و یفیط بیترک مدل

 یفیط بیترک زیآنال مدل از آمده بدست یکسر ریتصاو با( LST)نیزم سطح یدما ارتباط ابتدا در.  شد

(SMA )یها کیمتر از استفاده با یاراض پوشش/ یکاربر و نیزم سطح یدما نیب ارتباط سپس. شد یبررس 

 یبررس در یمکان کیتفک قدرت اثرات نیهمچن. دیگرد لیتحل آنها نیب تعامالت درک یبرا نیسرزم یمایس

 یدارا LST که داد نشان قیتحق نیا جینتا. گرفت قرار یبررس مورد ها کیمتر از استفاده با فوق ارتباط

. باشد یم( -5,44) سبز یاهیگ پوشش کسر با یمنف ارتباط اما( 5,44) رینفوذناپذ سطوح کسر با مثبت ارتباط

 نیچ شاخص لکه، ی اندازه نیانگیم درصدکالس، رینظ ییها کیمتر از استفاده با LULC با LST ارتباط

 روش یزیآم تیموفق طور به آن جینتا که گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد یوستگیپ و تراکم ،یخوردگ

 یمایس یها کیمتر از استفاده با را یاراض پوشش/ یکاربر و( LST)نیزم سطح یدما نیب ارتباط یبررس

 یالگوها یکیژاکولو و ییفضا اتیخصوص بر اسیمق اثر نیهمچن مطالعه نیا در.  کند یم دیتائ نیسرزم

 یبرا. دیگرد یبررس نیسرزم یمایس های کیازمتر استفاده با نیزم سطح یدما و یاراض پوشش/ یکاربر

 ،یخوردگ نیچ شاخص و نیسرزم یمایس شکل و لکه تراکم لکه، درصد رینظ ییها کیمتر منظور، نیا
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 طبقات و نیزم پوشش/ نیزم یکاربر انواع یمکان راتییتغ قادرند ها کیمتر نیا که شد مشخص و انتخاب

 یشهر زانری برنامه یبرا تواند یم قیتحق نیا جینتا. ندینما لیتحل را، مختلف یها اسیمق در حرارت درجه

 دیمف ینیشهرنش توسعه جهینت در یشهر حرارت ستیز طیمح یابیارز و کنترل در یستیز طیمح رانیمد و

 .باشد

 پوشش/یکاربر ،نیزم سطح یدما ،یفیط بیترک زیآنال مدلکلید واژه: 



  444 یشهر ستیز طیمح یداریپا

 تهران شهر 5 منطقه در یصوت یآلودگ زانیم یبررس

 یفتح ساناز

 :چکیده

 کیپ اعاتس در نوبت سه یط ستگاهیا 47 در که دیگرد انجام 7445 ریت و خرداد یدرماهها مطالعه نیا

 شد( GIS) ییایجغراف اطالعات افزار نرم وارد ها داده سپس یریگ اندازه صدا به مربوط یها شاخص کیتراف

 ،یبحران نقاط ،یصوت یآلودگ پراکنش نییتع منطقه، در یآلودگ مقدار ارائه جهت یاطالعات یها هیال و

: ها افتهی.  دیگرد استفاده پرسشنامه  445از یبررس نیا در. دیگرد مشخص...  و صدا یآلودگ بدون مناطق

 نیشتریب که بوده  dB(A) 3/72 تهران شهر 4 منطقه در شده یریگ اندازه یصدا معادل تراز نیانگیم

 به کوهسار پارک ستگاهیا در مقدار نیکمتر و dB(A) 7/80 مقدار به ییهوا عیصنا پل ستگاهیا در آن زانیم

 یصدا شاخص( L10،L90) صدا معادل یها تراز ریمقاد ممیماکز نیهمچن باشد یم dB(A) 9/55 زانیم

 دانشگاه ستگاهیا dB(A) 2/92 ریمقاد بیترت به کدام هرP)   (LNصدا یآلودگ تراز  و( TNI) کیتراف

 لیعق-فردوس ستگاهیا dB(A)2/106 کرج، تهران اتوبان ومیاستاد ستگاهیا dB(A) 3/80 یکاربرد یعلم

 باشد یم یکاربرد یعلم گاهدانش ستگاهیا در dB(A)9/92 و

 کیتراف یصدا شاخص ،صدا معادل تراز ،یصوت یآلودگکلید واژه: 
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 یشهر یحرارت ریجزا و یاراض پوشش و یکاربر رابطه

 یزانیمان یبهادر میمر

 :چکیده

 بوجود شتریب حرارت درجه با یمناطق هایکاربر راتییتغ لیبدل و نیزم پوشش به بسته ،یشهر مناطق در

 گرید یشهرها از شتریب تهران در یحرارت ریجزا اثر بر دما شیافزا. نامند یم یحرارت رهیجز را آن که دیآ یم

 و یکاربر نقشه سپس و دهیگرد هآماد ریتصو ازیموردن حاتیتصح اعمال با ابتدا نجایا در. باشد یم کشور

 یرو بر پنجره تک تمیالگور یریبکارگ با یحرارت نقشه  و یهمانند احتمال حداکثر روش با یاراض پوشش

 بدست گانه 44 مناطق یبرا دما نیانگیم و نهیشیب نه،یکم یدما نیهمچن. شد هیته -ETM سنجنده ریتصو

 یحرارت نقشه سهیمقا و NDVI، NDWI، NDBI، NDBAI، UTFVI یشاخصها محاسبه از پس. آمد

 ارتباط که دادند نشان جینتا. گرفت قرار یبررس مورد تهران مختلف مناطق ،یاراض پوشش و یکاربر نقشه و

 انیم معکوس رابطه و تر گسترده ریبا مناطق و شتریب ساز و ساخت و یحرارت ریجزا وجود انیم میمستق

NDVI دارد وجود یرتحرا ریجزا و دما با یاهیگ پوشش و. 

 یحرارت ریجزا ،یاراض پوشش و یکاربر ،پنجره تک تمیالگورکلید واژه: 
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 اگروتوریسم رهیافتنی به سوی معماری پایدار زیست محیطی

 اطمه حشمتی فردف

 دشگری کشاورزی رامسرمرکز گر

 چکیده

جدید  یها گونه از یکی و روستایی یگردشگر یها مجموعه زیر از ی(کشاورز یگردشگر) اگروتوریسم

 یگردشگر یها فرآورده از بخش آن شامل اگروتوریسم .است توسعه درحال یکشورها در یگردشگر صنعت

 یها انواع فعالیت و مزرعه در اقامت یا و زراعی محصوالت زراعی، زیست محیط با طورمستقیم به که است

 حال عین است؛ در اگروتوریسم یاجزا از یکی مزرعه بر مبتنی یگردشگر بنابراین است، مرتبط یکشاورز

 ار فرهنگی یرویداد ها و ها جاذبه سایر و محصوالت ی ارائه ها، موزه ها، جشن و دارد تر گسترده مفهومی

 .شود می شامل

شناسایی  پایدار الگویی عنوان به انسانی و( طبیعیی )کشاورز زیست محیط اگروتوریسم، در ترتیب همین به

 حفاظت از باشد، می منطقه اکولوژیک و بومی یها ویژگی بر ساز و ساخت تاثیر اولین که جا آن از و شدند

 .باشد می آن اولیه اصول از بومی و طبیعی شرایط

 از یگیر بهره با دهد، می قرار توجه مورد را طبیعی جهان و انسانها میان تعامالت پایدار، طراحی که اآنج از

و  مصالح از استفاده زیست، محیط از حفاظت به کمک یبرا سبز یفضاها از استفاده محلی، یمعمار اصول

و  فرهنگ به توجه کنار رد طبیعی، یها یانرژ از استفاده و طبیعت ی چرخه به برگشت قابل یها فراورده

 .کند می کمک محیط شدن بهتر به اجتماع، در انسانها زندگی کیفیت بردن باال یبرا تالش

و  پاک، یها یانرژ از موثر و بهینه ی استفاده یبرا نوین یها یتکنولوژ و بومی یمعمار اصول تلفیق

 آینده و یها نسل یبرا منابع این حفظ جهت یمفید راهکار نیز ناپذیر، تجدید یها یانرژ از استفاده حداقل

 زیست مختلف یها جنبه شده سعی تحقیق این در .باشد می کنندگان استفاده سالمت و آسایش همچنین

 رسیدن جهت بومی و اقلیمی گذار تاثیر یها جنبه نظر گرفتن در با اگروتوریسم فرهنگی و اجتماعی محیطی،

 بهره نیز موفق یها نمونه عنوان به المللی بین مشابه ینمونه ها از .شود تصویرکشیده به پایدار یمعمار به

 اصول و پایدار یمعمار و زیست محیط به توجه بردن فرهنگ باال جهت در گامی است امید .ایم جسته

  باشیم برداشته اقلیمی بومی یمعمار
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 زیست محیط ،بومی یمعمار ،پایدار یرمعما ،اگروتوریسم ،توریسم :یکلید واژگان
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 نت بحرایریدمکالنشهرها در  یگاه و نقش شهرداریجا یبررس

 یشوراب یضانعلمر

 شهرداری مشهد

 چکیده:

جغرافیایی ویژه شرایط اقلیمی و وضعیت زمین شناختی از جمله  -سیاسی کشورایران به واسطه موقعیت

کشورهای بالخیز جهان محسوی می شود. کالنشهر مشهد نیز به عنوان پایتخت معنوی ایران با برخورداری 

از ویژگیهای خاص از جمله باال بودن جمعیت موقعیت ژئوپلیتیکی در استان و کشور تمرکز مراکز سیاسی 

اجتماعی و فرهنگی موقعیت ویژه زمین شناسی و وجود گسل های فعال اصلی و فرعی گستردگی اقتصادی 

بافت فرسوده و استهالک شریان های حیاتی و .... از جمله شهرهای حساس در معرض مخاطرات و سوانح 

ردی می باشد که این امر لزوم مدیریت بحران و سوانح را بمنزله یک رشته علمی در حوزه مدیریت راهب

تحلیل و انواع مطالعات کاربردی  -توسط مدیران شهری اجتناب ناپذیر می نماید. مطالعه فوق از نوع توصیفی

مرحله شامل: بررسی مبانی نظری موضوع با استفاده از مطالعات کتابخانه  4در حیطه مدیریت است که در 

بررسی نظرات مسئولین با انجام  ای،بررسی وضعیت فعلی بااستفاده از اسناد و مدارک و مستندات موجود

مطالعه کیفی با استفاده از روش های عمیق و پانل کارشناسی تحلیل و جمع بندی مراحل اول تا سوم در هر 

سه مرحله قبل حین و بعد از بحران با استفاده از نتایج حاصل از پرسشنامه مصاحبه و نقاط ضعف و قوت 

ومی و راهبردهای متناسب با ساختار شهری مشهد می باشد. هدف از برگرفته از آنها و نهایتا ارائه مدل مفه

این مطالعه ارائه چشم انداز روشنی از جایگاه شهرداری مشهد در مدیریت بحران به منظور برنامه ریزی جهت 

تقویت علمی فنی و تجهیزاتی با بهره گیری حدااکثری از فن آوریهای نوین تجربیات علمی و تخصصی بین 

داخلی و همچنین بازنگری در ضوابط و مقررات با هدف بهبود روش ها و رفع نارسایی ها و تدوین  المللی و

مقررات و قوانین تسهیل و تسریع کننده خدمات رسانی و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی جهت برنامه ریزی 

 -7گویاس آنست که: مدیریت و کنترل بهتر سوانح توسط مدیران و مسئولین شهری می باشد. نتایج مطالعه 

در  -4شهرداری مشهد در مراحل پیش حین و پس از بحران در مدیریت بحرانهای شهری موثر داشته و داد.

کالنشهر های ایران به غیر از شهر تهران که ساختار سازمانی تعریف شده و مصوب مدیریت بحران داردف 

ر حال حاضر مدیریت بحران در کالنشهر ها با د -4در سایر کالنشهر ها ساختار قانونی و مصوب وجود ندارد.

مشکل مواجه بوده چرا که مدیریت بحران غالبا یک اقدام عملیاتی و اجرائی بوده و صرفا سیاستگذاری نیست 
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حال انکه فرمانداری بیشتر به امر سیاستگذاری می پردازد. نهایتا مدیریت شهرداری در بحران های شهری 

شهر مشهد و تدوین قوانین دقیق تر که متضمن فعالیت تمامی سازمان ها و  پیش بینی اعتبار ویژه برای

 نهادهای متولی بحران های شهری در قالب یک مدیریت واحد می گردد. به عنوان پیشنهاد مطرح می گردد.

 ، شهرداری، مدیریت شهری، مدیریت بحرانبحرانواژه ها:  دیکل
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 کیماتیمرفوکل یارهایمع یریبگارگ با تهران شهرستان در یهوازدگ یقلمروها ییفضا لیتحل

 یعبدالملک بهیط

 :چکیده

 سبب و دهد یم رخ( وسفریب) یستیز وکره( توسفریل) یسنگ کره ،(اتمسفر) نیجوزم مجاورت در یهوازدگ

 رینظ کننده مداخله یندهایفرا یگاه البته.  شود یم نیزم سطح یها یکان و ها سنگ بیتخر و یفرسودگ

 و کرده دخالت ها سنگ یهوازدگ یعیطب روند در توانند یم ،یشهر طیمح در بخصوص ،یجو یها ندهیآال

 به ها سنگ تیاهم به توجه با سو، کیاز آن یندهایفرا و یهوازدگ تیاهم. بخشند عیتسر را آن سرعت

 و یخیتار یبناها بخش ،یساز ساختمان جمله از یانسان یها تیفعال از یاریبس در هیاول منابع عنوان

 مطالعات ی نهیزم در گرید ییسو از و شود یآشکارم یشهر یمهندس امور ریسا و یساز راه ،یفرهنگ

 الزامات از یازدگهو طیشرا شناخت ره،یوغ سنگ سقوط زش،یر لغزش، مانند؛ یعیطب مخاطرات یابیوارز

 در آن طیشرا شناخت و یهوازدگ یاصل یقلمروها نییتع جهت حاضر، قیتحق در. شود یم محسوب

 بارش، جمع دما، حداکثر نیانگیم دما، حداقل نیانگیم: شامل یمیاقل یرهایمتغ از تهران شهر و شهرستان

 یسالها به مربوط خبندان،ی یروزها تعداد انه،یسال بارش و ینسب رطوبت نیانگیم ،یآفتاب ساعات جمع

(  NO2)  تروژنین دیاکس و(  SO2)  گوگرد دیاکس ید یها ندهیآال یآمار اطالعات ،(4554-7445)

 یها داده ،) DEM(  منطقه یرقوم یارتفاع مدل ،یکاربر یها داده  از نیهمچن و( 4554-4577) یسالها

 و یآمار نواقص رفع از بعد. شد تفادهاس( 4555 یجوال)ETM -   یحرارت باند ریتصو ،یشناس نیزم

 یجو یها ندهیوآال یمیاقل یرهایمتغ یبررو spline و نگیجیکر یابی درون روش ها، داده یساز استاندارد

 برداشت و یدانیم مشاهدات. گرفت انجام یفاز شاخصه چند مدل با یهوازدگ یواحدها یبند پهنه. شد اجرا

 به تهران شهر یحرارت راتییتغ. گرفت صورت ستهایل چک کمک به یهوازدگ یواحدها براساس اطالعات

 جهت نظر مورد یها شاخص براساس. شد یبررس ETM-یحرارت باند از استفاده با LST محاسبه کمک

 ،یاهیگ پوشش تراکم دامنه، شکل ب،یش جهت ب،یش ارتفاع،: شامل یمکان یها داده از کیهر ارتباط نییتع

 طیشرا لیتحل آخر ی مرحله در.  شد جادیا داده ،کالسیهوازدگ یها پهنه باLST,  ،یکاربر ،یشناس سنگ

 یبند واحد از حاصله جینتا. گرفت انجام ییفضا لیتحل یمدلها کمک به یهوازدگ یها پهنه نییتع و

 م،یاقل طیشرا و یتوپوگراف تابع شهرتهران و تهران شهرستان در یهوازدگ یمکان عیتوز که داد نشان یهوازدگ

 نقش ها ندهیآال تهران شهرستان با سهیمقا در تهران درشهر.  باشد یم یشهر بافت تراکم زانیم و یرکارب
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 یشکافتگ خی نقش جنوب به شمال از یکل طور به. اند داشته  ییایمیش یهوازدگ در ژهیبو یکنندگ دیتشد

 زوریکاتال عنوان به هوا یها ندهیآال کهیطور به ابد،ی یم شیافزا یدماشکافتگ و زیدرولیه و ابدی یم کاهش

 یآلودگ و کیتراف تردد، علت به)  شهر یمرکز و  یجنوب یها قسمت در ژهیبو سنگها یونی کیتفک سبب

 یتفاوتها ستهایل چک و یدانیم یبرداشتها.  شوند یم( دما شیافزا و یحرارت ریجزا جادیا نیهمچن شتریب

 آشکار را یشهر یمعمار و یطراح نقش تیاهم نیهمچن و داد نشان مطالعه مورد مناطق در را یمکان

 .ساخت

 یوگرافیوار ،ییفضا لیتحل ،یهوازدگکلید واژه: 
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 کتاب ها
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 تهران شهر زیخ جرم یها کانون ییفضا لیتحل و یابیارز

 یجبار محمدکاظم

 :چکیده

 یها یناهنجار. شود یم محسوب کشور یشهرها یاصل مشکالت جمله از هایناهنجار و میجرا نواعا بروز

 نهاده شهروندان دوش بر یمال ،یجسم ،یروح نیسنگ لطمات ،ینیبدب و یناامن حس جادیا بر عالوه یاجتماع

 عیوس دامنه دوجو با و میجرا نرخ کاهش در یانتظام و ییقضا نظام عملکرد تا شود یم موجب ییسو از و

 زمان و مکان انتخاب در بزهکاران دهد یم نشان قاتیتحق.برسد نظر به ناکارآمد کالن، بودجه صرف و تیفعال

 یزمان و یمکان طیشرا و فرصتها نیتر مناسب و نیخطرتر کم دنبال به و ندینما یم عمل یمنطق اغلب جرم

 و فرصتها تعداد یدارا که ردیگ یم شکل ییاکانونه شهرها محدوده در بیترت نیبد هستند، یبزهکار یبرا

 و ها محدوده نیا ییشناسا نیبنابرا. است یباالتر اریبس میجرا تعداد آن تبع به و شتریب مجرمانه اهداف

 در مؤثر یاراض یکاربر نوع ن،یساکن یفرهنگ و یاقتصاد ،یاجتماع اتیخصوص و یکالبد مشخصات یبررس

 کننده لیتسه و آورنده وجود به عوامل در یادیبن راتییتغ جادیا با تا است تهافی تیاهم اریبس هایناهنجار بروز

 میجرا با مقابله و یریشگیپ امکان یبزهکار برابر در مقاوم یکالبد یفضاها یطراح و جرم یها فرصت

 .گردد فراهم یشهر

 تهران ،زیخ جرم یها کانونکلید واژه: 
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 تهران یمترو در جوندگان با مبارزه یروشها

 یمراد کاوه ،ینجف عرب محمد دیس ،یسقائ محمود

 :چکیده

 مختلف یها گونه ریتکث یبرا را یمساعد اریبس طیشرا ، سطح واحد در آن تراکم و تیجمع روزافزون شیافزا

 پاش و ختیر ، یشهر جامعه تیجمع افزون روز گسترش به توجه با.  است نموده فراهم ، شهرها رد موش

 تمام با موش با مبارزه یها طرح در مردم یهمکار عدم و یشهر یها زباله نادرست یآور جمع ، ییغذا مواد

 نیا در.  برسند خود هشد نییتع شیپ از اهداف به اند نتوانسته ها سازمان نیا عمال مربوط یواحدها زحمات

 ربطیذ یها سازمان توسط معمول یها روش هیکل و یعموم آموزش ، یگذار تله مختلف یها روش راستا

 تواند یم که هاست راه نیا از یکی ها موش تیجمع کنترل منظور به یگذار طعمه.  است شده گرفته بکار

 ردیبگ قرار استفاده مورد ها روش هیبق موازات به

 یشهر بهداشت ،موش کنترل ،جوندگان کلید واژه:
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 (مشارکت کردیرو با) یخیتار یشهر بافت یایاح

 انیپورسراج محمود، یحناچ روزیپ

 :چکیده

 مشارکت، مفهوم تیاهم گرفتن نظر در با ،«ست؟یچ داند،ب دیبا اگریاح آنچه» پرسش به پاسخ ضمن پژوهش

 و داریپا یایاح ندیفرا فیتعر جهت یقدم برداشتن دنبال به ا،یاح ندیفرا تیموفق در مؤثر اهرم کی عنوان به

 و یاقتصاد ،یکالبد جوانب بر دیتأک با مشارکت کردیرو با یخیتار یشهر یها بافت تر جامع و تر کامل یاصول

 یایاح ییاجرا ندیفرا نییتب پژوهش گرید اهداف از. باشد یم ها بافت آن یها ارزش و اصالت حفظ اب یاجتماع

 .است یخیتار یشهر بافت یمشارکت

 ایاح ندیفرا تیریمد ،مشارکت ،یخیتار یشهر بافت ،ایاحکلید واژه: 
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 سوم هزاره در گسترش حال در یا دهیپد یرسم ریغ اسکان

 ینمک مقداد ،ییاشنو ریام ،پور یگنج محمود ،انیشاطر محسن

 :چکیده

 منابع از استفاده با است شده یسع سوم هزاره در گسترش حال در یا دهیپد یرسم ریغ اسکان کتاب در

 گسترش از یا نمونه و شود میتنظ یرسم ریغ اسکان دهیپد شناخت یبرا یچارچوب ،یخارج و یداخل مختلف

. است ریز شرح به کتاب نیا گانه پنج فصول.  شود دهیکش ریتصو به دگلیب و آران شهر در یررسمیغ اسکان

.  است شده پرداخته خچهیتار و نهیشیپ ف،یتعار مقدمه، شامل یررسمیغ اسکان مسئله اتیکل به اول فصل در

 مراحل ، ها یژگیو سوم، فصل در.  باشد یم یررسمیغ اسکان به مربوط اتینظر و ها دگاهید شامل دوم فصل

 دۀیپد چهارم فصل در.  است شده انیب یررسمیغ یها سکونتگاه یامدهایپ و یریگ شکل علل ،یریگ شکل

 شده یبررس دگلیب و آران شهر یمرکز رانیا ریکو ۀیحاش در کوچک متوسط شهر کی در یررسمیغ اسکان

 یررسمیغ اسکان به مربوط یراهبردها و یررسمیغ اسکان یها استیس و ها برنامه پنجم فصل در و است

 .است شده مطرح

 ینینش هیحاش ،شدن یجهان ،سوم هزاره ،یرسم ریغ اسکانکلید واژه: 
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 معابر و واصناف امالک اطالعات یزیمم مجدد یمهندس

 ییقهقا رضا

 :چکیده

 که بوده روز به و استاندارد و یاصول یزیمم انجام عدم لیدل به ها یشهردار در اطالعات نظام ییکارا عدم

 ارائه ضرورت اساس نیا بر که کند یم لیتحم کشور و شهر به را یادیز یها نهیهز و خسارات مورد نیا

 دوباره از یمند وقانون نظم جادیا ضمن که یمل یها دستورالعمل و ،روندها ها یمش خط در استانداردها

 و یاضاف و ئدزا یها نهیهز و خطا و شیآزما انجام و(  یطراح یزیمم فرم نوع کی یشهردار هر) ها یکار

 ها یشهردار یبرا را یتوجه قابل یاقتصاد یبازده و ییجو صرفه تاینها و یریجلوگ یمل یها هیسرما اتالف

  ازچند پس نجانبیا رابطه نیا در که. گردد یم احساس شیب از شیب. داشت خواهد دنبال به ادارات ریسا و

 به یها دستورالعمل نبود نیهمچن و یزیمم یفرمها یکمبودها نمودن مشخص و قیتحق و مطالعه  سال

 مورد اطالعات یتمام که یزیمم یفرمها یطراح به ،نسبت ، یشهردار یها بخشنامه و نیقوان با مرتبط روز

 نواقص رفع و نمود خواهد نیتام را...  و یپژوهش و یقاتیتحق ،نهادها،موسسات ادارات ریسا و یشهردار ازین

 دگلیب ،آران ،کرمانشاه جان،زاهدانی،بروجرد،دل نیقزو یشهرها در فرمها نیا یاجرا از پس که اقدام مربوطه

 نگارش اصناف و امالک اطالعات یزیمم یاجرا در استاندارد یبسو حرکت و هیرو وحدت جادیا بمنظور و

 سازمان توسط که  انجام  "ومعابر اصناف و امالک اطالعات یزیمم مجدد یمهندس" عنوان با یکتاب

 شد خواهد ابالغ اجرا جهت هایشهردار وبه چاپ دست در هاکشور یاریوده ها یشهردار

 اطالعات یزیمم یمهندسکلید واژه: 
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 تیریمد و کاربرد انتخاب، ساز، منظر یها بوته و درختان

 یانیسین یفتاح اهلل بیحب ،ینیبوئ فرجام زهره

 :چکیده

 رشیپذ جزء ای چاره خود یداریپا نیتضم یبرا انسانها یزندگ و تیفعال تمرکز یکانونها عنوان به شهرها

 جادیا با یا درختچه و یدرخت مختلف انواع در اهانیگ. ندارند یعیطب یها ستمیس از متاثر یکارکرد و ساختار

 بذر وه،یم اه،یگ دیتول جانوران، و ها انسان از تیحما و حفاظت ،ینواح نیب کیتفک و مرز  و  حد مانع، و حصار

 جادیا ،یطیمح ستیز های یآلودگ شیپاال ط،یمح یدما لیتعد ط،یمح یباسازیز ژن،یاکس دیتول رنگ، و

 تیاهم یدارا...  و عطف نقطه جادیا بادشکن، ر،یمس نییتع در دید کننده تیهدا و راهنما پناهگاه، و هیسا

 شناخت و یمعرف به ،4 و 7 فصل در اهانیگ یکارکردها انواع یمعرف با شرویپ کتاب.  باشند یم اریسب

 نموده یبررس یینها فصل در را آنها تیریمد نحوه و پرداخته 2 فصل در یاهیگ یها خانواده انواع یها یژگیو

 ،یشهر رانیمد یبرا ابکت نیا مختلف، مشاغل در اهانیگ نقش یگستردگ به توجه با بیترت نیبد. است

 ،یباغبان منظر، یمعمار سبز، یفضا ست،یز طیمح یطراح یها رشته هیکل در عالقمندان و انیدانشجو

 .باشد یم استفاده قابل...  و یکشاورز

 درختان کاربرد ،سبز یفضا یطراح ،یشهر یساز منظرکلید واژه: 
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 طرح های پژوهشی
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 سپتد نگرش بر دیتاک با سرقت بزه وقوع بر آن ریتاث و زنجان یسنت بازار یکالبد یشناس بیآس

 یدریح یتق

 :چکیده

 بنابر.دیگو یم سخن بسته زبان به کند یم مشاهده را آن که یهرکس با واسطه بدون یکیزیف طیمح

 یبرا لذا.دارد یبستگ اطراف موانع و طیشرا به یادیز حد تا ست،بلکهین کور میتصم کیجرائم، ن؛ارتکابیا

 امکان نیوهمچن)نیمجرم عیسر یدسترس امکان با ییمکانها به ستیبا یم یشهر جرائم وقوع از یریجلوگ

 نوانع به سپتد کردیرو.هستند جرائم وقوع در یمهم عامل مکانها نیا که شود؛چرا یکاف توجه( عیسر خروج

 یطراح و ایاح و موجود یها یژگیو و طیشرا رییتغ به تواند یم مسئله نیا حل یراهها نیموثرتر از یکی

 حاضر پژوهش.بکند جادیا یبزهکار یبرا زین را یا بازدارنده طیشرا و موانع یطرف از و پرداخته فضاها مجدد

 برنگرش دیتاک با سرقت یبزهکار قوعو در آن ریوتاث زنجان یبازارسنت یکالبد یشناس بیآس عنوان با که

 یبرا یعلم یکردیرو با زنجان شهر بازار در سرقت بزه از یریشگیوپ کنترل یبرا دارد یباشد؛سع یم سپتد

 یازیدست یبرا. دینما اقدام سرقت جرم زانیم کاهش یطیمح یالگوها و یعمل راهکار نیمناسبتر به یابیدست

 قیطر از نیهمچن.دیگرد ومطالعه یآور جمع یا کتابخانه عاتمطال قیطر از ینظر هدف،مباحث نیا به

 یفضا از.شد پرداخته بازار یکالبد یابیارز وکسبه،به شهروندان با ومصاحبه مشاهده رینظ یدانیم مطالعات

 به"تاینها و قرارگرفتند یقیتطب یابیارز مورد ها وعکس شده یعکسبردار رازیش لیبازاروک و زنجان موجودبازار

 و مثبت نقاط قیطر نیا از و پرداخته ARCVIEWو ARCGIS طیمح در سرقت خطر یها نقشه دیتول

 یب که داد نشان قیتحق جینتا. دیگرد باشد،کشف موثر جرم وقوع در توانست یم بازارکه طیمح یمنف

 ودنب بازار؛ناامن بودن یمیقد و ،مخروبهیمنیا امکانات از استفاده در کسبه و ها مغازه صاحبان یاطیاحت

 به ؛تعرض بازار بودن چیپ در چیبازار،پ رامونیپ یها کوچه در هایورود د،تعددیشد یفرسودگ لیدل به هایورود

 مناسب زاتیوتجه امکانات ،نبود محدوده نیا در هایوطالفروش بانکها یدستفروشان؛پراکندگ توسط روها ادهیپ

 نهیبه استفاده برعدم آن ریتاث و موقافات ،وبحث بازار محدوده در سواره تردد از یریجلوگ جهت نگیپارک مانند

 به توجه با. است داده قرار دیتهد مورد را بازار یتیامن ؛مشکالت داده هم دست به دست محدوده یفضا از

 از استفاده رسد یم نظر ،بهیشهر محدوده نیا در سرقت بزه از یریشگیوپ کنترل منظور وبه قیتحق جینتا

 از یریشگیپ یراهبردها و دگاههاید ریسا کنار در آن،البته از شده اتخاذ یوراهکارها سپتد راهبرد
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 اندرکاران ودست نیمسئول یکار تیاولو در دیبا و بدهد نشان بهتر را خود یرگذاریتأث تواند ی،میبزهکار

 .ردیبگ قرار شهر یتیریومد یی،قضایانتظام

 زنجان بازار ،سرقت بزه ،سپتد کردیروکلید واژه: 
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 مخازن زیرزمینی گزینه ای برای ارتقای سیستم ذخیره سازی پسماندهای جامد شهری

 ، سعید مرادی کیا، ریحانه بهبودیمحمد فیاض

 چکیده:

ذخیره ساز پسماندهای شهری استفاده از مخازن شهری است. اگرچه حجم طراحی یکی از روش های معمول 

و مکان یابی محل نصب این مخازن از شهری به شهر دیگر متفاوت است بسیاری از مشکالت ایجاد شده 

سرریز شدن  -سد معبر –توسط این مخازن مشترک می باشد دسترسی آسان زباله دزدها به محتویات مخزن 

ب می شوند. یکی از پاسخ های برنامه ریزان و طراحان شهری به این چالش استفاده از فضای مخازن محسو

عمده ذخیره سازی این مخازن که در زیر زمین قرار دارد فضایی بسته و محفوظ است. ظرفیت باال، عدم 

به محتویات  تولید بوی نامساعد عدم ایجاد آلودگی بصری عدم امکان جا به جایی عدم دسترسی زباله دزدها

مخازن و عدم تجمع حشرات و حیوانات موذی در اطراف مخزن از جمله مزیت های این مخازن محسوب می 

شود در مقابل باال بودن هزینه های سرمایه گذاری برای نصب این مخازن از جمله عوامل بازدارنده استفاده از 

ابعاد مدیریتی استفاده از این مخازن و  این مخازن است. مقاله پیش رو به بررسی مزایای محدودیت ها و

 نقش آنها در ارتقای محیط زیست شهری خواهد پرداخت.

 مخازن زیرزمینی ،فضای زیرزمینی ،مخازن شهری ،واژه های کلیدی: پسماند جامد شهری
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 ینیخم امام مترو ستگاهیا در تیجمع یاضطرار هیتخل یوینارس

 ییطباطبا محسن دیس، باقرصاد منصور، محمودزاده ریام

 :چکیده

 نفکیال جزء ر،محو نقل و حمل عملکرد با هوشمند و چندمنظوره جامع ستمیس کی عنوان به یشهر قطار

 مختلف یکارکردها تیاهم به توجه و بوده مطرح ندهیآ و حال گذشته، در ایدن یشهرها کالن همه در توسعه

 و توسعه در یاتیح انیشر عنوان به را سامانه نیا دار،یپا توسعه در یشهر نقل و حمل جمله از مترو،

 و ها ستمیس یده خدمت استمرار و حفظ ها، انسان جان حفظ تیاهم به توجه. دینما یم مطرح ینیشهرنش

 و دینما یم تر پررنگ شیپ از شیب را ها پروژه گونه نیا در رعاملیپدافندغ الزامات تیرعا لزوم صحنه تیریمد

 تجارب بر ینگرش با نیهمچن و آنها در موجود یتیجمع تراکم و ها یکاربر نیا تیحساس و تیاهم به نظر

 توجه لزوم زین مترو در ساز، انسان و یعیطب حوادث یط در رعاملیپدافندغ و بحران تیریمد در کشورها ریسا

 را سامانه نیا یپدافند توان ارتقاء در الزم یراهکارها یبررس و اریمع یویسنار ،یدشناسیتهد مباحث به

 گامهن در مترو نقل و حمل در رعاملیپدافندغ یطراح در خالقانه تفکر دیتول به توجه لذا د،ینما یم یالزام

 .است یضرور و مهم اصل کی یجنب یها ساختمان و ها تونل ها، ستگاهیا خطوط، یطراح و مطالعات

 هیتخل ،ستگاهیا ،قطار ،متروکلید واژه: 
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 قم شهر بنفشه بوستان: داریپا یمحل بوستان یطراح

 یحیذب نیحس دکتر ،یهمت نیالد شهاب

 :چکیده

 در رو نیا از. است یداریپا مبحث به توجه ،یشهرساز و یمعمار حوزه در مهم موضوعات از یکی امروزه

. میا داشته داریپا یمحل بوستان یسامانده و یطراح در یسع منعطف یندیفرآ به توجه با رو شیپ پژوهش

 یبررس و یمعرف -4 قیمصاد یبررس و کردیرو نییتب -7. باشد یم لیذ شرح به مرحله4 ملشا ندیفرآ نیا

 ممکن یها حل راه یبررس -4 لیتحل و هیتجز -2 ها تیمحدود و امکانات ازها،ین شناخت -4 یطراح بستر

 گام نیتدو و ندیفرآ یبازنگر -4 مقررات و نیقوان نیتدو -4 یزیر برنامه راتیتاث یبررس -4 ینسب اقدامات و

 طرح یاجرا بر کنترل و نظارت -4 ییاجرا یها

 یمحل بوستان ،قم شهر ،یشهر یداریپاکلید واژه: 
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 71ایستگاه طرح تفکیک زباله از مبدأ در شهرداری منطقه  یرات اجتماعیتأث یابیارز

 صالح الدین قادری

 تهران یشهردار 41منطقه  یو توسعه شهر یزیمعاونت برنامه ر

 چکیده

 یاز اهداف اصل یکی یمردم محل یمناسب و بدون مزاحمت برا یدر مکان ها ها ستگاهیا تفکیکاحداث 

هم نکته  مانکاریپ یطیمح ستیز نشیو ب ارتمه زانیم ،ستگاهیزباله است. اما عالوه بر محل ا کیطرح تفک

کنندگان هم در جلب  یکارکنان و جمع آور یاز سو کیاصول تفک تیعوامل رعا نیاست. در کنار ا یمهم

 است.  تیزباله حائز اهم کیمشارکت مردم در تفک

 کیپروژه تفک یاز اجرا یناش یمنف ایخواسته و ناخواسته، مثبت  یاجتماع ریتأث یابیمقاله ارز نیا یاصل هدف

حاصل از  یمناسب جهت کاستن از تبعات منف یباله از مبداء و احداث مرکز مربوط به آن و ارائه راهکارهاز

 . نمثبت آ یامدهایپ تیزباله از مبدأ و تقو کیپروژه مرکز تفک یاجرا

شده است.  یمصاحبه جمع آور نکیاست داده ها با استفاده از تک یفیمقاله از نوع ک نیمطالعه در ا روش

کارشناسان  ،یمحالت دیواقع در بزرگراه شه 72زباله منطقه  کیتفک ستگاهیآن ساکنان اطراف ا یه آمارجامع

 است. 72کنندگان زباله خشک در منطقه  یجمع آور ،یشهردار

االت توسط  نیماش یشستشو ستگاهیا نیا یچالش ها نیتر دهد مهمجیپژوهش نشان م نیا یها افتهی

 یاست. در بخش جمع آور ستگاهیدر درون ا یمجاور و سوزاندن مواد دفن ابانیدر خ ستگاهیکارکنان ا

موارد  نیا به مانکارانیو اجبار پ دیکنندگان و عدم تاک یتوسط جمع آور یموارد ضرور تیکنندگان عدم رعا

 یگریکننده زباله هم خالء د یبه پرسنل جمع آور یاست. عدم آموزش و اطالع رسان یاصل یاز چالش ها

 حوزه وجود دارد. نیدر ااست که 

 ، ایستگاه تفکیک زباله، ارزیابی تاثیر اجتماعیکلید واژه: تفکیک زباله
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 تهران یشهردار یمذهب یطیغات محیتبل یل محتوایو تحل یبررس

 یمحمدرضا زائر

 شهر تهران یباسازیز سازمان

 چکیده:

بر  یرسان و اطالع یرگذاریدر تاث یسع یشهر یها طیغ است که در محیاز انواع تبل یکی یطیغات محیتبل

د یعقا شود و در مورد یمحدود نم یاسیغات سیو تبل یغات تجاریغات تنها به تبلین تبلیشهروندان را دارد. ا

 یسع یداریق دیکه از طر یـ فرهنگ یغات مذهبیرود. تبل یکار م ز بهیمخاطبان ن یو فرهنگ یو مذهب ینید

خالقانه و  یها کیمختلف و گراف یها کیشهروندان دارد، با استفاده از تکن یو فرهنگ یاعتقاد یریدر باورپذ

 د. ینما یارائه شده کمک م یام و محتوایجذاب به فهم پ

وابسته به آن در شهر تهران،  یو نهادها یشهردار یو فرم ییکرد محتوایق تالش دارد با شناخت رویقن تحیا

ن یشنهاد کند. در ایها پ امینگونه پیبهبود ا یرا برا یینموده و راهکارها یبند غ شده را دستهین تبلیمضام

)ماه محرم، یبه صورت مناسبت شهر تهران که یطیمح یغیام تبلیپ 455ل محتوا، ابتدا یمطالعه با روش تحل

 یا افتهیل یقرار داده شده و سپس به تحل یارائه شده است مورد بررس یرمناسبتیمه شعبان( و غیماه رمضان، ن

 آن پرداخته شده است. ییو محتوا یفرم

 یروزمره، قابل فهم و شناخت بودن برا یانتخاب شده از لحاظ مدرن بودن و تناسب با زندگ یها امیپ

 ن و ... مورد مطالعه قرار گرفتند. یت، تنوع مضامی، داشتن جذابمخاطب

ن اسالم در ید یدر جهت انتقال باورها یشهردار ییاجرا یها رو برآمد تالش سازمان شیق پیآنچه از تحق

ک کردن آن به یمردم و نزد یر سبک زندگییدر تغ یجذاب و آگاه کننده بود که سع یغیتبل یها امیقالب پ

 داشت. یاسالم یسبک زندگ
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 شامل:

 برنامه ریزی شهری -

 طراحی شهری -

 برنامه ریزی و طراحی منظر شهری -

 شهرسازی و معماری -

 مبلمان و زیباسازی شهری -

 عمران شهری -

 استراتژی های توسعه شهری -

 حمل و نقل و ترافیک شهری -

 هنر و شهر -
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 مقاالت



  444 شهر ییفضا شیآما

 روش از استفاده با همدان استان یجنوب مناطق در مسکن بخش یتگافی توسعه سطوح یابیارز

 یا خوشه لیتحل

 یرحمان ریام

 :چکیده

 یافتگی توسعه روند در را یا عمده مسائل ،یانسان و یمال منابع  عادالنه عیتوز عدم و نامطلوب یها  یزیر برنامه

. است یا دهیچیپ و گوناگون ابعاد یدارا موضوع نیا و نموده جادیا کوچک یشهرها خصوص به شهرها،

 یابیارز یبرا. دارد شهرها یافتگی توسعه بر ییبسزا ریتأث ،یبعد چند موضوع کی بعنوان مسکن موضوع

 آن مسکن بخش با رابطه در شهرها موجود وضع شناخت نخست، گام مسکن، بخش در شهرها یافتگی توسعه

 نیهمچن و مسکن  توسعه مناسب یها برنامه یریکارگ به و ها راهبرد ارائه یبرا مناسب نهیزم امر نیا. است

 در. آورد یم فراهم را ینواح سطوح در یانسان یها سکونتگاه یوابستگ لیتحل و یا هیناح کپارچهی  توسعه جادیا

 ،یکالبد و یتیجمع ،یاقتصاد ،یفیک ،یکم یها شاخص  نهیزم در مسکن با مرتبط شاخص 47 پژوهش نیا

 روش. دیگرد یآور جمع همدان استان یجنوب ی هیناح شهر 74 یبرا ها آن به مربوط اطالعات و یبررس

. باشد یم پژوهش نیا در شده برده کار به  روش ، SPSS یآمار یها کیتکن از استفاده با یا خوشه لیتحل

 یدارا همدان، استان یجنوب  هیناح یشهرها در مسکن بخش یافتگی توسعه دهد، یم نشان پژوهش نیا جینتا

 مسکن  نهیزم در منسجم و آگاهانه یها یزیر برنامه مستلزم امر نیا که باشد، ینم یمناسب و متعادل یالگو

 یشهرها یعنی اول  خوشه در همدان، استان بزرگ شهر نیدوم بعنوان ریمال شهر کهیبطور باشد، یم

 یم قرار مسکن یها شاخص نظر از شهر نیتر افتهین  توسعه خوشه، نیتر نییپا در زنگنه شهر و افتهی توسعه

 .ردیگ

 همدان ،یا خوشه لیتحل ،مسکن ،یافتگی توسعهکلید واژه: 
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 یشهرها در مسکن توسعه یاراض ینیگز مکان و یبند تیاولو

 یرحمان ریام

 :چکیده

Land as a non-renewable wealth in the city, one of the main topics of interest to 

managers and urban planners And meantime housing as a basic requirement in 

many aspects, it is important for citizens, Supply of land, locate and prioritize 

lands for housing development in a long-term perspective with regard to 

residential culture of the people of this city, Among the important factors that 

are known to stabilize the population and increase the weight in small towns 

And the balance in the settlement system of the metropolis, has a very 

significant role. In this study, a research scholar in the field, through all the 

land, Archival information about housing needs in a horizon of 20 years (2032) 

in Bahar cities, the major satellite cities of Hamadan and Location Finding 

housing and effective criteria, using the AHP model as a multi-criteria approach 

to Location Finding and prioritization of lands for housing development in the 

Bahar cities. The results indicate that the physical development of the city tend 

to be concentrated on the tissues of the middle And tend to develop in the West 

and has access to the main road. 

Keywords: Bahar cities, Housing development lands, location 
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 - تینیع" یادراک بر کردیرو با "یورود یکنندگ دعوت"بر دیتأک با "مکان حس" لیتحل

 یتجار و یمذهب  یهایکاربر در "تیذهن

 تهران شیتجر محدوده: یمورد مطالعه

 پور یمظفر نجمه

 :چکیده

 نیاول« یورود.» است مکان تیکل به نسبت خاص یحس جادیا در مکان ای فضا یتوانمند ،«مکان حس»

 یژگیو ریسا و بودن یعموم و یخصوص حد ورود، آداب فضا، یکل اتیخصوص آن در حضور با که است یمکان

. است فرد رشیپذ و یکنندگ دعوت حس القاء رود یم یورود کی از که یتوقع لذا شود؛ یم کشف فضا یها

 آن یورود »از را مکان در حضور تجربه نیولا سازد، یم قرار بر مکان با که یتعامالت نوع واسطه به انسان

 تداوم یبرا شود یم یا تجربه نیاول ادراک، حس از مرحله نیا و رساند یم ثبت به خود ذهن در «مکان

 آن به مقاله نیا در آنچه. مکان با ییهمنوا ورودو یبرا فرد دعوت عدم ای و مکان با فرد وندیپ و حضور

 یِادراک ندیفرآ حاصل که است «یورود یکنندگ دعوت»برعنصر دیتأک با مکان حس لیتحل شود، یم پرداخته

 .است «تیذهن – تینیع»

 یذهن و ینیع یها مؤلفه ،یکنندگ دعوت ،یورود ،مکان حسکلید واژه: 
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 یشهر یها طرح تحقق در یاجتماع مشارکت بر موثر عوامل

 یشجاع مرجان ،یسیادر افسانه

 :چکیده

 در( 74 منطقه) تهران شهر یخیتار بافت کسبه یاجتماع مشارکت بر موثر عوامل ییشناسا پژوهش نیا هدف

 و است یشیمایپ و یکم ژوهشپ نیا در استفاده مورد روش.  است( یساز راه ادهیپ)یشهر یها طرح تحقق

 با که بوده نفر 744 قیتحق نیا نمونه حجم.  است شده استفاده اطالعات یگردآور یبرا پرسشنامه ابزار از

 نیب رابطه فهم بدنبال پزوهش نیا.  اند شده انتخاب یتصادف روش با توام یا خوشه یبردار نمونه روش

  یاجتماع رابطه و اعتماد ،یاقتصاد زهیانگ ، یجمع خاطره چون یمقوالت با( روابستهیمتغ) یاجتماع مشارکت

 مستقل یرهایمتغ که داد نشان زین رهیمتغ چند آزمون از حاصل جینتا.  است یاصل یرهایمتغ عنوان به

  سهم «یاقتصاد زهیانگ» انیم نیا در که کنندیم نییتب را وابسته ریمتغ انسیوار از درصد 44 مجموعا

 .است داده اختصاص خود به رهایمتغ ریسا نسبت در  را یشتریب

 یاقتصاد زهیانگ ،یجمع خاطره ،یاجتماع مشارکتکلید واژه: 
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 شانون یآنتروپ مدل از استفاده با یشهر پراکنش لیتحل

 یرحمان ریام

 :چکیده

 برنامه یب یشکل به شهرها که یطور به است، شده رو به رو یجد مشکالت با یشهر رشد ریاخ یاه دهه در

 به معضل نیا اند،  دهیرس خود هیاول وسعت برابر نیچند به یکوتاه مدت در یشهر یها محدوده و نموده رشد

 یکشورها یهاشهر در مشکالت از یاریبس منشاً و دهیگرد معروف یشهر پراکنش ای یافق گسترش یالگو

 یاستراتژ تواند یم که است یلیمسا از یکی شهرها رشد یالگو یبررس نیبنابرا است، شده توسعه حال در

 زین تهران کالنشهر که ییجا آن از. سازد فراهم یشهر تیریمد یتوانمندساز جهت دوردست افق در را توسعه

 یها شاخص یرینظرگ در با پژوهش نیا است، داشته پراکنده و نامتوازن یرشد ریاخ یها سال طول در

 گسترش یچگونگ لیتحل به شانون یآنتروپ مدل از یریگ بهره با و یمسکون یکل تراکم ت،یجمع مساحت،

 ی مطالعه صورت به و یقیتطب -یلیتحل پژوهش، روش. است پرداخته شهر نیا 74 ی منطقه ییفضا -یکالبد

 آن یینها هدف و است شده پرداخته م،یرمستقیغ و میمستق مشاهده به شتریب یبررس جهت و بوده یاسناد

 ی منطقه که دهد یم نشان جینتا. باشد یم منطقه پراکنش ای یافق رشد از یریجلوگ جهت ییراهکارها ارائه

 ای یافق رشد ی دهیپد به منجر و نموده رشد پراکنده صورت به 7444-44 یها سال یط در مطالعه مورد

 در و( یعمود و فشرده)یبافت درون متمرکز گسترش یالگو از دیبا اساس نیا بر است، شده یشهر پراکنش

 ی توسعه تا گرفت بهره یساز مهمات و ییهوا یروین پادگان به متعلق یها نیزم یکاربر رییتغ حال نیع

 .دینما یط را یتر معقوالنه روند کی منطقه یکالبد

 شانون یآنتروپ مدل ،ردهفش شهر ،یشهر پراکنشکلید واژه: 
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 یشهرهنرهای 

 شهر تهران یباسازیسازمان ز یشهر یو هنرها یمعاونت فرهنگ

 چکیده:

. پـردازد یمـ یشهـر هنـر آثار به مربوط یکل میمفاه آموزش و فیتعار یبررس به ،یشهر هنر یآموزش کتاب

 آثار و هنرمند یدارا شهر. رود یم بشمـار شهرها در یباسازیز مهم گانه سه ارکان از یکی ،یشهـر هنـر

. دینما فراهم خود شهروندان یبرا یبهتر یزندگ نیهمچن و ،یروانـ نشـاط و شیآسـا تواند یم یهنـر

 توسط ،یشهر یفضا در برجسته نقش و مجسمه ،یوارید ینقاش مانند یآثار خالقانه و هنرمندانه یطراح

 یم هنـر ـقیطر از ،یشهـر یباسـازیز. ـدینما کمـک یشهـر یفضا یشاداب به تواند یم مختلف هنرمندان

 .ـدینما کمک یشهر یزندگ و ستیز طیمح تیفیک یاعتال ،یشهر جامعه یبالندگ و رشد به تواند
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 یشهر یفضاها توسعه در یابانیخ یهنرها از یریگ بهره

 یمسعود ایک ،مشرف مهسا

 :چکیده

 یشهر سرزنده یفضاها به دنیرس یبرا ها نهیگز نیمؤثرتر و نیتر الوصول سهل از یکی یابانیخ یهنرها

 بلوغ به کنند، یم رشد شهر یها ابانیخ و کوچه دل از دیآ یبرم نامشان از که همانطور هنرها نیا. هستند

 و یسفارش جنبه از یابانیخ یهنرها ا،یدن یشهرها از یاریبس در. گذارند یم شینما به را خود و رسند یم

 انتقال یبرا یا لهیوس و یشهر جامعه تفکر طرز و ها یدئولوژیا انگریب و گرفته فاصله صرف یشناخت ییبایز

 شوند یم شامل را یابانیخ یرهاهن نیتر ملموس از یکی نیب نیا در ها وارنگارهید. شود یم شمرده میمفاه

 یابانیخ یهنرها به جامع طور به قیتحق نیا در. بندند یم نقش شهر یوارهاید بر مختلف یها صورت به که

 یبرا یراه کردن دایپ یبرا ییراهکارها شده یسع تینها در و شده پرداخته ها وارنگارهید به اخص طور به و

 .شود دایپ کشورمان یرهاشه یها ابانیخ در آن یخال یجا کردن پر

 یوارید ینقاش ،یوارنگارید ،یابانیخ یهنرهاکلید واژه: 
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 یشهر یفضاها در یریپذ ادهیپ بر یذهن ی خاطره نقش

 رامسر معلم بلوار: یمورد نمونه

 انیاسد عبداهلل ،خلج مهرشاد

 :چکیده

 خاطره یریگ شکل بستر و داشته شهروندان یاجتماع و یفرد یزندگ در یمهم نقش همواره یشهر یفضاها

 شاخص شهروندان، یفرد و یجمع یها خاطره شدن انباشته ،یشهر یفضاها نییتب در. اند بوده یذهن یها

 به ها خاطره گرید یسو از و سازند یم را ها خاطره یشهر یفضاها سو کی از که مفهوم نیبد. باشد یم

 افراد یها تیذهن و ها تجربه و ندیب یم را شهر خود، تیذهن با کس هر. دهند یم شکل یشهر یفضاها

 و شهروندان حضور محل ،یشهر یفضاها از یکی عنوان به ها راه ادهیپ. باشد یم متفاوت گریکدی به نسبت

 شوند یم فیتعر یرو ادهیپ یعنی شان یاصل تیفعال با فضاها نیا. باشند یم  یمعج یزندگ در آنان مشارکت

 رسد یم نظر به گرید عبارت به. سازد یم را یشهر خاطرات و یذهن ریتصاو از یبخش تیفعال نیهم و

 مطالعات بر هیتک با است آن بر پژوهش نیا. شوند یم یشهر یفضاها یریپذ ادهیپ  منجربه یذهن خاطرات

 با که یبلوار. دینما یبررس رامسر معلم بلوار یریپذ ادهیپ بر را یذهن خاطرات نقش ،یفیتوص و یشیامیپ

 به نموده، زیمتما را ریمس شیپ از شیب ها نشانه نیا. است مطرح رستوران و هتل رینظ بارز ییها نشانه

 .سازند یم لیتبد نماد به را آن و افزوده آن ییخوانا

 معلم بلوار ،یریپذ ادهیپ ،یذهن خاطره ،یشهر یفضاکلید واژه: 
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 یشهر یعموم یفضاها در یسنت نقوش گاهیجا

 زاده لیخل میمر، صادقپور ابوالفضل، یزیرعزیم محمود دیس

 :چکیده

 افتنی یبرا تالش.  است یمدن اتیح یریگ شکل بستر و رونیب یایدن به جامعه تفکرات عرضه نیتریو شهر

 یامر امروز، یشهرها در کالن مداخله یها استیس اریمع یابیارز جهت یشهر تیهو یستیچ و تیماه

 یبرا یغن یمنبع تواند یم معاصر یشهر مبلمان در یانریا یسنت یها هیما نقش از استفاده. است یضرور

 باشد، یکنون یصدا و سر از پر یشهر یزندگ طیمح در یاسالم -یرانیا یمتعال میمفاه و ها نقش دنیآفر

 در که یرانیا یسنت یها هیما نقش و یهنر عناصر از استفاده که دارد خود در را یاصل فرض نیا حاضر مقاله

 را است شده ختهیآم گرید یها فرهنگ با شهرها یکنون یفضا در دارند وجود ما یرهن و یخیتار نهیگنج

 آن کنار در و یشهر یفضاها تر شیب هرچه آراستن یبرا نو یراه جادیا پژوهش، نیا از هدف.  دهد رییتغ

 ،یلیتحل صورت به مقاله نیا در قیتحق روش. باشد یم شهر در یرانیا لیاص تیهو و فرهنگ نمودن زنده

 .باشد یم یفیتوص

 یاسالم و یرانیا ،یشهر یفضا و مبلمان ،یسنت نقوشکلید واژه: 
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 آن ارتقاء و یسنج تیفیک ،یشهر خدمات ییفضا یمکان لیتحل

 تهران کالنشهر گانه 723 ینواح هیکل: مطالعه محل

 یعرب یمهد

 :چکیده

 یامحا و افتیباز ، حمل جهت یشهر خدمات ونیزاسیمکان ستمیس داشتن اریاخت در با تهران یشهردار

 یآور جمع با نکیا هم. آورد بعمل را یا ستهیشا اقدامات موجود امکانات تمام با تا است تالش ،در پسماند

 ، اطالعات پردازش یها ستمیس از یمند بهره زین و ، آن از یبخش کیتفک و زباله تن 4555 از شیب روزانه

 یسنت وهیش تا است برآن پژوهش نیا.  شود مطرح انهیخاورم در یشهر توسعه یالگو بعنوان است توانسته

 مدرن یها وهیش و مدل ورود با سپس د؛ینما ییشناسا را آن ضعف نقاط و لیتحل ، یابیارز را یشهر خدمات

 تهران ینواح و مناطق سطح در را ونیزاسیمکان نفوذ بیضر آن، یپ در و مشاهده را راتیتغ ، زهیمکان و

 خدمات تیمطلوب شیافزا و مناطق سطح در ونیزاسیمکان نفوذ زانیم شیافزا به توجه ضرورت. دهد شیافزا

 یبسو حرکت یراستا در تهران یشهردار مهم یها برنامه و ها تیاولو از یکی کالنشهر سطح در یشهر

 یها فرم قالب در اطالعات برداشت ، ونیاتوماس مهین دیجد یها وهیش در.  است داریپا کیالکترون شهر نظام

 از پس و انجام گانه44 مناطق ازسطوح روزانه و مستمر بصورت یریگ اندازه قابل یها شاخص و مشخص

 روند لیتحل و یابیارز گزارشات قالب در و حاصل یموضوع – یکیشمات یها پالت پردازش ندیفرا لیتکم

 .ردیگ یم قرار یشهر خدمات ارشد رانیمد اریاخت در شده یساز میتصم موضوعات بصورت

 GIS ،کیالکترون شهر ،سطح کیبارومترکلید واژه: 
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 یشهر خودکار یسلولها

 متکان اکبر یعل، انییایض زیپرو، یدیسع خاطره، یصادق یعل

 :چکیده

 انجام ساله44دوره کی در شهرکرد یشهر یاراض یکاربر راتییتغ یبررس یبرا یشهر خودکار یسلولها مدل

 و رانیا یشهرها رشد روند یررسب یبرا آن بودن یکاربرد شده یساز هیشب مدل مختلف جینتا و است شده

 کندیم اثبات را جهان

 یشهر خودکار یسلولهاکلید واژه: 
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 یستگاهیا مجتمع در یهمگان نقل و حمل بر یمبتن توسعه یعملکرد اصول تحقق زانیم یبررس

 ردامادیم مترو

 یمحمد محبوبه، یاسد حانهیر، انیشهاب انیپو

 :چکیده

 وتوسعه است گذار اثر شهرها توسعه بر یساختار عناصر نیتر مهم از یکی عنوان به نقل و حمل امروزه

 در که است نهیزم نیا در ژهیو یکردهایرو از یکی مترو تیمحور با(  TOD)یهمگان نقل و حمل بر یمبتن

 یایمزا از است نتوانسته ح،یصح یعملکرد چارچوب و یساز ادهیپ اصول شناخت عدم تعل به تهران شهر

 بالفصل یها محدوده بر زین را یفراوان یاجتماع و یکیتراف مشکالت و شود مند بهره یا توسعه نیچن

 از یکی عنوان به  ردامادیم یستگاهیا مجتمع نکهیا به نظر. است کرده لیتحم یستگاهیا یها مجتمع

 یعملکرد اصول تحقق زانیم یبررس به حاضر پژوهش د،یآ یم شمار به موفق یستگاهیا یها معمجت

 با که رسدیم جهینت نیا به انیپا در و پرداخته یستگاهیا مجتمع نیا در یهمگان نقل و حمل بر یمبتن توسعه

 سر به یمطلوب طیشرا در ردامادیم یستگاهیا ،مجتمع یعملکرد اصول نیا از درصد 44 یریپذ تحقق زانیم

 .برد یم

 مترو ،یهمگان نقل و حمل بر یمبتن توسعه اصولکلید واژه: 
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 یشهر محالت در یاجتماع یداریپا سنجش

 یآباد یزنگ یعل ،نسترن نیمه ،یمیسل قلعه یوسفی لوفرین

 :چکیده

 یاجتماع ابعاد به توجه بدون یواقع یداریپا که است یداریپا در یاساس ارکان از یکی یاجتماع یداریپا

 یشهر  یها یزیر برنامه و ها طرح در یاجتماع مباحث یدیکل و مهم نقش.باشد ینم ریپذ امکان داریپا توسعه

 را آن و است کرده لیتبد یشهر یها یاستگذاریس و ها یزیر برنامه در ابزارها نیمهمتر از یکی به را آن

 یداریپا گستردۀ و یبعد چند مفهوم به توجه با.است داده قرار داریپا توسعه اهداف به یابیدست یبرا یا چهیدر

 یداریپا سنجش حاضر پژوهش هدف.باشند یم برخوردار یعیوس فیط از مربوطه یها شاخص ،یاجتماع

 یداریپا کاهش نیب معنادار رابطۀ فرض با که است( آباد مفت و جیمرداو)اصفهان شهر محلۀ دو در یاجتماع

 یاجتماع یداریپا یها شاخص دیشد تعادل عدم و مطالعه مورد یها محله تیمحروم سطح شیافزا با یاجتماع

 مختلف فیتعار یبررس پژوهش،با هدف به یابیدست منظور به.است  گرفته انجام مطالعه مورد محدوده  در

 تیمشارکت،امن مؤلفۀ سه دهد پوشش را یاجتماع یداریپا ابعاد که ییها شاخص  انیب یبرا یاجتماع یداریپا

 که باشند یم ییارهایمع ریز و ارهایمع یدارا ها مولفه نیا از کیهر. است شده  گرفته نظر در یزندگ تیفیک و

 لیتحل ندیفرآ و یدلف کیتکن از پژوهش نیا در.است شده یطراح ارهایمع ریز سطح در پرسشنامه نیتدو

 منظور ،به Expert Choiceو Matlab، Excel رینظ یا انهیرا یافزارها نرم از استفاده با ANPیا شبکه

 نظر از و یکاربرد هدف نظر از پژوهش نیا در قیتحق روش. است شده استفاده قیتحق هدف به یابیدست

 که است آن از یحاک قیتحق از حاصل جینتا.باشد یم یکاو مورد و یلیتحل -یفیتوص روش بر یمبتن زین روش

 ینیبعدع(.SS=5,442)باشد یم دارا را وزن نیشتریب تیامن یذهن ،بعدیاجتماع یداریپا اریمع ریز پانزده نیب از

 از جیمرداو محلۀ جهینت رد و دارند قرار بعد رتبۀ در زین(IT= 5,744)یفرد نیب اعتماد و(OS=5,444)تیامن

 .باشد یم برخوردار آباد مفت محلۀ به نسبت یباالتر سطح از یاجتماع یداریپا یها شاخص از یبرخوردار لحاظ

 عیاجتما یداریپا ،یابیارز ،داریپا توسعه: یدیکل یواژهاکلید واژه: 
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 (FTA) خطا درخت مدل با یشهر نقل و حمل سکیر یابیارز

 ینصرآباد مهناز ،یچ وهیگ دیسع ،پور عقوبی نبیز

 :چکیده

 یواکنش اقدامات نیمهمتر جمله از یهمگ پرحادثه نقاط اصالح نیهمچن و آن یابی علت و تصادفات یبررس

 ییاجرا مشکالت با اد،یز یها نهیهز بر عالوه یواکنش اقدامات که است یحال در نیا. شوند یم حسوبم

 یمورد مطالعه.هستند مواجه زین اتیعمل انجام نیح در کاربران یمنیا نیتأم و کیتراف تیهدا رینظ یمتعدد

 دهیچیپ ساختار فزون،روزا تیجمع علت به تهران شهر درکالن سکیر تیریمد.است موضوع نیا یایگو زین

 از مخاطرات با ییارویرو بالقوه لیپتانس نیوهمچن ناموزون و ناهماهنگ یرساختهایز و ها شبکه ،یشهر

 یراهها یمنیا مستمر یابیارز لیقب از رانهیشگیپ اقدامات اعمال با یستیبا و است برخوردار ژهیو یتیاهم

 .میبردار یموثر گام یشهر درون یها جاده خسارات و تلفات کاهش خصوص در موجود

 یشهر درون تصادفات ،سکیر یابیارزکلید واژه: 



  474 شهر ییفضا شیآما

 یلیر نقل و حمل در سکیر تیریمد

 یرضاق محمد، این یمیابراه دیمج، پرهازه عباس

 :یدهچک

 نقل و حمل شبکه. برندیم رنج ایبال و سوانح مخرب اثرات از یا ندهیفزا طور به آنها یزندگ طیمح و انسانها

 ، واگن ، خط ،یانسان یروین از یناش متعدد حوادث و سوانح ساله هر و نبوده یمستثن قاعده نیا از زین یلیر

 و وستهیپ بوقوع یلیر نقل و حمل یها ستمیس در که دارند وجود یلیر لیوسا ریسا و ئم عال ، ویلکوموت

 گسترده یها انیز و ضرر موجب و گردانده یجد مشکالت دستخوش را یاقتصاد و یانسان یها تیفعال

 گذارند یم یلیر نقل و حمل یها ستمیس بر یادیز راتیتاث حوادث و سوانح نیا نیا.گردند یم یمال و یانسان

 باشد، نشده اجرا و هیته ها ساخت ریز و تیشرا با متناسب آنها تیریمد یبرا الزم یها برنامه اگر که

 .ندینما یم مواجه یجد مشکالت با را بحران تیریمد

 نقل و حمل در سکیر ،خطر تیریمد گستره ،سکیر تیریمدکلید واژه: 
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 TODبردی اراضی شهری با رویکرد حمل و نقل عمومی برنامه ریزی کار

 نمونه موردی: ایستگاه متروی گلشهر کرج

 یمقصود یمصطف ،یاصالن می، مردکتر زهره داودپور

 چکیده:

به صورت پراکنده و  یشهر یوسعه هات شی، باعث افزا ریاخ یشهرها در سالها تیروز افزون جمع شیافزا

و گسترش شهرها به سمت مناطق کم تراکم  نیزم یکاربر مختلفیالگوها نیب ی،ناهماهنگ یتک کاربرد

ها در  یگذار هیسرماها و نهیسهم هز شیباعث افزا یپراکندگ نیدر اطراف شهرها ،شده است ا یحومه ا

از جمله  یشهر تیریمد طهیدر ح یمشکالت فراوان و بروز یشهر هودهیب یسفرها شیحمل ونقل ،افزا طهیح

 یلیفس یمنابع و سوخت ها هیرو یهوا ) ،مصرف ب ی(آلودگیطیمح یها ین،آلودگیسنگ یها کیتراف

مقاله بر اساس شاخص  نی. در ا دهاستیدست گرد نیاز ا یسفر و مسائل و مشکالت نهیزمان و هز شی،افزا

 نیبه ا دنیبه منظور بهبود بخش نیزم یکاربر تیریو مد یزی، برنامه ر TOD هیمطرح شده در نظر یها

حمل و نقل  یستگاههایا تیبامحور یشهر ی ،توسعهیقرار گرفته است . هدف اصل یبررس موردشاخص ها

 هادراطرافیکاربر جادتنوعی،ایودوچرخه سوار یادهرویچون گسترش پ یاست که درآن اهداف یعموم

 نیا یموردشود . نمونه یدنبال م نگیپارک تیریومد کیتراف یساز ،آرامیحمل ونقل عموم یستگاههایا

با  ستگاهیا نیبودن ا یخاص و تبادل تیباشد که به واسطه موقع یمترو گلشهر شهر کرج م ستگاهیا قیتحق

 ی) مورد بررس یشهردار 47منطقه -خط به مهرشهر (حومه شهر کرج نیکرج و اتصاال یقطارشهر 2خط 

 . قرار گرفته است

 TOD، داری، توسعه پای، حمل و نقل عمومنیزم یکاربر یزی: برنامه رواژه دیکل
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 قطار یچرخها در شیسا یها زمیمکان انواع بر یمرور

 یرضاق محمد، پرهازه سعبا، این یمیابراه دیمج

 :چکیده

 باشند، داشته یشتریب مقاومت شیسا و لیر راتیتاث برابر در بتواند که تر بادوام یچرخهائ به یابیدست جهت

 یم دایپ یشتریب تیاهم یهنگام موضوع نیا. میدار ازین چرخها شیسا یها زمیمکان از یشتریب شناخت به

 ها چرخ شیسا یابیارز مقاله نیا در.میباش داشته سروکار میمستق ریغ یها ریمس و باال یها وزن با که کند

 سکید شیسا تست. ردیپذ یم انجام "شیسا انتقال" و "شیسا یها محدوده" ،"شیسا سرعت" قالب در

 مورد لیر و چرخ شیسا یرو بر مطالعه یبرا و یلیر نقل و حمل صنعت در یا گسترده بصورت که دوقلو

 -7:  دارد وجود ها چرخ در رفته بکار مواد شیسا یبرا محدوده سه که داده نشان رد،یگ یقرارم استفاده

 یبحران شیسا محدوده -4دیشد شیسا محدوده-4فیخف شیسا محدوده

 اکسایش ،یلیر هینقل ،انتقال ،شیسا محدوده ،شیسا نرخکلید واژه: 
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 یشهر داریپا نقل و حمل در یزیر برنامه ابعاد یبررس

 یوراع مهرداد، یزآبادید یاسالم یمهد

 :چکیده

 نقاط به شهروندان مطمئن و عیسر ، سانآ یدسترس مطلوب، یشهر طیمح یها شاخصه و ها یژگیو از یکی

 رابطه گفت توانیم پس.  است شهر سطح در موجود گوناگون یها یازکاربر یمند بهره و شهر مختلف

 پر ستیبا یم معاصر یشهر تیریمد دگاهید از یشهر یزیر برنامه و ونقل حمل یزیر برنامه یستمیس

 عملکرد چهار از یکی عنوان به ، فراغت اوقات گذران و کار ، مسکن کنار در نقل و حمل.  گردد یتلق تیاهم

 برنامه. نمود تصور توان ینم آن بدون را امروز یشهر یزندگ که یا گونه به ، است شده قلمداد شهر یاساس

 ، یمقطع صورت به آن با توان ینم و است ایپو و یشگیهم مستمر، یامر زین  آن ندی وفرآ یشهر یزی ر

 عوارض و آثار ، یشهر نقل و حمل و یشهر یزی ر برنامه روند در یینارسا وجود. نمود برخورد ستایا و موقت

 یمنیا کاهش ا، هو یآلودگ مقصد، به دنیرس در ریتأخ ،یانرژ یباال مصرف همچون را یا گسترده انباریز

 است آورده بار به نها،یا رینظا و شهر یسنت یوندهایپ و بافتها بردن نیب از ، یجان یخطرها شیافزا و یشهر

 برنامه با یشهر نقل و حمل یزی ر برنامه هماهنگ و توأم انجام مؤثر نقش نییتب یپ در حاضرکه مقاله. 

 برنامه اصول ، داریپا نقل و حمل به دنیرس یبرا ییها حل راه ارائه ضمن که دارد یسع است یشهر یها

 یها تیحما جادیا ،یاستگذاریس. دینما یمعرف را داریپا نقل و حمل به دنیرس یبرا یاستگذاریوس یزیر

 یبرا.  باشد یم روشها نیا جمله از یشهر یزیر برنامه یابزارها از استفاده و یمال منابع نیتام ، یقانون

 یها حل راه بتوان تا است یقانون یها تیحما جادیا و یمال منابع نیتام مساله نیمهمتر یداریپا به دنیرس

 دنیرس عمال یتیحما ابزار نیا بدون و پوشاند عمل جامع یشهر یزیر برنامه و یگذار استیس نهیزم در ارائه

 یزندگ تیفیک یارتقا از عبارت داریپا نقل و حمل هدف.  بود نخواهد ممکن ها کاغذ یرو در جز یداریپا به

 یشهر نقل و حمل یزی ر برنامه.است سالم اقتصاد با ییروستا ستیز قابل جوامع به یابیدست و یشهر

 به یب ایدست جهت اتیعمل سلسله کی یطراح با که است، یستی ز مجتمع کی در یزی ر برنامه از یبخش

 ها پژوهش.  دارد یم بر گام نقل و عناصرحمل همه تعادل سطح نیتر نهیبه جادیا منظور به و یشهر اهداف

 نیزم یکاربر یزیر مهبرنا و نقل و حمل لذا و کنند یم نییتع را گریکدی سفرها و یاراض دهد یم نشان

 خدمات یکینزد در ای یهمجوار در مردم که دیآ وجود به یطیشرا اگر.باشند هماهنگ گریکدی با یستیبا

 مسأله به توجه نیهمچن ، باشد ایمه آنها یبرا شهر در ییباال یدسترس زانیوم کنند یزندگ التیوتسه
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 نهیزم ، معابر مناسب یشهر یطراح و یزیر برنامه قیطر از یعیطب نح سوا از یناش یها بیآس کاهش

 نسل برابر در نسل نیا نیسنگ تیمسئول و یداریپا مسئله تیاهم.  شد خواهد دارفراهمیپا توسعه به یابیدست

 برنامه ، مطالعات به ربطیذ یها ارگان و نیمسئول ران،یگ میتصم تا گردد میتفه عموم یبرا دیبا ندهیآ یها

 را الزم یمال و یقانون یها تیحما و پرداخته داریپا توسعه جهت در الزم ییاجرا ماتیتصم اتخاذ و یزیر

 یشهر یزندگ یساز داریپا جهت در یموثر یها گام روند نیا از تیحما و قبول با زین مردم و آورند فراهم

 و ساز بودن نامشخص لیدل به ما کشور یشهرها در یشهر نقل و حمل یزی ر برنامه که آن جهینت.  بردارند

 با و گری کدی به نسبت مختلف سطوح در یشهر یها برنامه مناسب توجه و یری تأثرپذ ارتباط، جادی ا کار

 ر برنامه و یشهر زانیر برنامه توأم و مشترک یر همکا عدم نیهمچن ، یشهر نقل و حمل یزی ر برنامه

 ییازابتدا یاساس یبازنگر و حاصال ازمندین ، یزی ر برنامه مراحل هیکل و مطالعات نیح در نقل و حمل زانی

 و نیمسئول کهیزمان تا و است ییاجرا و یریگ میتصم سطوح نیتر باال تا یزیر برنامه و مطالعات مراحل نیتر

 یجار یها ستمیدرس را روند و یشیدوراند نیا توان ینم ، اورندین مانیا یداریپا مفهوم به کاران اندر دست

 .نمود اعمال یشهر یزی ر برنامه

 داریپا توسعه ،نقل و حمل ،یزیر برنامهید واژه: کل
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 یشهر تیریمد در نقل و حمل یها ستمیس نقش

 زاده نیام نیرام

 :چکیده

 عوامل از یناش خود که باشد یم بزرگ یشهرها در و یامروز جوامع در یاجتماع مشکالت از یکی کیتراف

.  باشند رانیا در یرانندگ و معابر شبکه جادیا یخیتار نهیزم ، یکنون مشکالت سرمنشاء دیشا است یمختلف

 قانون ، نقل و حمل قانون نیاول.  بود راهها توسعه و یاستگذاریس ، قانون به ازین مشکل نیا رفع جهت

 سلطنت دوران در.  شد نوشته یشهر برون ینواح به مربوط ، یالدیم 7442 سال در  Aid hway فدرال

 به مربوط امور و شد سیتاس رانیا در«  عامه فوائد»  وزارت یشمس یهجر 7444 سال در شاه نیناصرالد

 . دیگرد محول خانه وزارت نیا به یراهدار و پل ، راه احداث

 شناخت ،کیتراف انیجر، یشهر نقل و حمل ستمیس انواعکلید واژه: 
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 یفضائ - یکالبد برتحول دیتأک با شهر به روستاها لیتبد روند

 دابودشت شهر – روستا آمل شهرستان: یمورد نمونه

 زاده میرح معصومه، مقدم نیام محبوبه

 :چکیده

 ییفضا -یمکان یها تیواقع عنوان به که ندیآ یم شمار به ییایجغراف یفضاها ،ییروستا یسکونتگاهها

 یاصل عوامل از یکی تواند یم یدرون عوامل. شوند یم متحول یرونیب و یدرون یروهاین و عوامل ریتأث تحت

 در مناسب یارتباط شبکه و یمکان تیعموق خاطر به دابودشت، شهر-روستا. باشد ییروستا یفضاها در تحول

 یریگ شکل به منجر که بوده ییفضا-یکالبد تحوالت یسر کی درمعرض همواره گذشته، یسالها یط

 عرصه ریسا در آن آثار و دارد ادامه زین یریپذ نقش از بعد همچنان تحوالت نیا که است شده شهر– روستا

 در گرفته صورت ییفضا – یکالبد تحوالت ،یکل طور به. است آشکار شهر – روستا ییفضا – یمکان یها

 ندیفرا نیا ودر است داده قرار ریتأث تحت را یکالبد و یاقتصاد ،یاجتماع یعملکردها دابودشت شهر-روستا

 و اند کرده رییتغ یقبل یعملکردها یبرخ -7: اند شده متحول یاصل شکل دو به یشهر - روستا یعملکردها

 در. اند مانده یباق یتحول و رییتغ چگونهیه بدون عملکردها یبرخ -4. اند شده لیتبد دیجد یعملکردها به

 و ییجا جابه و نقل و حمل لیوسا و ارتباطات گسترش به توجه با ر،یاخ یسالها یط در دابودشت شهر-روستا

 تا بلکه ده،آم دیپد یساختمان مصالح و مواد انواع کاربرد در تنها نه یدار دامنه یهایدگرگون ت،یجمع تحرک

 است، شده ییروستا یها خانه یسنت یها گونه نیگزیجا شهرگونه ساز و ساخت یها وهیش ،یتوجه قابل حد

 یم( شهرآمل)یشهر بزرگتر مرکز به و یاصل راه شبکه به شهر-روستا یدسترس لیدل به خود امر نیا که

 یم ییروستا یها خانه ییفضا شیراآ و ساز و ساخت نحوه کننده نییتع شتیمع که ییآنجا از نیهمچن. باشد

. است شده آن یسکونتگاه نظام در تحول باعث دابودشت شهر-روستا یاقتصاد تیفعال در تحول باشد،

 و یاقتصاد-یاجتماع روابط ییشناسا به توان یم ییروستا یها خانه یها یژگیو در قیتدق قیطر از نیبنابرا

 تحول و گسترش و رشد یبعد مراحل یبررس زین و آنها ییبرپا زمان آداب و یفرهنگ یارزشها به نیهمچن

 شده شهر-روستا یریگ شکل به منجر که گرفته صورت یفضا-یکالبد تحوالت ن،یهمچن. افتی راه آنها

 و شهرها با را دابودشت شهر-روستا مناسبات و روابط میمستق طور به روستا، درون روابط بر عالوه است،

 و یخدمات ،یاقتصاد رابطه چون یمختلف اشکال به که رابطه هدف و زهیانگ به توجه با اطراف یروستاها
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 به. ارتباطند در باهم یشهر-روستا یاجزا یتمام ن،یبنابرا. دهد یم قرار ریتأث تحت باشد یم یارض تیمالک

 .شود یم اجزا ریسا در یدگرگون و رییتغ باعث ستمیس ای نظام نیا از جزء هر در رییتغ یعبارت

 فضا ،تحول ،شهر، روستاژه: کلید وا
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 سهولت جهت یشهر درون یلیر نقل و حمل در استفاده قابل نینو یهای فناور و شها رو یمعرف

 انینایناب به یرسان خدمات

 یمیسل کنامین، یآخوند ابوذر، پرهازه فرامرز

 :چکیده

 ان،ینایناب یبرا استفاده قابل نینو یها یفناور و متداول یها روش ییشناسا با تا است شده یسع مقاله نیا در

 به یرسان خدمات لیتسه یبرا مترو خصوصاً یشهر درون نقل و حمل یها ستمیس در اجرا قابل یها روش

 ازین مورد یها یفناور و ها رساختیز بودن آماده ازمندین ها روش نیا از یبعض یاجرا البته گردد یمعرف انینایناب

 یها سازمان نیب مؤثر تعامل و یهمکار ازمندین شده یمعرف یها روش از یبرخ یساز ادهیپ نیهمچن.  باشد یم

 ریغ ،یدولت بخش لیقب از یشهر درون نقل و حمل یها ستمیس یزیر برنامه اندرکاران دست و مختلف

 .باشد یم( ها NGO) نهاد مردم یها سازمان و ها انجمن مانند ها ارگان ریسا و یخصوص ،یدولت

 یشهر قطار ستمیس، انینایناب، ها یفناورکلید واژه: 
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 رمعاب در دوچرخه ریمس انتخاب جهت AHP_SA مدل یبررس

 رپوریدل دیسع ،ییصفا شهباز ،دل آزاده عقوبی

 :چکیده

 ریغ و یمکان) ها لیتحل در یمکان اطالعات یها ستمیس ابزار و توابع ،یده وزن یها روش انواع امروزه

 یها اسیمق در ها یابیمکان انواع به توان یم نهاآ نیتر مرسوم و مهم از که شود یم گرفته بکار(یمکان

 ارهایرمعیز و ارهایمع به یده وزن  قیتحق نیا  از هدف. نمود اشاره یا فرامنطقه و یا منطقه ،یمحل

 ارائه دنبال به(  GIS)یمکان اطالعات ستمیس توسط دادها لیتحل و هیتجز ق،یتلف و AHP مدل براساس

 و ارهایمع. باشد یم دوچرخه شبکه به شدن لیتبد جهت لیپتانس یدارا معابر شبکه شناخت جهت ییالگو

 نقل و حمل و معابر شبکه عملکرد ت،یجمع تراکم ب،یش از عبارتند قیتحق نیا در شده بکارگرفته یها هیال

 پس. باشند یم مدنظر واحد اتوبوس و( BRT) تندرو اتوبوس مترو، یها ستگاهیا خصوص نیا در که یعموم

 معابر یینها بیضرا اعمال و آنها یها هیال قیتلف با ،یفرع و یاصل یها اریمع هیاول وزن آمدن بدست از

 .گردند یم شنهادیپ ارزش، یدارا

 شبکه ،ارهیمع چند یریگ میتصم ،یمکان اطالعات ستمیس: کلید واژه: 
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 GIS از استفاده با محور انسان ینقل و حمل یها ستمیس یریبکارگ در بیش پارامتر یابیارز

 تهران یشهردار 1 منطقه یمورد نمونه

 بهاد محسن ،یقم یرزائیم یمهد محمد ،دل آزاده عقوبی

 :چکیده

 اشاره یسوار دوچرخه و روی ادهیپ به توان یم یموتور ریغ و یکیتراف محور انسان های ستمیس نیبهتر از

 یم انجام سهولت به جهان یشهرها در یگرید جیرا ستمیس هر از آنها نمودن یاجرائ که هایی ستمیس. نمود

 نه نشوند روبرو یعموم اقبال با اگر رها،یمس نگونهیا جادیا خصوص در ریتداب یتمام یریبکارگ با اما. ردیپذ

 طرف از بود خواهند نیآفر معضل زین یشهر کیتراف در بلکه اند رسانده بیآس شهر کالبد و معابر بر تنها

( یشهر تیریمد) ستمیس تیکل به بلکه روی ادهیپ و یسوار دوچرخه به تنها نه را شهروندان اعتماد گرید

 یرانتخابیمس دارند مدها نگونهیا از شهروندان ستفادها در یادیز ریتاث که یپارامترها جمله از. دینما یم صلب

 یم معابر بیش ،یانتخاب یرهایمس های شاخصه نیمهمتر ازجمله  باشد یم ترددکاربران یبرا شده فیتعر و

 رابطه سه و آنها یکاربرد توابع و یمکان یافزارها نرم از استفاده با تا شده برآن یسع قیتحق نیا در. باشد

 یتمام در استفاده قابل که( 2منطقه)مطالعه مورد محدوده در معابر یطول بیش محاسبه جهت یجامع مدل

 یبررس با قیتحق نیا از گرید یقسمت در.گردد ارائه باشد یاسیمق هر در مشابه ییاجرا و یمطالعات های پروژه

 منطقه از ی برمعا در یریبکارگ قابل که زین تند های بیش در یسوار دوچرخه لیتسه یبرا یکمک زاتیتجه

 .اند شده یمعرف هستند

 GIS ،ادهیپ ،دوچرخه ،بیشکلید واژه: 
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 شهرها-روستا در مسکن توسعه یاراض نهیبه یابیمکان یالگو ارائه

 آباد صالح شهر: یمورد نمونه

 یرحمان ریام

 :چکیده

 با حیصح یابی مکان و شهرها -روستا در مناسب یطیشرا در مسکن ی توسعه یاراض نیتام یبرا یزری مهبرنا

 یبرا که است یا شده شناخته و یضرور عوامل ازجمله شهرها، نیا مردم یسکونت فرهنگ گرفتن نظر در

 نقش استان یشهرها یسکونتگاه نظام در تعادل تینها در و کوچک یشهرها وزن شیافزا و تیجمع تیتثب

 44 با مسکن جامع طرح مطالعات طبق رانیا یکالنشهرها از یکی عنوان به همدان. دارد یتوجه قابل اریبس

 تیجمع تمرکز لیدل به تیوضع نیا است، داده اختصاص خود به را استان مسکن ازین درصد 25 از شیب شهر،

 شهر نخست کی به را همدان ،7445 سال یسرشمار دوره نیآخر تا یسرشمار دوره نیاول از خدمات، و

 نظام در یطوالن گسست کی موجب که دهیپد نیا از رفت برون یها راه از یکی. است کرده لیتبد یا منطقه

 استان مرکز به کوچک یشهرها تیجمع مهاجرت و ییتمرکزگرا از یریجلوگ است، شده استان یسکونتگاه

 گرفتن نظر در با ،یدانیم روش کی با پژوهش نیا رد محقق. باشد یم استان یانیم ی هیناح در باالخص

 عالقه نیهمچن و مسکن ی توسعه یاراض یابی مکان در موثر یعیرطبیغ و یعیطب مناسب یارهایمع و الگوها

 از آباد شهرصالح در مسکن ی توسعه یاراض یابی مکان به طبقه، 4 ای7 یمسکون یواحدها داشتن به نیساکن

 77 ازین کننده نیتام را شهر یشرق بخش و پرداخته A.H.P روش با انهمد استان یشهرها -روستا

 .است داده صیتشخ 7254 یعنی پژوهش افق سال در شهر نیا ینفر 75244 تیجمع یبرا نیزم یهکتار

 صالح شهر ،مسکن توسعه یاراض ،A.H.P روش ،یابی مکانکلید واژه: 
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 یشهر درون نقل و حمل صنعت در یتکنولوژ انتقال و توسعه

 پورجعفر نیدعبدالحسیس

 :چکیده

 یم رنج نیومتخصص یتکنولوز ابانبودیباشدودراکثردن خودراداشته خاص یدتکنولوژیبا ایدن هیدرکل ونقل حمل

 و موجود یفراوردها انتقال قیازطر متخصص یانسان یرویون یتکنولوژ وتوسعه علم تنبادرنظرگرف که برند

 یها نهیهز کردن کم دبدنبالیجد یتکنولوز قیشودوازطر یکامالعلم ونقل حمل کنفرانسها و شهایهما وجود

 برداشت یموثر گام ییایدر.ییهوا.  ینیزم ونقل حمل صنعت نمودن یوعلم ینگهدار و نیتام

 ونقل حمل یتکنولوژه: کلید واژ
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 یشهر زاتیتجه در یمنیا یاستانداردها تیاهم

 یزنجان واحد ،یبیحب شهال

 :چکیده

 در استانداردها تیرعا. است شده یبررس یشهر زاتیتجه یبرا یمنیا یاستانداردها تیاهم اثر، نیا در

 ازین یشهر زاتیتجه به ها بیآس از یریجلوگ یبرا یطرف از و کند یم یاریبس کمک ساخت، نهیزه کاهش

 یبردار بهره به نقص بدون زاتیتجه ساخت و یطراح. باشد یم یبازرس یها دوره یها دستورالعمل به

 یساز رامآ و رفاه یبرا زاتیتجه وجود تینها در. کرد خواهد یمهم کمک زاتیتجه نیا از شهروندان حیصح

 خود آنها حیصح ییجانما و یفن اریمع به توجه عدم و دارد یمهم نقش سواره و ادهیپ نیعابر حد از شیب تردد

 .شود یم ریتعم و ینگهدار نهیهز شیافزا و مواد اتالف موجب

 ادهیپ عابر یمنیا ،یشهر تجهزاتکلید واژه: 
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 یا رسانه آموزش با یشهر کیتراف یرفتارها اصالح

 یعبدل اسمنی، پور دولت الهام

 :چکیده

 شهر در یکیتراف یرفتارها و کیتراف برحوزه ون،یزیتلو رسانه یمحورآموزش و نقش رامونیپ حاضر قیتحق

 یاریبس دغدغه و هستند گریکدی از ینشدن جدا عنصر دو کیتراف و شهر نکهیا به توجه با باشد، یم تهران

 رسانه با یشهر تیریمد یهمراه باشد، یم کیتراف تهران شهر کالن الخصوص یعل کشور یشهرها ازکالن

 یشیمایپ روش از حاضر درپژوهش.  باشد داشته کیتراف فرهنگ توسعه در ییبسزا تواندنقش یم یجمع یها

 یتهران شهروندان را پژوهش نیا یآمار جامعه. است مطرح آن در هیفرض شش و است شده برده بهره

 صورت به یریگ نمونه روش. باشد یم نفر 444 کوکران فرمول اساس بر آن نمونه که دهند یم لیتشک

 پنج قرعه براساس تهران منطقه 44 نیب از که صورت نیا به است، گرفته صورت یا مرحله چند یا خوشه

 دو منطقه هر از گاه آن. شد انتخاب تهران مرکز و غرب شرق، جنوب، شمال، یحنوا از ییایجغراف منطقه

 پس که است بوده پرسشنامه قیتحق نیا یریگ اندازه ابزار. دیگرد انتخاب قرعه با و یتصادف صورت به حوزه

 لیتحل و شیمایپ از پس. آمد دست به spss افزار نرم قیطر از یاستنباط و یفیتوص جداول ها، آن لیتکم از

 برنامه اما کنند یم تماشا ونیزیتلو شهروندان شتریب: گفت توان یم آمده بدست جینتا به توجه با و ها داده

. است اثرگذار و دیمف ها برنامه نیا معتقدند نکهیا باوجود نندیب یم کمتر را یکیتراف آموزش با مرتبط یها

 و تصادفات از زنده یها گزارش باشد، یا رسانه نسازا برنامه توجه مورد تواند یم که یجینتا از گرید یکی

 جادیا لیدل به یواقع ریتصو پخش با ها برنامه گونه نیا دهدیم نشان ها افتهی که چرا است یکیتراف حوادث

 انجام به اقدام نامطلوب، و یمنف عواقب از یریجلوگ یبرا کنند، یم بیترغ را مخاطبان ترس، با توام جانیه

 .ندینما یکیتراف حیصح رفتار

 آموزش مفهوم ،آن اتیخصوص و ونیزیتلوکلید واژه: 
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 یشهر یها ک پار توسعه یبرا مناسب مناطق یابیمکان

 یناروندید یمرتض

 :چکیده

 در مهم مسائل از یکی ، یشهر یها ارکپ همچون یعموم یها یکاربر یریقرارگ یبرا نهیبه یابیمکان

 از استفاده با تا شد انتخاب یمورد نمونه عنوان به  سنندج شهر قیتحق نیا در.  باشد یم یشهر یزیر برنامه

 نییتع شهر توسعه در یشهر یها پارک یریقرارگ مناسب محل ، نیزم یبرا مناسب یفضا انتخاب مدل

 اطالعات ستمیس با تینها در و شد انجام یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا کی چهارچوب در مطالعه نیا.  گردد

 ؛ شد دیتول یشهر یها پارک یبرا مناسب مکان نییتع جهت ویسنار سه.   دیگرد ادغام(  GIS)ییایجغراف

 هیتجز اساس بر.  تیجمع تراکم( 4) و نیزم ارزش( 4) ، نیزم بودن دسترس در( 7) از عبارتند ویسنار سه نیا

 مناسب مکان انتخاب در نیزم تناسب مدل از استفاده ، قیتحق نیا در آمده بدست یها افتهی و لیتحل و

 باشد یم دیمف اریبس  ندهیآ در یشهر یها پارک توسعه یبرا

 یشهر ستیز طیمح ،GIS ،یشهر یها پارککلید واژه: 
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 یمارمع در یانرژ

 یزرگران زهره

 :چکیده

 امبرگونهیپ یآرمانها ادآوری معمار چند یذهن و یفکر محصول عنوان هی یمعمار از کردن صحبت

 ریتصو میبخواه اگر. دندید یم ندهیآ در مشکالت تمام حالل را ونیزاسیمدرن پروژه که است ییستهایمدرن

 افراد یفکر کار حاصل تنها نه یخیتار کیالکتید کی در زین را یمعمار و میریبگ نظر در را هیقض از یکامل

 محصول کی به خود همه دهیا و هیرو و فکر و معمار آنگاه میبدان خود زمان دهییزا و اجتماع یکل ساختار که

 یدورها هر در را خود خاص یفضا یا جامعه هر کند یم انیلوفبرب که همانطور. شوند یم لیتبد یخیتار

 یسع مقاله نیا در.ندندیفرا نیا در گرفتن قرار به محکوم ساختار نیا از ییجز عنوان به معماران کندیم دیلتو

 یافقها با را یمعمار که روز آن دیام به.میینما یبررس را آن یچالشها و کرده یبررس را یمعمار ندهیآ شده

 .کرد مشاهده بتوان کرانیب

 برتر یها یتکنولوژ، شرفتهیپ یمعمار، ینگر ندهیآکلید واژه: 
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 تهران یکالنشهر منطقه در تیجمع ییفضا عیتوز یمدلساز

 پژوهان یموس

 :چکیده

 شود یم محسوب ییفضا ساختار یاساس ارکان از یکی یکالنشهر و یشهر مناطق در تیجمع ییفضا عیتوز

 عیتوز مقاله نیا در. دارد یمکان یها تیمطلوب و یزندگ تیفیک بر یا کننده نییتع ریتاث آن فیک و کم که

 یکالنشهر منطقه نیتر متراکم و نیبزرگتر عنوان به تهران یکالنشهر منطقه در یشهر تیجمع ییفضا

 از یبهتر درک و شده ییشناسا دوره نیا یط آن ییفضا رفتار تا شده یمدلساز 7444-44 دوره یط تهران

 ArcGIS یافزار نرم طیمح در یکم یها مدل از و بوده یکم قیتحق روش. دیآ بدست آن تمرکز یالگو

 حول گذشته یها دهه در که یخط یتیجمع یها تمرکز که دهند یم نشان جینتا. است شده استفاده  10/1

. است غرب جنوب و جنوب یها محور سمت به هتج رییتغ حال در گرفته شکل کرج-تهران یصنعت محور

 ریسا و یمال ییتوانا اساس بر غرب جنوب و  جنوب تا غرب از یا محدوده در تیجمع باال جینتا براساس

 است، نبوده تیفعال مراکز و عیصنا ینیگز مکان محل لزوماً که شده ساکن ینیگز مکان بر موثر حاتیترج

 شامل یکالنشهر منطقه یغرب جنوب و غرب یشهر یها حوزه اساس نیا بر نیهمچن.  است شده متمرکز

 .شوند شناخته یتیجمع دوم درجه یها هسته عنوان به توانند یم اریشهر و اسالمشهر کرج، یشهرها

 منطقه ،یمدلساز ،ییفضا ساختار ،عتیجم ییفضا عیتوز: کلید واژه
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 نهیدرزم وانگلستان کایآمر دوکشور درHSE-MS از ،یلیتحل/ یا سهیمقا یبررس و پژوهش

 یشهر آهن راه

 یمراد کاوه ،ینجف عرب محمد دیس ،یسقائ محمود

 :چکیده

 را مسافر ییجا جابه و نقل و حمل ستمیس در یاساس و یدیکل نقش یلیر نقل و حمل شبکه که ستین شک

 به یابیدست یبرا. دارد عهده به ،یعیطب خواست نیا به رونده باال یتقاضا و تیجمع شیافزا به توجه با

 نقل و حمل در مطلوب طیشرا یآور فراهم و امکانات ستم،یس نیا از استفاده مثبت یها جنبه حداکثر

 هستند مترو صاحب متفاوت یها یتکنولوژ و ابعاد در که یکشور 44  از یاندک تیوضع از یهآگا ،یشهر

 .بود خواهد دیمف اریبس

 مترو ،یشهر نقل و حمل ،مترو تیریمد ،HSE-MSکلید واژه: 
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 ایدن یمتروها در ITS یتکنولوژ از استفاده تجربه

 ال خیش الهام ،یبقائ احمد ،ییطباطبا زادهیعل نمحس دیس

 :چکیده

 امروزه دارد، همراه به را مختلف علوم نیمهندس و نیمتخصص خدمات که ایدن روز یها یتکنولوژ از استفاده

 معروف ITS عنوان تحت که مبحث نیا. است گرفته قرار یاریبس توجه مورد ایدن نقل و حمل تصنع در

 آن،  منافع و ایمزا به یا اشاره و یتکنولوژ نیا یمعرف ضمن مقاله نیا در. است یفراوان یایمزا یدارا است،

 است، گرفته قرار ادهاستف مورد ایدن یمتروها در که را ITS مبحث با مرتبط یها یتکنولوژ از یا نمونه

 نیا با مرتبط روز اخبار که نیا ضمن. است شده  ارائه زین یحاتیتوض آنها از کدام هر مورد در و نموده یمعرف

 .است شده ارائه و هیته ایدن یخارج یها تیسا از زین  صنعت و یتکنولوژ

 نینو یفناور ،هوشمند نقل و حمل ،ITS یتکنولوژکلید واژه: 
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 ها فرصت و ها چالش ست،یز طیمح ،یلیر نقل و حمل

 ال خیش الهام ،یبقائ احمد ،ییطباطبا زادهیعل محسن دیس

 :چکیده

 مانند یمشکالت بزرگ، یشهرها در بخصوص ،یبشر جوامع امروز، جهان یاساس و مهم مشکالت به توجه با

 یطیمح ستیز فراوان مخاطرات و یانرژ مصرف یاقتصاد یها ،جنبهیانرژ منابع کمبود هوا، یآلودگ ک،یتراف

 و شده شروع هاست مدت مشکالت گونه نیا یبرا یاساس یراهکارها یبررس و قیتحق امروز، ینیماش یایدن

 حمل موضوع بر تمرکز ضمن مقاله نیا در.  است داشته معطوف خود به را ضوع مو نیا اندرکاران دست ذهن

 معضالت خصوص در کشورها ریسا و ما جامعه دیتهد و فرصت یها مصداق نیبارزتر از یکی که یلیر نقل و

 یاصل یدهایهدت و ها چالش ،یعموم نقل و حمل تیاهم حیتشر ضمن البته. باشد یم شده ذکر مشکالت و

 نقل و حمل از استفاده تیاهم لیدال ذکر با سپس و میا شمرده بر خودمان کشور در را بزرگ صنعت نیا

 ،یعنی یاساس شکل در دادن قرار محور با را ،یشهر درون یلیر نقل و حمل بزرگ یشهرها در و یلیر

 آمده بدست جینتا از کار نیا یبرا. میا نموده حیتشر ،یطیمح ستیز مخرب اثرات و یانرژ هیرو یب مصرف

 گرفته صورت اقدامات و یاجمال سهیمقا نیچن هم و تهران یمترو یبردار بهره شرکت گذشته یها سال در

 .است شده استفاده کشورها ریسا در

 یانرژ ،داریپا توسعه ،ستیز طیمحکلید واژه: 
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 اتوبوس یها ستگاهیا یطراح, اتوبوس در یارگونوم یاردهااستاند

 یپوراذر صادق یعل

 :چکیده

 یزندگ از یادیز بخش جامعه افراد از فرد هر و هستند گریکدی از ریناپذ کیتفک مقوله دو انسان و کار دهیچک

% 44 حدود و ایدن تیجمع% 24 حاضر حال در  کار یجهان سازمان آمار به توجه با و کند یم کار صرف را خود

 و ستمیس یباال یدگیچیپ گرید طرف ،از شوند یم محسوب کار یروین شمار در سال 75 یباال افراد

 یم انینما شتریب کارآمد افتیره عنوان به را یارگونوم تیاهم کار طیمح در یامروز یابزارها و دستگاهها

 یروان و یجسم کار حجم نیب تعامل و نیماش و انسان در بالقوه یاکمبوده رفع دنبال به یارگونوم. سازد

 میدهیم قرار یبررس مورد را توسعه حال در و یصنعت یکشورها در یارگونوم نقش به ابتدا مقاله نیا در است

 (. میدهیم قرار یبررس مورد یشهر یاتوبوسها) یاستاد سیک کی در را یارگونوم نقش سپس

 یارگونوم یساز ادهیپ و کاربرد ،یارگونوم اهداف ،یارگونومکلید واژه: 
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 ها پروژه انجام و انتخاب در سکیر تیریمد یریبکارگ تیاهم

 یصبح حامدرضا

 :چکیده

 در یندیفرا عنوان به سکیر تیریمد یریبکارگ لزوم ها، پروژه در سکیر گرفتن نظر در تیاهم به توجه با

 پروژه اهداف به بتوان آن از یریگ بهره با تا شود، یم احساس سکیر به پاسخ و لیتحل و هیتجز ، ییشناسا

 به یگذار هیسرما در نانیاطم درصد بردن باال ر،یمتغ یها سکیر کاهش و شرکت ارزش بردن باال مثل

 اهداف به دنیرس و شرکت ارزش حفظ یبرا ها پروژه انتخاب یچگونگ و مربوطه یها سکیر شناخت لهیوس

 یها سکیر شناخت ها پروژه بودن ده انیز ای و سودده مالک تیاهم به توجه با. افتی دست ، پروژه هر

. رسد یم نظر هب یضرور پروژه نیبهتر افتنی یبرا ییروشها از استفاده با آنها هیتجز و زیآنال و یگذار هیسرما

 زیآنال یبرا. است NPV روش از استفاده پروژه یده سود صیتشخ یبرا توجه مورد یها شاخص جمله از

 . است شده شنهادیپ زین یعامل چند زیآنال روش ها سکیر تر قیدق چه هر

 NPV ،سکیر زیآنال ،سکیر ییشناسا ،سکیر تیریمدکلید واژه: 
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 یمد چند کننده هیتغذ شبکه یطراح در آن اثرات و تقاضا راتییتغ لیتحل

 یمنیمه عتیشر نیافش ،این یطهور یمهد محمد

 :چکیده

 دهنده سیسرو یها قهیطر نیب شتریب یهماهنگ ،یهمگان لنق و حمل  از استفاده به لیتما شیافزا یراهها از

 آنها مناسب یتقاضا که است ریپذ هیتوج یزمان بر انبوه یها قهیطر از استفاده. باشد یم شبکه یکپارچگی و

 اثر مقاله نیا در. گردد نیتام کننده، هیتغذ شبکه مانند دست، نییپا یها شبکه از استفاده با یمقتض بنحو

 با. شود یم یبررس کننده هیتغذ یهمگان نقل و حمل ی شبکه در یطراح یپارامترها یبررو ضاتقا راتییتغ

 در یاتیاضیر یروشها یناتوان و ها کننده هیتغذ یطراح باالخص شبکه، یطراح یذات یدگیچیپ به توجه

 مورچگان، عاجتما تمیالگور ،یفراابتکار روش کی از  مسئله، یچندبعد یفضا در جواب به دنیرس و ییهمگرا

 صیتخص و شبکه در ها قهیطر همزمان یده سیسرو ی بواسطه دهد یم نشان جینتا. است شده استفاده

 یها نهیهز کاهش سبب خطوط شناور تواتر کهیطور شده ریپذ امکان دور مین یها سیسرو جادیا تقاضا،

 .گردد یم سیسرو تیمطلوب شیافزا و بردار بهره و کننده استفاده

  هیتغذ ،شبکه نهیهز ،یساز نهیبه ،تقاضا ،شبکه یطراحکلید واژه: 
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 شهردارمدرسه درطرح جادتحولیا یراهبردها

 یعباد نیعابد دیس

 :چکیده

 به یابیدست یبرا. است شهردارمدرسه درطرح تحول جادیا یبرا یکاربرد یاشنهادهیپ ارائه مقاله نیا هدف

 عوامل لیوتحل یبررس و یاساس لیمسا اجرا، یها وهیش اهداف، خچه،یتار یمعرف هدف،ضمن نیا

 نیا تحقق نکهیا به باتوجه. شد ارائه درطرح جادتحولیا یبرا یعمل یکارها راه طرح؛ ییکارا زانیموثربرم

 ییواجرا مهم فیوظا و نقش منظور نیبد است، یاجتماع طیباشرا منطبق مستمرطرح یازنگرب مستلزم هدف

 طرح رابط وکارشناسان وپرورش آموزش ،یشهردار نقش: از اعم طرح ییکارا زانیموثربرم ازعوامل کیهر

 ،"محله تیریمد"ساختار همسوبا محله442در طرح یاجرا: همچون ییاجرا راهبرد45 انیدرپا و نییتب

 خالق یها طرح ثبت مدارس، شهرداران کانون یمجاز شبکه جادیا ،"مدرسه یشورا" شدن فعال شنهادیپ

 ارائه...و  یشهردار ینواح توسط آن یواجرا آموزان دانش نام به مدارس یمتر 455 درشعاع یآموز دانش

 .شد

 مدرسه شهردار طرح ،یشهروند یها ،آموزشیاجتماع مشارکتکلید واژه: 
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 مردم با محله مسائل صیتشخ: محور محله تیریمد

 یفوالد ریام عفت ،این نعمت دیوح ،ناظران رضا

 :چکیده

 هیپا بر آل دهیا یشهر ساختار افتنی یبرا یعامل را محور حلهم تیریمد یسو به شیگرا که آنجا از

 مطالعات انجام آن یکارکردها و اهداف یبررس یبرا م،یدان یم ها محله بخش ریز به آن یبند میتقس

 کی هیناح گانه شش محالت در ها افتهی یبررس با مقاله نیا در. است برخوردار یاریبس تیاهم از یا سهیمقا

 مردم توسط آنها یبند تیاولو و مسائل صیتشخ یچگونگ به نسبت مشهد مقدس شهر از هشت منطقه

 ،یاسیس ،یاجتماع یزندگ در ییگرا محله نقش خصوص نیا در ها افتهی گرید با آن سهیمقا با و شده پرداخته

 .ردیگ یم قرار یابیارز مورد اختصار به شهروندان یفرهنگ و یاقتصاد

 مشارکت ،یشهر تیریمد ،یمحور محلهکلید واژه: 
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 یبوم فرهنگ بر یمبتن شهرکرد شهر دوخاتون زاده امام دانیم یشهر یوطراح یده سامان

 یموسو درضایحم ،صفدرنژاد یمجتب دیس ،یبیحب ومرثیک

 :چکیده

 مختلف یها تیّفعال یریگ شکل بستر و شهر ییفضا ساخت عناصر نیتر مهم از یشهر یجمع یفضا

 کرده تیروا را آن سرگذشت و دهیتپ شهر خیتار قلب با شهیهم و بوده یمذهب و یاجتماع ،یاقتصاد ،یفرهنگ

 فراهم را ها ارزش نیا ینابود یها نهیزم یتوجهّ چیه بدون گذشته، یشهرساز یها برنامه و ها اقدام. است

 یراهبرد اهداف از یکی عنوان به زنده و فعال، مناسب، یشهر یعموم یفضا یطرّاح رو، نیا از.  اند آورده

 درِ» محلّۀ در دوخاتون دانیم. است داشته قرار طراحان و زانیر برنامه کار درصدر طیمح تیّفیک یارتقا

 باعث تنها نه مجاورآن یها بدنه یتجار نقش و یمذهب عملکرد و شده عواق میقد بافت داخل «زاده امام

 یشهر یمرکز هسته به یده شکل با بلکه ده،یگرد یاسالم – یرانیا یجمع یفضا کی یریگ شکل

 توسعه شهرکرد فرسوده بافت یده سامان طرح در رو، نیا از. است شده موجب را یبعد شتابان یها توسعه

 یها یژگیو شناخت و موجود تیّوضع مطالعه مقاله نیا در. است شده یطرّاح تر، عیوس یابعاد در و افتهی

 محتوا، و کالبد قیتلف ضمن بتوان تا شده انجام ایدن موفق یها نمونه با اسیوق آن لیتحل و هیتجز و دانیم

 موجود یها هیال.  دینما فراهم دانیم یآت محدوده در را یمطلوب و ایپو سرزنده، یشهر یفضا جادیا داتیتمه

 بر منطبق معابر احداث، دست در ای موجود یتجار یها ساختمان موجود، یخیتار یها ساختمان شامل طرح،

 ها، نشان و نمادها با استان و شهرکرد یفرهنگ و یخیتار بستر ،یخیتار نۀیزم با یها تیّفعال ،یخیتار یگذرها

 قیتلف دهد یم نشان جینتا. است یشهر یفضاها در قراراست قابل یها یکاربر و ها تیّفعال ها، نییآ و مراسم

 نیزم یمایس قیطر از یسرزندگ و یاجتماع اتیح جادیا جهت در آن یمحتوا با یشهر یفضا کالبد

 هدف با که دانیم نیزم یمایس یاصل دۀیا عنوان به یفرهنگ مختلف یها هیال از یقیتلف است؛ ریپذ امکان

 شده تجربه اصول از استفاده و فضا یمحتوا و نیزم یمایس قیطر از دانیم یها جداره و فضا کردن کپارچهی

 انداز چشم اساس بر که است یطرح ،یقیتلف یطرّاح نیا یخروج. ردیگ یم صورت ایدن موفق نیادیم در

 یاجتماع تعامالت یبرا یمطلوب یشهر یفضا به را دانیم آن یاجرا صورت در و است دهیگرد ارائه پروژه،

 شهر، یمرکز هسته در یخیتار یبند استخوان از یبخش عنوان به را آن و نمود خواهد لیتبد هرکردش ساکنان

 خواهد حفظ گردشگران جذب یبرا یعامل و آن به ورود یها دروازه از یکی و شهر یفرهنگ و یاجتماع مرکز

 .نمود



425  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 یاحطر ،تیفیک ارتقاء ،یشهر یفضا ،یشهر یمایس ،دانیمکلید واژه: 
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 تفرش شهر یکالبد توسعه راهبرد ارائه در GIS کاربرد

 یفراهان دیسع

 :چکیده

 نظر از رشه موجود وضع شناخت و لیتحل ، مراحل نیمهمتر از یکی شهرها یکالبد توسعه راهبرد نییتع در

 با ها یکاربر موجود تیوضع قیتطب قیطر از تواند یم لیتحل نیا و باشد یم یشهر یاراض یکاربر نحوه

 و(  GIS)  ییایجغراف اطالعات ستمیس کمک با و قیتحق نیا در لذا. باشد نهیزم نیا در موجود یها شاخص

 75 مساحت ابتدا یافزار نرم یها هیال یساز آماده مختلف مراحل انجام با و Arc GIS افزار نرم قیطر از

 یانتظام و یادار ، یدرمان و یبهداشت ، یآموزش ، یتجار ، یمسکون شامل یاصل و مهم یها یکاربر از مورد

 شهر تیجمع به توجه با و استخراج ساتیتاس و معابر ، یورزش و سبز یفضا ، یمذهب و یفرهنگ ، یصنعت ،

 سرانه نیانگیم با تفرش شهر در ها سرانه نیا قیتطب زانیم و همحاسب ها یکاربر نیا از کی هر سرانه

 نشان افزار نرم از یخروج اطالعات و ها نقشه لیتحل.  است شده یبررس رانیا یشهرها یاراض یکاربر

 که دارند قرار یمناسب تیوضع در شهر نیا یها یکاربر هیبق یصنعت یکاربر سرانه جز به که است آن دهنده

 یم تیجمع کمبود نیا و باشد یم شهر نیا مساحت با سهیمقا در شهر نیا کم نسبتا تیجمع از یناش البته

 شهر نیا در اشتغال کمبود و فیضع یشهر اقتصاد آن تبع به و یصنعت یکاربر سرانه در ضعف لیدل به تواند

 در ناسبم یها راهبرد از یکی نیبنابرا است شده شهر نیا ساکنان از یتعداد مهاجرت موجب که باشد

 استفاده نیهمچن و شهر نیا سرسبز عتیطب با سازگار عیصنا جادیا یبرا یگذار هیسرما ، شهر یکالبد توسعه

 از که باشد یعیطب گردشگران جذب در مناسب یعیطب سبز یفضا از یبرخوردار در شهر نیا ینسب تیمز از

 .بود خواهد ریپذ امکان یگردشگر یها یکاربر شیافزا قیطر

 (GIS) ییایجغراف اطالعات ستمیس ،یشهر توسعه ،راهبرده: کلید واژ
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 داریپا توسعه بر دیتاک با نیاسفرا یشهر یاراض یکاربر لیتحل

 زاد فرح میمر

 :چکیده

 یطیمح ستیز مسائل ، نیزم یکاربر رییتغ متروک، یها ساختمان تیجمع اکمتر ک،یتراف مانند یمسائل

 تیفیک ارتقاء یاجتماع رفاه بهبود جهت در اقدام هرگونه.  سازند یم مواجه چالش با را یشهر داریپا توسعه

 آن رب ای رفتهیپذ ریتأث نیزم از استفاده یچگونگ از یشهر داریپا توسعه به افتنی یراستا در یطیمح ستیز

. داشت خواهد شهر کی داریپا توسعه در یمهم نقش یشهر یاراض یکاربر یزیر برنامه لذا. گذارد یم ریتأث

 یچگونگ یبررس منظور به نیاسفرا یشهر یاراض یکاربر لیتحل عنوان، با حاضر قیتحق راستا نیا در

 شهر در یشهر یدگزن تیفیک یاعتال جهت در شهر یفضا کل به یسامانده یشهر یها یکاربر پراکنش

 یاستانداردها یبررس با.است شده استفاده یلیتحل-یفیتوص روش از قیتحق  در. . است شده نیتدو نیاسفرا

 ینواح کیتفک به نیاسفرا شهر موجود وضع یها یکاربر سهیمقا به رانیا یشهر یطرحها در نیزم یکاربر

 کی هر یبرا مطلوب تیوضع ارائه یکل یودهارهنم صورت به حاصله جینتا رداخته استانداردها نیا با یشهر

 و یشهر نیزم از استفاده لحاظ از یفاحش یها تفاوت که آنند گر نشان جینتا و دهیگرد نیتدو ها یکاربر از

 یکاربر و ها تیفعال اکثر در الزم استاندارد از 4 هیناح مثالً دارد وجود یشهر ینواح نیب الزم یشهر خدمات

 محالت داشتن  علت به7 هیناح و باال تیجمع لیدل به2 هیناح مقابل در باشد یم مند بهره یشهر یها

 یاجتماع یارزشها که است آن نیمب حاصله یها لیتحل هستند، الزم ییربنایز و یرفاه امکانات فاقد یمیقد

 سطح در ییفضا یدوگانگ ینوع جادیا باعث ها یکاربر نابرابر و نامطلوب عیتوز نیا راتیتأث رندییتغ حال در

 تیاهم حائز دوانچهینما ینم مرتفع را شهروندان مشکالت استاندارد سرانه صرف چند هر است شده شهر

 ی ها حوزه در خدمات عیتوز و آنها به مناسب یدسترس و ها یکاربر یعملکرد تیفیک ها، یکاربر تنوع است

 .باشد یم وابسته

 داریپا توسعه ،یشهر یاراض یکاربر ،یشهر یزیر برنامهکلید واژه: 
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 یدنیآشام آب عیتوز و نیتام کپارچهی تیریمد یبرا یریگ میتصم ستمیس کی هیارا

 یفتاح زیپرو ،اضیف دیسع

 :چکیده

 هنگام در. گردد یم محسوب یکشور و شهر هر در یاتیح و مهم یموضوع یشهر آب کپارچهی تیریمد

 از) یشهر آب کنندگان مصرف تیرضا مانند یمتعدد اهداف و ارهایمع ،یدنیآشام آب عیتوز و نیتام تیریمد

. گرفت نظر در دیبا را یاجتماع مخاطرات و یمل منافع ،...( و خدمات ت،یفیک نه،یهز مانند مختلف عوامل دید

 بر که دارند وجود عیتوز ستمیس و یآب منابع تیمحدود لیقب از یفراوان یها تیمحدود گر،ید یطرف از

 یریگ میتصم مساله کی یدنیآشام آب عیتوز و نیتام تیریمد اساس نیا بر. ندیافزا یم مساله نیا یدگیچیپ

 یبرا یریگ میتصم ستمیس کی قیتحق نیا در. دارد دهیچیپ نسبتاً یساختار و باشد یم ایپو و چندهدفه

 مساله نهیبه حل یبرا که یاضیر مدل کی از ستمیس نیا. گردد یم هیارا یدنیآشام آب عیتوز و نیتام تیریمد

 آب عیتوز و نیتام ستمیس ،یشنهادیپ مدل یابیارز منظور به. ردیگ یم کمک رد،یگ یم قرار استفاده مورد

 و مدل ییکارا آمده دست به جینتا. است گرفته رقرا یبررس مورد مطالعه عنوان به همدان شهر در یدنیآشام

 انتقال و نیتام یها ستمیس اکثر یبرا یریبکارگ قابل یشنهادیپ ستمیس. دهد یم شینما را یشنهادیپ ستمیس

 متفاوت یها ستمیس یبرا توسعه قابل نیهمچن و باشد یم( تهران شهر جمله از) کشور یشهرها اکثر در آب

 .بود خواهد زین آب انتقال

 یسازش یزیر برنامه ،یشهر آب تیریمدکلید واژه: 
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 یا منطقه توسعه یزیر برنامه اصول و یمبان

 یفیلط غالمرضا

 :چکیده

 و نشد نیتدو ای امهبرن انقالب دوران خاص طیشرا خاطر به 7445 سال تا و یاسالم انقالب یروزیپ از پس

 نظام بیتصو با 7445 سال در برنامه نیتدو به مربوط اقدامات نیاول. نداشت وجود یزری برنامه نظام لذا

 رفتهیپذ ای منطقه یزری برنامه از ینوع نظام نیا در.     دیگرد شروع اقتصاد یشورا در کشور یزری برنامه

 نیتدو و هیته در کشور ماتیتقس ییایجغراف سطح نیتر کوچک تا ای منطقه یروهاین آن براساس که شد

 یعلل به بنا شده نیتدو ی برنامه اما درآمد، اجرا به 7447 سال در نظام نیا.     باشند داشته مشارکت برنامه

 توسعه اول ی برنامه نیتدو جهت در و بعد ی دوره در. دینرس مجلس بیتصو به دهیگرد عنوان قبالً که

 گونه به شیب و کم برنامه ی هیته ندیفرا( 7444-44) رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ و یاجتماع ، یاقتصاد

 استان مشارکت باشند داشته نقش نیسرزم شیآما طرح یاجرا قیطر از برنامه نیتدو در ها استان که بود ای

 برنامه نظر از هک انقالب یشورا 7445 مصوب نظام لذا نبود یقبل ی برنامه مانند دیجد ی برنامه نیتدو در ها

 و نگرفت قرار عمل مورد برنامه دیجد ی دوره در رود،-یم شمار به آن شکل نتری کامل ای منطقه یزری

 بود شده ینبی شیپ تنها. باشد یم وستیپ بندی زمان جدول نمودار مطابق دوره نیا در برنامه ی هیته ندیفرا

 نیب بخش هر اعتبار بعداً و شده مشخص ها استان توسعه یکل خطوط نیسرزم شیآما سند براساس که

 در و دارد یکل تفاوت( 7445 سال) یقبل دور با زین ندیفرا نیا که شود یم مالحظه لذا. گردد عیتوز ها استان

 گاهیجا( 7444-44) رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد توسعه اول ی برنامه در تینها

 دولت ،ای منطقه یروهاین ریتأث تحت تنها و است نشده گرفته نظر در یا منطقه یزری برنامه یبرا یمشخص

 به را برنامه و مشخص مختلف یها بخش در برنامه اهداف تحقق در را( مناطق) ها استان سهم است قرار

 نامه نییآ و( 75/75/7445) یشورا مصوب یزری برنامه نظام.  درآورد اجرا به ای منطقه یروهاین کمک

 جینتا که باشند یم اقتصاد یشورا 74/4/7444 جلسه مصوب اول ی ساله پنج ی برنامه یزری هبرنام نظام

. دیرس بیتصو به رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد توسعه اول ی برنامه عنوان به ها آن

(44-7444.) 

 یا منطقه توسعه یزیر برنامهکلید واژه: 
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 کردیرو با گرا مردم یها مکان خلق منظور به یشهر درون یعیطب یها طیمح ینیبازآفر

 داریپا توسعه

 یصمد محسن ،انیاحمد رضا ،یمحمد نیمع

 :چکیده

 و داشته مطابقت شهر یعیطب بستر اب که تیفیک با یشهر یفضاها و ها عرصه امکانات، به عادالنه یدسترس

 موجود امکانات و یشهر یفضاها اما. است داریپا توسعه اهداف از آورد، ارمغان به را مطلوب یاجتماع منظر

 آنها تیرضا ای و جذب خود به را شهروندان و باشند شهروندان یازهاین یپاسخگو توانند یم حد چه تا آنها در

 را یشهر مشکالت از یبار تواند یم آن، به پاسخ که است یسوال ند،یانم جلب مکان آن در حضور از را

 تیفیک واجد ییها مکان خلق قیطر از شهروندان یزندگ تیفیک شیافزا تحقق پژوهش، نیا از هدف. بکاهد

 یابیدست در را یشهر طراحان و زانیر برنامه ران،یمد که است شهرها در یعیطب یها طیمح از یریگ بهره با

 ظهور ،ییگردهما یبرا یمکان عنوان به ،یشهر درون یعیطب یها طیمح نقش لذا د؛ینما کمک مهم نیا به

 مورد ها، انسان یسالمت یارتقا و روزمروه یشهر یزندگ یاهویه از فراغت ،یجمع تعامالت و ها تیفعال

 .ردیگ یم قرار یبررس

 اردیپا توسعه ،کیاکولوژ( یعیطب) طیمح ،مکان ،ینیبازآفرکلید واژه: 
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 سیتند یتجار مجتمع ارزش یمهندس مطالعه

 یویخد رمحمدیام ،یاصفهان محمد ،فر مهربان احسان

 :چکیده

 نیچن هم و تهران در خود نوع یها نیبرتر از یکی عنوان به سیتند یتجار مجتمع تیاهم به توجه با

 نیا ارزش یمهندس لهیوس به تا میشد برآن رسد یم نظر به یضرور مجتمع نیا یبرا که یالزم یبهبودها

 یتجار مجتمع. میکن یبرس را ها آن یساز ادهیپ امکان و سهیمقا ،ییشناسا مختلف یها نهیزم در را بهبودها

 نیتام در یمهم نقش که باشد یم تهران در یرسان خدمات یاتیح و مهم مراکز جمله از س،یتند یشهر

 نهیبه نیا در ما توجه مورد یکردهایرو. کنند یم فایا یاقتصاد ی توسعه و شهروندان شیآسا و سهولت

 نگ،یپارک رستوران، تنوع تیریمد منظر، یطراح غات،یتبل ارتباطات، ،یرسان خدمات سیسرو شامل یساز

 نیا در. باشد یم تهران شمال مهم و بزرگ یتجار مجتمع نیا در موجود یبرندها تنوع و یبهداشت سیسرو

 شده ارائه سنتر سام ساخت حال در یتجار مجتمع با یقیتطب مطالعه مبنا طرح بهبود طرح بر عالوه مطالعه

 .است شده آورده حاصله یارهایمع بودبه جهت در ارزش یمهندس جهینت تینها در و است

 .ویسنار ،AHP ،فست نمودار ،ارزش یمهندسکلید واژه: 
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 شهر یزندگ تیفیک بر یشهر توسعه یها طرح  یطیمح اثرات

 روستا نیمه الهام

 :چکیده

 انامطلوبی و مطلوب یامدهایپ اثبات و حیتشر ،یابیارز ،ییشناسا چون ییها مقوله رندهیبرگ در یطیمح ریتاث

 یها پروژه راتیتاث یابیارز در. است ها برنامه ای و یعمران یها تیفعال ها، پروژه یاجرا از یناش یاحتمال

 آثار وهم شود یم توجه ازآن یبردار بهره و اتیعمل زین و پروژه از یناش بلندمدت جینتا به هم یشهر توسعه

 یژگیو آنکه ضمن ردیگ یم قرار نظر مد است وساز ساخت یها تیفعال از یناش که پروژه یاجرا مدت کوتاه

  جادیا درجهت7444 مصوب تهران جامع طرح در. بود خواهد اثرگذار زین مجاور ینواح بر پروژه مکان یها

 که است شده فیتعر یموضع یها طرح تهران یها دره رود امتداد در طراوت اب و جذاب یتفرج یفضاها

 ای دورهایکر نیا ردیگ یدربرم را ،آرامش یزندگ سر ،یمنیا ،یزندگ تیفیک ارتقاء رفاه، چون ییها مولفه

.   کنند یم فایا شهر  یوعملکرد یساختار یمحورها در را یمهم نقش(  ها دره -رود) یعیطب یراهروها

 با آنها زیتجه و سبز یفضا توسعه قیطر از محورها نیا از یاریبس طرح بیتصو از گذشت از پس وزامر

 دهیشهرگرد شهروندان و ساکنان گردشگران، یبرا  حیتفر اوقات گذراندن یبرا یمکان به یشهر امکانات

 یفضاها گسترش و توسعه یبرا را یمناسب عرصه محورها، نیا طول در گوناگون یها تیفعال استقرار. است

 محورها یسامانده برنامه یطیرمحیتاث یابیارز به دارد یسع مقاله نیا است داده قرار شهر اریاخت در یعموم

 به یا نمونه طور به و بپردازد تیسا رامونیپ طیمح و شهروندان یزندگ تیفیبرک تهران شهر( ها روددره)

 یزندگ تیفیبرک  آن ریتاث غالب در یبررس نیا آنکه ضمن پردازد یم تهران یها روددره از یکی یابیارز

 .دارد دیتاک شهروندان

 ی،سرزندگیموضع یها طرح ،یزندگ تیفی،کیشهر توسعهکلید واژه: 
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 و حمل ناوگان در یسکید و یکفشک یها ترمز یتیکامپوز یها لنت یخوردگ ترک لیدال لیتحل

 خصوص نیا در UIC یاستانداردها یبررس و یلیر نقل

 مهرآرا میمر، رنجبر، یآخوند ، مهرآرا محمدرضا، پرهازه

 :چکیده

 در فعال یها شرکت یها هدف نیمهمتر از ناوگان راتیتعم و ینگهدار در نهیهز کاهش و یمنیا شیافزا

 سبب نامناسب ترمز یها لنت بخصوص یترمز یها ستمیس یاجزا انتخاب باشد، یم  یلیر ونقل حمل نهیزم

 د،ینما یم وارد لیر به آن تبع به و چرخ به ترمز لنت که ییها یخراب و شیسا از یناش یها بیآس تا گردد یم

 علوم در توسعه و رشد به توجه با. گردد یم خط و ناوگان در راتیتعم و ینگهدار هنیهز شیافزا سبب

 جهت ناوگان طیشرا توجه با است، شده یعال خواص با یتیکامپوز یها کفشک دیتول به منجر که یتیکامپوز

 رابطه در یالملل نیب یاستاندارها با مطابق ییها تست دیبا مناسب یتیکامپوز یها کفشک انتخاب

 کفشک بتوان تا ردیپذ انجام...  و لنت اصطکاک بیضر تست و یحرارت تست رینظ یتیکامپوز یها فشکک

 .نمود انتخاب را ناوگان نهیهز کاهش و استفاده جهت مناسب یترمز

 ترمز یها لنت استاندارد ،یخوردگ ترک ،یتیکامپوز کفشککلید واژه: 
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 تهران یشهر یپارکها جیرا یفضاها در سطح یدما با آسمان به دید بیضر سهیمقا

 یساع و الله پارک: یمورد نمونه

 یمظلوم مهرداد ،ییرزایم میمر

 :چکیده

 طیمح کل از دهیتاب تابش به مسطح ی صفحه کی یِافتیدر تابش نسبت انگریب ، آسمان به دید بیضر

. کند یم لیم واحد به صاف کامالً نیزم در و.  است 7 تا 5 نیب بعد بدون یتیکم و. ستیا کره مین ی تابنده

 مطالعه. است یشهر یپارکها در سطح یدما و آسمان به دید بیضر انیم رابطه انیب پژوهش یاصل هدف

 قیطر از ریتصاو.  است شده انجام یبهار روز 4 در تهران شهر منتخب یها پارک ستگاهیا 47 در یدانیم

 اندازه  Sky View Factor Calculatorیمحاسبات برنامه با بیضرا و استخراج یماه چشم لنز با نیدورب

 به دید بیضر نیب یهمبستگ الله پارک درون یفضا در که  است نیا از یحاک جینتا.  است شده یریگ

 نیب یهمبستگ( p-value=0.035 و r2= 0.262) است بوده مثبت و دار یمعن طحس یدما و آسمان

- =r2) است بوده دار یمعن IS  و FL یها ستگاهیا در آسمان به دید بیضر با سطح و هوا یدما تفاوت

0.933,0.929) 

 ای پارکفضاه ؛سطح یدما ؛یشهر یپارکها ؛آسمان به دید بیضرکلید واژه: 
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 ها پروژه کیاستراتژ یابیارز یشاخصها هیته جهت یمدل ارائه

 استانداردها و ها شاخص: مقاله محور

 ینامدار یمهد

 :چکیده

 و یخوب به همواره شده اجرا یها وژهپر محور، پروژه یکارها و  کسب تمام در که است مشخص شک، بدون

 ای و رسند یم انیپا به برنامه در ریتاخ با ها پروژه از ییباال درصد مثال، یبرا. رسند ینم اتمام به تیموفق

 حدود شده، منتشر آمار بر بنا آن، بر عالوه. هستند پروژه شروع در مصوب بودجه از شیب یا بودجه ازمندین

 نگاه مسئله به کیاستراتژ یکردیرو با مقاله نیا در.رسند ینم انیپا به هرگز شده شروع یها پروژه% 44

 یمبتن سپس. گردند یم نیتدو یفرع و یاصل قالب دو در پروژه تیریمد دفتر کیاستراتژ اهداف ابتدا و شده

 طمرتب عملکرد یدیکل یها شاخص به نهایا و شده شکسته یفرع اهداف به یاصل اهداف شده، ارائه مدل بر

 .شوند یم

  ،کیاستراتژ  یها شاخص ،عملکرد یابیارز : کلید واژه: 
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 و یشهر درون معابر یمنیا شیافزا مورد در ITS هوشمند یها یتکنولوژ خدمات یبررس

 کشور یشهرها در استفاده و یزیر برنامه منظور به تصادفات از یریجلوگ

 یجراح نیآرم ،پور ینخع میمر ،یکرمرود محمود

 :چکیده

 درون آمد روز خدمات از استفاده و یشهر درون یسفرها و هینقل لیوسا تعداد افزون روز شیافزا امروزه

 حد از شیب شیافزا باعث آن، با مرتبط عوامل گرید و باال یسرعتها با حرکت لیپتانس جمله از خودروها

 داریپا توسعه بر یمنیا یمنف عوارض از یکی هینقل لیوسا نیب تصادف وقوع. است شده هینقل لیوسا تصادفات

 ینیب شیپ یول است بوده جهان در تیمعلول و مرگ عامل نینهم یا جاده تصادفات گذشته دهه در. است

 یکشورها در امروزه. بشود تیمعلول عامل نیسوم و تلفات عامل نیششم به لیتبد 4545 سال تا شود یم

 انواع از یریجلوگ ، معابر یمنیا شیافزا نهیزم در بزرگ یانقالب هوشمند، یها یتکنولوژ از استفاده شرفته،یپ

 .است نموده جادیا آن به معطوف یها نهیهز وکاهش تصادفات

 ITS ،یمنیا  ،هوشمند یژتکنولو ،خدماتکلید واژه: 
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 یشهرها در یشهر درون بر انبوه ریغ یهمگان نقل و حمل یرسان خدمت در مشکالت یبررس

 کاربران یعموم استقبال جلب منظور به هوشمند خدمات  شنهادیپ و کشور

 ینیمب زهرا ،پور ینخع میمر ،یزدی انیمحمد ایپور

 :چکیده

 در یگذار هیسرما یبرا تقاضا در ندهیفزا روند کی نیمب یجهان نقل و حمل التیتسه شیافزا در توسعه روند

 نقل و حمل یها ساخت ریز در یگذار هیسرما که است لیدل نیهم به و باشد یم ونقل حمل یها رساختیز

 نیتام افتهی توسعه یکشورها از یاریبس در. است دهیگرد یمل توسعه یها برنامه نفکیال جزء و افتهی تیاهم

 نیا یگذار هیسرما جزء نیبزرگتر  نقل و حمل که دارد تیاهم جهت نیا از بخصوص نقل و حمل یمال

 هینقل لیوسا به ،توجه یشخص هینقل لیوسا در خدمات شیافزا نیب رقابت. دهد یم لیتشک را کشورها

 .است داده کاهش را بر انبوه ریغ یهمگان

 هوشمند ی،تکنولوژ خدمات مشکالت ،یهمگان نقل و حملکلید واژه: 
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 رانیا و تانانگلس کشور دو در یراهبرد -یساختار یزیر برنامه یقیتطب یبررس

 ینظر فرهاد

 :چکیده

 از اول دوره.  است یبازشناختن شهر یزیر برنامه یپرداز هینظر عرصه در هم از زیمتما دوره سه 7445 دهه تا

 دوره ای یسنت جامع یها ح طر عصر به که شود، یم فیتعر 7445 دهه اواخر ای اواسط تا ستمیب قرن آغاز

 تا که دوم دوره. ندارد وجود یزیر برنامه هینظر نوع چیه دوره نیا در.  است مشهور ینتیپربلو یزیر برنامه

 دهه.  است یا هیرو یزیر برنامه هینظر غلبه ای یستمیس دگاهید عصر انجامد، یم طول به 7445 دهه اواخر

 دوره به آن از که است یا هیرو یزیر برنامه هینظر افول از بعد دوره سوم یخیتار مقطع عنوان به 7445

 غلبه کی چیه که خورد یم چشم به ینظر موضع نیچند دوره نیا در. شود یم ادی ینظر ییتکثرگرا

 در یزیر برنامه یها هینظر که رسد یم نظر به.  است نداده نشان خود از غالب میپارادا عنوان به یآشکار

 وضع نییتب هدف با یواقع یاجتماع یها تیموقع در و افراد لهیوس به بلکه رندیگ ینم شکل یاجتماع خأل

 برنامه نظام یقیتطب یبررس مقاله نیا هدف. شوند یم یبند صورت تر مناسب ندیفرا و هیرو زیتجو و موجود

 یکاست و ها ضعف یرو بر مقاله شتریب دیتاک که شده یسع. است انگلستان و رانیا یها کشور در ریاخ یزیر

 دهیگرد ارائه ییها شنهادیپ تر، کارامد نظام به دنیرس یبرا انیپا در و هبود کشورمان در یراهبرد نظام یها

 .است

 ساخت یزیر برنامه -یراهبرد یساختار یزیر برنامه نظامکلید واژه: 
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 یشهر کیتراف تیریمد حوزه در( ITS) هوشمند نقل و حمل یها ستمیس  یریبکارگ ضرورت

 نیالد تاج بهشته

 :چکیده

 شیافزا ،یانرژ منابع کاهش ،یطیمح ستیز یها یآلودگ لیقب از نقل و حمل مشکالت و مسائل

 ،یشهر برون نقل و حمل در تیریمد و نظارت مشکالت تصادفات، از یناش یمعنو و یماد یها خسارت

 یجد مشکل کی به اوج ساعات در ژهیو به نقل حمل یتقاضا عیسر رشد روند و شده تلف یزمانها شیافزا

 اجرا جهت ادیز زمان و کالن یگذار هیسرما به ازین لیدل به نقل حمل التیتسه شیافزا. است شده لیتبد

 نکهیا به توجه با و فوق مشکالت بر غلبه منظور به نیبنابرا. است رو روبه یا گسترده یتهایمحدود با همواره

 یتکنولوژ در حاصل یشرفتهایپ به ینگاه مین با است، رممکنیغ یسنت یروشها با مذکور یتهایمحدود حل

.   گرفت قرار توجه مورد 1(ITS) هوشمند نقل و حمل یستمهایس ،7445 دهه از ک،یالکترون و ارتباطات

ITS  در یارزان و ییکارا ،یمنیا سطح اارتق منظور به نینو یها یتکنولوژ یریکارگ به و استفاده یمعن به 

 و حمل نهیزم در موجود لیپتانس و رانیا کشور ییایجغراف و یعیطب تیموقع به توجه  با.   است نقل و حمل

 در یسنت یها روش نکهیا به توجه با.  ردیگ قرار توجه مورد دیبا شتریب آن توسعه و نقل و حمل مسئله نقل،

 تمام در نقل و حمل و کیتراف ینیسنگ جمله از یمشکالت نیهمچن ندارد، را الزم یبخش اثر و ییکارا کشور

 از مشترک استفاده. شود چندان دو یتوجه هوشمند نقل و حمل یها ستمیس به تا شد باعث کشورها

 هوشمند نقل و حمل ستمیس شرفتیپ باعث یارتباط یها شبکه و زمان تیریمد اطالعات نینو یتکنولوژ

(ITS )نیا در]       7. [باشد یم اهداف به یابیدست یبرا موجود یراهکارها نیمؤثرتر از یکی که دیگرد 

 یها ستمیس یها پروژه و اقدامات نقل، و حمل هوشمند یها ستمیس یتکنولوژ و وجود ضرورت مورد در مقاله

 زین انتها رد و شده داده شرح یبند بودجه در یمال بار کاهش بر ITS یریبکارگ ریتاث ، هوشمند نقل و حمل

 .است دهیگرد شنهادیپ رانیا  ITS یسازمان ساختار یبرا مدل کی

 ها ستمیس ،یا بودجه راتیتاث ،هوشمند نقل و حمل ستمیسکلید واژه: 
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 هیروس ونیفدراس در ییفضا یزیر برنامه نظام

 ربابا پارسا

 :چکیده

 یزیر برنامه نظام مطالعه. دهد یم قرار یبررس مورد را هیروس کشور ییفضا یزیر برنامه نظام حاضر مقاله

 قرن لیاوا تا شانزدهم قرن از نخست مرحله. سازد یم مشخص را گریکدی از زیمتما مرحله سه هیروس ییفضا

 در و گرفته شکل ییفضا یزیر برنامه منشا که است یا دوره ورهد نیا شود، یم شامل را یالدیم ستمیب

 اختصاص یشورو ریجماه اتحاد سلطه دوران به دوم مرحله. ابدی یم بسط مرور به سال 255 حدود طول

 ییفضا یزیر برنامه ینوع به یستیالیسوس تفکرات و یدولت متمرکز قدرت بر هیتک هیسا در که یدوران دارد،

 اواخر در هیروس ونیفدراس لیتشک سوم مرحله. شود یم ادهیپ زیمتما و خاص یینظرها نقطه با ای کرده افول

 بر هیتک با قلمرو یزیر برنامه یها طرح که یا بازه رد،یگ یم بر در را امروز به تا یالدیم ستمیب قرن

 یحرکت دیون و شده اعمال یمحل و یا منطقه ،یمل مختلف سطوح در فدرال، یشهر توسعه نیقوان مجموعه

 و تیشفاف شتر،یب انسجام یبرا تر مناسب بستر ساختن فراهم آن انداز چشم که دهد یم را مند قاعده

 .است یکارآمد و یریپذ تحقق مختلف، گرانیباز مشارکت

 یزیر برنامه یها طرح ه،یروس ،ییفضا یزیر برنامه نظامکلید واژه: 
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 یاسالم دوران در آن ییفضا یکالبد تحوالت و نیقزو شهر فتح

 (یقمر یهجر ششم قرن لیاوا تا اول قرن)

 ارباب پارسا

 :چکیده

 مشش قرن لیاوا تا اول قرن) یاسالم دوران در آن ییفضا یکالبد تحوالت و نیقزو شهر فتح به حاضر مقاله

 مسلمانان یسو از نیقزو فتح یچگونگ به مربوط اتیجزئ موجود، منابع با مطابق هرچند. پردازد یم.( ق. ه

 پس نیا از. است نشده محقق یسادگ به و نوبت کی در امر نیا رسد یم نظر به کنیول ست،ین روشن چندان

 تالش که بوده مطرح است دیهدت مورد انیلمید یسو از خصوصا که اسالم مهم ثغور از یکی عنوان به نیقزو

 خصوص در آن یبرا خاص یمنزلت و تیموقع القا یبرا چند یاتیروا و ثیاحاد ذکر قیطر از خالفت دستگاه

 در توجه قابل و مهم گام نینخست رسد یم نظر به. است لیدل نیا به یقو احتمال به زین دفاع و سکونت

 هزار از کمتر فاصله در مبارکه نهیمد و یموس نهیمد یاه نام به قلعه شهر دو جادیا نیقزو شهر با رابطه

 و عیوقا عطف نقطه ینوع به دیشا که است یحال در نیا. است یعباس یخلفا زمان در موجود، شهر از یمتر

 به اهتمام و شهر توسعه جهت اقدام جامع، مسجد یبنا و دیالرش هارون سفر ن،یقزو بر اثرگذار تحوالت

 از نیقزو فیتوص در که است زمان نیا از. ابندی یم صیتخص نهیزم نیا در زین یوقوفاتم که باشد بارو احداث

 که یحدود شود، یم مشخص و گرفته شکل کم کم شهر ثغور و حدود و رفته انیم به سخن آن افتنی اعتبار

 در نیقزو. است افتهی توسعه. ق. ه ششم تا( شهر یبارو شدن لیتکم) سوم قرون طول در شهر آن، قالب در

 از الموت، هیناح در هیلیاسماع فرقه شرفتیپ علت به خصوصا و.( ق. ه ششم و پنجم قرن) انیسلجوق دوره

 احداث شهر در یمتعدد عمارات و هیابن یزمان بازه نیا در و گرفته قرار توجه مورد یسلجوق نیسالط یسو

 .شود یم

 ییفضا یکالبد تحوالت ،یاسالم دوره ،نیقزو شهرکلید واژه: 
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 یعموم بخش رانندگان عملکرد بر GPS نصب اثرات یبررس

 یهاشم دیوح، پارسا آتوسا، زاده رمضان عمو ریام

 :چکیده

 یخصوص و یعموم بخش رانندگان عملکرد بر GPS نصب از حاصل راتیتاث یررسب حاضر پژوهش از هدف

 ای مرحله چند یتصادف روش به پژوهش نیا نمونه. است شده انجام یشیمایپ یفیتوص روش به که است

 و یعموم بخش راننده 445 توسط ساخته محقق نامه پرسش به ییپاسخگو قیطر از ها داده و شد انتخاب

 4منطقه در 7447 سال در  GPS ستمیس کنندگان  استفاده از که خطوط رانیمد از نفر 45و یخصوص

 در رانندگان عملکرد که داد نشان پژوهش جینتا. شد حاصل بودند تهران استان یاتوبوسران واحد شرکت

 و یسن تیوضع نیچن هم. باشدیم متوسط حد از باالتر  GPSنصب از پس یخصوص و یعموم بخش

 بر یشغل گروه نوع اما ندارد یریتاث GPS نصب از پس رانندگان عملکرد زانیم بر کار سابقه و یلیتحص

 یعموم بخش رانندگان عملکرد که داد نشان جینتا نیچن هم.دارد ریتاث  GPS نصب از پس رانندگان عملکرد

 .است بهتر GPS نصب از پس یخصوص بخش رانندگان عملکرد از

 نرانندگا عملکرد.   GPS ستمیس.  یشهر ونقل حمل تیریمدکلید واژه: 
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 یخط یزیر برنامه با آماده بتن پخش یساز ممینیم

 یهاشم دریح ریم

 :چکیده

 شیب یعلم یروشها بر یمبتن یریگ میتصم و کارآمد تیریمد به ازین کیتراف شیافزا و شهرها شدن بزرگ با

 وقت، اتالف هوا، یآلودگ خود با بلکه ست،ین یآمد و رفت معضل کی فقط کیتراف. است محسوس شیپ از

 یچگونگ یبرا یعلم پاسخ. دارد همراه به را...  و منابع ی کننده اتالف جامعه، یروان بهداشت ی زننده هم بر

 شبکه زیآنال و اتیعمل در قیتحق یها کیتکن توسعهء با مسافت، نیکمتر با  یدیتول مواد پخش مشکالت و

 شده یساز ممینیم ،یخط یزیر برنامه با آماده، بتون پخش مسافت و نهیهز قیتحق نیا در. است ریپذ امکان

 ساخت رانیمد و نیمهندس به برنامه نیا.  است دهیگرد ارائه پخش تیریمد یبرا  یوتریکامپ ی برنامه و

 ی ندهیآ یبرا یریگ میتصم و یزیر برنامه در مسافت، و نهیهز نیکمتر با بتن پخش ضمن  دکن یم کمک

 .ندینما عمل بهتر ستم،یس

 .آماده بتون پخش ،یساز ممینیم ،یخط یزیر برنامهکلید واژه: 
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 کلتیموتورس تیاولو با یکیرافت حوادث کنترل و یریشگیپ

 یبادآنصر مهناز ،یچ وهیگ دیسع ،پور عقوبی نبیز

 :چکیده

 آنها از یمین حدود کشور یترابر شبکه در موجود یا جاده نقل و حمل لهیوس ونیلیم 75 حدود از بایتقر

 را شده انجام یسفرها از یزیناچ درصد که راههاست سطح در تردد حال در یها کلتیتورسمو آمار به مربوط

 خسارت و نهیپرهز اریبس کلتیموتورس تصادفات تلفات با سهیمقا در شده انجام سفر نسبت اما شوند یم شامل

 توان یم را آن لیدال از یکی.میهست روبرو کلتیموتورس از استفاده رشد به رو روند با وصف نیا با است آور

 با تواند یم اوقات همه را مقصد تا مبدا موتور راکب. برد نام را یشهر درون ژهیبو سفر یها نهیهز شیافزا

 مدت العاده فوق وکاهش یشهر کیتراف در ژهیباالبو یریپذ انعطاف زانیم نیهمچن و دهد انجام لهیوس نیا

 لهیوس نیا یها ازیامت از تواند یم  تخلف صحنه از فرار یراحت و اوج ساعات در ژهیبو سفر یها زمان

 7 منطقه در موجود آمار)  کلتیموتورس تصادفات آمار بر هیتک با است شده یسع مقاله نیا در. شود محسوب

 در و ییشناسا نیقوان یاجرا عدم و نیقوان یها خالء و ردیگ قرار یبررس مورد معضالت نیا(تهران یشهردار

 .گردد ارائه معضالت نیا کاهش منظور به ییشنهادهایپ تینها

 تخلفات ،تصادفات ،نیقوان ،کلتیس موتورکلید واژه: 
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 خط از قطار شدن خارج از یریجلوگ جهت هشدار اعالم و زلزله صیتشخ یها ستمیس یمعرف

 این یمیابراه دیمج، پرهازه فرامرز

 :چکیده

 هشدار یها ستمیس باره در یحاتیتوض  Pموج هشدار یها ستمیس نیاول از یا خچهیتار ارائه با نوشته نیا

 دیجد زاتیتجه فشرده، UrEDAS شامل هشدار ستمیس و زلزله، یفور صیتشخ ، UrEDAS ه،یاول

FREQL انیب یلیر نقل و حمل صنعت در را یهائ ستمیس نیچن از استفاده ضرورت هنمود یسع رهیغ و 

 نیا در. است شده آورده یهائ ستمیس نیچن توسط حادثه وقوع از ممانعت یبرا یواقع نمونه نیهمچن. دینما

 بحث مورد ،(ژاپن یهواشناس آژانس) JMA دهنده هشدار یها ستمیس یریبکارگ از یناش مشکالت نهیزم

 .است فتهگر قرار

  P، UrEDAS، FREQL، UrEDASموج اولیه هشدار سیستمکلید واژه: 
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 71اتوبوس در منطقه  یها ستگاهیا یو سامانده یبهساز یآثار اجتماع یابیارز

 موسسه فرهنگی جهان کتاب

 منطقه چهارده یو توسعه شهر یزیعاونت برنامه رم

 :چکیده

 یحمل و نقل عموم ستمیس یاصل یاز اجزا یکیمردم از اتوبوس به عنوان  ادیز اریبا توجه به استفاده بس

 یا ژهیو تیمناسب و در فواصل مشخص اهم تیفیبه تعداد الزم، با ک یاتوبوس شهر یها ستگاهیاحداث ا

از امکانات مناسب  یرخوردارها و ب ستگاهیاستاندارد ا یاتوبوس، طراح یها ستگاهیآسان به ا یابیدارد. دست

را   یشهر یمایس یمبلمان شهر ریدهد و مانند سا شیاستفاده شهروندان از اتوبوس را افزا زانیتوانند م یم

شود و  یاتوبوس م یها ستگاهیبه ا یا ژهیو اریه بساز کشور جهان توج یاریقرار دهد. در بس ریتحت تاث زین

مبلمان مهم  نیاز ا یگرید یآنها، استفاده ها ییو جانما یدر طراح ازیمورد ن یشاخص ها تیعالوه بر رعا

 قیشود. تحق یآن پرداخته م یو اجتماع یمختلف اقتصاد جیآثار و نتا یابیو ارز یشود و به بررس یم یشهر

با  یحمل و نقل عموم یها ستگاهیا یو نگهدار یپروژه بهساز یاجتماع راتیتاث یابیبا هدف ارز زیحاضر ن

از  یبیاز ترک قیتحق نیتهران انجام شده است. در ا 72منطقه  یاتوبوس در شهردار یها ستگاهیابر  هیتک

مدل  یحطرا ،ای و کتابخانه یمشاهده، مطالعات اسناد ق،یعم یها مصاحبه لیاز قب یفیو ک یکم یها کیتکن

گزارش نشان  نیا جیااطالعات استفاده شد. نت یگردآور یپرسشنامه برا لیبه صورت تکم شیمایو پ یمفهوم

 نهیدر زم یادیپروژه بوده است اما مشکالت ز تیلقوه با توجه به ماهابه صورت ب یدهنده آثار مثبت متعدد

 یرود و برا ینم انیاتوبوس از م یها گاهستیا یمردم منطقه وجود دارد که تنها با سامانده یحمل و نقل برا

حمل و  ستمیس یجنبه ها هیکل تیدر جهت بهبود وضع دیاطرح ب یبه اهداف در نظر گرفته شده برا یابیدست

 برداشته شود. یمناسب یگام ها ینقل عموم
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اولویت بندی نواحی ترافیکی در محدوده زوج و فرد شهر تهران به منظور قیمت گذاری 

 حاشیه ای  پارکینگ های

 ، سعید دلیرپور، یعقوب آزاده دلمونا مصلی نژاد

 :چکیده

مکان های پارک به عنوان پایانه های سفرهای درون شهری، نقش بسیار مهمی در  سیستم حمل و نقل ایفا 

ر اهمیت بیشتری یافته و کمبود این مکان ها باعث بروز مشکالتی می نماید. این نقش در مراکز عمده سف

 نظیر افزایش تراکم ترافیک، ایجاد سفرهای سرگردان درون شهری، افزایش سفر و غیره می گردد.

یکی از ابزارهای مدیریت تقاضای حمل و نقل در شهرهای بزرگ کنترل و مدیریت پارکینگ است. از آنجا 

و امکانات را نمی توان به عنوان تنها راهکار بهبود وضعیت و عملکرد تسهیالت و که همیشه افزایش عرضه 

سیستم های مختلف دانست. متدهای مدیریت تقاضای سفر به عنوان روشی برای دستیابی به اهداف 

موردنظر مطرح می شوند. عدم افزایش تسهیالت پارکینگ در مناطق مرکزی شهر قیمت گذاری و کنترل 

ای در این محدوده ها می تواند اثرات مناسبی روی عملکرد شبکه های بخش های مرکزی پارک حاشیه 

داشته باشد. در این مطالعه به بررسی روشهای قیمت گذاری و لزوم قیمت گذاری پارکینگ در محدوده زوج و 

 فرد شهر تهران پرداخته می شود.

 محدوده زوج و فرد – قیمت گذاری – پارکینگکلید واژه: 
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اولویت بندی خطوط اتصال کالنشهر تهران به شهرهای حومه ای به وسیله خطوط سریع السیر 

  EMME/2ریلی با استفاده از نرم افزار 

 مصلی نژاد، مونا  قوب آزاده دلع، یسعید دلیرپور

 چکیده:

روزانه تعداد زیادی سفر با اهداف مختلف از شهرهای اطراف به تهران انجام می گردد که به مشکالت جاری 

شهر تهران می افزاید. افزایش قیمت زمین و مسکن و همچنین وجود مراکز عمده اداری، تجاری و صنعتی 

رهای حاشیه ای نقش خوابگاه شهر تهران را ایفا کنند. باتوجه به سیاست در شهر تهران باعث گردیده که شه

 و های کالن کشور در هدفمند سازی یارانه ها و بهینه سازی مصرف انرژی انتظار می رود گرایش به حمل

 نقل عمومی درصد زیادی از سفرها تاثیر بسزایی داشته باشد. لذا به منظور پاسخ به نیاز استفاده کنندگان و

همچنین حرکت در راستای سیاستگذاری کشور در زمینه حمل و نقل و ترافیک مبنی بر افزایش مطلوبیت 

استفاده از وسایل نقلیه همگانی نیاز به مطالعاتی جامع در خصوص ساماندهی خدمات این نوع وسایل ضروری 

حمل و نقل عمومی راحت،  می گردد. امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته بعد از ارتقاء و ایجاد سیستم های

ارزان و مطلوب راهکاهائی را درخصوص کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی نیز در نظر می گیرند. در 

صورت کنترل تقاضای سفرهای اطراف به تهران و افزایش مطلوبیت استفاده از وسایل نقلیه عمومی می توان 

توجه  ر این مطالعه پس از شناخت شرایط تهران و بادر بسیاری از موارد از معضالت ترافیکی شهر کاست. د

به تقاضای در حال رشد سفر شهرهای اقماری به/از تهران، استفاده از سیستم های جدید حمل و نقلی اجتناب 

کریدور خطوط اکسپرس از شهرهای اقماری به تهران مورد تایید شرکت راه آهن  2ناپذیر است. بدین منظور 

گانه برای یک ساعت اوج صبح  2مترو( تحت بررسی قرار گرفت. این سناریوهای شهری تهران و حومه )

تحلیل گردید و شاخص های حمل و نقل حاصل از این مدلسازی با  EMME/2در نرم افزار  7444سال 

 یکدیگر مقایسه و اولویت هایی جهت احداث این کریدورها پیشنهاد شد. 

  ، خطوط انبوه بر، شهرهای اقماریتاثیر سنجی ترافیکیکلید واژه: 
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 بررسی توسعه و انتقال تکنولوژی در صنعت حمل و نقل درون شهری 

 سیدعبدالحسین پورجعفر

 چکیده:

انتقال و توسعه تکنولوژی حمل و نقل، ایجاد مراکز انتقال یکی از مکانیزمهای اصلی در راستای تامین هدف 

توانند در فرایند انتقال و توسعه المللی می باشد. این مراکز میتکنولوژی در سه سطح، کشور، منطقه و بین

تکنولوژی در هر صنعت نقش مهم و اصلی را ایفا نمانید. این مراکز دارای چندین نقش در ابعاد مختلف 

این مقاله به بررسی مراکز انتقال تکنولوژی و جایگاه آنها در نظام تکنولوژی در سطح یک  هستند که در

 صنعت پرداخته خواهد شد.
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 داریپا یشهر ی توسعه یها شاخص یوندیپ هم در یشهر یکشاورز نقش

 پورمختار احمد

 :چکیده

 شمار به یشهر داریپا ی توسعه تحقق یاصل یهامحور از یکی عنوان به یشهر یکشاورز ی دهیپد امروزه

 ییخوداتکا شیافزا و یشهر داریپا یاقتصاد ی توسعه در که یفراوان ریتأث بر عالوه یشهر یکشاورز. دیآ یم

 ،یطیمح ستیز ی توسعه جمله از یشهر ی توسعه گرید ابعاد شبردیپ در شود، یم شهرها در یمحل اقتصاد

 داریپا یشهر ی توسعه مفهوم تحقق. است مؤثر اریبس زین شهرها یالبدک ی توسعه نیهمچن و یاجتماع

 در یکالبد و یطیمح ستیز ،یاقتصاد ،یاجتماع گوناگون ابعاد در یداریپا مفهوم ی انهیگرا هم تحقق مستلزم

 یشهر ی توسعه مختلف یها شاخص یوندیپ هم در یمؤثر نقش تواند یم یشهر یکشاورز. است شهر بستر

 یها شاخص نیب یوندیپ هم جادیا در یشهر یکشاورز نقش یبررس هدف با مقاله نیا. باشد شتهدا داریپا

 یشهر یکشاورز یکالبد و یطیمح ستیز ،یاقتصاد ،یاجتماع گوناگون ابعاد دار،یپا یشهر ی توسعه مختلف

 یها شاخص یوندیپ هم در یشهر یکشاورز نقش یجدول ی هیارا با انیپا در و داده قرار مطالعه مورد را

 .است شده یبند طبقه یشهر داریپا ی توسعه گوناگون

 ادیاقتص ی توسعه ،یاجتماع ی توسعه ،داریپا یشهر ی توسعهکلید واژه: 



444  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 یشهر طیمح تیفیک بر یشهر -درون یلیر ستمیس احداث آثار یابیارز

 مشهد یشهر قطار کی خط: یمورد مطالعه

 پور برک ناصر، ینوراله هیحان

 :چکیده

 عوامل. است گرفته قرار یشهر محققان توجه کانون در ریاخ های دهه در که است یا مقوله ط،یمح تیفیک

. است یشهر نقل و حمل آنها، نیتر مهم از یکی هک باشد یم رگذاریتاث یشهر طیمح تیفیک بر یفراوان

 فضاها فیتعر و ها یکاربر یابی مکان نیهمچن و شهروندان تردد زانیم بر که آنجا از یشهر نقل و حمل

 یشهر نقل و حمل از ینوع. باشد داشته یمنف ای مثبت راتیتاث یشهر طیمح تیفیک بر تواند یم است، موثر

 یم 7یشهر سبک قطار خاص طور به و یشهر درون یلیر نقل و حمل دارد، رقرا نظر مد پژوهش نیا در که

 و تیامن ک،یتراف از یدور نظم، سرعت، همچون یشهر درون یلیر نقل و حمل یایمزا به توجه با. باشد

 نیازا ،یعموم نقل و حمل های ستمیس ریسا با سهیمقا در ستمیس نیا از کنندگان استفاده تعداد بودن شتریب

 بارزتر باشد، داشته شهر کل نیهمچن و خود رامونیپ یشهر طیمح بر تواند یم ستمیس نیا که یراتیثتا رو

 سه و مشهد یقطارشهر کی خط در یشهر درون یلیر ستمیس احداث راتیتاث پژوهش نیا در. باشد یم

 کیتکن از عاتاطال آوری جمع در. است شده یابیارز و یبررس شگاهینما و یاعتصام نیپرو ،یطالقان ستگاهیا

 لیتحل مدل و SPSS افزار نرم از آنها لیتحل در و اسناد یبررس و یدانیم برداشت پرسشنامه، مصاحبه، های

 به یصوت یآلودگ شیافزا همچون یآثار دهد یم نشان قیتحق جینتا. است شده استفاده  4یمراتب سلسله

 و نشاط شیافزا و شهروندان ذهن در تسعاد و رفاه تصور جادیا ،(یطیمح ستیز) ینیروزم خطوط  واسطه

. است شده دهید یبررس مورد مناطق در( یعملکرد – یکالبد) شهر بندی استخوان تیتقو ،(یاجتماع) بازده

 ،(یطیمح ستیز) یشخص یخودرو تیمالک کاهش همچون یآثار مشابه، قاتیتحق از یبرخ خالف بر اما،

 نیزم متیق شیافزا ،(یاجتماع) محله در گانهیب افراد حضور لیدل به ای محله تیهو و انسجام بر یمنف ریتاث

 .است نشده مشاهده ،(یعملکرد – یکالبد) نیزم یکاربر نوع در رییتغ آن تبع به و

 نقل و حمل ،یعموم نقل و حمل ،طیمح تیفیک ،یشهر طیمحکلید واژه: 
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 شهر داریپا توسعه در یشهر یگردشگر اثرات و نقش یبررس

 انیشهاب انیپو

 :چکیده

 در یشهر یگردشگر اثرات قیتحق نیا در.  است نگارنده یشهرساز یدکتر رساله از برگرفته که مقاله نیا

 مثبت شهر در یگردشگر حضور شده انجام قاتیتحق اکثر در.  است شده دهیکش چالش به شهر داریپا توسعه

 آثار یبررس به قیتحق نیا.  است شده انگاشته دهیناد آن توسعه ضد و مخرب و یمنف اثرات  و شده  یابیارز

 یابیدست یراستا در را ها آن یدرون ارتباط و پردازد یم یشهر یگردشگر یمنف اثرات ، آن کنار در و مثبت

 در یگردشگر مقصد شهر ساکنان ادراک به توجه  ، حال نیع در.  دهد یم رارق لیتحل مورد یداریپا به

 مورد یگردشگر یداریپا و تیموفق زانیم یابیارز در یاساس اصل کی عنوان به را صنعت نیا اثرات با رابطه

 آن از یحاک نیسرع ریپذ گردشگر شهر ساکنان ادراک با رابطه در قیتحق جینتا. .  است داده قرار ژهیو توجه

 لذا.  است کرده عمل آن ضد بلکه نکرده یداریپا به یکمک تنها نه یادیز یها بخش در یگردشگر که است

 .ردیگ قرار ژهیو توجه مورد شهر یداریپا یراستا در یشهر یگردشگر محتمل یمنف اثرات و جینتا است الزم

 ساکنان ادراک ، اثرات ، یشهر یگردشگرکلید واژه: 
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 تهران یشهردار در کنترل و نظارت مدل ارائه

 برد کین آرزو ،یاحمد یعل رضایعل

 :چکیده

 نشیب با یا گسترده و دار دامنه قاتیتحق ضرورت ران،یا کشور در یاسالم یجمهور نظام استقرار دیترد بدون

 تیریمد دگاهید از کنترل و نظارت میمفاه ابتدا مقاله، نیا در. دینما یم جابیا را ها نهیزم تمام در یاسالم

 به ها هینظر شیرو یمتدولوژ یریبکارگ با سپس و است گرفته قرار یبررس مورد یعلم تیریمد و یاسالم

 یشهردار مختلف مناطق و ها بخش در یبازرس سازمان رانیمد با مصاحبه با ،یفیک قیتحق روش عنوان

 مرحله سه در ها داده لیتحل. شد لیتحل و یبررس تهران یشهردار در کنترل و نظارت موضوع تهران،

 و یدگیچیپ به توجّه با تهران یشهردار داد نشان یمحور یکدگذار و یانتخاب یکدگذار باز، یکدگذار

 موجب که.هستند مواجه ییپاسخگو به رانیمد الزام عنوان با یا دهیپد با فیوظا و تهایفعال یگستردگ

 هم، ساز بستر و نهیزم عوامل. شود یم شهروندان مؤثر مشارکت و ینیع مستمر نظارت همچون ییراهبردها

 به شفاف گزارشات ارائه و یاسیس یریگ جناح وجود منکر، از ینه و معروف به امر فرهنگ کردن نهینهاد

 و مطلوب ییحکمروا جادیا ،یشهر رانیمد به شهروندان اعتماد هم، راهبردها امدیپ و. باشد یم شهروندان

 .باشد یم...و یشهر

 یهمگان نظارت - ییپاسخگو - شهروندان - یشهردارکلید واژه: 



  444 شهر ییفضا شیآما

 یشهردار یعمران یها نهیهز کاهش در ینساج صنعت نقش

 ییطباطبا محسن دیس، یازخانین الهه

 :چکیده

 یتکنولوژ و صنعت از حیصح استفاده ها، نهیهز کاهش و ییدرآمدزا دار،یپا توسعه جهت مهم عوامل از یکی

 توسعه امر تحقق جهت مختلف عیاصن از یریگ بهره ن،ینو تیریمد یمبان یها مشخصه از. باشد یم ایدن روز

 نیتر یمیقد از که ینساج صنعت راستا نیهم در. باشد یم است، ایپو و سالم اقتصاد یها نشانه از که داریپا

 نسبت را یتر گسترده یراهبرد یها حوزه 7یفن منسوجات یمعرف با رود، یم شمار به یبشر تمدن عیصنا

 نیا. باشد یم یساز راه و عمران مقوله منسوجات، نیا کاربرد یها حوزه از یکی. است شده شامل گذشته به

 و باال نصب سرعت چون یعوامل به توان یم آنها اتیخصوص از و بوده یصنعت ییکارا یدارا منسوجات

 اشاره ینگهدار و ریتعم نهیهز کاهش و یباربر تیظرف شیافزا ،یبردار بهره دوره شیافزا اجرا، نهیهز کاهش

 یها پوشش و مصنوعات باشند، یم یفن منسوجات یها خانواده نیتر مهم از که 4ها کیژئوسنتت. نمود

 عوامل مقابل در یریناپذ فساد آنها، یاصل یژگیو که هستند ینفت مشتقات از شده دیتول افیال از شده ساخته

 نهیزه کاهش در یفن منسوجات نوع نیا نقش فیتوص به یکاربرد یکردیرو با مقاله نیا. است خاک درون

 کیژئوسنتت مقاله، نیا نخست بخش در. است پرداخته یشهردار یها پروژه تیفیک شیافزا و یعمران یها

 به ادامه در و شده یمعرف یساز راه و عمران حوزه در منسوجات نیا کاربرد زین و آنها مشتقات نیمهمتر ها،

 شرفتهیپ یکشورها در یرانعم یها پروژه از یبرخ یها نهیهز کاهش در ها کیژئوسنتت یراهبرد نقش

 .است شده پرداخته

 ینساج صنعت ،داریپا ییزا درآمد و توسعهکلید واژه: 
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 تکه نیب ارتباط افتنی یبرا یبند خوشه یروشها و یوابستگ نیقوان کاوش از یبیترک استفاده

 یکیتراف عیوقا ثبت دهدا گاهیپا در یارتباط یرهایمس

 دهقان دیوح

 :چکیده

 آن حل راه که است، یکاو داده دار سابقه ازموضوعات انیمشتر دیخر یها داده در دار یمعن روابط لیتحل

 ریمس تکه افتنی یبرا مناسب یکردیرو که میدار قصد مقاله نیا در است، یوابستگ نیقوان کاوش و لیتحل

 نیا م،یکن ارائه یوابستگ نیقوان قالب در را دارند هم بر مرور و عبور لحاظ به یتنگاتنگ باطارت که یهائ

 بر یمبتن قیتحق نیا در ما عملکرد. باشد یم یبند خوشه یروشها و یکاو داده از یکهائیتکن شامل کردیرو

 همگن یرهایمتغ یرهائایمع فیتعر با ابتدا. است یوابستگ نیقوان دیتول روش و یبند خوشه یروشها یبررس

 آمده بدست یها خوشه از هرکدام از را یوابستگ نیقوان سپس و کرده یبند خوشه مختلف یروشها به را

 در موجود یارهایمع بر عالوه ها خوشه صیتشخ یبرا موجود یها داده به توجه با م،یکن یم استخراج

 نوع به توجه با. نمود میخواه ها ریمس تکه ارتباطات یگذار وزن به اقدام گراف یبند خوشه یروشها

 خوشه یروشها از شباهت اریمع فیتعر یبرا باشد یم رهایمس تکه یکیتراف تیوضع که موجود یرهایمتغ

 کاهش را میحج یها ستیل در جستجو به ازین ما شبکه بر یمبتن کردیرو. گرفت میخواه کمک گراف یبند

 تکه 4444 حدود یرو بر شده ارائه کردیرو.  شود یم االب دیتول سرعت با جذاب نیقوان دیتول وموجب داده

 شامل یرکوردهائ بصورت و شده دهیسنج یا قهیدق 74 یزمانها در هم به نسبت آنها تیوضع که ریمس

 .شد خواهد اعمال است درآمده تمیآ مجموعه

 یکاو داده ،گرافها یبند خوشه شهر کیپرتراف نقاط کشفکلید واژه: 
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 رهیذخ یاراض یموضع-یمضوع طرح هیته ندیفرا در یمطالعات و یپژوهش خدمات انجام

 تهران یشهر ینوساز و توسعه

 یمکان اطالعات گاهیپا و یساختار - یراهبرد مطالعات

 معاوز/ یانسان یسکونتگاهها و طیمح توسعه یپژوهش مرکز

 :چکیده

 طرح هیته ندیفرا در که باشد یم  یمطالعات و یپژوهش طرح یینها دستاورد از یا خالصه رو شیپ سند

 طرح مقررات و ضوابط 4-2 بند اساس بر) تهران یشهر ینوساز و توسعه رهیذخ یاراض یموضع – یموضوع

 برنامه و مطالعات ،یمکان اطالعات گاهیپا یسامانده و جادیا ،یطراح  چهارگام در و ( تهران شهر یلیتفص

 یکارفرمائ به ذخائر، نمودن یاتیعمل کار و ساز و مواجهه نحوه نیتدو و یساختار مطالعات ،یراهبرد یزیر

 مرکز توسط و تهران یشهردار یمعمار و یشهرساز معاونت ینهائ یکارفرمائ و ینوساز سازمان هیاول

 7444 سال از که طرح نیا نینخست ساختار در. است دهیرس انجام به سکونتگاهها و طیمح توسعه یپژوهش

 یها حوزه به جامع طرح ساختار اساس بر تهران مطالعات، انجام سهولت جهت و امر بدو در شد، آغاز

 در  را همجوار نطقهم چند هرکدام که یمرکز و غرب جنوب شرق، جنوب غرب، شمال شرق، شمال پنجگانه

 به توجه با ندیفرآ نیا در. گرفتند قرار یبررس مورد مناطق نیا در پراکنده رهیذخ 444 و شده میتقس داشتند، بر

 ینوساز و توسعه ذخائر یراهبردها و اهداف انداز، چشم طرح، به کیاستراتژ نگاه اساس بر موضوع، سوابق

 مطالعات در. شد نیتدو  آنها یبند تیاولو و دیجد ذخائر نییتع یبرا ییارهایمع نیهمچن و میترس تهران شهر

 کمک با و یبررس یلیتفص طرح در موجود یمکان یپارامترها اساس بر ذخائر دیگرد تالش زین  یساختار

 مطالعه ساله، سه تالش نیا برونداد. رندیگ قرار قیتدق مورد ،یا ماهواره ریتصاو و یدانیم یدهایبازد از گرفتن

 عنوان به هکتار 2724 وسعت مجموع با قطعه 244 دیتائ و یشنهادیپ و موجود قطعه 455 از شیب یرو بر

 تیقابل با یمکان اطالعات از یجامع  گاهیپا همراه به تهران، شهر یلیتفص طرح در ینوساز و توسعه رهیذخ

 یمعمار و یرسازشه معاونت به لیذ نیعناو با مدون جلدگزارشات 45 از شیب ارائه و  web به اتصال

 بر بالغ  گزارشات یباال حجم به توجه با رو شیپ گزارش در است ذکر به الزم.    باشد یم تهران یشهردار

 زین یساختار مطالعات در است، شده ارائه خالصه صورت به یراهبرد مطالعات نکهیا بر عالوه صفحه، 4555

 به ازین صورت در است یهیبد. است شده ندهبس خالصه و لوتیپا صورت به منطقه کی اطالعات ارائه به

 .باشد یم یبررس قابل و موجود مرکز در ذخائر یاطالعات بانک همراه به اسناد یتمام گزارش، کل ارائه
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 یاتیعمل کار و ساز -راهبردها -ینوساز و توسعه ذخائرکلید واژه: 
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 نیسرام بتن متعارف، ریغ یرنگ بتن

 یاحمد نیبدرالد دیس

 :چکیده

 انواع سهیمقا ندیفرآ در متفاوت یها تیقابل  نینو یها یفناور مطابق یرنگ بتن هیپا بر محصوالت خواص

 یپارامترها به مواد یمهندس و لمع نظر از یکیسرام یها گمنتیپ از استفاده با متعارف ریغ یبتن محصوالت

.  هستند گذار ریتاث انتقال و ساخت ندیفرا تا هیاول مواد از پارامترها نیا. است مرتبط یفیک و یکم مختلف

 :شامل اغلب راتیتاث

 دموا یبند دانه تیقابل و شیخردا -

 دلخواه یده شکل و یریپذ قالب -

 شیفرسا به مقاوم و یریپذ ضربه -

 نصب یدگسا و محصوالت یارزان -

 کار هنگام در عیسر دمانیچ -

 مواد یکنواختی و یکپارچگی -

 ازین صورت در مناسب سطح یصاف -

 شعله و برودت حرارت، برابر در مقاوم -

 مضاعف یاقتصاد ییجو صرفه -

 دیتول ندیفرا در لیتسه و عیتسر -

 محصول تیفیک مستمر کنترل -

 متعارف ریغ بتن ،یکیسرام گمنتیپ ،یرنگ بتنکلید واژه: 
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 البرز یلیر لیطو تونل احداث طرح یاجمال یبررس

 یکرون یمحمدعل، یهاشم محسن

 :چکیده

 وجود بدون و است آن شیآسا و تیامن دقت، سرعت، آهن، راه تیجذاب و تیموفق عوامل نیمهمتر امروزه

 به نسبت یلیر نقل و حمل یها یبرتر. داشت نخواهد را الزم یکارائ یلیر شبکه ات،یخصوص نیا از هرکدام

 و ریالس عیسر قطار و خطوط ،یبرق آهن راه از یبیترک که گردد یم آشکار شتریب یزمان نقل، و حمل شقوق ریسا

 منحصر یها یژگیو یدارا یلیر لیطو یها تونل انیم نیا در. شوند ختهیآم گریکدی با یلیر لیطو یها تونل

 و بار نقل و حمل تیظرف شیافزا زین و سفر زمان کاهش آن تبع به و ریمس شدن کوتاه که هستند یبفرد

 یمنف آثار نیکمتر با کاال و مسافر عیسر حمل بحث یمتماد انیسال. باشند یم جمله آن از مسافر

 ریمس کی طرح با شمال - تهران دوریکر در یا جاده خطوط به نسبت شتریب شیآسا و یمنیا و یطیمح ستیز

 با یلیر لیطو و قیعم یها تونل نوع از هم آن تونل احداث بدون مهم نیا. است بوده مطرح ریالس عیسر یلیر

  فاصله کشور، وسعت به توجه با. باشد ینم سریم مذکور ریمس طول در منطقه یتوپوگراف تیوضع به توجه

 هم آن یلیر خطوط از استفاده زاگرس، و البرز جبال سلسله ارتفاعات و ها  هیکوهپا در تیجمع تمرکز و شهرها

 و مسافران انبوه حجم به توجه با. ستین ریپذ امکان قیعم و لیطو یها تونل از استفاده بدون  پرسرعت، نوع از

 و حمل شبکه توسعه و جادیا باشند، یم تردد حال در شمال - تهران ریمس در سال مختلف یها ماه در که بار

 به پاسخگو البته و مناسب یارتباط راه به توجه راستا نیا در. کند یم ییخودنما یواضح طور به یلیر نقل

 لیتسه و کشور یشمال یها استان به یدسترس منظور به را یدیجد یلیر ریمس جادیا مسافران، یتقاضا حجم

 اجازه نیا و زند یم وندیپ بهم را البرز یسو دو اقتصاد یلیر خط نیا. داندگر یم شهیهم از تر رنگ پر ارتباط نیا

. دیرس خزر یایدر یها آب به تهران از قهیدق 45 حداکثر در ساعت در لومتریک 455 سرعت با که داد خواهد را

  ساعت مین به شلوغ یها زمان در ساعته 4 و شلوغ ریغ زمان در ساعته 4/4 فاصله که است یمعن نیبد نیا

 خواهد ارمغان به را مردم وقت نیهمچن و سوخت مصرف در یکالن ییجو صرفه لذا و کرد خواهد دایپ لیتقل

 نو یطرح کشور یشمال یها استان با ارتباط جهت در ریالس عیسر مترواتصال جادیا دهیا راستا نیا در. آورد

 ،یراهبرد مطالعات شامل که نآ رامونیپ مباحث و یمقدمات مطالعات به مقاله نیا در که باشد یم

 .است دهیگرد توجه باشد؛ یم هیاول یابیریمس و یریپذ امکان

 ریلی لیطو تونل ،ریالس عیسر قطار ،یبرق آهن راهکلید واژه: 
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 نیزائر و نیساکن یذهن ریتصو با مشهد شهر یاصل ساختار انطباق زانیم یبررس

 ینیمب نیحس

 :چکیده

 یاصل ساختار و مشهد شهر نیزائر و نیساکن یذهن نقشه یهماهنگ زانیم یابیارز دنبال به پژوهش نیا در

 نقشه و یاصل ساختار ،یدانیم یها برداشت و ینظر یمبان از استفاده با منظور نیا یبرا و بوده کالنشهر نیا

 یاصل لیدال از یکی داد نشان جینتا. شد سهیمقا گریکدی با و مشخص مشهد شهر نیزائر و نیساکن یذهن

 نیساکن و نیزائر یذهن نقشه و مشهد شهر یاصل ساختار انیم یهماهنگ عدم مشهد شهر یکیتراف مشکالت

 لذا.پردازد یم خود شهر در حرکت و یابی جهت به خود یذهن نقشه با متناسب فرد هر رایز. باشد یم شهر نیا

 مورد باشد، داشته شهر در نیحاضر یذهن ریتصو در یفیضع نقش یدارا شده یطراح یاصل ساختار اگر

 شهر در حاضران یذهن نقشه در که شوندیم انتخاب ییجا جابه یبرا یمعابر و گرفت، نخواهد قرار استفاده

 حاضران یذهن نقشه در را ها شهر( دیجد)شده یطراح یاصل ساختار دیبا بیترت نیا به. باشند داشته یگاهیجا

 .نمود تیتقو شهر ر

 یکیتراف مشکالت ،یاصل ساختار ،یذهن ریتصوکلید واژه: 
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 تهران اطراف دیجد یشهرها یکالبد-ییفضا یقیتطب یبررس

 یخالق منظر دهیس

 :چکیده

 اطراف در دیجد یشهرها جادیا ضرورت شهرها، یکیزیف  گسترش و تیجمع عیسر رشد به توجه با

 زیسرر آن ی جمله از که است مطرح یخاص اهداف شهرها نیا استقرار یبرا. شودیم احساس کالنشهرها

 از شهرها نیا عمران و یزیر برنامه در دیجد یشهرها  جامع یطرحها. باشدیم شهرها مادر تیجمع یریپذ

 ریخ ای دارند یهمخوان طرحها نیا دید افق با شده جادیا یشهرها ایآ نکهیا اما برخوردارند، یادیز تیاهم

 یشتریب تیاهم یدارا که یکالبد یشاخصها و ارهایمع منظور نیبد. است حاضر قیتحق مهم ی مسئله

 نیا در. شده پرداخته ،یشنهادیپ طرح و جامع حطر با آنها قیتطب و یبررس به سپس و شده انتخاب هستند

 است، یستمیس دگاهید ق،یتحق نیا در غالب دگاهید. شده استفاده MATLAB برنامه در یفاز مدل از راستا

 نیا تیموفق بلکه شده، پرداخته مهم یهایکاربر یها سرانه به تنها نه شده انجام یها لیتحل در نرویا از

 .است شده گرفته نظر رد زین تیجمع جذب در شهرها

 یفاز منطق ،دیجد یشهرها ،تهرانکلید واژه: 
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 یینوشهرگرا کردیرو هیپا بر  فرسوده بافت در محور محله یزیر برنامه

 انییرضا نیام محمد

 :چکیده

 و نقش گذشته،  در. هستند یشهر یاجتماع اتیح دهنده لیتشک موثر و مهم عناصر از یکی یشهر محالت

 در. باشند داشته امروز  به نسبت یشتریب یاجتماع یوندهایپ ساکن، افراد که شدیم موجب ، محالت کارکرد

 الگو قالب در ، محله یاهال مشارکت  تیاهم ن،ینو یا محله توسعه با مرتبط مختلف یکردهایرو و ها هینظر

 یزیر برنامه انیم نیا در. است گرفته قرار  دیتاک مورد چنان هم محور، تعامل و ندگرایفرآ یزیر برنامه یها

 و یاجتماع یها هیسرما شیافزا ،یتوانمندساز  بر باال، به نییپا دگاهید از یریگ بهره با یمحل اجتماعات

 هدف با ،یشهر یزیر برنامه در محور محله یزیر  برنامه. دارد دیتاک محالت نیساکن یجمع مشارکت

 هیته در شانیا یهمگان یها خواسته و ازهاین به توجه  و نفع یذ ای ریدرگ مختلف یگروهها آوردن گردهم

 چنان هم ،یینوشهرگرا یها شهیاند در را خود امروزه کردیرو  نیا. است شده مطرح ها برنامه و ها طرح

 ساختار به بازگشت بر اصولش. دارد هیتک شهرها یسنت یها ارزش  بر یینوشهرگرا کردیرو. کند یم دنبال

 ،یاجتماع نینو یها تیظرف به توجه با است قادر رسد یم نظر  به و کند یم دیتاک محالت یسنت

 نیا راستا نیا در. دهد هیارا یشهر افول به رو و کهن یها بافت  یایاح یراستا در را یموثر یراهکارها

 ارتقا ،یمحور محله یها ارزش یایاح و حفظ بر دیتاک و یینوشهرگرا  کردیرو از ادهاستف با دارد تالش مقاله

 .دینما دنبال را  محله ییکارا شیافزا و عملکرد

 یینوشهرگرا ،یاجتماع یها هیسرما ، مشارکتکلید واژه: 
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 یسلول یاوتوماتا مدل از استفاده با یشهر نیمز یکاربر یزیر برنامه

 اصفهان شهر کی منطقه: یمورد نمونه 

 یسجاد مسعود

 :چکیده

 یزیر برنامه نظام در یاساس و مهم مسائل از یکی ،یشهر یاراض یکاربر یزیر برنامه و نیزم از نهیبه استفاده

 یها نیزم هودهیب اتالف و شهرها هیرو یب رشد از شهر عهتوس آگاهانه تیهدا با دیبا و باشد یم یشهر

 مشکالت و یشهر یاراض یکاربر یزیر برنامه بحث ضرورت و تیاهم به توجه با. کرد یریجلوگ یکشاورز

 زانیر برنامه به یریگ میتصم در بتوانند که یدیجد ابزار و ها روش از است الزم ،یامروز یشهرها فراوان

 یزیر برنامه یبانیپشت یها ستمیس بر یمبتن یها روش ها، روش نیا جمله از. مودن استفاده کنند، کمک

. دارند قضاوت در یتیحما جنبه و هستند یریگ میتصم یبازوها یزیر برنامه یبانیپشت یها ستمیس. باشد یم  

 قیطر از ایپو یزیر برنامه یبانیپشت ستمیس کی صورت به که هاست روش نیا از یکی یسلول یاوتوماتا مدل

 قرار شیآزما مورد را یشهر یکاربر ساختار آن، راتییتغ ینیب شیپ و یشهر نیزم یها یکاربر یساز هیشب

 صیتخص و یاراض یسنج تیقابل لیتحل با یسلول یاوتوماتا در. دهد قرار لیتحل مورد را آن اثرات و دهد

 یها ویسنار قیطر از منطقه کی ندهیآ مختلف یها شکل شده، ینیب شیپ نیزم یکاربر یتقاضاها به نیزم

 منطقه یبرا یریگ میتصم نیبهتر که دهد یم نشان آمده بدست جینتا. شوند یم ینیب شیپ  ص،یتخص مختلف

 توسعه یبرا مناسب ینواح در یمسکون محالت یکارکرد ینواح توسعه یریکارگ به اصفهان شهر کی

 لیتحل از که است یمسکون توسعه یبرا مناسب تاًنسب  ینواح در یرفاه خدمات یها تیفعال توسعه و یمسکون

 یخیتار بافت لیاص تیجمع حفظ جهت اشتغال توسعه نیهمچن و است شده حاصل یطیمح مناسبت مرحله

 .نظرگرفت در توان یم را، منطقه

  میتصم بانیپشت ستمیس ،یشهر نیزم یکاربر یزیر برنامهکلید واژه: 
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 یشهر یفضا خلق ندیفرآ در یمعمار و یشهر یطراح انیم تعامل

 ینجف یضیف ندا

 :چکیده

 اقبال مورد یا ندهیفزا نحو به ، حرفه دو نیا انیم چالش و یشهر یطراح در یمعمار نقش و گاهیجا به توجه

 یابزارها یهماهنگ عدم رانیا در. است یشهر یطراح رشته سازان میتصم زین و شمندانیاند پردازان، هینظر

 ، یشهر تیریمد ابزار و استهایس یناکارآمد و یشهر یطراح رشته بلوغ فقدان ،یشهرساز نظام با یفیک

 که دهد یم نشان رساله نیا یابیارز.  دهد ینم نشان مدون صورت به را یشهر یطراح و معمار انیم چالش

 اساس نیا بر. است یشهر یطراح کنترل ابزار و کنترل موضوعات ، رانیا در زیبرانگ چالش طهیح نیشتریب

 با تنوع یسو به نهیزم تیهدا و یطیمح تیفیک یارتقا یراستا در خالق یمعمار به دادن نقش و استفاده

 تیریمد ، آن ارابز و یشهر یطراح کنترل موضوع خصوص در. باشد کارساز تواند یم ، اغتشاش حد تیرعا

 از استفاده و یشهر یطراح تیهدا در یا قهیسل یبرخوردها از زیپره کنترل، ابزار در یریپذ انعطاف حدود

 .است مناسب یراهکارها ، تیهدا اسناد هیپا بر یشهر یطراح یبازنگر کنترل ابزار

 انعطاف ،تیخالق ،،تعاملیشهر یفضاکلید واژه: 
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 شبانه منظر در یشهر ینماها تیمطلوب یارهایمع نییتع

 یقاسم زهرا، نژاد یمهدو جواد محمد، اله پورفتح مائده

 :چکیده

 تیاهم روز منظر یزیر برنامه همانند یشهر شبانه منظر یزیر برنامه جهان یشهرها از یاریبس در امروزه

 از یکی یشهر ینماها ینورپرداز و شهرهاست شبانه منظر یطراح در ریناپذ ییجدا جز ینورپرداز. دارد

 موجب تواند یم درشهر، رگذاریتاث یبخش عنوان به نما. شود توجه آن به دیبا که است یموارد نیمهمتر

 با شب در ،یشهر ینماها نکهیا به توجه با. شود شهر منظر ای و اطراف یفضاها تیفیک کاهش ای و شیافزا

 با تهران شهر از منطقه دو ینماها ینورپرداز تیمطلوب زانیم پژوهش، نیا در. شوند یم فیتعر ینورپرداز

 مدل از استفاده با سپس. است شده دهیسنج  ینورپرداز یکیتکن-یفن عوامل پاسخدهندگو هینظر بر استناد

 .گردد یم ارائه الزم یراهبردها و شده دهیسنج ضعف و قوت نقاط سوات یلیتحل

 ینورپرداز-یپاسخدهندگ-شبانه منظر-یشهر ینماها تیمطلوبکلید واژه: 
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 شهیش افتیباز یده از فناوردوجداره با استفا شهیش دیتول

 کارگر مقدم نبیز ،انیفرزانه دربان ،مانکاریمحبوبه پ

 چکیده:

 نیحمل و نقل و دفع ا یهاه نیپسماندها، بر مشکالت شهر و هز شیشهرها و افزا عیبا گسترش سر

 یمشاهده کرد. پسماندها توان یو سالمت بشر م ستیطز یآن را بر مح یآثار جانب و شدهپسماندها افزوده 

علت  نیشوند، به هم یکیزیو ف ییایمیش هیتا تجز کشد یم انسان، سا لها طول یتها یحاصل از فعال

زدن  و بدون بر هم نهیطور به به منابع، بتوان نیتال شاند که ضمن استفاده مطلوب از ا نیمتخصصان بر ا

معمول است و  اریزباله بس افتیمختلف جهان باز یدر کشورها مروزهبازگردانند. ا عتیآن را به طب یاتینظم ح

مواد خام  هیاول متیق شیمنابع و افزا تیمحدود زیو ن دارند عیصنا یتهایدر فعال هیکه مواد اول یتیبه علت اهم

فلزات و  ک،یکاغذ، مقوا، پالست رینظ زباله یبیترک یاجزا ،یطیمح ستیمالحظات ز لیو سرانجام به دال

که در  است افتیاز مواد قابل باز یکی شهی. شرندیگ یمورد استفاده مجدد قرار م افتیباز قیاز طر شهیش

در  ییبه صرف هجو نیدر استفاده از مواد خام را دربرداشته باشد، همچنیی وه جصرف تواند یم افتیصورت باز

 .شود یمنجر م یانرژ مصرف

 نیبه منظور تأم یطینامساعد مح طیدر برابر شرا یمناسب جهت حفظ آدم یساختما نها سر پناه یطرف از

. استفاده گردد یباز م یامر به استفاده درست از منابع انرژ نیاز ا یحصول بخش کنیهستند، ل یراحت و شیآسا

از  یقابل توجه زانیده، به مش ادیضمن تحقق موارد  تواند یوساز م تساخ نینو یها یمدبرانه از فناور

دوجداره را با استفاده  یها شهیپروژه امکان ساخت ش نیما در ا نرویا از کند. یریجلوگ یانرژ هیروی مصرف ب

 .میا داده قرار یمورد بررس شهیش افتیباز یاز فناور
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 فرسوده یها بافت ینوساز یها طرح تیموفق یدیکل عوامل ییشناسا

 پورعزت اصغر یعل دکتر ،یقناع ایمح

 :چکیده

The dramatic extent of worn-out tissue in the city of Tehran, which has a high 

population density and a constant threat of earthquakes, makes it important to 

understand the issues relating to the necessity of changes in the attitudes of 

renovation projects management and the adoption of effective strategies. 

Despite the significance of this fact, very few studies have focused on 

identifying the key success factors for renovation projects so far. Although 

extensive research has been conducted on effective factors on the success of the 

projects, most of these studies have examined the key success factors in general 

and different kinds of projects and their special features were ignored. 

Therefore, this study is an attempt to identify these factors and their ranking 

according to their importance. 

Keywords: key success factors; worn-out tissue 
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 یریگ جهت و هندسه ریتاث: یانفعال یدیخورش یشهر یطراح

 یمظلوم مهرداد

 چکیده:

 یشهر یطراح تا است الزم ،یشهر داریپا توسعه به یابیدست جهت در نوشونده ها یانرژ کاربست بر دیتاک با

 از. ابدیب کاهش و گشته نهیبه یشهر حوزه در یانرژ مصرف که بردارد گام ییراستا در یمعمار همانند زین

 یم یدیخورش تابش ریتاث تحت شدت به رانیا یمیاقل پهنه نیبزرگتر وانعن به خشک و گرم میاقل که آنجا

 افتیدر زانیم قراردادن نظر مد با یستیبا آن کیمورفولوژ یالگو و فرم همراه به شهر یآت توسعه باشد،

 یریگ جهت و هندسه ریتاث یبررس به پژوهش نیا. سرگرددیم یانفعال افتیره تا شده یزیر برنامه یانرژ

 افتیدر یبرا را عوامل نیا نقش و پرداخته یدیخورش یانرژ افتیدر زانیم بر دیتاک با شهر یشکل یالگو

 حداکثر بیترت نیا به. دهد یم قرار مداقه مورد گرم و سرد فصل دو در بیترت به آن نهیکم و تابش نهیشیب

 یطراح یبرا تیاس طیشرا و شده نیتام یشهر باز یفضا نیبزرگتر عنوان به معابر در یحرارت شیآسا

 .دیآ یم بوجود متناسب یمعمار

 خشک و گرم میاقل ،یدیخورش یانرژ ،یانفعال یشهر یطراحکلید واژه: 
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 یمکان گستر مردم سامانه کی یساز ادهیپ و یطراح

 یطالع حمدم ،رنجبر ندا

 :چکیده

Today municipalities are searching for the new tools for increasing the public 

participation in different levels of urban planning. This approach of urban 

planning involves the community in planning process using participatory 

approaches instead of the long traditional top-down planning methods. These 

tools can be used to obtain the particular problems of urban furniture form the 

residents’ point of view. One of the tools that is designed with this goal is 

public participation GIS (PPGIS) that enables citizen to record and following up 

their feeling and spatial knowledge regarding main problems of the city, 

specifically urban furniture, in the form of maps. In this research we develop a 

PPGIS using of Web.2 to collect voluntary geodata and saving this data in a 

spatial database. This way of collecting and saving data provides an opportunity 

for urban planners to analysis data and find problem’s clusters and extract 

knowledge of data. This system is implemented in a case study area in Tehran, 

Iran and the challenges to make it applicable and its potential for real urban 

planning have been evaluated. Doing some data mining analysis on this data is 

our next work. 

Keywords: PPGIS; Urban planning; Urban furniture; Web GIS 
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 در کالن شهر تهرانهویت شهری و نابرابری فضایی 

 محمدهادی پوینده، انین محمدیحس، حسین خراشادی زاده

 چکیده:

-ه ای از صفات و مشخصاتی است که باعث تشخیص فرد یا شیئی از افراد و اشیای دیگر میهویت مجموع

 ینیت ها است چرا که انسان همواره خود را وابسته و مربوط به مکان معیهو یریگردد و مکان بسترشکل گ

ی گذارد. به داند. شهر نیز به عنوان یک مکان مهم، تاثیر زیادی بر هویت ساکنین خود م ین میاره زمیاز س

هر میزان که در ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی نواحی مسکونی یک شهر تفاوت وجود 

داشته باشد شکل گیری هویت و بنیان های آن نیز متفاوت خواهد بود. بر این اساس فرض نگارندگان این 

ری و هویت افراد رابطه مستقیمی مقاله این است که بین برخورداری از امکانات در مکان های مختلف شه

 وجود دارد.

و  ییفضا یتحلیل رابطه نابرابر ،یعامل لیتحل باروش تحلیلی می باشد و  –این تحقیق از نوع توصیفی 

گانه کالن شهر تهران با تاکید برشاخص های فضایی کالبدی  44درپهنه شهر در سطح مناطق  یت مکانیهو

ن یا که شدند انتخاب شاخص  74منظور  نیا است. به گرفته صورت 7444سال  اجتماعی در -حوزه فرهنگی

رند. یافته های تحقیق یگیدربرم انس شاخص ها رایوار درصد 474/44 و افتندی لیتقل عامل 5 به شاخصها

های کالبدی متفاوت، رفتاری متناسب با آن را که توسط فرهنگ تعریف شده نشان می دهد مردم در مجموعه

دهند. یعنی هرچقدر یک فضای شهری برخوردار از امکانات و خدمات شهری باشدو یا به است، بروز می

عبارتی به عدالت فضایی نزدیک باشد به همان میزان نیز در رفتار و فرهنگ ساکنان آن منطقه اثر مستقیم 

شکل خواهد داشت و میزان  تعلق مکانی یا به عبارت دیگر هویت شهری قوی تری بین مردم آن منطقه 

 گیرد.می

 ،کالن شهر تهرانیل عاملی،تحل، نابرابری فضایی، هویت مکانیواژگان کلیدی: هویت
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 یدار شهریت پایریو توسعه مد یمشارکت شهروند

 شهر تهران 72و  7مطالعه موردی: مناطق 

 ، الله فرهادییه خسروی، سمدکتر سیدموسی پورموسوی

 :دهیچک

 یرا ضرور یت شهریریمد یها وهیدر ش یکشور بازنگر یاندرکاران امور شهر از دست یاریدر حال حاضر بس

متمرکز  یاز الگوها یرویران پیدر ا یسنت یو وجود الگوها ینیشهرنش ینه طوالنیشیرغم پ یدانند. عل یم

امکان دخالت و مشارکت شهروندان را در اداره امور شهرها نداده است، که منجر به  یتیریو مد یزیر برنامه

ت یریاز الزامات مد یکیها شده است.  یزیر ت برنامهیت عدم موفقیها و در نها نفعان برنامهیده گرفتن ذیناد

بر  یعقل و خرد جمع یالیتوجه به امر مشارکت مردم در امور شهر و محله و است یدار شهریپا

ر یپذ امکان یو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصاد یها نهیدر زم یاست تا تحقق اهداف جمع یفرد یها یریگ میتصم

 گردد.

در منطقه  یت شهریریدرگذار در تفاوت مشارکت شهروندان در میتأث یها نهیزم ین پژوهش بررسیهدف از ا

ن پژوهش، روش یباشد. در ا یم یو اقتصاد ی، اجتماعیکالبد یرهایشهر تهران با توجه به متغ 74و  7

 یابیباشد. ارز یبر پرسشنامه و مصاحبه م یمبتن یشیمایو ابزار گردآوری اطالعات پ یلیتحل -یفیق توصیتحق

شهر تهران  74و  7ن  مناطق یب یقیو تطب یا سهیصورت مقا به یت شهریریمشارکت مردم در مد یچگونگ

صورت گرفته  Spssط یدر مح یآمار یها نام برده شده در پژوهش با استفاده از روش یرهایبراساس متغ

ج پژوهش یانتخاب شدند. نتا یصورت تصادف خانوار در مناطق به 724است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

 ییآورد که در پاسخگو یوجود م به 74ساکنان منطقه  یرا برا ییها تین است که مشارکت مزیاز ا یحاک

به  یو اجتماع یاز اقتصادیعدم ن 7ابد. در مقابل در منطقهی یشان بازتاب م مشترک یازهایتر و بهتر به ن ارزان

صورت  ش افراد بهیدایدر جهت پ یش عمومیمشترک باعث شده است که گرا یبه هنجارها یبندیپا

 باشد.  یت شخصیمنفرد، با مسئول یموجودات

 شهرداری تهران 74و  7، مناطق یدارت پایری، مد، توسعهی: مشارکت شهروندیدیواژگان کل
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 سعه مناطق شهریک در تویتحلیل راهبردی مالحظات طبیعی و ژئومورفولوژ

 شهرداری تهران 5وده شمالی منطقه : محدیمطالعه مورد

 ، سمیه خسروی، الله فرهادیسید موسی پورموسوی

 چکیده:

حظاتی را ی مناطق شهری، مال های ژئومورفولوژیک در توسعه های محیط طبیعی، بخصوص ویژگی ویژگی

کند. با توجه به اینکه بستر محیط طبیعی از واحدهای ژئومورفولوژیک تشکیل شده است، لذا توسعه  ایجاب می

موازات توسعه شهرها و رشد شهرنشینی، طلبد. به مناطق شهری در این واحدها مالحظات خاصی را  می

گیر شهرها گردید و هرچه وسعت و نمسائل و مشکالت متعددی از جمله مسائل ژئومورفولوژیکی نیز گریبا

آور آن نیز شدیدتر است. هدف از انجام این تحقیق، تر بوده، پیامدهای منفی و زیاناندازه جمعیت شهر بزرگ

باشد. در این  شهرداری تهران می 4شناسایی و تحلیل اثرات ژئومورفولوژیک در محدوده شمالی منطقه 

و سپس با توجه به شناخت   رفولوژیکی محدوده مورد مطالعه پرداختهمطالعه ابتدا به شناسایی عوامل ژئومو

های ژئومورفولوژیکی بر توسعه شهری محدوده  محدوده و مطالعات اولیه، نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت

شناسی و دید و منظر )از دیدگاه  )معیارهای زمین SWOTبا استفاده از روش  4شمالی منطقه 

شناسی و دیدومنظر )از دیدگاه طبیعی( روش سوات اجرا  استفاده از معیارهای زمین طبیعی((مشخص گردید. با

 شد و در انتها راهبردهایی در محدوده مورد مطالعه ارائه شد.

 .تهران یشهردار 4، منطقه ، توسعه مناطق، مدل سوات، راهبریشهر ی: زئومورفولوژیدیواژگان کل



444  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 پایان نامه ها
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 تهران آباد یناز محله ،یشهر داریپا محالت یسنج امکان

 انیمخلص دهیسپ

 :چکیده

 انقالب از بعد هرهاکالنش خصوصا شهرها یبرا شده جادیا افزون روز مشکالت دنبال به ریاخ یها دهه در

 منجر یشهر داریپا توسعه به که یشهر یها محله یبازساز و یشهر مراکز نقش به بازگشت تفکر ،یصنعت

 یمیقد محالت جمله از تهران آباد یناز محله. گرفت شکل یشهر یها طرح و ها یزیر برنامه در شود، یم

 محله به لیتبد منظور به یقو لیپتانس و کرده حفظ را خود یمحل تیهو توانسته یحدود تا که است تهران

 یناز محله ایآ -:  شد مطرح پژوهش یاساس سواالت مذکور، هدف به دنیرس منظور به. داراست را داریپا یا

 شغل، جنس، سن، ایآ -  شود؟ یم محسوب داریپا یا محله یطیمح ستیز و یاجتماع ،یاقتصاد نظر از آباد

 و ینظر یمبان به پرداختن از بعد حاضر مقاله   دارند؟ رابطه محله یداریپا زانیم با درآمد و التیتحص زانیم

 عنوان به آباد یناز محله. دیگرد نیتدو و هیته یشیمایپ مطالعات از یریگ بهره با مطالعه مورد محله فیتوص

 نمونه معهجا عنوان به نیساکن از نفر 447 یریگ نمونه روش از استفاده با و شد انتخاب پژوهش یمورد محله

 محالت یسنج امکان " موضوع تیماه و اهداف به توجه با حاضر پژوهش در قیتحق روش. دندیگرد انتخاب

 در اطالعات یگردآور یبرا. است یاکتشاف – یفیتوص روش ق،یتحق سواالت با ارتباط در و "یشهر داریپا

 افراد حاضر قیتحق یآمار امعهج. است شده استفاده یشیمایپ و یاسناد مطالعات روش دو از حاضر پژوهش

 انتخاب نیساکن نیب از ساده یتصادف یریگ نمونه روش با ها نمونه و باشند یم آباد یناز محله در ساکن

 ستیز و یاجتماع لحاظ از آباد یناز محله یداریپا زانیم ، گرفته صورت یها یبررس اساس بر. شدند

 محله که نظر نیا با تیموفق زانیم نیبنابرا. است طمتوس یاقتصاد نظر از و نییپا به رو متوسط یطیمح

 ادامه در. است نییپا به رو متوسط حد در  شود یم محسوب داریپا یا محله توسعه، شاخص نظر از آباد یناز

 قرار آزمون مورد محله یداریپا شاخص با التیتحص و درآمد زانیم شغل، جنس، سن، یرهایمتغ ی رابطه

 دارد وجود مثبت و فیضع رابطه آباد یناز محله یداریپا زانیم و نیساکن شغل نیب  که شد مشخص و گرفت

 .ندارد وجود یا رابطه آباد یناز محله یداریپا زانیم با نیساکن التیتحص و درآمد زانیم جنس، سن، نیب و

 آباد یناز محله ،داریپا محله ،یداریپا ،داریپا توسعهکلید واژه: 
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 یشهر یعموم یفضاها یاجتماع و یکالبد یها تیفیک یارتقا در «یطیمح هنر» نقش

 پورمختار احمد

 :چکیده

 با زمان هم و ستمیب قرن دوم ی مهین از دارد، بشر یبدو یزندگ و دور یها گذشته در شهیر که  یطیمح هنر

 نیا. است مطرح یهنر معاصر یها گفتمان از یکی عنوان به امروزه و گرفته شکل  ییگرا طیمح یها جنبش

 در یمؤثر اریبس نقش امروزه ،یعیطب یبسترها در تحقق و یطیمح ستیز لیمسا به پرداختن بر عالوه هنر

 باز و  یعموم یفضاها یطیمح هنرمندان و دارد بشر یاجتماع یزندگ زین و یمعمار و یشهر یفضاها

 هنر خلق. دانند یم شان یهنر آثار تحقق یبرا یتر مناسب بستر ها، شگاهینما و ها یگالر به نسبت را یشهر

 ازجمله– یشهر یفضاها یکالبد یها تیفیک یارتقا بر یا گسترده ریتأث شهرها، یعموم یفضاها در یطیمح

 باعث ،یطیمح هنر آثار دیتول ندیفرآ در شهروندان مشارکت زا یریگ بهره زین و داشته -یشهر منظر بهبود

 .شد خواهد شهروندان یاجتماع تعامالت شیافزا و یاجتماع ییایپو

 یاجتماع تعامالت ،یشهر هنر ،یعموم یفضاها ،یطیمح هنرکلید واژه: 
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 جهان یها دگاهید از یلیتحل و برداشت یاجتماع یداریپا

 یآباد یزنگ یعل ،نسترن نیمه ،یمیسل قلعه یوسفی لوفرین

 :چکیده

 یاجتماع ابعاد به توجه دونب یواقع یداریپا که است یداریپا در یاساس ارکان از یکی یاجتماع یداریپا

 یشهر  یها یزیر برنامه و ها طرح در یاجتماع مباحث یدیکل و مهم نقش.باشد ینم ریپذ امکان داریپا توسعه

 را آن و است کرده لیتبد یشهر یها یاستگذاریس و ها یزیر برنامه در ابزارها نیمهمتر از یکی به را آن

 نیب سطح در چه یاجتماع یداریپا حال نیا با. است داده قرار داریاپ توسعه اهداف به یابیدست یبرا یا چهیدر

 یاجتماع یداریپا در موجود میمفاه که آنجا از.  است گرفته قرار توجه مورد کمتر یمحل سطح در چه و یالملل

 یها مکان در یاجتماع یداریپا اهداف یاجرا است، وابسته یمحل هر خاص یها یژگیو و طیشرا به

 و یاجتماع ،یطیمح ستیز ،یاقتصاد طیشرا به توجه با دیبا جامعه هر نیبنابرا. است تفاوتم گوناگون،

 یجامع قاتیتحق و داده ارائه یاجتماع یداریپا از یفیتعر ،یداریپا یجهان اهداف به توجه کنار در خود، یاسیس

 پژوهش و قاتیهد،تحق یم نشان مطالعات.دهد انجام خود محله و شهر بستر در مفهوم نیا یابیارز جهت در

 یکشورها اتیتجرب که یها گونه بوده،به برخوردار یعتریوس فیط از کشورها ریسا در نهیزم نیا در یها

 یسع حاضر پژوهش رو نیا افتد،از مؤثر مناسب یکارها راه نیتدو آن تبع به و مسئله قیتدق در تواند یم گرید

 .دارد یاجتماع یداریپا  یمبان و میمفاه و نظران صاحب و نهادها یجهان یها دگاهید یبررس در

  یداریپا ،داریپا توسعه: کلید واژه
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 یبوم یمعمار بر دیتاک با یمعمار بر شدن یجهان انیجر یرگذاریتاث یچگونگ

 زاده نلیز ستاره

 :چکیده

 نیا  یاثنا در که است نیا کرده جلب یساز یجهان انیجر با رابطه در را لفمخت پردازان هینظر توجه آنچه

 یم پاره نیسرزم و مکان با یاجتماع یفضا زننده وندیپ یها رشته و شده نامکان کی به لیتبد فضا ان،یجر

 جهت یلیپتانس و میاقل سنت، ،ینیب جهان همچون یمسائل گرفتن نظر در بدون فراخ اریبس ییفضا و شود؛

 یم دیپد تیهو بحران ینوع یساز یجهان از یناش ییزدا نیسرزم نیا. کند یم دایپ گسترش ت،یهو جادیا

 یمعمار یفضا و فضا از کنندگان استفاده و خالق نیب کیالکتید رابطه اساس بر که را یبوم یمعمار و آورد

 ییارسطو العل علت انیب با قیتحق نیا در. سپارد یم یفراموش به است، گرفته شکل یمتماد قرون یط در

 اثر زانیم و شودیم پرداخته یمعمار اثر کی خلق مراحل در یساز یجهان گاهیجا قیتدق به یمعمار اثر کی

 ورود عدم انیب بر عالوه تینها در. گردد یم مشخص  یمعمار اثر خلق مختلف مراحل در انیجر نیا یگذار

 تیموفق رمز انیب به انجامد، یم یبوم یمعمار دیتاک به که اثر کی خلق از یمراحل به یساز یجهان انیجر

 است، دهیانجام مختلف یتهایمل در یاسالم یمعمار شده خلق آثار وحدت به که اسالم یساز یجهان انیجر

 .شود یم پرداخته

  ییارسطو العلل علت ؛ یمعمار ؛ یساز یجهانکلید واژه: 
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 ر کالنشهر تهراند یاز تخلفات ساختمان یریجلوگ تیریمد

 جواد گنج خانلو

 41منطقه  یو توسعه شهر یزیمعاونت برنامه ر

 :چکیده

و  آن به ییزانگاه درآمد  جهیدر نت یا تخلفات ساختمانین سواالت بود که آیپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به ا

 تیریا عدم وجود  مدیباشد؟ آ یم یشهر یشده درطرح ها نییضوابط و مقررات تع یعدم توجه به اجرا

انجام خواهد  یفیتوص وهیحاضر به ش قیاست؟  تحق دهیگرد یباعث بروز تخلفات ساختمان یشهر کپارچهی

 ی، کارکنان و کارشناسان شهرداررانیدم هیشامل کل یجامعه آمار .قرار گرفت یابیافراد مورد ارز دگاهیشد و د

ارائه  ستیساده از ل یبه صورت تصادف یرینمونه گ .نفر است 744باشد که تعداد آنها  یتهران م 74در منطقه 

 یباشد. روش گردآور ینفر م 744باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  یسازمان م یشده از سو

به  یاست و در قسمت نظر سنج یش برداریو ف یا انهکتابخات پژوهش به صورت یاطالعات در قسمت ادب

 تیقابل یرگی-منظور اندازه باشد به یاطالعات پرسشنامه محقق ساخته م یاست. ابزار گردآور یدانیصورت م

 است. دهیانجام گرد spssافزار  کرونباخ و با استفاده نرم یاعتماد، از روش آلفا

 به  های و سپس با استفاده از داده دیگرد آزمون شیرسشنامه، پپ 44شامل  هینمونه اول کی منظور نیبد

 یاعتماد با روش آلفا بیضر زانی، مspss افزار آماری ها و به کمک نرم پرسشنامه ندست آمده از ای

دهنده آن است که پرسشنامه مورد  عدد، نشان ندست آمد و ای به 444/5که عدد  .کرونباخ محاسبه شد

به  های داده لیو تحل هیتجز یالزم برخوردار است. برا ییایاز پا گریبه عبارت د ایاعتماد و  تاستفاده، از قابلی

استفاده شده است و با توجه به روش و هدف  یو استنباط یفیآمار توص های ها، از روش دست آمده از نمونه

 . ه ها استفاده شدیآزمون فرض یبرا ونیرسون و رگرسیپ یب همبستگیپژوهش از آزمون ضر

و درآمد  ین و مقررات ساختمانی، عدم توجه به قوانیکپارچه شهریت یرینشان داد عدم وجود مد ییج نهاینتا

ن و مقررات یر ها عدم توجه به قوانین متغین ایباشند و از ب یم یاز عوامل موثر بر تخلفات ساختمان ییزا

 یم یتخلفات ساختمان ینیش بیر پد یقدرت باالتر یدارا یشهر کپارچهیت یریو عدم وجود مد یساختمان

 باشند.

 ضوابط و مقررات، درآمد زایی، مدیریت یکپارچه ، : تخلفات ساختمانی کلید واژه
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 تهران شهر یاعتبار و یمال مؤسسات و ها بانک خدمات و شعب استقرار یالگو یساز نهیبه

 عشورنژاد ریغد

 :چکیده

 انیمشتر تیرضا جلب و ها آن انیم رقابت ،یاعتبار و یمال مؤسسات و یخصوص یها بانک توسعه و رشد

 ها آن خدمات و شعب استقرار در مؤثر عوامل و ارهایمع به توجه با یعلم یها روش از تا است آن ازمندین

 و یریگ میتصم در یبانیپشت امکان آوردن فراهم با( GIS)ییایجغراف اطالعات سامانه. شود فادهاست

 نیا. کند یم کمک یاعتبار و یمال مؤسسات و ها بانک به مختلف یها نهیزم در کیاستراتژ یزیر برنامه

 یها مدل انواع یریبکارگ و یبانکدار نهیزم در مؤثر یمکان عوامل ییشناسا با تا کند یم تالش پژوهش

 نیا با قیتلف در ها مدل ییکارا شینما ضمن ییایجغراف اطالعات سامانه با قیتلف در موجود یریگ میتصم

 نیا. کند انیب یاعتبار و یمال مؤسسات و یبانکدار نظام در را ییایجغراف اطالعات سامانه ییتوانا سامانه،

 شعب استقرار نهیبه یها مکان ییشناسا همچون یکانم ماتیتصم در را یبانک زانیر برنامه و رانیمد قیتحق

 تعداد تیظرف یابیارز و یبانک شبکه یفعل تیوضع در یبازنگر ،یاعتبار و یمال مؤسسات و ها بانک خدمات و

 و ها بانک خدمات و شعب استقرار نهیبه یها مکان ییشناسا در. رساند یم یاری خودپرداز یها دستگاه

 در سیتأس تازه یاعتبار و یمال مؤسسه و بانک از یا شعبه چیه وجود عدم فرض اب یاعتبار و یمال مؤسسات

 و تهران شهر در یاعتبار و یمال مؤسسات و ها بانک استقرار مناسب یها پهنه ییشناسا هدف با و شهر سطح

 کیتکن)ینیع یها روش از قسمت نیا در است شده نیتدو یگذار هیسرما یبرا ها پهنه  نیا یبند تیاولو

DEMATEL، ANP، GCA و SAW )یذهن و(یعصب شبکه RBFLN )یاقتصاد یبند پهنه جهت 

 یها پهنه یبند تیاولو منظور به ORESTE  شاخصه چند کیتکن از ادامه در و شد استفاده یشهر یفضا

 دیگرد استفاده شده ییشناسا

 ،یاعتبار و یمال مؤسسه ، بانککلید واژه: 
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 ارزیابی جنبه های آسیب شناختی طرح های حمل و نقل درون شهری

 تهران 1نمونه موردی: طرح بزرگراه شهید زین الدین در منطقه 

 آرزو کیانی

 :چکیده

د تاخیر ساالنه حجم زیادی از اعتبارات کشور صرف احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی می گردد. با این وجو

در پروژه های عمرانی ملی یکی از متداول ترین مسائل و مشکالت در اجرای اینگونه طرح ها است که ضمن 

اتالف سرمایه های ملی، موجب از دست رفتن توجیه فنی و اقتصادی در برخی از این پروژه ها می گردد. در 

پل و تونل( از اهمیت بسزائی برخوردار  –این میان توسعه شبکه راه ها در پروژه های درون شهری )بزرگراه 

بوده و بدیهی است که عدم اجرای موفق و به موقع این پروژه ها از نظر زمان و هزینه بهینه، عالوه بر 

پیامدهای منفی اعم از منظر نامطلوب شهری، کیفیت نامناسب، اخالل ترافیکی در شبکه عبور و مرور و 

ن نیز خواهد شد. بهمین دلیل شناسایی و تحلیل علل تاخیرات امری موجب سلب اعتماد شهروندان از مسئولی

 ضروری به نظر می رسد.

با وجود تحقیقاتی که در قالب مقاالت و پایان نامه ها در امر شناسایی و تحلیل علل تاخیرات در پروژه های 

یک بررسی  مختلف عمرانی در سطح کشور توسط پژوهشگران مختلف به رشته تحریر در آمده است خالء

جامع و کامل به منظور ریشه یابی دالیل تاخیر در پروژه های حمل و نقل درون شهری از نوع پروژه های 

بزرگراهی که امروزه کالن شهرهای کشور و به خصوص تهران در سطح گسترده با آن مواجه بوده و ساالنه 

ی می گردد. احساس می شود. در مبالغ هنگفتی از محل اعتبارات شهرداری ها صرف پروژه های بزرگراه

تحقیق حاضر دالیل تاخیر در پروژه های بزرگراهی و به طور مشخص پروژه بزرگراه شهید زین الدین واقع در 

کالن شهر تهران مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گرفته است. جهت انجام تحقیق،  2محدوده منطقه 

د زین الدین از طریق مطالعه تحقیقات گذشته و مطالعه عوامل تاخیر در مسیر اجرای پروژه بزرگراه شهی

میدانی به روش مصاحبه با کارشناسان ارشد پروژه شناسایی گردیده و سپس در راستای سنجش میزان تاثیر 

هر یک از این عوامل بر تاخیر پروژه و اولویت بندی آنها و نیز سنجش پیامدهای ناشی از اجرای طوالنی 

امون آن دو پرسشنامه تهیه و در اختیار کارشناسان و مسئولین پروژه و نیز کسبه و مدت طرح بر بافت پیر

اصناف مجاور طرح که تحت تاثیر مستقیم اجرای این پروژه بوده اند، قرار گرفته و داده های بدست آمده با 

 ست.و تکنیک اولویت بندی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته ا SPSSاستفاده از نرم افزار 
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بر اساس یافته های پژوهش میدانی کلیه عوامل تاخیر در اجرای پروژه بزرگراه شهید زین الدین در سه گروه 

عمده مشکالت مدیریتی، مشکالت اقتصادی و مشکالت اجتماعی تقسیم بندی و سپس اولویت بندی 

عیت موجود و بهبود نظام گردیده اند. در پایان بر مبنای نتایج بدست آمده از پژوهش جهت برون رفت از وض

 مدیریتی حاکم بر طرح های عمرانی پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

 دستگاه اجرایی – سیستم سه عاملی – تاخیر – پروژه های حمل و نقل درون شهری – پروژه های عمرانیکلید واژه: 

 BOTسیستم  – مهندسی ارزش – EPCروش  –
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 یشهر یها طرح یاجرا از شیپ یابیارز یها روش لیتحل

 یسرشور آسوده یعل

 :چکیده

 طرح کیستماتیس و جامع یابیارز روش کی ارائه و افتنی دنبال به کیستماتیس ینگاه با حاضر نامه انیپا

 منظور نیبد. باشد یم یشهر یها طرح یاجرا و یزیر برنامه انیم شکاف کاهش منظور به ،یشهر یها

 روش دو رب یمبتن عمدتاً ییارهایمع ریز و ارهایمع نیتدو به اجرا، از شیپ یابیارز یها روش لیتحل ضمن

PPR و PPIP یتیریمد یراهکارها مکتسبه، جینتا یبررس و یمورد مطالعه در آنها کاربست با و پردازد یم 

 و فعل ،یزیر برنامه سازمان آبادگران، برنامه، تیفیک: یشهر توسعه یها طرح یاجرا عناصر بر یمبتن عمدتاً

 اجرا از شیپ جامع یابیارز یها روش یارتقا یبرا پروژه اسیمق و یزیر برنامه سازمان و آبادگران نیب انفعال

 .کند یم ارائه

  -PPR مدل -اجرا از شیپ یابیارزکلید واژه: 
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 یازیامت کارت یساز ادهیپ جهت ایپو ییالگو از استفاده

 یویخد اسداهلل، زاده رانیا مانیسل، یآخوند ابوذر

 :چکیده

 مورد یابزارها از یکی که باشد یم آنها یابیارز و کیاستراتژ اهداف به یابیدست ها شرکت یها دغدغه از یکی

 نیتر جیرا از یکی بعنوان متوازن، یازیامت کارت. باشد یم متوازن یازیامت کارت منظور نیا یبرا استفاده

 تا کند یم لیتبد یفیک و کیاستراتژ اهداف به را سازمان یاستراتژ و انداز چشم عملکرد، سنجش یها ستمیس

 و طرفه کی یمعلول و علت روابط مانند انتقادات یبعض اما دینما تمرکز آنها شدن برآورده یرو بر تیریمد

 ستم،یس  ییایپو کردیرو از استفاده با پژوهش نیا. است  شده وارد ستمیس نیا به بازخوردها به توجه عدم

 که داده انجام یا گونه به را متوازن یازیامت کارت مناظر از کی هر در یفیک اهداف انتخاب و ییشناسا

 اهداف نیا شیپا با و گردد حداکثر حومه، و تهران مترو یبردار بهره شرکت کیاستراتژ اهداف به یابیدست

 یآمار جامعه ابتدا پژوهش انجام یبرا.   گردد یابیارز زین شرکت کیاستراتژ اهداف تحقق زانیم ،یفیک

 اهداف ییشناسا از پس ادامه در. شد انتخاب ،یاستراتژ و عملکرد یابیارز موضوع با مرتبط خبرگان از متشکل

 یدارا یفیک اهداف آن، جینتا لیتحل و یآمار جامعه افراد کل نیب پرسشنامه عیتوز و انتخاب قابل یفیک

 و باز مصاحبه روش از استفاده با سپس. دندیگرد انتخاب کیاستراتژ اهداف به یابیدست در ریتأث نیشتریب

. دیگرد میترس یمعلول و علت نمودار و نییتع یفیک اهداف انیم یمعلول و علت روابط ستم،یس ییایپو کردیرو

 و علت روابط ییشناسا ریتأث ر،بازخو یها حلقه و یمعلول و علت نمودار لیتحل و هیتجز از پس تینها در

 .دیگرد ییشناسا شرکت کالن اهداف به یابیدست در یفیک اهداف نیب یمعلول

 بازخور یها حلقه ،ستمیس ییایپو ،متوازن یازیامت کارتکلید واژه: 
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 یزیر برنامه یبرا ییراهکارها ارائه و کشور یشهر یها جموعهم یتیچندمرکز توان سنجش

 مناطق نیا ییفضا

 یسار -قائمشهر -بابل -آمل یشهر مجموعه: یمورد نمونه

 یریشهم یشهاب یمجتب ،زبردست اریاسفند دکتر

 :چکیده

 یم محسوب یستیپسافورد شرفتهیپ جوامع ییفضا ساختار در حاضر روند امدیپ یچندمرکز یشهر مناطق

 جمله از ،«مشترک های فرصت و ها چالش» و «مشترک یاقتصاد شاتیگرا» ،«ییایجغراف تمرکز. »شوند

 و  مستعد ،مراتبی سلسله ریغ روابط از ییالگو رشیپذ یبرا را شهرها از مجموعه نیا که هستند هایی یژگیو

 اساس بر مناطق نیا منظر، نیا از. کند یم محکم ها آن در شبکه یالگو کاربست یبرا را آن های هیپا

 کنند، یم حاصل یمرکز تک یکالنشهر مناطق مقابل در را یمناسب یرقابت صحنه و عرصه افزا هم روابط

-یم بهبود شهرها از کیهر تک تک عملکرد مجموع از شتریب را منطقه یاقتصاد عملکرد که یطور به

 با و افزا هم یوندهایپ یرگی شکل های نهیزم سنجش با تا دارد یسع حاضر پژوهش اساس، نیا بر. بخشند

 هم کاربست یبرا را ای هیپا ،یسار-قائمشهر-بابل-آمل یشهر منطقه مورد در شده مطرح اتیفرض به توجه

 .ابدیب منطقه نیا در ییافزا

 ییافزا هم ،شبکه ییفضا سازمان ،یچندمرکز یشهر منطقهکلید واژه: 
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 داریپا توسعه بر دیتاک با یشهر یاراض یکاربر لیتحل

 نیاسفرا: یمورد نمونه

 اریز دکتر یآقا ،زاد فرح میمر ،پرست وطن دکتر یآقا

 :هچکید

 یطیمح ستیز مسائل ، نیزم یکاربر رییتغ متروک، یها ساختمان تیجمع تراکم ک،یتراف مانند یمسائل

 تیفیک ارتقاء یاجتماع رفاه بهبود جهت در اقدام هرگونه.  سازند یم مواجه چالش با را یشهر داریپا توسعه

 آن بر ای رفتهیپذ ریتأث نیزم از استفاده یچگونگ از یشهر داریپا توسعه به افتنی یراستا در یطیمح ستیز

. داشت خواهد شهر کی داریپا توسعه در یمهم نقش یشهر یاراض یکاربر یزیر برنامه لذا. گذارد یم ریتأث

 یچگونگ یبررس منظور به نیاسفرا یشهر یاراض یکاربر لیتحل عنوان، با حاضر قیتحق راستا نیا در

 شهر در یشهر یزندگ تیفیک یاعتال جهت در شهر یفضا کل به یسامانده یشهر یها یکاربر پراکنش

 یاستانداردها یبررس با.است شده استفاده یلیتحل-یفیتوص روش از قیتحق  در. . است شده نیتدو نیاسفرا

 ینواح کیتفک به نیاسفرا شهر موجود وضع یها یکاربر سهیمقا به رانیا یشهر یطرحها در نیزم یکاربر

 کی هر یبرا مطلوب تیوضع ارائه یکل یرهنمودها صورت به حاصله جینتا هرداخت استانداردها نیا با یشهر

 و یشهر نیزم از استفاده لحاظ از یفاحش یها تفاوت که آنند گر نشان جینتا و دهیگرد نیتدو ها یکاربر از

 یاربرک و ها تیفعال اکثر در الزم استاندارد از 4 هیناح مثالً دارد وجود یشهر ینواح نیب الزم یشهر خدمات

 محالت داشتن  علت به7 هیناح و باال تیجمع لیدل به2 هیناح مقابل در باشد یم مند بهره یشهر یها

 یاجتماع یارزشها که است آن نیمب حاصله یها لیتحل هستند، الزم ییربنایز و یرفاه امکانات فاقد یمیقد

 سطح در ییفضا یدوگانگ ینوع جادیا باعث ها یکاربر نابرابر و نامطلوب عیتوز نیا راتیتأث رندییتغ حال در

 تیاهم حائز دوانچهینما ینم مرتفع را شهروندان مشکالت استاندارد سرانه صرف چند هر است شده شهر

 ی ها حوزه در خدمات عیتوز و آنها به مناسب یدسترس و ها یکاربر یعملکرد تیفیک ها، یکاربر تنوع است

 .باشد یم وابسته

 داریپا ،توسعه یشهر یاراض ی،کاربر یشهر یزیر برنامهکلید واژه: 
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 اصفهان-مبنا دانش یشهر توسعه یها یژگیو و اصول نییتب

 یفرهنگ مرجانه

 :چکیده

 که میا بوده یطیمح ستیز و یفناور ،یاجتماع ،یاداقتص عیوس راتییتغ شاهد همواره ما یمتماد انیسال یط

 اقتصاد ظهور  با همراه  ر،یاخ دهه دو یط. اند بوده گذار ریتاث ینیشهرنش یالگوها بر یریچشمگ طور به

 شود یم گفته. است شده لیتبد ها آن به پاسخ در هم و راتییتغ جادیا در هم یدیکل یعامل به دانش دانش،

 بخش یها تیفعال با ارتباط در شهر توسعه تیماه و داشته قرار یمحور یموضع در انیم نیا در شهرها که

 که میباش مواجه یتکامل به رو اتیادب با تا شده سبب موضوع نیا. است آن یفعل مفهوم از متفاوت دانش

 هیرنظ انیم در اگرچه. کنند یم دنبال توسعه کردیرو کی عنوان به شهرها در را مبنا دانش توسعه مفهوم

 دانش اقتصاد که دارد وجود نظر اتفاق ،یجهان سطح در مبنا دانش یشهر توسعه نهیزم در نیمحقق و پردازان

 چارچوب کی گر انیب که یواضح و قیدق یشناس روش هنوز یول دهد، یم رییتغ را شهرها توسعه تیماه

 از حاصل یها افتهی. ندارد وجود باشد، شهرها در توسعه روند تیهدا یبرا ییمبنا بتواند و باشد واضح یتئور

 -یاجتماع توسعه ،یاقتصاد توسعه دسته چهار در را مبنا دانش یشهر توسعه ارکان  اصفهان شهر مطالعه

 لیتحل از حاصل جینتا براساس که کند یم ینیب شیپ توسعه یرهبر و تیهدا نظام و یشهر توسعه ،یفرهنگ

 توسعه در عامل نیمهمتر. شود یم دیتائ توسعه در موثر لفمخت عوامل نیب یا شبکه روابط وجود ،یا شبکه

 در تیخالق تیاهم و زانیر برنامه و رانیمد عمل و تفکر در رییتغ جادیا اصفهان در مبنا دانش یشهر

 در یشتریب نقش حکومت یا منطقه و یمحل سطوح توسعه وهیش نیا در ضمناٌ. باشد یم ماتیتصم و تفکرات

 ییحکمروا لزوم و حکومت یساختارها دیتجد مستلزم امر نیا. داشت خواهند توسعه و یزیر برنامه ندیفرا

 بر یمبتن ییحکمروا به یمراتب سلسله یها وهیش از گسترده یگذار به ازین جهینت در. است یمحل خالق

 یها تیفعال نظام انیم یهمکار مشترک مدل اساس نیا بر. باشد یم مذاکره منطق با یا شبکه ارتباطات

 به یشهر زانیر برنامه ورود یبرا یآغاز نقطه که گردد یم شنهادیپ یمحل یزیر برنامه نظام و انیبن نشدا

 ابعاد همزمان تیتقو جهت نظام دو نیا انیم دانش ییافزا هم از یریگ بهره و یاقتصاد مباحث عرصه

 دهد یم نشان ها یرسبر جینتا مقابل، در. باشد یم یاقتصاد توسعه یشهر ابعاد و یشهر توسعه یاقتصاد

 به. باشد ینم مبنا دانش توسعه در کننده نییتع نقش یدارا کند یم عنوان دایفلور که گونه آن نرم عوامل

 و متعادل توسعه موضوع به فعاالنه شهرها تا کند یم فراهم را امکان نیا مبنا دانش یشهر توسعه عالوه،
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 را KBUD که دارد وجود زین یگرید مختلف موارد .بپردازند یطیمح ستیز و یاقتصاد ،یاجتماع داریپا

 .کند یم جادیا یزیر برنامه عمل و یتئور انیم که است یوندیپ آن و سازد یم جذاب زانیر برنامه یبرا

 شهر یزیر برنامه ،مبنا دانش یشهر توسعه ،دانش اقتصادکلید واژه: 
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 ریزی شهری تأثیر اعالم ثبت به موقع وقایع حیاتی در برنامه

 نمونه موردی شهر تهران

 علی عمیم

 چکیده:

 یثبت یق آمارهایاز طر یتیاطّالعات جمع یآور سازمان ثبت احوال درجمع یبه نقش اساس در این پژوهش

ان یها به وجود آمده ب و نرخ( آن یع )درصد جاریدرثبت به موقع وقانده که یاشاره و با توجّه به رشد فزا

و  یریگیشده که با توجّه به روند پ ینیب شینان و اتّکا باشد و پیتواند قابل اطم یم یثبت یده که آمارهایگرد

ن ینو یها روش یریکارگ و اهداف مورد نظر سازمان و به یاتیع حیثبت وقا ی ژهیو یها ها و طرح انجام پروژه

به  یت دسترسیگاه کشور و در نهایدر پا یتیزه و به روز نگهداشتن آمار و اطّالعات جمعیمکان یها ستمیس

ک از ینزد یا ندهیروز، بتوان در آ 74و  75 یقانون یها درصد در مهلت 44 یع والدت و وفات باالیثبت وقا

از و با ین یرد، بیگ یشور انجام مدر ک یکه به صورت مواز یتیاطّالعات جمع یآور جمع یها گر روشید

 یزیبرنامه ر یکشور استفاده مطلوب رادر راستا یتیگاه اطاّلعات جمعینان کامل بتوان از اطّالعات پایاطم

 شهر و شهروندان داشت.  یهرچه بهتر برا یگذار استیوس
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 تهران در یشهر توسعه تیهدا و کنترل در یشهر یها محدوده نقش لیتحل و یبررس

 فرد یوروزن یمهد

 :چکیده

 از یمتنوع اشکال شدن داریپد شهرها، یکالبد ابعاد رشد چون یمعضالت بروز باعث شهرها هیرو یب گسترش

 ای و ریپذ بیآس ینهایزم در ساز و ساخت تداوم و یشهر ییرو پراکنده رشد از حاصل بزرگ یسکونتگاهها

 مهار یاستهایس عنوان به یشهر یها محدوده خاطر نیهم به. است شده شهرها رامونیپ توسعه مستعد

 و یبند منطقه ن،یزم یکاربر یزیر برنامه نهیزم در استفاده مورد یراهبردها از یبخش معموال که ،یشهر

 نابهنجار و ناخواسته گسترش از یریجلوگ جهت که دهد یم لیتشک را رشد، تیریمد در نیزم کیتفک

 آگاهانه تیریمد قیطر از عمل نیا. ردیگ یم درنظر پهنه ای خط کی درون را هرش ندهیآ توسعه ،یشهر

 یها نیزم باز، یفضا از حفاظت باعث... و نیزم یعموم تملک توسعه، نیقوان نیتدو با رشد ندیفرا

 ییاستهایس از استفاده با مطلوب بطور یشهر خدمات ارائه ،یطیمح ستیز حساس ینواح و باغها ،یکشاورز

 لیتحل و یبررس حاضر پژوهش هدف. گردد یم یعمل یشهر خدمات و رشد یمرزها سبز، یمربندهاک چون

 دهد یم نشان ها یبررس. باشد یم تهران در یشهر توسعه تیهدا و کنترل در یشهر یها محدوده نقش

 و لکنتر نقش و سبز کمربند نییتع با توسعه از ممانعت نقش دو از تهران یشهر توسعه تیریمد نظام که

. است جسته بهره یشهر یها محدوده در همزمان صورت به شهر میحر و محدوده نییتع با توسعه تیهدا

. کند فایا یخوب به موزون توسعه به یابیدست جهت را خود نقش نتوانسته مذکور یها چالش تداوم با یول

 جهت در اما اند بوده روبرو خود یریپذ تحقق و اجرا در یینارسا و ها ضعف وجود با چند هر ها محدوده وجود

 .است بوده موثر نسبتا یشهر توسعه تیهدا و کنترل

 رشد تیریمد ،شهر محدوده ،یشهر( دیتحد) مهارکلید واژه: 
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 ها یاربرک اختالط میمفاه از استفاده با یشهر ینواح و محالت مراکز یابیمکان

 یمیکر محمد ،یطالع محمد ،یموحد سبحان

 :چکیده

 است آمده یم حساب به بخش تیهو یعنصر آن، مرکز و محله عنصر رانیا در ینیشهرنش یمیقد نظام در

 بر یشهرساز نینو یها کردیرو ریاخ یها دهه در. اند ساخته یم مرتفع آنجا از را شانیازهاین محل یاهال که

 محالت توانیم اساس نیا بر. دارند دیتاک هیناح و محله مرکز بافت ایاح و یشهر یها یکاربر اختالط توسعه

 ساکنان ازین مورد یها یکاربر هیکل که داشته وجود محله مرکز نام به یعنصر آنها در که داد شکل را ینینو

 کیتفک یمنف یها امدیپ رفتن انیم از و کاهش باعث یمراکز نیچن وجود. هستند واقع مرکز نیا در محله

 یمدل توسعه هیپا بر یشهر ینواح و محالت مراکز یابیمکان قیتحق نیا از هدف. شد خواهد ها یکاربر

 میمفاه و یشهر ینواح و محالت مراکز یابیمکان با رابطه در شده مطرح یشهرساز یها گزاره بر یمبتن

 شده، ارائه مدل در. است آن یها لیتحل از استفاده با و یمکان اطالعات ستمیس طیمح در ها، یکاربر طاختال

 ،یعموم نقل و حمل رساختیز به یدسترس گره، به یدسترس محله، مرکز شاخص پنج از استفاده با یابیمکان

 تهران شهر هفت منطقه سه هیناح محالت یبرا ها شاخص. رسد یم انجام به مراکز ارتباط و یکاربر اختالط

 یشنهادیپ مراکز یبند رتبه در سپس و دیکاند نقاط ییشناسا در ابتدا مرحله، دو در مدل و شده کارگرفته به

 دهنده نشان شده، حاصل جینتا. دیگرد استفاده مجزا طور به هیناح خود و سه هیناح گانه پنج محالت یبرا

 هیناح و یمحل سطح در تیجمع جاذب یها راسته و ها تقاطع ییشناسا در مدل هیتوج قابل و معقول عملکرد

 یها تقاطع و انقالب ابانیخ و ریت هفت دانیم یها راسته شده، محاسبه یها شاخص به توجه با. است یا

 .شدند داده صیتشخ مناسب هیناح مرکز یبرا ،یطالقان و بهار و یمطهر و مفتح یها ابانیخ
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 توسعه چهارم برنامه در مهر نمسک یاجرا یراهبردها و چالشها

 ماهدشت البرز مسکن :یمورد نمونه

 زاده میابراه باقر محمد

 :چکیده

 یازهاین از یکی امروز به تا بشر یزندگ یخیتار مراحل نیاول از انسان، یزندگ دوره طول در و همواره مسکن

 دولتمردان. است نموده یفراوان یکوششها و تالش گوناگون اشکال به آن نیتام راه در که بوده انسان یاساس

 را مسکن نیتام و اند بوده مواجه موضوع نیا با ینوع به  هرکدام خ،یتار طول در زین وقت استگزارانیس و

 رویپ.  اند داشته مدنظر شیخو کار یاصل و یاساس های سرفصل از یکی عنوان به جامعه، اقشار یتمام یبرا

 در مزبور ازین به پاسخ در زین مهر مسکن به موسوم ، یاجتماع مساکن ساخت استیس ، توسعه چهارم برنامه

 یمفهوم فیتعر از پس نامه انیپا نیا.  اجراست مرحله در ای و درآمده اجرا به پرتقاضا و یشهر نقاط یتمام

 مجموعه ساخت یکالبد یابیارز به ، کشورها تجارب و ها استیس نیا یریگ شکل سابقه و یاجتماع مسکن

 . پردازد یم ماهدشت البرز مهر مسکن یواحد هزار 77

 ، خالص تراکم ، یکالبد یابیارز ، یاجتماع مسکنکلید واژه: 
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 یشهر یطراح مرز و یستیچ

 اصل یرزاق نایس

 :هچکید

 کتاب فیتأل و یآور گرد که دهد یم نشان یشهر یطراح یحرفها و یعلم یها نهیزم در مؤلف ی تجربه

 که کتاب نیا. است رانیا یا حرفه -یعلم ی جامعه یاتیح الزامات از «یشهر یطراح مرز و یستیچ»

 و مسائل رد،یگ یم بر در را حوزه نیا پردازان هینظر و دیاسات مقاالت نیرگذارتریتأث و نیمهمتر از یا مجموعه

 و یالدیم سوم هزاره آستانه در یشهر یطراح دانش -حرفه با مواجهه نحوه ی نهیزم در یا دهیچیپ یمحورها

 یا حرفه و یدانشگاه متخصص ی جامعه یرو شیپ را همجوار یها رشته با آن کیآکادم و یا حرفه یتعاملها

 و منظر معماران معماران، یبرا کتاب نیا ی مطالعه ،یشهر طراحان بر عالوه رو نیا از. است داده قرار

 .شود یم هیتوص یشهر زانیر برنامه

 یساز مکان ،یمعمار ، یشهر یطراحکلید واژه: 
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 مرز مقوالت به یشهر طراحان و منظر معماران یکردهایرو

 اصل یرزاق نایس

 :چکیده

 یمعمار و یشهر یطراح یها رشته یا حرفه – یدانش یکردهایرو ییشناسا ، قیتحق نیا انجام از هدف

 هم وجود که دهد یم نشان موضوع سوابق مرور. است یساز مکان گرید یعبارت به ای و مکان جادیا در منظر

 به منجر ،یدانش نهیزم دو نیا انیم حثمبا و موضوعات یبرخ خلط و یتیفعال یها حوزه گسترش ،یپوشان

.  است شده شهرها در یعیطب و مصنوع طیمح ساخت با مواجهه  در آنها انیم ابهام و خالء ینوع یریگ شکل

 یپوشان هم نقاط نیمهمتر" که دهد پاسخ یاساس سوال نیا به تا است صدد در قیتحق نیا یمبان نیا مطابق

 یها حوزه در تداخل و ابهام جادیا به منجر که یشهر یطراح و منظر یمعمار رشته دو انیم مشترک و

  "است؟ چگونه مقوالت نیا به نسبت رشته دو نیمتخصص نگاه و کدامند است، شده آنها یا حرفه – یدانش

 لیتحل سپس و نخست گام در رشته دو یتخصص متون یفیک لیتحل بر یمبتن قیتحق نیا یها افتهی

 که دهد یم نشان ،یالدیم 4555-4575 ساله ده بازه یط در رشته دو یتخصص مقاالت یکم یمحتوا

 و استیس ر،ییتغ اس،یمق سنت، ت،یفعال ،یاراض یکاربر ،یسالمت نه،یزم ساختار، الگو، گانه ازدهی مقوالت

 انیم ییزا ابهام در ییبسزا سهم و بوده رشته دو انیم مشترک یمرز موضوعات مثابه به مکان تیشخص

 یطراح استاد 44 از شده انجام شیمایپ یمبنا بر نیهمچن. دارند یساز مکان مقوله به نهاآ یکردهایرو

 و منظر یمعمار نگاه تفاوت که است شده حاصل جهینت نیا کشور، از خارج و داخل منظر یمعمار و یشهر

 و اسیقم و ساختار الگو، مقوالت شامل یساختار یهایژگیو با یموضوعات به نخست وهله در یشهر یطراح

 .است تیشخص یعنی تیهو یهنجار و ییمعنا ابعاد گرید جنبه در

 یساز مکان ،منظر یمعمار ،یشهر یطراحکلید واژه: 
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 رانیا در یشهر یها محدوده نییتع یچگونگ

 نیگزیجا یسازوکارها نیتدو و یفعل روند یابیارز ران؛یا در یشهر رشد تیریمد

 یپورجوهر نیحس ریام

 :چکیده

 تر گسترده حال در یشتابناک آهنگ با زین رانیا یشهرها توسعه، حال در یکشورها یشهرها غالب بسان

 یشهر توسعه یها طرح و ها برنامه توجه مورد یجد دغدغه کی بصورت همواره موضوع نیا. هستند شدن

 یبرا یشنهادیپ ییفضا ساختار دهیا یریگ شکل بر موضوعات نیگذارتر ریتأث جمله از کهینحو به بوده انریا

 ثابت شیکماب استیس ، رانیا در ریاخ دهه 4 یط در. باشد یم یشهر رشد مقوله با مواجهه نحوه ، شهرها

 حد تا. است بوده( UGB)محدوده خط فیتعر زین آن ابزار و رشد یساز محدود بر یمبتن یشهر رشد تیریمد

 بافت ساختن مظروف و رشد به یده جهت و تیمحدود اعمال در آن ابزار و استیس نیا یآمد ناکار یادیز

 فیتعر قیطر از و یلیتحل مدل کی بر هیتک با است درصدد رساله نیا باشد یم مشهود یشهر منسجم

 رانیا یشهر متنوع یها گونه در ابزار و استیس نیا اعمال ییفضا یامدهایپ یابیارز به سنجش یشاخصها

 از تا بپردازد رهایمتغ به شهرها نیا رشد یوابستگ یبررس به نیمع یها مولفه انتخاب با حال نیع در. بپردازد

 .آورد فراهم را نیگزیجا ای و افتهی لیتعد  مناسب ابزار و استیس نیتدو نهیزم رهگذر نیا

 یشهر رشد حدود ، رشد یساز محدود ، یشهر رشدکلید واژه: 



275  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 اسالمشهر ییفضا یسازمانده منظور به یشهر ییحکمروا لیتحل

 ایپو شمس کاظم محمد

 :چکیده

 در. است شده لیتبد ایافجغر منجمله ییفضا علوم یدیکل های واژه از یکی به ییحکمروا امروزه دهیچک

 لفهمؤ لیتحل با حاضر پژوهش.  شد قائل تیحاکم و قدرت ساختار یبرا ینقش دیبا فضا سازمان یریگ-شکل

 و هیتجز به یرپذی تیمسئول ،ییکارا و یبخش اثر ت،یشفاف ،یقانونمند ،ییپاسخگو مشارکت، چون هایی

. است آمده نائل زین آن از برآمده ییفضا توسعه یالگو و نهادها و ساختارها از منتج ییفضا سازمان لیتحل

 ،یشهر تیریمد یداریپا اصول به توجه بدون اسالمشهر شهر رشد و یرگی شکل که داد نشان پژوهش جینتا

 تیریمد و متمرکز ها یزری برنامه مجموع در و است بوده... و یمردم و یمشارکت ینهادها به توجه عدم

 باشد یم استاندارد حد ریز ،ییحکمروا های مؤلفه ازیامت نیهمچن. باشد یم یافق روابط حداقل با واگرا ییفضا

. رود یم شیپ به حکومت تیتثب یسو به کشور یبخش نظام از تیتبع به اسالمشهر یشهر تیریمد حوزه و

 . است شده منجر متکثّر و پراکنده ییفضا رشد به اسالمشهر در منسجم ریغ یشهر تیریمد ساختار نیهمچن

 اسالمشهر ،ییفضا یسازمانده ،یشهر ییحکمروا ،لیتحللید واژه: ک
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 عدالت یراستا در یشهر خدمات عیتوز لیتحل جهت GIS بر یمبتن کپارچهی مدل کی ی توسعه

 ییفضا

 یمیکر محمد ،یطالع حمدم ،یمینع الیل

 :چکیده

 از یکی حاضر حال در آن، رشد از شهر ی توسعه ماندن جا علت به شهرها در خدمات نابرابر و نامناسب عیتوز

 مدل کی جادیا رو شیپ پژوهش هدف. است شهروندان به ییپاسخگو در یشهر تیریمد های چالش

-سرانه و استانداردها به توجه با. است یشهر خدمات عیتوز در ییفضا عدالت تیوضع یابیارز یبرا کپارچهی

 مدل کمک به و یشهر نیساکن های تیاولو و یکارشناس دانش از یرگی بهره با و یشهر خدمات یها

 از ادهاستف و ها یکاربر عملکرد سطح گرفتن نظر در با و شد نییتع ها یکاربر وزن ،یمراتب سلسله لیتحل

 یبررس مورد مجزا سطح سه در را ییفضا عدالت تیوضع که شد داده توسعه یمدل ،یدسترس ی شبکه لیتحل

 عدالت نیانگیم. شد یساز ادهیپ تهران هفت منطقه از سه هیناح در شده داده توسعه مدل. است داده قرار

 محله بیترت به که دهد، یم نشان یشهر خدمات های یکاربر مجموع از حاصل یبیترک ی کپارچهی ییفضا

 یشهر خدمات های یکاربر مجموع عیتوز به توجه با بهار و هیامجد صبا، باغ ،یسهرورد ،یخاقان ی ها

 .هستند برخوردار ییفضا عدالت از یباالتر سطح از و دارند یتر مطلوب تیوضع

 یدسترس ،GIS ،یشهر خدمات عیتوز ،ییفضا عدالت یابیارزکلید واژه: 
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بررسی چگونگی پیاده سازی اصول نوشهر سازی در محور شمال غرب شیراز ، نمونه موردی: 

 شهرک شهید بهشتی 

 عماد کتابچی

 چکیده:

ر هدایت تغییرات شهرها، نظریه های جدید با در دهه های اخیر و پس از اشاعه مفاهیم پسماندرنسیم به منظو

محوریت توسعه پایدار شکل گرفتند. این جنبش ها در جهت تغییر روشهای شهرسازی توسعه کالبدی و بر 

مبنای پاسخ به مشکالت حومه نشینی و پراکنده رویی که از عوامل مهم ناپایداری شهرها و محالت بودند 

به عنوان شهر سازی پایدار انسان گرا، به دنبال ارتقای کیفیت زندگی  شکل گرفتند در این میان نوشهرسازی

در شهرهاست. این رویکرد طیفی از برنامه ریزی و طراحی شهری تا معماری را در نظر می گیرد و حتی بر 

نظریات متاخری چون رویکرد برنامه ریزی طراحی محور نیز تاپیر گذاشته است و سعی در باال بردن قدرت 

توسعه  "ب فعالیت های شهروندان دارد. در عین حال زیر نظریه هایی چون توسعه سنتی محالتانتخا

و دارای قرابت زیادی با آن هستند. اصول نوشهر سازی امروزه جزء معتبر ترین  "عمومی حمل و نقل محور

مه ریزی نظرات مطرح شده در تمام سطوح توسعه های جدید شهری و درون زای بافت و به خصوص در برنا

هایی در  محالت شهری اهمیت قابل توجهی دارد. گرچه بعد از سه دهه انتقاداتی به آن وارد است و صحبت

های  مورد آینده آن مطرح است اما بازشناسی آن با توجه به شرایط بافت می تواند در ارتقای کیفیت توسعه

صر و به خصوص بعد از انقالب با رشد شهر تاریخی شیراز در دوره معا جدید شهری کمک قابل توجهی بکند.

کالبدی چشمگیری روبرو بوده است توسعه خطی محور شمال غرب شیراز و شهرک های خوابگاهی بدون 

تفرجگاهی در  -برنامه نماد بارز این گسترش کالبدی است. به طوری که فرصت ایجاد یک منطقه تفریحی

ر شهر به تهدید تبدیل شده است. در عین حال طرحهای این محور امروزه با ادغام این توسعه های مسکونی د

معیار مسکن مختلط ،  2موضعی نیز نتوانسته اند به خوبی از حل مشکالت آن برآیند. این تحقیق با انتخاب 

اختالط کاریها پایداری محله و قابلیت پیاده مداری از اصول نوشهرسازی به طور خاص به بررسی شهرک 

ستفاده از پرسش نامه و مصاحبه با ساکنین مصاحبه با متخصصان آشننا با شهرک شهید بهشتی شیراز با ا

 SPSSبهشتی و مشاهدات میدانی و نقشه ای می پردازد. سپس با تجزیه و تحلیل اطالعات در 

بررسی ارتباطات معیارها با هم آنالیزهای گرافیکی و تولید نقشه بر مبنای آموزههای SWOTتحلیل

سه تطبیقی نتایج تحلیلها پرداخته و ضمن تحلیل سازگاری این معیارها با شهرک بهشتی نوشهرسازی به مقای
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به ارائه سیاست ها و راهکارهایی در محور شمال غرب و شهرک بهشتی می پردازد. با وجود سازگاری نسبتا 

 نتخبکم این معیارها در شهرک بهشتی نهایتا به ارائه الگوهایی باتوجه به بافت شهرک معیارهای م

 می پردازیم. 

 ، اختالط کاربریها، پیاده مداری، پایداری، شهرک بهشتی، شیراز، محور شمال غربنوشهرسازیواژه های کلیدی: 
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 طراحی ایستگاه مرکزی آتش نشانی

 حسین مرتضوی نژاد

 :چکیده

طراحی ایستگاه های آتش نشانی یکی دغدغه های امروز معماری می باشد چه آنکه به تنهایی نمادی از 

د با نمادی سرعت و امدا –دقت  –امداد رسانی فرشتگان نجات با عالمتی از یک فرشته و یا نمادی از ایمنی 

از یک آتش نشان در حال نجات کودکی در ساختمان باشد یا حتی یکی از تجهیزات آنان به صورت نمادین 

اما در تمام آنها یک چیز نهفته است آنهم سری در وجود این آتش نشانان و حسن فداکاری آنها در این پروژه 

و پرهیز از بزرگنمای های نابجا شروع به  با توجه به استانداردهای موجود در دنیا عالوه بر ساده سازی

جانمایی سایت بر مبنای نیاز منطقه و فرا منطقه برای یک ایستگاه امداد و نجات و اطفاء حریق در کنار یک 

مرکز آموزش که نیاز اولیه آموزشی پرسنل را برطرف کرده و حتی بتواند به عنوان مکانی جهت بازدید مردمی 

 باشد پرداخته شده است.volumteer firefighter آموزش آتش نشانان داوطلب  )نمایشگاه آتش نشانی( و
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 شهر گسترش ندیفرآ در ییروستا یها هسته ادغام یکالبد ـ ییفضا یامدهایپ نییتب

 تهران کی منطقه: مورد

 ینیچگ رباب

 :چکیده

 زین و یشهر بافت در آنها یکالبد بافت ادغام و ییروستا یاراض مصرف انیجر نییتب حاضر، قیتحق

 شامل قیتحق مسأله لیتحل و یبررس یزمان بازه. است داده قرار لیتحل مورد را آن یکالبد ـ ییفضا یامدهایپ

 به زین آن یمکان محدوه و بوده( تاکنون یتختیپا به تهران انتخاب ییابتدا یها دهه از) یطوالن نسبتاً یزمان

 محدوده خاص بطور و( 7444 مصوب جامع طرح مصوب محدوه) تهران هرش یفعل محدوده شامل عام طور

 چارچوب در و "فضا یاسیس اقتصاد" هینظر هیپا بر قیتحق نیا. است بوده تهران یشهردار کی منطقه یکنون

 لیتحل اساس، نیا بر. است شده انجام یکم و یفیک یها لیتحل از استفاده با و "یکاو پس" یپژوهش راهبرد

 و توسعه" نهیزم سه در آن یکالبد ـ ییفضا یامدهایپ و تهران شهر در ییروستا یها هسته ادغام نییتب و

 ـ ییفضا یامدهایپ" و "شهر نیا یکالبد گسترش ندیفرا در آنها ادغام" ، "تهران رامونیپ یروستاها جادیا

 یها افتهی لیتحل و ینظر چارچوب و یمبان به تیعنا با مجموع در. شد واقع توجه مورد ،"ادغام یکالبد

 توسعه و اتیح بر حاضر سده در ژهیبو فضا یاسیس اقتصاد از یناش روابط و مقتضات گفت، توان یم ق،یتحق

 حفظ بر یمبن تهران دوم جامع طرح احکام و راهبردها رغم به یحت نرویا از. دارد و داشته  طرهیس تهران

 نیبنابرا. است روبرو یاساس یها چالش با کورمذ یها بافت اتیح تداوم ،ییروستا ارزشمند یها بافت

 بافت در کامل استحاله معرض در  مانده یباق آنها یکالبد بافت ینسب طور به تاکنون که ییروستا یها هسته

 راندن موجب تواند یم شهر یتیهو عناصر ینابود بر عالوه مذکور انیجر جهینت. دارند قرار خود ریفراگ یشهر

 .شود خود یزندگ یمأوا و مکان از ییروستا یها هسته زیپذ بیآس و ریفق ساکنان

 شهر دهکده ،یاسیس اقتصاد ،شهر در ییروستا هسته ادغامکلید واژه: 
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اده از تکنیکهای چند برآورد تامین فضای پارکینگ طبقاتی و مکانیابی سایتهای مناسب با استف

 معیاره

 نمونه موردی: بخش مرکزی شهر شیراز 

 علیرضا دهقانی

 چکیده:

حمل و نقل یکی از مهمترین و اصلی ترین زیرسیستمهای شهری می باشد که درتوسعه و تمام ابعاد آن از 

سیستم حمل و نقل مناسب، پویا و  جمله اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی نقش مهمی دارد. برای داشتن

کارآمد در شهر که بتواند در رشد و توسعه شهری موثر باشد، نیاز به برنامه ریزی منظم و مداوم می باشد. از 

شود و هدف بسیاری از طرحهای ترافیکی مهمترین مسائلی ک در برنامه ریزی حمل و نقل به آن پرداخته می

تهای حمل و نقل براساس نیازهای موجود و آینده و همگام با رشد شهر است، برنامه ریزی و توسعه زیرساخ

 می باشد. 

یکی از مهمترین اجزا و اساسی ترین زیرساختهای حمل و نقل، پارکینگهای عمومی می باشد. چرا که 

گیرد و رانندگان در  بسیاری از سفرهای روزانه درون شهری  با استفاده از خودروهای شخصی صورت می

 رسیدن به مقصد همواره دنبال مکانی جهت پارک خودروی خود می باشند و در صورت کمبود فضای صورت 

گردد. یکی از بهترین انواع  پارک و یا در دسترس نبودن آن، موجب متراکم شدن بیشتر ترافیک شهری می

کم از زمین و پارکینگهای عمومی، پارکینگ طبقاتی است که از مهمترین مزایای آن می توان به استفاده 

تواند گزینه مناسبی جهت سرویس دهی به ظرفیت باالی آن اشاره کرد که این شکل از پارکینگ می

 رانندگان برای پارک خودرو در مناطق مرکزی و شلوغ شهرها، که با کمبود زمین روبه رو هستند، باشد. 

افیک آن کارا باشند که براساس پارکینگهای طبقاتی زمانی می توانند در رشد و توسعه شهری و روانی تر

اصول علمی، مدیریت و مکانیابی شوند. در واقع احداث پارکینگهای طبقاتی در مکانهای مناسب، باعث 

افزایش کارایی پارکینگ و در نتیجه کاهش پارک حاشیه ای و به طور غیر مستقیم افزایش عرض خیابانها و 

 گردد.   روانی ترافیک می
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 حریم یروستاها یکالبد تحوالت بر تهران شهر گسترش ریتأث مطالعه

 نو قلعه دهستان :موردی مطالعه

 یداراب الدیم

 :چکیده

 یشهر کالن منطقه جمله از شهرها یفضاها گسترش و یشهر تیجمع ریچشمگ رشد و مهاجرت شیافزا

 و ساخت با که یصورت به است داده قرار رانیگ میتصم و زانیر برنامه مقابل در یفراوان مشکالت تهران

 ضرورت لیدل نیهم به. است رفته شیپ جامع یها طرح از جلوتر شهیهم تهران شهر گرفته، صورت یسازها

 یاجرا بر یمبن یماتیتصم خرد و انهیم کالن، سطح در یاساس یازهاین به توجه و تیریمد ،یزیر برنامه

 ، تهران شهر کالن شتابان  گسترش به باتوجه. است نموده مطرح را یراهبرد یزیر برنامه استیس

 بروز باعث تحوالت نیا که اند شده خود کالبد در یتحوالت دچار تهران شهر میحر در واقع یروستاها

 توسعه ریتاث مطالعه هدف با حاضر قیتحق. است شده یاصل شهر مادر در هم و روستاها در هم یمشکالت

 برنامه استیس یاجرا به باتوجه نو، قلعه دهستان محدوده در میحر در واقع یروستاها بر تهران شهر یکیزیف

 کالن اهداف با طرح نیا یاجرا یریپذ انطباق زانیم و تهران یشهر کالن منطقه در یراهبرد یزیر

 در با روستاها یکالبد توسعه روند در موجود یها چالش نیهمچن و پرداخته تهران یشهر منطقه تیریمد

 در ها یاریده مقررات و نیقوان نیهمچن و شهر میحر مقررات و نیقوان و تهران شهر جامع طرح گرفتن نظر

 ارائه با که است شده یسع پژوهش نیا در. است داده قرار یابیارز مورد را محدوده نیا در ساز و ساخت امر

 شتریب مهم نیا به ربطیز ییاجرا یها دستگاه ریسا و ییروستا و یشهر رانیمد راهکارها، و شنهاداتیپ

 4 در رساله نیا. شود برداشه تهران شهر میحر در واقع یروستاها یکالبد توسعه جهت در یگام و پرداخته

 لیذ شرح به  که پردازد یم شهر گسترش از یناش یکالبد راتییتغ و منطقه مهم یها تیقابل انیب به فصل

 با و شده دیجد یکارها و کسب جادیا موجب تهران شهر یکیزیف گسترش: است دهیگرد ارائه یریگ جهینت

 محدوده در و شهر اطراف در که شوند یم مجاب گذاران هیسرما تهران، شهر در نیزم متیق شیافزا به توجه

 کاهش به منجر مدت دراز در امر نیا که ندینما یصنعت یها کارخانه و ها کارگاه یانداز راه به اقدام میحر

. ابدی یم گسترش میحر سمت به شهر محدوده یطرف از و شود یم تهران شهر با یصنعت مراکز فاصله

 درآمد کم آقشار با متاسب ن،یزم متیق نظر از که شهر ی بدنه از یبخش عنوان به شهر میحر یروستاها

 در یا عمده راتییتغ دچار نیساکن خود مواقع از یاریبس در و نیمسئول توجه عدم علت به باشد؛ یم جامعه
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 آن یجا به یشهر بافت ینیگزیجا و ییروستا بافت رفتن نیب از موجب ها یدگرگون نیا. ندا شده خود بافت

 .است بوده

 تهران شهر ،کالنمیحر ،روستاکلید واژه: 
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 یشهر یزیر برنامه در افزا اندک تفکر اصول و عناصر یمعرف آزمون

 تهران رشه: یمورد نمونه

 یریام یهاشم فاطمه دهیس

 :چکیده

 است، شده مطرح یشهر یزری برنامه یسنت های افتیره بر انتقاد در که یزری برنامه افزای اندک افتیره

 یریناپذ تحقق بودن، بر نهیهز بودن، بر زمان های یکاست بر تواند یم خود یاساس عنصر هفت بر هیتک با

 استیس و راهبردها(4 یفور مشکالت صیتشخ(7: از عبارتند عناصر نیا. شود روزیپ ها، یکاست ریسا و برنامه

 نهیگز شنهادیپ(4 ییهمرا و مشارکت(2  جامع ریغ لیتحل و یزیمم(4 یشدن یاسیس لحاظ به و کوچک های

 شده شنهادیپ ندیفرا.  یلومنامع با مقابله و خطا و آزمون(4 کوچک یشنهادیپ راتییتغ(4 یشدن و اندک های

 نیتدو(4 یابی مشکل(4 جامع لیتحل و یزیمم(7: بود خواهد بیترت نیا به تهران شهر یزری برنامه یبرا

 نهیگز تعداد با یشدن و کوچک یراهبردها و ها استیس نیتدو(4 برنامه اهداف نییتع(2شهر توسعه انداز چشم

 با یموضوع و یموضع های برنامه دیتول(4 میحر و دهمحدو نییتع(4 شهر تیجمع ینبی شیپ(4 اندک های

 نییتع(75 نیزم از استفاده نحوه و ساز و ساخت مقررات و ضوابط میتنظ(4 کوچک اندازه و اندک های نهیگز

 .ینیبازب(74 ییاجرا یسازوکارها نییتع(77 برنامه یرپذی تحقق طیشرا

 ،ییمحتوا عناصر ،افزا اندک افتیره ،یشهر یزیر برنامهکلید واژه: 
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یما و بهبود ساختار فیزیکی تهران در س بر یکالبد تخلفات یاصالح نیقوان یاجرا اثرات یبررس

 سه دهه اخیر

 شهر تهران 7مطالعه موردی: منطقه 

 نگهبان رضا

 :چکیده

 و یانیم سطح در یمل یها برنامه ضعف ،ییفضا – یاقتصاد نابرابر روابط ریتاث تحت یساختمان اتتخلف

 رانیا یشهر یفضا در افزون روز گسترش با دهیپد نیا. است گرفته شکل خرد سطح در یشهر یزیر برنامه

 به دنیرس جهت را یشهر اتیح ،ییفضا ناهنجار طیشرا جادیا با و شهرها چهره در یناسازگار و تضاد موجب

 نیا در. ابدیم ضرورت مسئله نیا یسامانده و یبررس لذا. است دهیکش چالش به یمطلو و داریپا توسعه

 واقع یبررس مورد تهران کی منطقه سطح در شهر ییفضا ساختار بر ان ریتاث و یساختمان تخلفات پژوهش

 قیتحق یها افتهی. شد پرداخته خرد سطح در یمطالعات محدوده در دهییپ نیا یها یژگیو ییبازنما به و شد

 و دهد یم یرو یاقتصاد یها زهیانگ با گرفته صورت تخلفات اغلب مطالعه، مورد حوزه در که دهد یم نشان

 موثر یگذار استیس و تیهدا نهیزم در یشهر جامع یها برنامه فقدان و یاقتصاد یقو یها زهیانگ علت به

 ارائه به شده نیتدو یراهبردها به توجه با تینها در. است دهیگرد دیدتش موضوع نیا با مرتبط یها زهیانگ

 .است شده پرداخته موضوع نیا یسامانده منظور به موثر یها استیس

 تهران کی منطقه-مجاز ریغ ساز و ساخت-یساختمان تخلفاتکلید واژه: 
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 سکونتگاههای غیر رسمی یبهساز و یتوانمندساز در یمردم مشارکت گاهیجا یبررس

 یفرامرز گل نیافش

 :چکیده

 چند یط ؛ یشهر فقر آن تبع به و ینیشهرنش شتابان گسترش از حاصل است یا دهیپد یرسم ریغ اسکان

 در که درآمد اجرا به یرسم ریغ یها سکونتگاه گسترش با مقابله یبرا یمختلف یکردهایرو گذشته دهه

 یحکومتها هیپا بر یمشارکت یالگوها نگرش و "یشهر خوب ییحکمروا" پرتو در "یساز توانمند " تینها

 جوامع قیطر از راهکار نیبهتر عنوان به ، یمدن ینهادها یاری به یاجتماع هیسرما از یریگ بهره و یمحل

  توسعه حال در یکشورها از یاریبس در و شده ارائه  " متحد ملل سازمان " و " یانجه بانک " یالملل نیب

 ندیفرآ در یمردم مشارکت گاهیجا شناخت  هدف با حاضر پژوهش.  است گرفته قرار یبردار بهره مورد

 مشارکت جلب در موجود یها چالش و مشکالت و یررسمیغ یها سکونتگاه یسامانده و یتوانمندساز

 ریغ یها سکونتگاه یتوانمندساز و یبهساز در یمردم مشارکت  نقش یبررس به  یشیمایپ اروشب یمردم

 آن از یحاک قیتحق یها افتهی.  است پرداخته گلستان شهر در واقع( آباد منتیم) یشادچا محله در یرسم

 ستیب انداز چشم سند و توسعه چهارم برنامه به تیعنا با یتوانمندساز یمل سند بیتصو رغمیعل که است

 عملکرد متاسفانه ، یمحل ینهادها تیتقو و یمردم مشارکت ، ییفقرزدا بر سند نیا دیتاک و کشور ساله

 وجود عدم و یسازمان نیب یها یناهماهنگ و دینما ینم موفق چندان عمل در یشهر تیریمد امور انیمتول

 یها عملکرد بلکه ، نشده آن از یناش تبعات و یرسم ریغ اسکان کاهش باعث تنها نه کپارچهی تیریمد

 به و یبدمسکن و فقر ادیازد و یشهر تیریمد به مردم اعتماد رفتن نیب از به منجر برنامه یب و یا قهیسل

 . است شده زین یرسم ریغ اسکان رشد آن دنبال

 ازیس توانمند ، یبهساز ، یمردم مشارکت ، یرسم ریغ اسکانکلید واژه: 
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 7 منطقه در تیجمع یریپذ بیآس ییفضا لیتحل

 یشماععلی 

 :چکیده

 نگرش عدم و یشهر توسعه به یا موزه و یموضع -یموضوع نگرش و  شتابان یکالبد تراکم و رشد امروزه

 مرتبه بلند توسعه و رشد. است کرده های چالش دچار را شهر تیکل و توحد ییفضا یسازمانده در یکیارگان

 با فضاها فرم تیتابع عدم عت،یطب به یتوجه کم ،یفرهنگ و یعیطب طیمح با ها آن یسازگار عدم ،یساز

 کی منطقه جمله از و تهران شهر که است یمسائل جمله از یشهر روح و منظر در ضعف آنها، عملکرد

 یفضاها در توان یم را یاسالم – یرانیا شهر تیهو یسخت به امروزه. است مواجه آن اب تهران یشهردار

 یشهردار کی منطقه در یشهر یشناس بیآس ییفضا لیتحل پژوهش نیا یاصل هدف. کرد مشاهده یشهر

 اطالعات ستمیس از یرگی بهره با ،یلیتحل -یفیتوص آن روش و یکاربرد پژوهش نوع.  است تهران

 کتابخانه منابع قیطر از شده، یآور جمع اطالعات و ها داده. باشد یم( excel) افزار نرم و( GIS) ییایجغراف

 که سازد یم مشخص حاصله جینتا. باشد یم GIS افزار نرم طیمح در منطقه شده یرقوم های نقشه و ای

 یم ساز طرخ دارد قرار گسل خط یمتر 455  محدوده در که هایی یکاربر درصد 25 حدود ینیگز مکان

 های یکاربر از درصد 4/5 نیهمچن اند، شده ساخته نامناسب بیش در ها یکاربر درصد 45 از شیب باشند،

 یداریناپا موجب ندیفرآ نیا مجموع در ندارند، یمطلوب تیوضع مزاحمت و یآلودگ شاخص لحاظ از منطقه

 .است شده تهران یشهردار کی منطقه یاقتصاد

  یهمجوار و یسازگار ،ییفضا لیتحل ،یشهر نیزم یکاربرکلید واژه: 
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 یشهر جداره یسازمانده و یبررس

 عصر یول ابانیخ:نمونه

 یروزبهان مهرنوش

 :چکیده

 ۀمطالع و جداره مفهوم شناخت با دارد آن بر یسع ،یشهر جداره یسازمانده و یبررس باعنوان قیتحق نیا

 بر گذار ریتأث قواعد و ارهایمع ،یشهر نما یطراح در مؤثر های  مؤلفه زین و گذشته اتیتجرب و مربوطه اتیادب

 مطالعه مورد ۀمحدود در قوت و ضعف نقاط شناخت و آنها یبررس با تا کند، ییشناسا را یشهر جداره بهبود

 و یفیتوص آن روش و یکاربرد پژوهش نیا تیماه. ابدی دست آن بهبود جهت در ییرهاراهکا ارائه به

 به نیهمچن. است بوده میمستق مشاهده و یدانیم ،یاسناد مطالعات قیطر از مطالب یگردآور و یلیتحل

 نظر مورد یها مؤلفه عصر، یول چهارراه تا عصر یول دانیم ۀمحدود عصر، یول ابانیخ جداره یابیارز منظور

 و یمعمار سبک ییشناسا به ازین نیبنابرا.  شدند میتقس جداره یطراح اصول و نما یکالبد عناصر دسته دو به

 یبررس ها، جداره میترس از پس بود، ابانیخ جداره ینماها در پژوهش و قیتحق انجام یبرا نما یاصل عناصر

 نماها انیم دیبا حداقل مجموعه، کی نوانبع یشهر ۀبدن جادِیا یبرا. گرفت صورت ساختمانها ینما لیتحل و

 .نگردد درک جداره از مجزا کامال عنصر کی بصورت نما هر و باشد داشته وجود شباهت

 یسامانده و یبررس ،یشهر جداره ،یبصر طیمحکلید واژه: 
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 کتاب ها
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 یریمجموعه آلبوم تصو

 یشهرمان عناصر مبل

 شیآرش صداقت ک

ان عناصر مبلمان شهرى، شاهد  استفاده متنوع تر از یشتر در میب یجاد هماهنگیر، عالوه بر ایدر چند سال اخ

دار، مطالعه و پژوهش ضرورتى یشرفت پایبه پ یابین رو جهت دستیم. از ایباش یطرح هاى نو در سطح شهر م

گر ین مجموعه تالش بر آن بوده تا نمونه هاى متنوع از دیشدنى است. به عنوان قدم نخست، در اانکار ن

دن یرى مبلمان شهرى امکان شناخت، دیه شود. آلبوم تصویرى ارایکشورها جمع آورى شده و به صورت تصو

جلد  2ه شده در یتهن مجموعه یگر فراهم مى سازد. اولیکدیو انتخاب نمونه هاى متفاوت و موفق را در کنار 

 ده است:ی، به مرحله چاپ رس7445ر در سال ین زیبه شرح عناو

 سطل زباله -4وسک                  یک -4من               ینش -7

 له پرچمیگلجاى، راهبند، م -2

روژه به ، ادامه پیر عناصر مبلمان شهریه اطالعات ساین پروژه و باتوجه به لزوم تهینظر به اتمام فاز اول ا

 ده است:یواقع گرد 7447ر، در دستور کار سال یعنوان ز 74ک یتفک

 یس بهداشتیسرو -4

 ه چراغیپا -4ستگاه پارک دوچرخه         یا -4

 ستگاه اتوبوسیسرپناه ا -4باجه تلفن        -4

 یشهر ی نرده و جداکننده -75

   یآبخور -74کودکان        یزات پارکیتجه -77

 یجمع یفضاها یل ورزشیوسا -72        یساعت شهر -74

 صندوق پست و صندوق صدقات -74

 یشهر یفواره و آبنماها -74اده          یعابر پ یپل ها -74

    یمترو  و قطار شهر یورود -74

 روها و اتصاالت راه ادهیپ یکف ساز -74

 .یتجار یهان ها و مکاه کرکره، کشو، در و سردرب تابلو مغاز -45
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 سمهمجباغ 

 یمحمد بهرام

از هنرمندان از جمله مجسمه  یستم، عده ای، در قرن بیاجتمـاع –یاسـیهمـزمـان با تحـوالت گستـرده س

ارائـه آثارشـان منـاسب  یها را برا یج در هنر، حصار تنگ موزه ها و گالریرا یسازان بر خالف سنت ها

رون آمده و یکرد ب یکوچک محدود م یآن ها را به ساختـن آثـار کوچـک که یـن فضـایندانستـه و از ا

را  یـدیط و قواعد جدیباز، شرا یش بگذارند. ارائه آثار در فضایآزاد به نما یح دادند آثار خود را در هوایترج

 ساخت یـک هایمختلف و تکن یـاس چنـد برابـر و با مواد و مصالحیکرد. ابعـاد آثـار در مق یهم اقتضـا م

ن یادیده و تفاوت  بنیباز مجسمه را د ییدهد تا در فضا یننده اجازه میبه بب« باغ مجسمه»ن شکل گرفت. ینو

باً یتقر یده ایپد« باغ مجسمه» ک جا مشاهده کند. یعت را یط، انسان وعناصر طبیمح یاس، حجم، فضایمق

 یط اجتماعیو شرا یتکنولوژ، ی، شهرسازیدر هنرمعمار یند عوامل متعددیشود که برآ یمدرن محسوب م

 معاصر است. 
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 ینیتزئ یحجم ها

 یمحمد بهرام

که  یگوناگون یاست که عالوه بر کاربردها ییحجـم ها ی، به طور کلیشهر ینیتزئ یمنظور از حجم ها

چـون  یـیزه هاین احجام ممکن است انگیشوند. ا یاستفاده م ین و جلوه بصری، تزئییبایدارند، جهت ز

از احجام  یاریداشتـه باشنـد. بس یغـات، مذهـب، فرهنـگ، آداب وسنن، جشـن ها و سـوگ ها را در پـیتبل

ـدادها و ین احجـام صرفاً جهـت رویشـوند ا یا دراز مدت در نظـر گرفته نمی یشهـر به طور دائم ینیتزئ

 شوند یبرداشتـه م یوتاهـمناسبــت ها به طـور مـوقـت نصب شـده و بعـد از مـدت زمـان ک



244  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 یشهرحذف زوائد بصری از نماهای 

 ر مسعود انوشفریام

 یطـیمح ـاتیفیک میخواه واگـرب باشـد یم یزندگـ و یطـیمح ـاتیفیک ابعـاد در عـام مفهوم کی ییبایز

 ،یدرونـ مختلـف یها جنبـه یرادا یـیبـایز. است یـیبایز ـار،یفرامع ـم؛یبسنج مختلـف یارهایمع رابا

 به کردهایرو از یکـی ـانیم ـنیا در. اسـت یاجتـماعـ و یشـنـاختـ روان ،یرکالبـدیغ ،یکالبـد ،یرونـیب

 و تیمطلوب ،یریدلپذ تناسب، که آنچه رو نیا از و باشـد یم ریپذ تیرو و یبصـر ینگاهـ ،یـیبایز ی مقوله

 با،یز شهر داشتن یها جنبه ز ا یکی که آنجا از. گردد یم محسـوب ابیز د،ینما جادیا یبصر یدهندگ پاسخ

 به موجـود، وضع یبررس با تا شد آن بر یباسازیز سازمان است؛ موزون و متناسـب یشهر یماها داشتنن

 شهر جهینت در تا بپردازد یشهر ینمـاها از یبصـر زوائد حذف خصوص در یکاربرد یها حل راه افتـنی

 .گردد کینزد تر مطلوب و باتریز یشهـر یفضـا داشتـن یسـو به گام کی تهران،
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 پرچم

 ید امامیجمش

 غرور احسـاس و هستنـد یخاصـ احتـرام و ارزش یدارا یا جامعـه و کشـور هـر در یملـ یهـا پرچـم

 . زندیانگ یم بر شهـروندان در را یمذهبـ و یملـ

 یدارا یشهـر یفضـا در آن یشناخت ییبایز یهـا شـاخصـه عنصـر، نیا تلطـافـ و رنـگ به تـوجـه با

 هدف با یشهر یها پرچم ـهیپا و پرچـم یسامـانـدهـ که آنجا تا. است شتریب توجـه خور در و تیاهم

 برنامه از عمده بخش عنـوان به و بوده مطرح یها موضوع از تهران شهر ینما یساز مناسب و یفیک یارتقا

 در به  ازین رو نیا از. است آمده در اجرا مرحلـه به ،یشهـر مبلمـان به دنیبخش نظام و یاندهسام یزیر

 ـاریبس حـوزه ـنیا در ییاجرا انیمتول و کارشناسان دانش رشد منظور به جامع اطالعات داشتن اریاخت

 .است دهیگرد هیته «یشهر یها پرچم هیپا و پرچم» کتـاب و شـده احسـاس
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 رهانمادها و شه

 یانیماست ی، مهدپژوهان یموس

 ین علت توافقین شده و شناخته شده اند. به همییش تعیروشن و از پ یانیب یبرا یینشانه ها، معادل ها

( و یریل )نشانه تصوی(، شمایدر مورد آن ها وجود دارد. نشانه ها سه دسته اند: نماد)نشانه وضع یهمگان

روزانه  یاست که ممکن است در زندگ یریتصو یک نام و حتیک اصطالح، ی(. نماد، یعیه )نشانه طبینما

ز داشته ین یو به خصوص یحیتلو یآشکار و معمول خود، معان ین حال عالوه بر معنیار مانوس باشد و با ایبس

ـن ینماد یا شکـل وقتـیک کلمه ی نیا پنهان از ماست. بنابرایباشد. نماد معرف موضوع مبهم و ناشناخته 

توان  یگر مید یـم خود داللت کند. به عبارتیآشکـار و مستق یش از معنـیب یـزیشـود که به چ یم یتلقـ

انسـان ها  یرباز در زندگیباشنـد. نمـادها از د یک نشانه هم هست اما نشانه به اجبار نماد نمیگفت هر نماد 

امروزه و  یفاء کردند ولیرا ا یخاص یم و معانیخ مفاهید و در طول تارداشته ان یـن کننـده ایینقـش تع

موارد به صـورت  یدر برخ یافته و حتـیکاهش  ییته استفاده از نماد و نمادگرایبخصوص پس از مدرن

در  ییاست از مباحث مختلف نماد)سمبل( و نمادگرا ین کتاب مجموعه ایشـود. ا ینادرسـت استفـاده م

 ینماد، بررس یو نماد، کارکرد کل یه نشانه شناسیم پایف مفاهیکه شامل تعار یباسازیتباط با زط و در اریمح

ط یدر مح یاز نمادپرداز ییجهـان و باالخره نمونه ها یو شهرسـاز یـط، نماد در معمـاریانواع نمـاد در مح

 باشد. یم



  247 شهر ییفضا شیآما

 یشهر یت و کاربرد نمادها و نشانه ها در فضایریبر مد یدرآمد

 داورپناه نیافش

ـل و موثـر در آن، شبکـه یدخ یو فرهنگ ی، اقتصادیـاسیس یرهـایبا همـه عوامـل و متغ یـط اجتماعـیمح

ستـم و بر اسـاس یقرن ب یانیپا یژه از دهه هاین است که به ویاز مواجهات نماد یـده ایدر هـم تن یهـا

 ی، انسان شناسیشهر ی، نشانه شناسیمطالعـات نشانه شناس یدجـ یگونـاگـون، مـوضـوع یکـردهـایرو

ر، یجاد شده در چند دهه اخیط ایت و شرایو ... بوده است؛ وضع ی، مطالعات فرهنگیفرهنگ یای، جغرافیشهر

گوناگون بوده است؛  یش نمادهـا و نشـانه ها در حوزه هایش ار پیافتن بیت یو عمده اهم یل اصلیدل

رت یسابقه و ح یش و گسترش بیست جهان، افزایشتر زیشدن هر چه ب ین، رسانه ایوگسترش ارتباطات ن

ط چند دهه یها و شرا یژگین وین و بارزتریو ... از مهمتر یها، مبادالت و تعامالت فرهنگ ییارویز رویانگ

 د.یآ یر به شمار میاخ

ـر، به یاخ یه هـا در سال هـاان، موضوع نمادها و نشانیرانیا یشهر یران و به طور مشخص در زندگیدر ا

اوقات از کاربرد  یکه گاه یلیر و تحلیل شده است؛ در واقع، تصویز تبدیداغ و گـاه جنجال برانگ یبحثـ

ـژه یبـزرگ، به و یش از همه شهـرهـایران و بیا یاز شهرها یبرخ یشهر ینمادها و نشانه ها در فضا

از  ین نوع نگاه البته معموالً ناشیهمراه شده است؛ ا ییه نماایشـود با اغراق ها و س یشهـر تهـران ارائـه م

ن نگاه، معموالً یل و کاربرد آن ها است. در ایها درباره نمادها و نشانه ها، معنا، تحل یها و ناآگاه یاطالع یب

ار ک معنـا به کـیبه  یدین دو اصطالح کلیمبهم است که عموماً ا یم نماد و نشانه به قدریان مفاهیمرز م

در  یزینکه چه چیست؛ ایچ وجه مشخص نیا نشانه ها به هیـره و قلمرو نمادها ین رو دایشـود از ا یبرده م

 ف نشده است. یز نشانه، تعریشود و چه چ یشهر نماد  قلمداد م



244  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 ها یشهردار در یانسان منابع تیریمد

 یمزدآباد ییاطباطب محسن دیس ،یپورزرند محمد نیحس دکتر

 :چکیده

 طیمح در بقا برای ها سازمان. ستین دهیپوش یکس بر ها سازمان در یانسان منابع نقش و تیاهم امروزه

 توسعه و ییکارا مقوله به توجه. هستند خالق و توانمند یانسان رویین ازمندین امروزی، پرچالش و دهیچیپ

 دارای که گردد یم منجر یکارکنان نگهداری و حفظ و جذب به که است یتیریمد کردییرو یانسان منابع

 به زین ها شهرداری. آورند یم فراهم را سازمان ییکارا و وری بهره شیافزا موجبات و بوده بالقوه استعدادهای

 هیسرما نیمندترارزش جزء یانسان منابع و نبوده یمستثن هیقض نیا از یمحل های سازمان نیمهمتر عنوان

 در یانسان رویین کارآمد تیریمد موضوع به پرداختن کتاب، نیا فیتأل از هدف.دیآ یم حساب به شان،یها

 های شهرداری یاستخدام و اداری نیقوان و ساختار نهیزم در مطالعه و پژوهش جهینت و است ها شهرداری

 دانش و آموزش عملکرد، یابیارز نظام کارکنان، پرداخت نظام و خدمت انفصال استخدام، یچگونگ جهان،

 اقتصاد در یانسان منابع تیریمد کارآمدی و مختلف های حوزه در آنها ییخردگرا ،یانسان رویین ییافزا

 .باشد یم شهری،
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 یک رنسانس شهری ،یفرهنگ یزیبرنامه ر

 Graeme Evansمولف: 

 گروه مترجمان ،ییرزای، گودرز می: محمدرضا رستممترجم

 سازمان زیباسازی شهر تهران

برنامه ریزی فرهنگی بعنوان جنبه ظریف هنر و امکانات فرهنگی و نیز به عنوان رفاه اجتماعی و رویکردهای 

ارکرد و رابطه بین سیاست فرهنگی و برنامه ریزی شهری و فضایی به امکانات در نظر گرفته می شود و بر ک

منطقه ای تاکید دارد. کتاب با مثال هایی از شهرها و کشورهای مختلف جهان، دوران کالسیک، پیش از 

دوران صنعتی تا دوران صنعتی و پسامدرن را بررسی می کند. کتاب در نه فصل توسط گریم ایوانز نوشته و با 

 باسازی شهر تهران توسط محمدرضا رستمی ترجمه شده است.همکاری سازمان زی

 سازمانی وری بهره ،مدیریت ،ها شهرداری ،انسانی منابعکلید واژه: 
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 نگهامیلندن و نات یشهرها یرنگوضعیت 

 ریرکبیام یشگاه صنعتدان مریپژوهشکده رنگ و پل

 چکیده:

گشـت و گذار هستنـد که مورد  یبرا ییستند، بلکه مکان هایها ننیر حرکت ماشیابان ها تنها بعنوان مسیخ

کمـک کند. که در  یابعاد حوزه عموم یساز ید به غنیبا یابانیخ یهارند. بهبود طرحیگیاستفاده مردم قرار م

ـده است و  ضوابط تابلوها ینگهـام ذکر گردیلنـدن و نات یشهرهـا یابان هایخ یطراح ین کتـاب  راهنمایا

ی رنگی بعضی از میادین شهر ت فعلیگر کتاب، وضعیان شده است. در بخش دیلندن ب یو مبلمان شهر

 شده است.  یبررس تهران
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 و زیبایی شناسی کلیدواژه های زیباسازی شهری

 ی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهرانمعاونت فرهنگ

 می عبارتهایی و مفاهیم ترین ابتدایی و مهمترین معرفی به شهری، زیباسازی های کلیدواژه با آشنایی کتاب

 ـوزشآم.  است ضـروری آن مرتبـط های حـوزه و زیباسـازی آمـوزش درک برای آن دانستن که پردازد

 بالندگی و رشد و سازی، فرهنگ طریق از تواند می که است ظریفی و مهم نکات دارای شهری، زیباسـازی

 و دانش دارای کتاب این. نماید کمک شهری زندگی و زیست محیط کیفیت اعتالی به شهری، جامعه

 و گیرد قرار شهری کارشناسان و شهروندان استفاده مورد تواند می که است ضروری و مفید عمومی اطالعات

. گیرد قرار مطالعه مورد بایستی می شهری زیباسازی های آموزش سری از که است هایی کتاب اولین جزو

 نشانه و نوری آلودگـی مفهـوم و تخصصـی هـای رشتـه تعریف تا ، هنر و زیبایی تعریف از کتاب موضوعات

 . گیرد دربرمی را شهری های
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 گرن یو روان شناخت یابعاد بصر

 شهر تهران یباسازیسازمان ز

 ریرکبیام یدانشگاه صنعت مریپژوهشکده رنگ و پل مشاور:

ستـم مشخـص قابـل انجـام است. یک سیک رنگ، تنهـا براسـاس یت یق و گـزارش وضعیدق یریگاندازه

ستم یمانس، س یهاستم رنگین کتاب به سیاند که در اه نکار ابداع شدیا یابر یمختلف یرنگ یهاستمیس

کنار هم نهادن  یدر هنر، به معن یبندرنگ اشاره شده است. اصول رنگ یعیو اطلس طب ستم یآزواله، س

هستنـد و بر  یان احساسـات آدمیب یها براد. رنگیجاد نمایا یکه هارمونیرنگ بصورت هماهنگ است بطور

 رنگ یو ابعاد هنر  یاز کتاب به مبحث روان شناس ییهاش نرو بخیر گذارند. از ایز تاثیما ن یدراک اجتماعا

 پرداخته است.
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 مکان حس در رنگ نقش

 معتمد بهاره

 :چکیده

 خود یبوم یرنگ پالت جیتدر ،بهیتکنولوژ روزافزون شرفتیپ سبب شهرها،به کالن از یاریبس همچون تهران

 ازاستفاده یناش یبصر اغتشاشات جادیا بر عالوه مساله نیا.است نموده نیگزیجا یجهان یرنگ یفهایط با را

 با جادارتباطیا ییتوانا عدم شهروندان،باعث در یروان و یروح مشکالت بروز بر آن راتیتاث و رنگ از نادرست

 تیفیک و یشهر منظر تیمطبوب از یتینارضا زین و تعلق حس و مکان حس کاهش و شده یشهر یفضاها

 که است یشهر مطلوب یمنظررنگ کی به یابیدست پژوهش نیا انجام از هدف.است آورده دیپد را یزندگ

 حاضر،ابتدا نوشتار در.گردد شهروندان در مکان حس ارتقا سبب فضا، تیمطلوب و منظر تیفیک بهبود ضمن

 نهیشیپ حوزه در قیتحق از پس و یررسب منظر و مکان رنگ،حس میمفاه درغالب ینظر نهیشیپ

 غالب در یرنگ پالت هیته یمتدولوژ یتجرب مطالعات دربخش.گشت نییتع قیتحق یمفهوم ،چارچوبیعمل

 راهنما قالب در یشهر یطراح یراهکارها و عام اصول تینها در و شنهادیپ تهران یرنگ منظر یمورد نمونه

 .دیگرد ارائه

 یزندگ تیفیک ، یرنگ منظر ،یشهر منظر ،مکان حس رنگ،کلید واژه: 
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 سطوح یخوردگ

 سازمان زیباسازی شهر تهران

 ریرکبیام یدانشگاه صنعت مریپژوهشکده رنگ و پل مشاور:

از لحاظ  یر مهمیشـود و کاهـش اثرات آن تاثیم یاریبس یهانهیش هزیفلزات و سطوح موجب افزا یخوردگ

، ی، حفره ایکیگالوان یو انواع آن مانند خوردگ ین کتابچه مفهوم خوردگیدارد. ا یطیست محیو ز یاقتصاد

ق یکنترل آن  از طر یهاو روش یو عوامل موثر بر خوردگـ یرا بررسـ ی، تنشیکروبی، می، حبابیشکاف

 کند.یم یو مواد بازدارنده را بررس ی، حفاظت آندی، حفاظت کاتدیفلـز ی، پوشش هـایآل یپوشش هـا
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  یشهر یزوائد نماها

 یم سبزواریمر ،انوشفرامیر مسعود 

 شهر تهران یباسازیسازمان ز

 ینظر یمبان و هیپا مطالعات از منتج که الزم یها یبند گروه و ها یبند طبقه هیکل انجام از پس آلبوم نیا

 فوق کد. نموده زائده هر یبرا واحد کد کی اختصاص به اقدام باشد، یم یشهر ینماها از یبصر زوائد حذف

 نهیهز برآورد و یبند تیاولو جهت یبصر یآلودگ جمح لحاظ به یساختمان واحد هر یشناس بیآس جهت در

 به تینها در یریتصو آلبوم نیا. ـردیگ یم قرار استفـاده مورد یشهر ینماها زوائد حذف یساختمان یها

 امر نیا پردازدکه یم یفرهنگ و یاجتماع راتیتاث و یکیزیف و یعملکرد یها دسته در زوائد یبند میتقس

 .شـود یم یبصـر زوائـد با مواجـه جهـت نـهیبه یراهکـارهـا ارائـه و استفـاده سهـولت به منجر



225  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 یطیهنر مح

 منظرتأملی در عناصر معنی دهنده به 

 یروس صبریرضا س

  سازمان زیباسازی شهر تهران

 شکل در شوند یم یمتجل یعموم یها عرصه رد که ییهنرهـا. بخشـد یم غنـا منظر و ـطیمح به هنر

. است سرشار جامعه یها ارزش از معموال یطیمح هنر. کنند یم یباز یمهم نقش طیمح یمعنا یریگ

 در یا سابقه که گذرد یم گام به گام دانش گوناگون یها عرصه از نیتکو ریمس در یطیمح هنر موضوع

 و انسان نیب رابطه موضوع. رساند یم ظهور منصه به ار یطیمح هنر تیاهم و شناخت و کند یم جادیا ذهن

 در را عـتیطب بازتـاب که انـد کرده تالش همواره هنرمندان. است  کتاب نیا یا هیپا یها موضوع از عتیطب

 یها ارزش از محافظت امیپ یطیمح هنر که یزمان.  کنند ارائه گوناگون یها صـورت به خود یهنـر آثـار

 یم وضـوح به ـدینمـا یم ـانیب مـردم مشـارکت با را موضوع نیا و کرده مطرح شهر طهیح در را یعیطب

 .کرد مشاهده جامعه در را آن یاجتماع اثرات توان
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 شهر تهران یتیهونمادهای 

 وی نژادمحمد جواد مهد

 سازمان زیباسازی شهر تهران

ک شهـر نقش دارند یـت یماه یـریدر شکل گ یگوناگون یها دهیشود پد یک شهـر میکه صحبت از  یمانز

 یریگ سـت. نقـش انسان در شکلیگـر شهـر نیها د ـدهیـن پدیک شهـر بدون هر کـدام از ایکه یبه طور

ـت شهر یک مکان، آن مکان ماهیکه بدون حضور انسـان در  یـار مهـم اسـت به طوریک شهـر بسی

 نخواهد داشت.

ط و یر گـذار بر محیـار تاثیها بس ها هستند. انسـان ـر شهـر، انسـانیناپذ یـیک بخـش جدایـن یبنابرا

کننـد که فرهنـگ آن  یجـاد میک فرهنـگ ایقـت آنان با رفتـار و عادات خود یباشند، در حق یخود م یزندگ

ن انسان ها هستند که بر اسـاس ین ایخواهد رفت. همچنآن شهر به شمار  یبرا یا شهر به عنـوان نشـانـه

کنند، شهر خود  یجاد میکه ا یطیزنند و با شرا یـد و فرهنـگ خود دسـت به ساخت و ساز شهر خود میعقا

، یشهـر یها مولفه یبنـد ت شهر، طبقهی، هویف شهر، درک نشانه شناسیکنند.تعر یگران میز از دیرا متما

 یفصل نشانـه شناس 2ن کتاب از یشهر تهران است، ا یتیهو ینمادهـا ییاساشن یاساس یها از بخـش

 ل شده استیمصنوع تهران تشک یتهران، نمادها یانسان یتهران، نمادها یعیطب ی، نمادهایشهر
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 یینور و روشنا یمبان

 سازمان زیباسازی شهر تهران

 ا طرحیشرکت رستاک پومشاور: 

دارد. پرداخـت  یشهـر یفضـا یدر نورپـرداز ینقش مهم یـیه نور و روشنـایم اولیو شنـاخت مفاه یبررسـ

ـص یـر و تشخیپـذ ـتیرؤ یهاص عرصهیط جهت تشخین شرایبهتر یبه عنـاصر بصر یینور و روشنا

دهد  ین فرصـت را میـت شهـر ایـریدر شب به مدمناسـب  یمنظر است. نورپرداز یهـاها و کانـونمکـان

ر یو سا یو معرف یشهر( را برجسته ساز یت بخش بصریژه عناصر هویمطلوب منظر )بو یهاه عرصهیتا کل

شبانه در  یو زندگ ینیش روزافـزون به شهرنشیمحو کند. گرا یکیها  و مناظر نامطلوب را در تارپهنه

جاد یو ا یکیبه هنگام تار یشهر یـش، روشـن نمـودن فضـاهایز پـش ایبزرگ، باعث شده تا ب یشهرها

 ابد. ی، ضرورت یبا و چشم نواز به کمک نورپردازیمناظر ز
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 پل ها ینورپرداز

 سازمان زیباسازی شهر تهران

 ا طرحیشرکت رستاک پومشاور: 

 یاده میسواره رو و عابر پ یپل ها یت موجود ضوابط و اصول نورپردازیوضع یدو جلد بررس ن پروژه شاملیا

جهـت روشـن شـدن و  یشوند موضوعات مطلوبـ یباز بنا م یها  اغلب در مکان هاباشد. از آنجا که پل

در  کنند به خصوصیار جلب توجه میبس یشهر یشده در فضا ینورپرداز یهـاهستنـد.  پل ینورپرداز

از  یک دروازه ایشده، نقش  یپل( نورپرداز یشانیا تاج )پید باشند. سر یکه از فاصله دور هم قابل د یموارد

 یو نورپرداز یعملکرد یرد: نورپردازیگ یکرد صورت میها اغلب با دو روپل یکند. نورپردازیم ینور را باز

کند.  یدن را در سطح جاده فراهم مید یاصل طیها اغلب شرادر پل یعملکرد ی.  نورپردازییبایبه منظور ز

به منظور  یاست. نورپرداز یریو قابل اندازه گ یعدد یاستانداردها ین روش دارایبه وجود آمده با ا ییروشنا

سازندۀ سازۀ پل در  یاصل یهارد. المانیگیها صورت مر پلیز یی، در دو قسمت سازۀ پل و روشناییبایز

 ل شده است.یه ها تشکیعرشـۀ پل و پا یشـد و از دو قسمـت اصلـبا یکسـان میها اغلب پل
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 ارزشمند یبناها ینورپرداز

 سازمان زیباسازی شهر تهران

 ا طرحیمشاور:  شرکت رستاک پو

ارزشمند  یبناها ینورپرداز یت و روش هاـزایـت موجـود و تجهیوضـع یـن پـروژه شامـل دو جلـد بررسـیا

شهر تعلق  یاصل یو استخوانبند یعموم یهایشهر، اغلب به کاربر ین بناهایباشد. مهمر یشهر تهران م

ده اند. لذا توجه به یب دیکمتر آس یدوران تحول و توسعه شهر، به علت تدوام بهره بردار یدارند که در ط

ه با ارزش که بارز بودنشان به یباشد. ابن یشهر م یخیمهم و تار عناصر ییدر شناسا یه، کمکیقدمت ابن

با ارزش  ین مطالعه مورد توجه قرار گرفته اند. جداره هایشان است در ا یخیواسطه قدمت و ارزش تار

بزرگ، باعث  یشبانه در شهرها یو زندگ ینیش روزافزون به شهرنشین مواردند.گرایز از جمله این یخیتار

بـا و چشم نواز یجـاد مناظـر زیو ا یکـیبه هنگـام تار یشهـر یش، روشن نمودن فضاهـایز پش ایشده تا ب

 یند برایهماهنگ و خوشا یطیجاد محیو ا یشهر یت زندگیفیابد. ارتقاء کی، ضرورت یتوسط نورپرداز

 ینه برایبه ینورپرداز یو ارائه الگوها یین رو شناسایبرخوردار است. از ا یت خاصیساکنان آن از اهم

ت یفیو ارتقاء ک یباسازیدر ز یآن ها نقش مهم یت و سبک معماریارزشمند، با توجه به هو یساختمان ها

 خواهد داشت. یشهر یفضا
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 یخیتار یبناها ینورپرداز

 سازمان زیباسازی شهر تهران

 دهیشرکت طراحان نورپردازان امشاور: 

شهر  یخیتار یبناها ینورپرداز یزات و روش هایت موجود و تجهیوضع ین پروژه شامل دو جلد بررسیا

ند که یآ یبه شمار م یبا ارزش ینه فرهنگیآن، گنج یمیقد یباشد. شهر تهران و سکونت گاه ها یتهران م

 یژگیاز و یبخش یایآن گو یناصر و فضاهاک از عیدر آن است و هر یجار یات اجتماعیخ حیانگر تارینما

ا و ابعاد یتوان به زوا ینه با ارزش مین گنجیو شناخت ا یباشد. با بررس یجامعه م یفرهنگ – یاجتماع یها

نه با یو گنج یخیتار ین امر بناهایبرد و هم ین پین سرزمیا یخ اجتماعیاز تار یر مدون و ناشناخته ایغ

جاد یگرداند و توجه به جلوه شبانه آن عالوه بر ا یژه میان توجه ویشب شاارزش را چه در درون و چه در 

شبانه  یزندگ یاینموده و با اح یت کالبدیجاد امنیبنا ا ی، برایخیوتار یفرهنگ ید بر ارزش هایت و تأکیهو

شود. هر  یت روزانه شهر در شب میو حفظ هو یفرهنگ شبانه شهر یش زمان استفاده، موجب تعالیو افزا

ت، بافت ین بناها با توجه به هویا یرا خواهد داشت که نورپرداز ییحداکثر کارا ین موارد زمانیک از ای

گر یود ی، مصالح ساختمانیسبک معمار چون قدمت، یشده باشد. موارد یمجاور طراح یو بافت ها یخیتار

 رند.یگ ین روند مورد توجه قرار میهمجوار در ا یبنا و بناها یت کالبدیخصوص
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 یغاتیتبل یتابلوها ییروشنا

 سازمان زیباسازی شهر تهران

 ا پرتو سپاهانیشرکت پامشاور: 

 یو محاسبات تابلوها یو طراح ییـت موجـود و ضوابط روشنایوضع ین پروژه شامـل دو جلـد بررسـیا

در  یام به شهروندان نقش مهمیجهـت انتقـال اطالعات و پ یـوردها به عنـوان ابزارلبیباشد. ب یم یغاتیتبل

 یشتریثبات ب یز دارایلبوردها نیغات، بیند. با رشد شهرها و گسترش صنعت تبلینما یفا میا یشهر یفضا

غات یتبل یسامانده یباشد.در کنار طرح ها یر ممکن میباً غیتقر یان زندگیشده اند و حذف آنها از جر

ز از یتابلـوها ن ییآن هـا موضـوع روشنـا یو استـانداردسـاز یغـاتیتبل یـت فضـاهـایفیک یو ارتقـا یطیمح

د برق، ی، معضـالت اخذ انشعاب جدیمسئله بحران انـرژ یـیباشـد. از سو یبرخوردار م یـژه ایـت ویاهـم

لبوردها را در شب دچار مشکل یو رونق بات یز حیاز انشعابات ن یبرخ یقطع مکرر برق تابلوها و جمع آور

 یاز طـرق مختلـف از جمله منابع نور یکاهش مصرف انـرژ یبرا ییبه راه حل ها یابینموده است. لذا دست

 ت  موجود.یاست در جهت ارتقاء وضع یگام یـدیخورش یستـم هایا سید و یجد
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 آبنما

 سازمان زیباسازی شهر تهران

 به کوشش: دانشگاه شهید بهشتی

ازها در حوزهیاز ن یبه بخش ییبا هدف پاسخگو« یشهر ینماهاآب یارهایمجموعه ضوابط و مع»نجا یدر ا

 ینماهاآن ارائه شده است. در محدوده آب یباسازیشهر و ز ییت فضایفیک یو ارتقا یت شهریریمد یها

نما و هر آب یعین عنصر طبیآب  به عنوان مهمتر یفیو ک یکم یهایژگیوه بر توجه به وز عالین یشهر

ن ید شده است. همچنیز تاکیها و مجموعه عناصر  مصنوع ننهیزم یش آن، بر شناخت و معرفینما یچگونگ

 در منظر یعیک عنصر طبیبا توجه به هدف طرح و پژوهش انجام شده، تالش شد تا نقش آب به عنوان 

 شود. ینما بررس آب یک عنصر مهم در طراحیو سپس  یشهر
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 یعموم یبهداشت یس هایجامع: سرو یشهر یطراح

 Clara Greedمولف: 

 پزها ی، شهرزاد کاشانید فالحی، ناهیپور موسو ید موسیمترجمان : س

ـس یسـرو یجهـانـ یاجالس هـا»ر یمختلف نظ یجهان یر، به لطف نشست هایاخ یدر سال ها

 یبدل شده که اطالع رسان یشرم آور به موضوع یاز مبحثـ یبهداشتـ یـس های، موضـوع سرو«یبهـداشتـ

موضـوع  را به وجـود آورده اسـت. یجالـب توجهـ یهارامون آن صورت گرفته و بحـثیپ یگسترده ا

 ی،  نگـرش هایو طراح یزیل تدارکات، برنامـه ریاز قب یشامل اجزاء گوناگون یبهداشت یس هایسرو

از  یت و... است.  به سبب غفلـت طوالنـیریت، مدی، امنیت اجتماعی، رضای،  رفتار،  بهداشت عمومیفرهنگـ

 یدولت یو سازمان ها یارتج یاز جمله بخش ها یجامعه جهان یعمومـ یبهداشتـ یـس هایموضـوع سرو

آن پاسـخ ها و  یـد بـرایدارد و با یاز به توجه فـورین موضـوع نیـده اند که این باور رسیبه ا یردولتـیو غ

از عالقه ین یجامع موضوع، پاسخگو یجستجو کرد. کتاب حاضر تالش کرده است تا با بررس یـیراه حل هـا

 ن مبحث باشد. یمندان به ا
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 اوتباطر یابان هایخ

 زادهیقلنازیال محمد  ،ینیحس یدرضا حاجیحممترجمان: 

و  یطراح یتورنتو به عنوان راهنما یابانی، برنامه هماهنـگ مبلمـان خ«باطراوت  یهان ابایخ» در کتاب 

 ل آورده شده است. ی، به تفصیابانیمبلمان خ یاست گذاریس

کنندگان، ه از استفادیو رفع ن یی، اجرایظاهر یجنبـه ها یشـده است، به تمـام یدر مجموعـه حاضر سعـ

 یابانیمبلمان خ ییاس، مصالح و جانمای، فرم، مقین برنامه، هماهنگ کردن طراحیپاسخ داده شود. هدف از ا

 یا میمه یرح فوق، فرصتاست. ط یعموم یفضاها ییبایت و زی، امنیدن به دسترسیبه منظور بهبود بخش

، ییو جانما یطراح یبهساز یارها و راهبردهای، معیابانیبرنامه مبلمان خ یبه بازنگر یانتقاد یسازد تا با نگاه

 پرداخته شود. 
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 خدمات است ین تفکرطراحیا

 Marc Stickdorn ,Jacob Scheider: مولفان

 نژاد یمید رحیسع ،ینیحس یدرضا حاجیحم :مترجمان

به عنوان معرف، مرجع و کتاب مطالعاتی با هدف ارایه تفکر طراحی « این است تفکر طراحی خدمات» کتاب 

 قسیم می شود.خدمات نگاشته شده است. این کتاب به سه بخش کلی؛ مقدمات، ابزارها و نمونه ها، ت

در قسمت مقدمات، عالوه بر آن که ایده تفکر طراحی خدمـات و ارتبـاط آن با بازاریابی خدمات به تصویر 

کشیـده می شـود، مدیریـت راهبـردی، مـدیـریـت عمـلیـاتـی و تا اندازه ای زمینه های جدیدی مثل 

ند تکراری طراحی خدمات و روش ها و طراحی اجتماعی نشان داده می شود. در بخش ابزارها، در خصوص رو

ابزارهای آن توضیح داده می شود در فصل پایانی نشان داده می شـود که چگونه مقدمـات، رونـد و ابـزارها 

 نمونه کار جداگانه کنار یکدیگر قرار می گیرند. 4در 

زه به عنوان جز یش شرط بودن انگیدر قالب سه مقاله در خصوص پ« خدمات یتفکر طراح»کتاب  یدر انتها

 شود. یه میخدمات ارا یدر طراح یانسان یرفتارها یاساس
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 سالمندان یبرا استاندارد یشهر یفضاها ساخت یراهنما

 عاشق رضا محمد دیس

 :چکیده

 شوند برخوردار آن از تیمحدود بدون و کسانی بصورت افراد هیتمام که که باشد یم یطیمح یشهر یفضا

 یها کمبود به توجه با افراد نیا که شوند یطراح استاندارد طور به دیبا یشهر مبلمان زین و یشهر امکانات.

 با یشهر یفضاها کتاب نیا در باشند نداشته شهر در تردد و امکانات نیا از استفاده در یمشکل یجسم

 یستهایل چک نیهمچن. است شده یطراح گردد شهر در افراد نیا شیآسا و رفاه باعث که یاستانداردها

 است دهیگرد لحاظ کتاب در یشهر نواقص رفع و یشهر یرادهایا کردن مشخص یبرا

 سالمت یمنیا استانداردکلید واژه: 
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 یشهر یوارنگارید مقاالتمجموعه 

 شهر تهران یباسازیسازمان ز اونت برنامه ریزی و توسعهمع

مجموعـه مقـاالت دیـوارنگـاری شهـری را بایـد مقدمـه ای بر مطالعـات ابتدایی دیوارنگاری تهران در یک 

پژوهشی است که به همت دکتر اصغر  -دهه اخیـر دانست. این مجموعه،  اولین مجموعه منسجم علمی

ی آسیـب شناسی، بایـد ها و نبایدها در کفشچیـان مقـدم عضـو هیئت علمی دانشگـاه تهران، در راستـا

دیوارنگاری شهری  و ارایه راهکارها در این بستر ارائه شده است. مجموعه فوق که شامل مقاالتی از اساتید، 

پژوهشی و علمی ترویجی در  –هنرمندان و محققین است ترکیبی از مقاالت چاپ شده در مجالت علمـی 

 های پژوهشی در این حوزه می باشد. مقاله تألیفی برای تکمیل خالء حوزه هنرهـای تجسمی کشور و تعدادی
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 کیارگونومارگونومی شهری، شهر 

 ینیینا یحسن صادق

از  یاه گـردد که شامـل مجموعـ ین شهروندان محسـوب میمشترک ب یهابه ، از جنیشهر یشهر و فضـا

در شهر و در  یمنیت سالمت و ایـل رعـاین راستـا، به دلیشـود. در ا یم یازها، تقابل و تعـامالت اجتماعـین

 توجه گردد. ی، به صورت تخصصیارگونوم ید به کاربرد مبانی، بایر عناصر شهریمواجهه با سا

ط یو دامنـه عملکـرد آن در ارتبـاط با مح یح ارگونومیشـده است تا ضمـن تشر ین خصـوص سعـیدر ا

در  ی، کاربرد ارگونومیو ارتباط آن با ارگونوم یشهر یمنـیرتبط با شهـر سـالم، ا، اصـول میشهـر یها

 یارگونوم»ر دقیق، بررسی، و در قالب کتاب گر به طویو موارد مشابه د یمناسـب مبلمـان شهـر یطراحـ

 ه گردد.ی، ارایشهر ین حوزه هایکارشناسان و مسئول یجهت بهره بردار« ی، شهر ارگونومیشهر
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 یشهر تیریمد در یفرهنگ یهایتژاسترا

 لیکم یبهرام نظام

 :چکیده

 از یبرخ ابتدا راستا نیا در. است یشهر تیریمد و یزندگ در فرهنگ گاهیجا بر دیتاک مقاله نیا هدف

 یمعرف باشند، سرمشق فرهنگ حوزۀ در تواند یم کشور یخیتار طیشرا به توجه با که یفرهنگ یها یاستراتژ

 و «ینوآور و تیخالق توسعۀ» ؛«یفرهنگ آموزش» ؛«یفرهنگ نقد» مانند؛ ییها یاستراتژ. اند شده یبررس و

 یفرهنگ  برنامه هر تیموفق یبرا که یتیریمد یها یاستراتژ ادامه در. «یفرهنگ یها استیس بودن یفرهنگ»

 ؛«یشناس مخاطب» مانند؛ ییها یستراتژا گرفتن نظر در. شد خواهند یمعرف رسند، یم نظر به یضرور شهر در

 شهر یفرهنگ تیریمد به «خوب یحکمران» و «یشهر یعموم یفضاها تیتقو» ؛«یشهر تیهو تیتقو»

 ،یشنهادیپ یشناس گونه کی در و مقاله یانتها در. برد شیپ را شیها برنامه یکاراتر شکل به تا کند یم کمک

 که است یشهر خوب شهر. اند شده یبند میتقس «شهر بهش» و «بد شهر» ؛«خوب شهر» گروه سه به شهرها

 حفظ زین را خود ژۀیو تیهو و استقالل گر،یهمد با تعامل ضمن آن یخصوص و یعموم ،یدولت یها عرصه

 شبه. است درآورده خود سلطۀ ریز را یخصوص و یعموم حوزۀ دولت؛ آن در که است یشهر بد، شهر. اند کرده

 و دارند غلبه ها آن در ییروستا و یاتیلیا فرهنگ که است یسوم جهان افتهین توسعه یشهرها همان هم شهر

 ،ییشهرها نیچن در. است یرشهریغ آن زمانۀ و روح ،یشهر یظاهر یها شاخص و ها یژگیو یبرخ باوجود

 .است کرده هضم خود درون را گرید حوزۀ دو یعموم حوزۀ

 شهری تیهو ،یشهر تیریمد ،یشهر فرهنگ ،شهروند شهر،کلید واژه: 
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 از مبانی دانش تا نگرش های نوین طراحی شهری با آشنایی

 خشایار کاشانی جو

شناخته شده و درعین حال از ماهیتی پویا  شهرها به عنوان پیچیده ترین پدیده ساخته شده به وسیله انسان ها

و چند وجهی برخوردارند. متناسب با ابعاد گوناگون و متعدد مرتبط با شهرها، دانش هایی نیز که به منظور به 

سامان بخشیدن زندگی شهرنشینی شکل گرفته اند، بسیار متنوع و گسترده بوده و مواردی چون؛ جامعه 

و نقل شهری، روانشناسی محیطی، مدیریت شهری، محیط زیست  شناسی شهری، اقتصاد شهری، حمل

شهری، حقوق شهری، برنامه ریزی شهری و طراحی شهری را شامل می شوند. با توجه به نوپا بودن رشته 

 -طراحی شهری در دنیا و به ویژه در کشورمان، در سالیان اخیر مطالعاتی چند در زمینه شناسایی این دانش

ام شده اما کتاب های تدوین شده در این زمینه عمدتاً برگردان منابع خارجی و دارای حرفه در ایران انج

نگارشـی پیچیـده و بسیـار تئوریـک هستنـد که درک آن ها را برای افراد غیرمتخصص ناممکن می نماید. از 

شهری با بیانی  اینرو  فقدان منابعی که دربرگیرنده مجموعه مباحث، دیدگاه ها و نگرش ها در زمینه طراحی

کاربردی برای تمامی مخاطبان باشند، مشهود است. امری که می تواند هم ناشی از تازگی این رشته و هم 

 ماهیت به ظاهر ساده اما چندوجهی و پیچیده آن باشد. 

کتـاب پیـش رو، کـه حـاصـل درحـدود یـک دهـه تجربه پژوهش، تدریس و فعالیت های حرفه ای نگارنده 

طراحی شهری است، بر مبنای همین ضرورت و در جهت پر کردن خال مورد اشاره تدوین گردیده و  در حوزه

کوشیده است تا با زبانی ساده، زمینه آشنایی کلیه افراد مرتبـط با پروژه های طراحی شهری همچون متولیان 

مندان بخش  امر در سازمان های گوناگون مدیریت شهری به ویژه شهـرداری ها، کارشناسان، حرفه

 خصوصی، عموم مردم و ذینفعان را با مفهوم، جایگاه و ابعاد گوناگون این رشته فراهم نماید. 
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 طرح های پژوهشی
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 طراحی نظام جامع آموزشی رانندگان ناوگان اتوبوسرانی شهر شیراز

 رجبی احمددکتر 

 چکیده:

 مدیریت عمده وظایف از یکی بزرگ، یشهرها در نقل و ملح افزایش و نشینی شهر توسعه به توجه با امروزه

 می شهروندان به آرامش با توام مطلوب، نقل و حمل خدمات ارائه ها، یشهردار مخصوصا و شهرها کالن

 ینیرو با توام یشهر نقل و حمل مناسب ناوگان به دسترسی مستلزم هدف این تحقق .باشد

 کالن 5 از یکی عنوان به شیراز شهر .باشند خود کار در کافی تمهار و دانش یدارا که است کارآمد انسانی

 ضعیف عملکرد کمبود بدلیل اتوبوسرانی نقل و حمل سیستم نقش آن در که شود می محسوب کشور شهر

 و انسانی ینیرو نقش سیستم این خدمات سطح بهبود یبرا .است مشهود بسیار نقل و حمل یروشها سایر

 سازمان رانندگان شغلی مهارت سطح ارتقاء .باشد می اساسی و مهم بسیار اتوبوس رانندگان مخصوصا

 این .است الزامی آموزشی هدفمند و منظم یریز برنامه سیستم یک یاجرا و طراحی مستلزم اتوبوسرانی

 طرف از حمایتی یمشوقها با همراه و مدت بلند رانندگان، روزانه یفعالیتها با تناسب ضمن باید یریز برنامه

 حالت این در .گردند فرآیند این در یهمکار آماده کافی تمایل با مخاطب جامعه که یا بگونه باشد، ریانمج

 و یابد افزایش بلندمدت در شیراز شهر عمومی نقل و حمل ناوگان کیفی سطح که داشت انتظار توان می

 و حمل رانندگان فعالیت یتاهم به توجه با راستا این در .گردد شهروندان جابجایی در یبهتر خدمات منشاء

 شهروندان رفتار بر اجتماعی و فرهنگی نظر از قشر این که یتاثیر و مسافران جابجایی در عمومی نقل

 مهم بسیار یشهردار یبرا بخش این دانش و کیفی توان افزایش در آموزش موضوع به توجه داشت، خواهند

 .بود خواهد یضرور آموزشی مناسب سیستم کی طراحی هدف این به یابی دست یبرا .باشد می اساسی و

 سایر تجارب بررسی و موجود وضعیت شناسی آسیب با است شده سعی مطالعه این در منظور این یبرا

 سازمان رانندگان آموزشی سیستم یهدفمند جهت مناسبی نظام کشور، یشهرها کالن همچنین و سازمانها

 ثانیا و بوده بلندمدت در هدفمند یریز برنامه یدارا اوال وزشهاآم این که یبطور .شود ارائه شیراز اتوبوسرانی

 .شوند طراحی هدف، جامعه خدمات کیفی سطح یارتقا یراستا در

 آموزشی یها دوره باکارآیی تجربه یمتغیرها بین اوال که داد نشان موجود وضعیت بررسی از حاصل نتایج

 تجربه سطوح تمامی یبرا شده برگزار یها دوره کارآیی دیگر عبارتی به .ندارد وجود یمعنادار چندان ارتباط

 بین که داد نشان نیز رگرسیون چندگانه تحلیل از حاصل نتایج اینکه ن ضم . است بوده یکسان تحصیالت و



244  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 وجود مثبتی و مستقیم شده رابطه برگزار آموزشی یها دوره کارآیی وابسته متغیر با تجربه مستقل متغیر

 جامعه از نیمی به نزدیک تقریبا که بود موضوع این بیانگر نتایج کلی بطور نیز توصیفی آمار نظر از .ندارد

 ها دوره این یبرگزار از و اندنداشته کافی رضایت شده برگزار آموزشی یها دوره از بررسی مورد یآمار

  .اندنکرده کسب را الزم مهارت

 مطالعات و موجود یآموزشها شناسی آسیب از حاصل نتایج به توجه با مطالعه، این در منظور این یبرا

 شامل پیشرفته و متوسطه مقدماتی، سطح سه در اتوبوس رانندگان یبرا آموزشی جامع سیستم تطبیقی،

 تعداد استاندارد اجرا، شرایط اجرا، روش دوره، یمحتوا و سرفصل دوره، طراحی از هدف دوره، عنوان

 و متوسطه مقدماتی، سطح سه در آموزشی دوره یاجرا منابع و جراا زمان ارزشیابی، مدرس، شرایط فراگیران،

 نیز، شده گرفته فرا یآموزشها سطوح حسب بر رانندگان ارتقاء یالگو اساس این بر و ارائه و طراحی پیشرفته

 .شد مشخص

 یفیسطح ک ارتقا یراستا در و شده ارائه یآموزشها یهدفمند جهت یریز برنامه و موضوع اهمیت به توجه با

 یاجرا .استشده یریز برنامه اجرا، جهت سطح سه در شده سنجی نیاز یآموزشها اتوبوس، رانندگان دانش

 یآموزشها بدو ورود در رانندگان از کدام هر که یبطور است. مراتبی سلسله بصورت آموزشی سطوح این

 .شد خواهند یحل بعدمرا به ورود به موفق الزم امتیازات کسب صورت در سپس و گذرانده را مقدماتی
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 احداث سرای محله مینای جنوبی ارزیابی تاثیرات اجتماعی

 موسسه فرهنگی جهان کتاب

 منطقه چهارده یو توسعه شهر یزیمعاونت برنامه ر

 :چکیده

 یا ژهیو تیخانواده و شهر اهم نیب یبه عنوان رکن ایو مهم هر شهر  یاصل یاز اجزا یکیمحالت به عنوان 

حرکت  یشهر تیریمشارکت شهروندان در مد شیکه به سمت افزا دینما یتالش م یمحور  دارند. محله

 یانداز . هدف از راهودخصوص فراهم ش نیالزم در ا یها راستا ضرورت دارد تا بستر نیکه البته در ا دینما

محله  یها یریگ میتصم یواگذار تیخودشان و در نها مربوط بهمشارکت شهروندان در امور  زیمحله ن یسراها

 نیا 2 هیدر ناح یمحله ا یتهران در نظر دارد سرا 72منطقه  یراستا شهردار نیخود آنهاست. در هم به

پروژه  نیا یاجتماع راتیتاث یابیپژوهش به ارز نیکه در ا .دیاحداث نما یجنوب ینایمنطقه و در محله م

 ییاطالعات از روش ها یبرآورد جهت گرد آور نیمناسب در ا جیبه نتا یابیدست ی. براپرداخته شده است

به  شیمایو پ یمدل مفهوم یطراح ،ای و کتابخانه یمشاهده، مطالعات اسناد ق،یعم یها چون مصاحبه

 ین کمبودهایتر نشان داد مهم قیتحق جیاطالعات استفاده شد. نتا یورگردآ یپرسشنامه  برا لیصورت تکم

 رییچون تغ یموارد راتیتاث نیا نیتر است. در خصوص مهم یو ورزش یفرهنگ ین محله تعداد کم فضاهایا

اوقات فراغت  یساز نهیو به حیفراغت و تفر یدر ساختار فرصت ها رییتغ ،یشغل یدر ساختار فرصت ها

از  یریمحله، جلوگ به یبخش تیمحله، هو ینزد اهال یشهر تیریمثبت از مد یریتصو جادیمحله، ا نیساکن

در  رییها و تغ یاریشورا اراتیاخت شیاجتماع، افزا یها تیمشارکت زنان خانه دار در فعال شیانزوا و افزا

 را نام برد. یمنیو ا یبهداشت یادراکات مردم از شاخص ها

 ، ارزیابی تاثیرات اجتماعی، محله مینای جنوبی، سرای محلهتهران 72کلید واژه: شهرداری منطقه 
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 ی و ارائه الگوی مطلوبشمال ینایسند توسعه محله  م نیوتد

 یانیدکتر آزاده کاو

 شهر تهران یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 تهران یشهردار 41منطقه  یو توسعه شهر یزیمعاونت برنامه ر

 :چکیده

در آن  یشهر یزندگ انیصورت جر نتری قیو عم نتری ساست که ملمو یواحد اجتماع نیمحله کوچکتر

وجود  یمشخص مشترک و یبود و باورها وستهیبه هم پ یتماعجروابط ا ،ی. در محالت سنتابدی یتحقق م

 ی. طی شدم ختهمحله محترم شنا میبود و حر شتریب انشانیو اعتماد م ی شناختندرا م گریداشت و افراد همد

 های جامعه و خرده فرهنگ یفرهنگ مل یایدر در هایی رهیبه صورت جز یشهر های محله ریاخ های دهه

 یبه عنوان عامل مهم در زندگ ای محله از اعتبار یکیو تکنولوژ یاجتماع ،یاسیس راتییدرآمدند و تغ یشهر

 ،یخیو دوره انقطاع تار ونیزاسیمدرن هو با توسع جیبه تدر رسد یکاسته است. به نظر م یو اجتماع یفرد

  .رفته است نیمستقل محالت از ب تیو شخص تیو هو یوستگیانسجام و پ

در  ای ژهیو گاهیجا یمسکون یهامحله  ر،یاخ یها در سال یدر توسعه شهر راتییدنبال بوجود آمدن تغ به

امروزه مورد  یشهر تیریدر قالب مد یمحله ا اند. کاربرد مفهوم توسعه واحدهای شهرها داشته یریشکل گ

 طیرا شناخت، شرا شهرهاابعاد مختلف  توان یاساس م نیقرار گرفته است. بر ا یشهر زانیتوجه برنامه ر

 های انتظارات و دغدغه ها ازینمود، با ن یابها را خصلت ینآ یخیتار ،یو مختصات ساختار یموجود را بررس

حل  یرا برا ییها راه یو تجرب یآشنا شد و با  اتکا به دانش نظر یشهر رانیشهروندان، صاحب نظران و مد

شهرها به کار  ها را در توسعهو الزامات و مالحظات آن افتی تندها مواجه هسکه شهر و شهروندان با آن یمسائل

 .گرفت

شده و  یتلق تیحائز اهم اریبس یتوجه به مفهوم محله و محله محور زیشهر تهران ن دیطرح جامع جد در

و رونق  یشهر یزندگ انیجر تینقش را در تقو نیشتریب یتواندمحالت م اجتماعی –یتوجه به ساختار کالبد

وسعه منحصر به فرد با برنامه و سند ت نیتدو ،یتحقق توسعه محله ا یداشته باشد. در راستا یمدن اتیح

طرح سند توسعه  نیاساس، در ا نیباشد. بر ا یم یضرور یهر محله امر اتیها و خصوص یژگیتوجه به و

 .شده است نیتدو یشمال ینایمحله م
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 ، شهرتهران، شهرداری، محلهکلید واژه: توسعه
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 نیمعلول نقل و حمل رد ینوآور

 زاده یجالل مانی،پیورک یعسگر محمد ،یسنندج مانیپ

 :چکیده

 یم نیمعلول یازهاین و مسائل رد،یگ یم قرار مالحظه مورد که یعوامل از یکی نقل، و حمل یزیر برنامه در

 بهره یفرهنگ ،یدرمان ،یآموزش التیتسه از جامعه، افراد ریسا همانند دارد، حق زین معلول رنف کی رایز. باشد

 یمنزو باعث گروه نیا یها خواسته و ها ازین با آن انطباق عدم و شهر کالبد یفضا بودن نابسامان. شود مند

 فراهم. دینما یم اردو کشور به یمیعظ یاقتصاد و یاجتماع یها خسارت بلندمدت در که شود یم آنها شدن

 بلکه ،یتوانبخش انیمرب و نیمسئول تنها نه که است یلیمسا جمله از نیمعلول آمد و رفت لیوسا آوردن

 اجیاحت یمعرف ضمن مقاله نیا در لذا. باشند داشته نظر در را آن دیبا زین قانونگذاران یحت و یشهر نیمسئول

  یاتوبوسران و تهران یشهردار توسط گرفته صورت داماتاق به آنها، ییجابجا مشکالت و نیمعلول خاص یها

 بهبود جهت در ییاجرا یها طرح نیهمچن و است شده پرداخته شهر در نیمعلول ونقل حمل وضع بهبود یبرا

 .است دهیگرد ارائه یشهر نقل و حمل خصوص در نیمعلول یزندگ یکم و یفیک سطح

 ،نیمعلول ،یزیر برنامه ،یعموم نقل و حملکلید واژه: 
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توسعه  یو ارائه برنامه راهبرد یو جانبازات در سطح معابر شهر نیمشکالت تردد معلول یبررس

 در سطح معابر یحمل و نقل عموم

 7: منطقهیمطالعه مورد

 فاطمه قاسم پور ملکی

 :چکیده

درصد کشورهای جهان و از جمله ایران دچار یکی از انواع معلولیت  75تا  4براساس روایت های موجود بین 

هزار نفر به معلوالن کشور  75های جسمی یا ذهنی هستند. به گفته یک مقام سازمان بهزیستی ساالنه هم 

معلوالن ایرانی افزوده می شود. این نفر به آمار  744اضافه می شود. بر اساس این ارقام می توان گف روزانه 

رقم شامل معلوالن نوزاد مادرزادی و نیز افرادی است که در اثر حوادث یا بیماری ها دچار معلولیت می شوند. 

های عادی زندگی فردی یا اجتماعی  در یک تعریف، معلولیت به ناتوانایی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت

یا اکتسابی در قوای جسمانی یا روانی اطالق می شود. طبق تعریف سازمان  به علت وجود نقص مادرزادی

ر این سازمان، ظجهانی بهداشت، معلولیت ایجاد اختالل در رابطه با بین فرد و محیط دانسته شده است. از ن

 درصد افراد هر جامعه ای را 75ترین اقلیت جهان محسوب می شوند، زیرا به طور میانگین  معلولین بزرگ

 معلولین تشکیل می دهند.

به طور کلی می توان معلولیت ها را به دو نوع جسمی و ذهنی طبقه بندی کرد، که هر کدام موارد دیگری را 

درصد معلوالن جهان در کشورهای جهان سوم و کمتر توسعه یافته  45شامل می شوند. گفته می شود، حدود 

علولیت یکی از حوزه هایی است که درباره آن اختالف نظر و یا در حال توسعه زندگی می کنند. در ایران، م

تعداد  7444زیادی وجود دارد و آمار دقیقی از تعداد افراد معلول در دست نیست. بر اساس سرشماری سال 

 7445555کسانی که در ایران به دلیل نارسایی های ذهنی، جسمی و حسی، معلول به شمار می روند حدود 

مار اما از سوی نهادهای متولی معلوالن در همان زمان هم مورد تایید نبود. هم اکنون به نفر بوده اند. این آ

 میلیون نفر در کشور دچار دچار معلولیت های جدی هستند. 4طور رسمی می توان گفت که 

در این مقاله جهت بررسی معضالت و مشکالت تردد ناتوانان جسمی و حرکتی و ارائه راهکار سازنده سعی در 

تعداد محدودی از به مع آوری آمار و اطالعات معلولین در سطح منطقه یک، آنالیز داده ها، توزیع بروشورها ج

م و سپس بررسی کلیه آمار جمع آوری شده و در نتیجه جمع آوری نواقص و کاستی رمعلولین و جانبازان محت
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ار سازنده از طریق بررسی ضوابط ئه راهکاهای موجود در سطح شهر از دیدگاه قشر کم توان و در نتیجه ار

 موجود ارائه شده است.  
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حفار و عدم  یشرکت ها یو ارائه راهکار در خصوص برنامه زمانبند یزیمطالعه، برنامه ر

 3منطقه  3 هیو روکش آسفالت معابر در ناح یروساز ادهیپ اتیها با عمل یتداخل حفار

 تهران یشهردار

 یاریکرامت اله ز

 :چکیده

در بیان اهمیت و ضرورت تهیه این پروژه به این نکته بایستی اشاره کرد که امروزه دستیابی به منابع مالی و 

پایداری در این امر، از دغدغه های اصلی ساختار مدیریت شهری هر شهر محسوب می شود. در این بین 

مدیریت شهری از  دن هزینه های جاری در عرصهدستیابی به برنامه های راهبردی در راستای به حداقل رسان

نکات حائز اهمیت است. ارائه برنامه زمانبندی در حفاری و بهسازی مسیرهای تردد عابرین و سواره روها از 

کند. حال جمله مواردی است که هزینه های بسیاری را بر بدنه سازمان های مدیریت شهری تحمیل می

ردن مشکالت موجود در این مقوله یکی از مولفه های قابل تامل در عرصه برنامه ریزی در راستای برطرف ک

ریزی شهرها محسوب می شود. دستیابی به صرفه های اقتصادی با ارائه برنامه زمانبندی مناسب و برنامه

راهکارهای رسیدن به این گزینه گواه اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع می باشد. در کنار بحث های 

شده، تامین امنیت و رفاه حال شهروندان به واسطه برنامه ریزی در راستای بهسازی معابر شهری و ذکر 

آید از دیگر ضرورت های مشکالتی که به دلیل عدم مالحظات الزم در این زمینه برای شهروندان بوجود می

 شود.پرداختن به این مسئله به عنوان یک نیاز شهروندی و مدیریتی محسوب می

ین اساس در مرحله اول به عنوان مطالعات و به عنوان مرحله شناخت اصول پایه پروژه، سعی در بررسی بر ا

مبانی نظری، فنی و تجربی کار شده و پاسخ به سه سوال اساسی مد نظر قرار گرفته است. ابتدا اینکه چیستی 

ه دوم اینکه چرا این پروژه پروژه و اینکه چه چیز به عنوان هدف آن تعریف می شود مطرح شده است. مسئل

مورد نظر قرار گرفته و ضرورت پروژه تعریف شود و در مورد آخر، چگونگی فرآیند مطالعات و نحوه استفاده از 

روش های مطالعاتی مورد نظر قرار گرفته است. در مرحله دوم شناخت مقدماتی و تفصیلی بستر مطالعاتی 

ری تهران صورت گرفته است. در بخش دوم از مرحله دوم به شهردا 4و ناحیه  4یعنی شهر تهران، منطقه 

به همراه فرآیند تصمیم گیری و  4شهرداری منطقه  4بررسی ویژگی ها، ساختار و وضعیت شبکه معابر ناحیه 

ارتباطات بین بخشی در مقوله حفاری های صورت گرفته در سطح معابر این محدوده شده است. در مرحله 

ی از برنامه های عملیاتی پروژه، به مشکل یابی و ارائه بیانیه هدف در بخش های سوم با ارئه جمع بند
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موضوعی پروژه پرداخته شده است. در این مرحله سعی بر این شده است با شناسایی نقاط ضعف، قوت، 

فرصت و تهدید پیش روی بخش های مختلف، به راهکارهای مناسب در راستای پاسخ به مشکالت مربوطه 

ایت به دستورالعمل مناسب در این بخش دست پیدا کینم. در نهایت در مرحله چهارم به جمع بندی و و در نه

 ارائه کاربست پروژه پرداخته می شود.
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 1نطقه م یشهردار ینورپرداز جامع برنامه جادیا و یساز مستند

 پارس مشاور پاندا شرکت -1 منطقه یشهردار

 :چکیده

 ینیبازآفر یبرا باشد، یم هنر و یفناور و علم از یا زهیآم که یشهر یفضاها ینورپرداز دانش از یریگ بهره

 یسرزندگ و یمدن اتیح تیتقو و شهر یفراغت و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد کارآمد توسعه ،یشهر تیهو

 به شب در را ساختمان ینما و مایس توان یم ینورپرداز با. است انکار قابل ریغ یضرورت شهر، شبانه

 به توان یم حالت نیا در. کرد متنوع و جذاب را یشهر یاندازها چشم و درآورد یگوناگون یها رنگ

 سازمان یا برنامه و طرح با و داشت توجه یشهر یمایس سازنده عناصر عنوان به ها ساختمان از یا مجموعه

 آن دنبال به گزارش نیا در آنچه. پرداخت شهر از یبخش یمایس ای یشهر یمایس تیفیک توسعه به افتهی

 دنیرس یبرا و است یشهر یفضاها در ییروشنا و ینورپرداز به ازین مفهوم از یدرست و حیصح درک میهست

 نظر از و کارا معقول، دیبا آنها نصب نحوه و شب در ها چراغ ییروشنا زانیم اصوالً که است مهم نیا به

 و حفظ شانیبرا که باشند یا پرستاره یها شب دار راثیم یآت یها نسل میخواه یم ما. باشد رفهص به یاقتصاد

 افتی زین دوردست یروستاها در یحت گرید تاکنون ستمیب قرن اواسط از که یزیچ. میا کرده حراست

 سال ها ونیلیم یحت و هزاران صدها، که را یستارگان نور شهرمان یها چراغ نور نکهیا یبرا هم آن شود، ینم

 به اول فاز در طرح نیا در منظور نیهم به. رندیگ یم ما از یرحم یب با برسد، ما دگانید به تا اند کرده سفر

 نور یمعمار و ینورپرداز دگاهید از منطقه لیتحل با فازدوم در م،یا پرداخته ینورپرداز قیتحق نهیشیپ حیتشر

 .میا پرداخته شنهاداتیپ و ها راهکار ارائه به سوم فاز در م،یپرداخت

 یشهر یانرژ -نور جامع برنامه -ینورپردازکلید واژه: 



244  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 رنگ  یدانش مهندس

 سازمان زیباسازی شهر تهران

 ریرکبیام یدانشگاه صنعت مریمشاور: پژوهشکده رنگ و پل

 ن جلدیپردازد. در ا یه در خصوص رنگ میم اولیمفاه یرنگ  به بررس یجلد نخسـت کتاب دانش مهندس

ن یشده  است. همچن یز بررسین یرنگـ یپوشش ها یها یژگـیو و اجزای تشکیـل دهنده رنگ و خـواص

 ین هایر رزیـک و سای، فنولیکونـیلیاستـر، س ید، پلیک، آلکیلی، آکریاپوکس ین هایبا رز یانواع پوشش ها

اعمـال پوشش با قلم  یانـواع روش هـا یز مورد مطالعه قرار گرفتـه است. بررسیمورد استفاده در رنگ ها ن

 باشد.  یاز کتاب م یگرید ینگ  بخشیو الکتروکوت ی، بارشی، رنگ پاشی، غوطه وریمو، غلطـک دستـ

ها، انـواع بر پوشـش  یـط جوینده و شرایر مواد آالیتاث یرنگ ضمن بررس یب دانش مهندسدر جلد دوم کتا

سـازی پیش از رنگ آماده هایی از کتاب به ز مطالعه شده است. فصل یو عوامل موثر بر آن نخوردگـی 

 ره یر و غیق، نوشتار ناپذینست، ضد حریلوم ین مانند پوشش هاینو یـن پوشـش هایو همچن آمیـزی

 .اختصاص داده شده است

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

ل  کنش و کنش گران شهری
ص

ف
جم

پن
 

 

 شامل:

 مدیریت شهری -

 دولت محلی شهری -

 شورا و شهرداری ها -

 



245  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 مقاالت



  247 یکنش و کنش گران شهر

 رانیا در جامع یشهر تیریمد به یابی دست یبرا ییها گام

 یلیجل یمصطف دیس ،کامروا یعل محمد دیس دکتر

 :چکیده

 به است آن بر یسع و است یشهر تیریمد با مرتبط یاساس سواالت از یکی به ییپاسخگو یپ در مقاله نیا

 ،"بود؟ خواهد چگونه رانیا در ایپو و جامع یشهر تیریمد به یابی دست ی وهیش و ها ضرورت" که سوال نیا

 یشهر تیریمد به یابی دست یبرا ییها گام نیتدو ،مقاله نیا نگارش از هدف  جهینت در شود، داده پاسخ

 تیریمد موجود تیوضع لیتحل و یبررس به مقاله نیا اول بخش. باشد یم رانیا در شهروندان بر یمتک جامع

 در شهر یاسالم یشورا و ها یشهردار. 7: است شرح نیبد آن جینتا که است پرداخته هیزاو سه از یشهر

 ها، یشهردار واقع در. شهر یتیریمد ینهادها نه و هستند شهر ی  اداره در دولت کارگزار ینهادها حاضر حال

 در کامل طور به باًیتقر یشهر تیریمد اراتیاخت و شوند یم محسوب دولت ی مجموعه ریز یکنون وضع در

 یگافتی بلوغ هینظر طرح با. 4 است؛ مواجه تیمشروع بحران با یشهر تیریمد نیبنابرا است، شده جمع دولت

 در را ها یشهردار ها، یشهردار متعدد فیوظا داشتن اریاخت در با دولت که گردد یم مشخص آن عدم و

 دگاهید. 4 است؛ مانده یباق یافتگین بلوغ تیوضع در زین دولت لیدل نیهم به است، داشته نگه یافتگین بلوغ

 یم که است «دولت» در «هرش» ادغام دگاهید تاکنون تیمشروط از پس رانیا در یشهر تیریمد بر مسلط

 یها افتهی و شده مطرح ابعاد به توجه با.   گردد فیتعر باز شهروند و شهر دولت، یقطب سه مدل با یستبای

 نیتدو رانیا در شهروندان بر یمتک جامع یشهر تیریمد به یابی دست یبرا ییها گام است شده یسع قیتحق

 ینیگزیجا. 4 یشهر تیریمد در اریاخت و فهیوظ نیب تعادل یاربرقر ضرورت. 7: از عبارتند ها گام نیا. گردد

 شهروند، اراتیاخت از مانع و جامع فیتعر. 4 جامع یشهر تیریمد -شهروند به شهروند -دولت ی رابطه

 زیتما و رانیا در یشهر تیریمد  ساختار الزامات نییتع. 2 یشهر تیریمد در دولت و شهر یشورا ،یشهردار

 .فرازمند و ترازمند ازمند،ین یشهرها در یتیریمد یها مدل انیم

 نیمد ینهادها یافتگی بلوغ ،اریاخت و فهیوظ نیب تعادل: کلید واژه: 
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 تدوین دیدگاه های شهرداران شهر تهران )از کرباسچی تا قالیباف(

 فتاح آقازاده، ، میرزا عبدالرسول فالح زادهمحسن مردعلی

 چکیده:

در این پژوهش دیدگاه های شهرداران تهران آقایان کرباسچی، الویری، ملک مدنی، احمدی نژاد و قالیباف از 

فه است. به منظور بررسی دیدگاه های شهرداران کلیه سخنان آنها مورد بررسی قرار گر 7444تا  7444سال 

که در روزنامه همشهری موجود بوده مورد بررسی قرار گرفته است و در برخی موراد از آرشیو موسسه پیام رسا 

اجتماعی،  -معاونت که شامل معاونت های فرهنگی 4نیز بهره گرفته شده است. دستگاه های شهرداران در 

عمران، خدمات شهری و  –برنامه ریزی، حمل و نقل و ترافیک، شهرسازی و معماری، فنی  – هماهنگی

اداری تقسیم بندی گردیده است. عالوه بر معاونت های هفت گانه شهرداری تهران بسیاری از دیدگاه  –مالی 

ارایه شده های شهرداران شهر تهران با موضوعاتی کالن تر از وظایف بخش بندی شده ساختار شهردرای 

است. موضوعاتی چون ارزش های بنیادین، رویکردهای مدیریتی، موضوعات نهادی و ... از جمله موضوعاتی 

هستند که به دلیل سطح باالتر خود نسبت به موضوعات وظیفه ای در این تحقیق به عنوان موضوع مدیریت 

تحقیق و تقسیم بندی کردن دیدگاه کالن دسته بندی شده اند. در گام بعد برای شناسایی زیر مقوله های 

 خرد و رسیدن به دیدگاه های کالن از روش خوشه بندی استفاده گردیده است.

سپس تعداد دیدگاه ها در هر مقوله )معاونت های شهرداری و مدیریت کالن( شمارش گردید و برای هر یک 

تری داده اند و در هر معاونت نیز از شهرداران مشخص گردید که به کدامیک از معاونت هفت گانه اولویت بیش

تاکید بر »اجتماعی  –چه مسائلی برای آنها از اهمیت باالتری برخوردار بوده است و در معاونت فرهنگی 

 بیشتر مورد تاکید بوده است.« حضور و مشارکت مردم در اداره امور شهر تهران

 .، حوزه های ماموریتی هشت گانه ، دیدگاه ، تهران، شهردارواژگان کلیدی: شهرداری تهران
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 71مطالعه مقایسه ای عوامل اجتماعی موثر بر توفیق یا عدم توفیق شورایاران محالت منطقه 

 تهران

 صدیقه محمدبیگی

 41منطقه  یسعه شهرو تو یزیمعاونت برنامه ر

 چکیده:

این مطالعه باهدف بررسی عملکرد شورایاران از دیدگاه شهروندان و تعیین میزان توفیق یا عدم توفیق آنها در 

رسیدن به اهداف و برنامه ها با استفاده از نظریه های مربوط به سرمایه اجتماعی و طبقه اجتماعی پرداخته 

 قرار می گیرد و کاربردی تحقیقات قلمرو نوع در نظر از و یکم مطالعه، نظر روش از حاضر است. پژوهش

عبارت است از ن پژوهش یا یجامعه آماراست.  شده استفاده پرسشنامه ابزار از جمع آوری داده ها برای

به نفر محاس  444وحجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران  74شهروندان محدوده شهرداری منطقه 

برای تعیین محالت استفاده شده است. از مجموع  یچندمرحله ا یخوشه ا یرینمونه گ روش از گردیده و

مقایسه عوامل موثر بر موفقیت شورایاران در آزمونهای آماری مشخص شد نقش سرمایه اجتماعی به عنوان 

تیب اعتماد اجتماعی، انسجام عامل اجتماعی بیشترین تاثیر را در موفقیت شورایاران دارد. بعد از آن به تر

اجتماعی، مشارکت اجتماعی و در نهایت طبقه اجتماعی در توفیق شورایارن موثر بوده است. بنابراین سرمایه 

 جتماعی موثرترین و طبقه اجتماعی کم تاثیرترین عامل اجتماعی در توفیق یا عدم توفیق شورایاران می باشد. 

 ، طبقه اجتماعی، سرمایه اجتماعی، موفقیت: شورایارانکلید واژه
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 رانیا در یشهر تیریمد یها چالش و محورها یبررس

 آر سپهر رضا ریام ،راد یمیکر حسن ریام ،یبوکان دیرش

 :چکیده

 کی عنوان به جامعه در آمده بوجود مشکالت و معضالت حل در نینو کردیرو کی بعنوان یشهر تیریمد

  مشکالت و ینیشهرنش گسترش با امروزه. دینما یم نقش یفایا یشهر یزندگ عرصه در یمحل حکومت

 شهروندان یزندگ یساز بهبنه یبرا د،سودمن یراهبردها به جانبه همه توجه ضرورت شیپ از شیب آن، خاص

 اداره میعظ تیمسئول که یشهر تیریمد از عنصر کی بعنوان شهر یشوراها. ردیگ یم قرار توجه مورد

 نیا. است گذاشته یشهر یزندگ عرصه به پا که است یصباح چند دارد عهده بر یمحل سطح در را شهرها

 یط دهد قرار یبررس مورد را رانیا در یشهر یشوراها یها چالش و محورها که دارد نظر در قیتحق

 انجام در شوراها نیا  امروز  به تا مشروطه زمان از شوراها لیتشک روند نهیزم در گرفته صورت مطالعات

 یروزیپ لیاوا همان از یاسالم یشوراها که چند هر. اند بوده رو روبه یمعضالت و مشکالت با محوله فیوظا

 وجود جامعه در که یمشکالت و یتیامن مسائل خاطر به یول است گرفته قرار توجه مورد یاسالم انقالب

 و یاسیس نظام واقع در. شوند لیتشک شوارها و شده یعمل آنها به مربوط نیقوان جامعه در نتوانستند داشت

 از یمختلف یها گونه بر مشروطه یاساس قانون بیتصو و تیمشروط جنبش از شیپ تا رانیا یادار

 از دیبا را رانیا یاسیس ،یاجتماع یها حوزه در یشکل و یساخت تحوالت  آغاز است بوده  یمبتن ییتمرکزگرا

 وارد یزیست تمرکز تفکر که بود زمان نیا از و گرفت نظر در از پس یدادهایرو و یخواه مشروطه جنبش

 یواحدها به قاللاست و یسامان خود تیصالح از یزانیم یاعطا مساله پس آن از کهیبطور شد نینو مرحله

 .است بوده مطرح یاجتماع و یاسیس ،یعلم یها عرصه در همواره نامتمرکز ییایجغراف

 ییتمرکزگرا عدم ،ییتمرکزگرا ،شوراها ،یشهر تیریمدکلید واژه: 
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 (تهران کالنشهر) ران؛یا در تختیپا از ییتمرکززدا یراهکارها یبررس

 ینیحس مسعود

 :چکیده

 مشکالت ،یصنعت توسعه مراحل با آن یهماهنگ عدم و ینیشهرنش عیسر رشد توسعه، حال در یکشورها در

 از یمیعظ بخش تمرکز شتابان، رشد نیچن ندیبرآ. است آورده بوجود کشورها نیا یشهر نظام در یدیجد

 یابتدا در ز،ین تهران کالنشهر. است یشهر نظام کشورها نیا یاصل شهر دو ای کی در یشهر تیجمع

 -یادار و یاقتصاد امور حد از شیب تمرکز اثر در بعدها. بود کوچک یشهر مرکز، و تختیپا عنوان به انتخاب

 لیقب از یاشکاالت ،یعموم یآمادگ عدم و عیسر رشد ی جهینت در و شد یبزرگ مادرشهر به لیتبد ،یاسیس

 رقابلیغ یامدهایپ ،یاجتماع های یناهنجار رشد ن،یسنگ کیتراف ها، یآلودگ انواع خدمات، یینارسا ازدحام،

 یبرا ادیز یها مزاحمت بر عالوه نکیا که آمد شیپ آن یبرا... و( زلزله مانند) یعیطب مخاطرات کنترل

 احساس و امر نیا مشاهده. است شده یدولت دماتخ گونه هر انجام در یمشکالت جادیا موجب ساکنانش،

 .است شده تهران از ییزدا تمرکز فکر شیدایپ جادیا باعث تهران، یبحران حالت

 ییزدا تمرکز ،ییگرا تمرکزکلید واژه: 
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 تهران یدارشهر یشهر خدمات رانیمد فیوظا از شهروندان یوآگاه شناخت زانیم یبررس

 2 منطقه: یمورد نمونه

 نید روزیف، جاغرق یسجاد عبداهلل دیس، یخان دهید محمد

 :چکیده

 حقوق بر عالوه م مرد  ردیگیم نظر در آنها یبرا جامعه که یحق به شانیا دنیرس موجب  شهروندان یآگاه

 ق،بهیتحق نیا در. خوردارند بر زین یاعتبار حقوق از.  است شده اشاره آنها به یاریبس قاتیتحق در که یذات

 پرداخته هایشهردار یشهر خدمات یها تیمامور و ها تیمسئول از  شهروندان یآگاه و شناخت یبررس

 خدمات رانیمد ییپاسخگو و آنها مشارکت با شهروندان شناخت و یآگاه زانیم  نیب ارتباط یبررس  شودیم

  شهروندان منظور نیبد است شده پرداخته 7444 و 744 سامانه با آنها تماس و فعال یشهروند و یشهر

 442 تعداد  کوکران فرمول به توجه وبا است ه شد گرفته نظر در یآمار جامعه  مثابه به تهران شهر 4 منظقه

 ازین مورد یآمار نمونه نکهیا از نانیاطم و یریگ نمونه یابر قیتحق نیا در  که دیگرد نییتع نمونه نفرحجم

 با پرسشنامه 744 و شد یآور جمع پرسشنامه  744 تعداد که شد پخش پرسشنامه 475 تعداد گردد نیتأم

 بهرهspss  افزار نرم از ها داده لیتحل یبرا و پرسشنامه از. گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد نقص نیکمتر

 کلموگروف آزمون از ها داده بودن نرمال فرض بررس یبرا  و یآمار جامعه نیانگیم آزمون واز  شد گرفته

  شد استفاده ها داده لیتحل در رمنیاسپ و رسونیپ یهمبستگ و کیوناپارامتر کیپارامتر یآزمونها و رنوفیاسم

 ییپاسخگو و  شتریب مشارکت ،موجب شهروندان یآگاه شیافزا که بود آن از یحاک قیتحق یها افتهی

  تهران یشهردار 7444و 744 سامانه با تماس شیافزا و فعال شهروند توسعه و  یشهر خدمات رانیمد

 باالست(  یشهر خمات) بخش نیا در  شهروندان یآگاه سطح که دهدیم نشان جینتا نکهیا ضمن شودیم

 زین را شهروندان یهآگا و شناخت زانیم زین ها بخش گرید در زین  تهران یشهردار شودیم هیتوص یول

 مختلف یبخشها فیوظا و نیقوان راتیتغ به نسبت  یجمع ارتباط لیوسا از استفاده وبا دینما یابیارز

 ،حقوقییگو ،پاسخ فعال ،شهروندیوآگاه شناخت: ها واژه دیکل  ببرد باال را شهروندان ی،آگاه یشهردار

 یشهروند

 یشهروند ،حقوقییگو ،پاسخ فعال شهروند ،یآگاهکلید واژه: 
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 مبنا ییدارا کردیرو با یمحل اجتماع توسعه

 انیعیرف یمجتب ،شیدغمیآ یمحمد فاطمه ،رضازاده هیراض

 :چکیده

 عوامل ،(یمحل اجتماع در ییدارا نیتر مهم عنوان به) یاجتماع هیسرما رابطه لیتحل به مقاله نیا رد

 یم پرداخته( مبنا ییدارا کردیرو ازین شیپ عنوان به) افتهی سازمان مشارکت به لیتما و یکالبد -یاجتماع

 محله در شیمایپ روش اب و دهیگرد استخراج یجهان و یداخل مطالعات از یبررس مورد یها شاخص. شود

 سازمان مشارکت به لیتما ریمس لیتحل و رهیچندمتغ ونیرگرس جینتا. است شده سنجش حسن، امامزاده

 مشارکت، به لیتما بر یاجتماع هیسرما که دهد یم نشان یکالبد -یاجتماع عوامل و یاجتماع هیسرما افته،ی

 با یعموم یفضاها یریپذ حضور و یکالبد امکانات تیفیک سکونت، قدمت یول. دارد ندهیافزا و میمستق ریتاث

 یم کمتر گر،ید عامل سه به نسبت تیمالک تیوضع ریتأث و دارند ندهیافزا ریتأث آن بر یاجتماع هیسرما واسطه

 و است یابزار تیاهم واجد یاجتماع هیسرما شیافزا یبرا یکالبد هیسرما که دهد یم نشان جینتا نیا. باشد

 یساز تیظرف یبرا کپارچهی صورت به یاجتماع و یکالبد یها هیسرما به دیبا یمحل عاجتما توسعه یبرا

 .داشت توجه

 یساز تیظرف ،مبنا ییدارا کردیرو ،یمحل اجتماع توسعهکلید واژه: 
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 یشهر توسعه راهبرد مدل ندیفرآ در توسعه یساز انداز چشم

 سنقر شهر: یمورد نمونه

 یاحمد سجاد ،یفعل محمد ،یپورموسو یدموسیس

 :چکیده

  یاستراتژ یزری برنامه های شاخص تیوضع یبررس پژوهش نیا هدف و یلیتحل -یفیتوص قیتحق روش

 برنامه یاجرا در دیتهد و فرصت قوت، ضعف، نقاط نیتر مهم ییشناسا سنقر، هرش در(  CDS)یشهر توسعه

 یراستا در راهبردها و ها یاستراتژ عمده بندی تیاولو و شهر نیا در (CDS)یشهر توسعه  یاستراتژ یزری

 .است سنقر شهر در(  CDS)یشهر توسعه  یاستراتژ یزری برنامه های شاخص یاجرا ای بهبود

 یعصب شبکه ،سنقر ،CDS ،کیاستراتژ یزیر رنامهبکلید واژه: 
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 دیجد یشهرها یابی تیهو تیوضع سنجش

 هشتگرد دیجد شهر: یمورد مطالعه

 ارباب پارسا

 :چکیده

 تیوضع سنجش به نهیزم نیا در و دهد یم قرار توجه مورد را دیجد یشهرها یابی تیهو ندیفرآ مقاله، نیا

 یمبنا بر مذکور ندیفرآ شده، انجام مطالعات براساس. پردازد یم یمطالعات نمونه عنوان به هشتگرد دیجد شهر

 احساس( 2 و یزیانگ خاطره( 4 ،یاجتماع تعامالت( 4 ،(صیتشخ تیقابل) تشخص و ییخوانا( 7 اریمع چهار

 یها افتهی. است شده ارائه قیتحق ینظر چارچوب در و گرفته قرار نیتدو مورد( یدار شهیر) تعلق و یگوابست

 آن در مردم اسکان و ساز و ساخت آغاز از که هشتگرد دیجد شهر یابی تیهو که دهد یم نشان پژوهش

 تیوضع که است یالح در نیا. دارد قرار متوسط و( بد) فیضع انیم تیوضع در گذرد، یم دهه دو به کینزد

 چهارگانه یارهایمع تیوضع از تفاوت، نیا. باشند یم متفاوت گریکدی با نظر نیا از شهر نیا گانه سه یفازها

 ندیفرآ. شود یم منتج اند، گرفته قرار توجه مورد گانه سه یفازها یابی تیهو لیتحل و سنجش یبرا که فوق

 توجه قیطر از و زمان گذر در تواند یم مفهوم نیا و دهبو فرصت و زمان ازمندین دیجد یشهرها یابی تیهو

 خاطره ،یاجتماع تعامالت تشخص، و ییخوانا شامل یدیکل یارهایمع با رابطه در روشن یانداز چشم به

 نمادها ،یکانون و یمرکز نقاط جادیا. شود محقق ساکنان یمند تیرضا نیچن هم و تعلق و یوابستگ ،یزیانگ

 در مکان حس ارتقاء و تیهو بهبود نهیزم در یاجتماع تعامالت بستر عنوان به خاص یفضاها و ها نشانه و

 و ارتقاء یبرا مهم اریبس یعامل زین یعموم التیتسه و امکانات تدارک. است یضرور دیجد یشهرها طیمح

 .است ندیفرآ نیا عیتسر

 دیجد یهرهاش ،مکان حس ،یابی تیهوکلید واژه: 
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 یشهر تیریمد در مشارکت با تهران 71 منطقه شهروندان یتوانمندساز رابطه یبررس

 یاسد رضا محمود ،کارجگان یعباس داود

 :چکیده

 و شهر تیریمد در مشارکت با هروندانش یتوانمندساز رابطه یبررس پژوهش، نیا انجام از یاصل هدف: هدف

 فعال مشارکت و شتریب یهمکار به آنها بیترغ منظور به شهروندان یتوانمندساز جهت ییسازوکارها ی هیارا

 اجرا یشیمایپ -یفیتوص ی  وهیش به و یکاربرد هدف، لحاظ از پژوهش نیا:  روش.   است شهر تیریمد در

 و آلسوپ" ،(7444) "تزریاسپر" های پژوهش از یریالگوگ با هیاول های داده یگردآور یبرا. است شده

 هیگو 44 شامل پاسخ بسته ی نامه پرسش شکل به سنجش ابزار ،(4554) "وست -پال" و( 4554) "نسونیه

 بوده محتوا ییروا و یصور ییروا نوع از پرسشنامه ییروا. است شده یطراح کرتیل ای نهیگز پنج اسیمق در

 یتوانمندساز های هیگو یبرا آن مقدار که است شده استفاده کرونباخ یآلفا بیضر از ییایپا سنجش یبرا و

 سال 74 یباال شهروندان یتمام پژوهش یآمار ی جامعه. است شده برآورد( 44/5) مشارکت یبرا و( 44/5)

 ایه نمونه انتخاب و نفر 442 مورگان جدول اساس بر نمونه حجم تهران، یشهردار 74 منطقه در ساکن

  هیفرض سه و یاصل ی هیفرض کی پژوهش انجام یبرا. است شده انجام یتصادف ای طبقه ی وهیش به یآمار

 و هیتجز در است؛ شده انجام یاستنباط و یفیتوص ی وهیش دو به ها داده لیتحل و هیتجز و یطراح یفرع

 یکا) استقالل آزمون از ها هیفرض آزمون یبرا و نیانگیم و درصد ،یفراوان های شاخص از یفیتوص لیتحل

.  است شده استفاده( ANOVA و T-test) نیانگیم سهیمقا یها آزمون و رسونیپ یهمبستگ بیضر ،(4

 رابطه شهر تیریمد در مشارکت و شهروندان یتوانمندساز انیم دهد یم نشان یکل جینتا: جینتا و ها افتهی

 یتوانمند زانیم که دهند یم نشان  ها فتهای نیهمچن. دارد وجود=( 474/5R) یقو و مثبت معنادار، ی

 اقدام: گفت توان یم آمده، دست به جینتا به توجه با. است متوسط حد از تر نییپا( 24/4) مشارکت و( 44/4)

 یبرا تالش گونه هر و دارد ضرورت یشهروند مشارکت یارتقا و شهروندان یتوانمندساز جهت در

 .بود خواهد مؤثر شهر، تیریمد در مشارکت سطح یارتقا در شهروندان، یتوانمندساز

 یشهر تیریمد ،شهروندان ،مشارکت ،یتوانمندسازکلید واژه: 
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 محله بر دیتأک با یرانیا -یاسالم شهر در تعلق حس گاهیجا

 یبستان مایس، نیب قتیحق یمهد

 :چکیده

 ساکنان تیهو بر یلیبد یب اثرات بشر، یستیز مجتمع نیتر شرفتهیپ عنوان به آن در موجود روابط و شهر

 شدن یجهان دهیپد و یغرب یها انگاره از دیتقل دچار رانیا در یشهرساز روند معاصر یها سده در. دارد خود

 رانیا مسلمان شهروندان ینیب جهان و فرهنگ با یناسازگار و یخیتار انقطاع رگرفتا ینوع به و دهیگرد

 یباورها با مطابق یسنت محالت ییفضا و یکالبد یسازمانده. است شده ییفضا یامرسازمانده در بخصوص

 به شانیا تعلق حس شیافزا آن امدیپ و فضا با شهروندان ارتباط تیتقو موجب ساکنان یفرهنگ و یمذهب

 نقش یاسالم شهر محالت یسرزندگ و یداریپا در مهم نیا نرویا از. است شده یم شهر آن امدیپ و محله

 یها محله از یاریبس در خرد، اسیمق در و معاصر یشهرساز در کنیل.   است داشته یمؤثر

 کمتر نرویا از و بوده انیرانیا یمذهب و یبوم فرهنگ و یزندگ سبک با ناهمگون ییفضا ی،سازماندهیامروز

 نیا جهینت. شود یم مشاهده آن یعملکرد ساختار و منظر در شدن یاسالم و بودن یاسالم از ینشان

. است یشهر دیجد محالت از یاریبس در یداریپا فیتضع و شهروندان تعلق حس فیتضع یتوجه یب

 ادیازد هلیبوس شهروندان در تعلق حس شیافزا یها نهیزم تیتقو و یشهر محالت موجود وضع یشناس بیآس

 دیا یم حساب به مناسب یراهکار شهروندان مشترک یجمع خاطره جادیا به ژهیو توجه و یاجتماع تعامالت

 موجود یاسالم-یرانیا فرهنگ به متعلق یبوم و یسنت یها محله و یشهرساز در آن قیمصاد بواقع که

 در مؤثر عوامل و گذشته در یاسالم شهر در تعلق حس مفهوم یبازشناس پژوهش نیا از هدف.  باشد یم

 یاجتماع یها تیفعال انجام نحوه نییتب بر مقاله نیا یاصل دیتأک.است یشهر یها محله در مهم نیا تیتقو

 تعلق حس شیافزا در یاساس یعامل عنوان به یمحل یسنت نیادیم در یمذهب یها نییآ یبرگزار جمله از

 جهت ییارهایمع و اصول شامل مقاله نیا جینتا .است گذشته یشهرها به بالتبع و ها محله به شهروندان

 .است محله به شهروندان تعلق حس زانیم ارتقا یراستا در انینیشیپ اتیتجرب از مؤثر استفاده

 ا یاسالم شهر ،یمحل نیادیم ،یمذهب یها نییآ ،تعلق حسکلید واژه: 
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 رانیا اقتصاد در یاسالم یشورا و ها یشهردار بخش  گاهیجا و نقش نییتع و یبررس

 یپاشاک یجواد کوروش

 :چکیده

 جینتا براساس. است داشته ندهیفزا رشد ینینش شهر تیجمع,  رانیا یشهرها توسعه و باگسترش امروزه

  درصد 2/47 زانیم به 7444 سال در رانیا ینینش شهر تیجمع  که دهد یم ننشا,  کشور یرسم یآمارها

 کشور تختیپا در الخصوص شهرها کالن در زانیم نیا.  است دهیرس درصد 2/47  به 7445 سال در و بوده

 یم دارا را کشور کل تیجمع درصد 4/74 تهران استان. باشد یم درصد 4/44 زانیم به تهران استان یعنی

 به کنند یم مهاجرت تهران شهر به کار و کسب تیفعال یبرا روزانه زین شناور تیجمع,  نیا بر عالوه. باشد

,  یبهداشت,  یعموم خدمات,  ارتباطات و نقل و حمل,  یکیتراف معضالت حل. شود یم افزوده فوق تیجمع

 ارائه درجهت یمحل تدول که ینقش. باشد یم هایشهردار برعهده یتیامن و ییامورقضا یحت و یامورفرهنگ

  مقاله نیا در.  است یمرکز دولت از فراتر دینما یم فادیا یشهر عمران و توسعه,  یعموم خدمات و کاالها

 و هایشهردار توسط یگذار هیسرما و افزوده ارزش یاقتصاد شاخص یمل یحسابها ستمیس یالگو براساس

 زانیم به دولت افزوده ارزش درصد 4/4 از هدد یم نشان شاخص  نیا و است شده برآورد  یاسالم یشوراها

 ارزش سهم نیهمچن.  باشد یم کشور یداخل ناخالص دیتول  در یمحل دولت سهم  به مربوط آن درصد 7

 .باشد یم دولت کل از  درصد 72/24 یمحل دولت افزوده

  ها یشهردار ، یداخل ناخالص دیتول ،ودافز ارزشکلید واژه: 
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 پروژه تیریمد کردیرو

 یحسام ریام

 :چکیده

 لیتکم ندیفرا در کیاستراتژ نگرش کی اساس بر که کند یم یمعرف را پروژه تیریمد کردیرو کی مقاله نیا

 در دیبا پروژه اهداف یرو توجه که ستا یمعن نیا به کیاستراتژ نگرش لیقب نیا. است شده متمرکز پروژه

 نیا.باشد یم یمهندس ستمیس یطراح در یتابع یساز هیشب کردیرو.باشد داشته ادامه پروژه انجام دوره طول

 یمعرف به تواند یم که شنهادیپ نیا با را پروژه لیتکم ندیفرآ از ییجاها در یساز هیشب یمجزا عیوقا مقاله

 در یساز هیشب نمونه چهار. است داده انجامد،ارائهیب مرسوم پروژه دانیم تیریمد مورد در دیجد یها نگرش

 اتیعمل و عملکرد به کیاستراتژ روش کی در تیریمد تمرکز چگونه که است شده ارائه حالت نیا عیتوز

 طول در را یساز هیشب یکردهایرو نگونهیا کاربرد درک ها نمونه نیا.  است شده معطوف پروژه محصول

 است ساخته سریم پروژه لیتکم ندیآفر دوره

 یساز هیشب پروژه تیریمدکلید واژه: 
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 با متناسب یشهر درون یلیر سامانه به یشهر رانیمد نگرش رییدرتغ رسانه نقش یبررس

 یشناخت تیجمع راتییتغ

 نورد بابک راه

 :چکیده

 و حمل ستمیس کی بدون یشهر چیه گرید امروزه.است مدرن و کارا جوامع اساس یزهااین از یکی ییجابجا

 ونقل حمل جامعه یبرا ییجابجا یقیحق ارزش گرفتن نظر در با.باشد داشته ییکارا تواند ینم یعموم نقل

 حمل.شهرهاست در جامعه اقشار یتمام یبرا ییجابجا روش نیتر صرفه با یواضح "کامال شکل به یعموم

 را شهروندان موثر عملکرد و یاقتصاد یها تیفعال یبهداشت خدمات آموزش به یابیدست امکان یعموم نقل و

 یاقتصاد و یاجتماع ساختار به محروم شهروندان دوباره اتصال یبرا یضرور یا لهیوس  و آورده فراهم

 تر میوخ رشد، به رو یینما یآهنگ با یشهر تیجمع آنها در که ریفق یکشورها در موضوع نیا.است جامعه

 و حمل افتهی توسعه کمتر یها کشور در نینش ریفق یها محله بردن نیب از یبرا گامها نیاول از یکیباشد یم

 انتخاب به لیتبد یعموم نقل و حمل سفر هدف ای ثروت زانیم از صرفنظر نیا بر عالوه.است یعموم نقل

 و کند ینم نیتضم را افراد ییجابجا یشخص هینقل لهیوس بودن دسترس در واقع در. است شده افراد ارجح

 یم هیتک یعموم نقل و حمل به جهان در رشد حال در و انبوه یشهر مناطق شهروندان از یمیعظ قشر

 و نیمسئول یبرا نقل و حمل نوع نیا تیاهم یساز برجسته یبرا مهم یابزارها نیمهمتر از یکی.کنند

 یعموم نقل و حمل به نسبت نیمسئول و مردم دگاهید رییتغ اب که باشد یم یجمع یها رسانه شهروندان

 نگرش رییتغ بر ها رسانه اثر یلیتفص بطور شده یسع زین مقاله نیا در آورد یم فراهم را آن توسعه موجبات

 .ردیگ قرار بحث و یبررس مورد مترو ژهیو به یعموم نقل و حمل یها سامانه به یشهر رانیمد

 ،تنوعیاجتماع امدیپ ،یعموم نقل و حمل ،یجمع رسانه  کلید واژه
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 یشهردار یچابک یها تیقابل یابیارز جهت ییالگو ارائه

 پور نیزر وشیدار

 :چکیده

 کردن برآورده باشد، یم دارا را جامعه به خدمات ارائه فهیوظ که یسازمان کی یبرا عوامل نیمهمتر از یکی

 شرفتهیپ و مدرن شهر کی امروزه یازهاین. . باشد یم یشهر متنوع خدمات ارائه اساس بر یاجتماع یازهاین

 یم افزوده تعدادشان بر لحظه هر که شهروندان متنوع یدرخواستها زین و یتکنولوژ افزون روز رشد لیبدل

 ازهاین رفع و ییپاسخگو جهت در دیبا نیچن نیا ییسازمانها و است ادیازد و رییتغ حال در ارههمو ، گردد

 نیکمتر در بتواند که بود خواهد سربلند و روزیپ عرصه نیا در ، یمحور خدمات یسازمانها رو نیا از. ندیبرآ

 به مقاله نیا در راستا نیا رد. باشد خود کنندگان مصرف و نفعانیذ ازین یپاسخگو ت،یفیک نیباالتر با زمان

 کی بعنوان تهران یشهردار در یچابک یتهایقابل یبرا یمدل ساخت تینها در و یریگ اندازه ، وجود یبررس

 یاضیر یاستنتاجها نیرومندترین و نیقابلتر از یکی که یفاز استنتاج کمک با محور اجتماع یخدمات سازمان

 سرعت، جمله از یچابک یها تیقابل یریگ اندازه به راستا نیا در. میینما یم است یریگ جهینت یبرا

 .پرداخت میخواه ییپاسخگو و یریپذ انعطاف ،یستگیشا

 یچابک یها تیقابل ،یچابک ،یفاز استنتاجکلید واژه: 
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 شهر تیریمد یها سامانه عملکرد بر یبریسا داتیتهد نقش

 یمنصور شاه نینگ

 :چکیده

 آن بر یمبتن یشهر تیریمد یها ستمیس انواع در اطالعات یفناور یتکنولوژ یریبکارگ توسعه و شرفتیپ با

 کی از دارند عهده بر را یشهر یاتیح یها رساختیز تیریمد فهیوظ که یکنترل یها ستمیس نیهمچن ،

 گرید طرف از یفناور ضعف نقاط بر یمبتن هیپا دانش خطرات توسعه و داتیتهد تیهما و نوع رییتغ و طرف

 ارائه سرعت و تیفیک بهبود در ها سامانه نگونهیا که ییها یتوانمند و ها تیقابل برخالف تا شده باعث

 عنوان به همواره و گرفته قرار زین یجد یها بیآس معرض در ، ندینما یم جادیا یشهر تیریمد خدمات

 مشکالت نیتر محسوس از یکی. رندیگ قرار نظر مد یاتیح یها ساخت ریز رانیمد یها دغدغه از یکی

 یم یبریسا و محور تیمامور یها یریپذ بیآس نیب تنگاتنگ ارتباط ها، سامانه نیا تیامن نیتأم در یاساس

 .باشد

 عامل ریغ پدافند – تیامن  - بریسا – اطالعات یفناورکلید واژه: 
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 یسازمان یوتعال یشغل تیرضا یراستا در کارکنان و رانیمد یتیشخص یها پیت یهمسان

 این بلبل فضه – این ملک سادات آرزو

 :چکیده

 پیت گرفتن نظر در بدون و یلیتحص مدارک به توجه افرادبا سازمانهاواستخدام افزون وزر شرفتیدپیبا امروزه

 اریبس عامل تا داشت برآن مارا مسأله نیا.  است داشته یکار رکود در را یا دهیعد مشکالت یتیشخص یها

 هم و یزمانسا تعامالت یرو بر هم گذار ریتأث عامل کی وبعنوان نگرفته دهیناد را یتیشخص یها پیت مهم

 یتعال یراستا در کارکنان یتیشخص پیت بودن همسان شک بدون.میبپرداز آن به یارجاع کار نوع با رابطه در

 تیشخص با مطابق یستیبا یم گوناگون یها تیشخص به یارجاع کار نوع. باشد دیمف تواند یم یسازمان

 نیب رابطه یبررس حاضر پژوهش یلک هدف. باشد موفق خود اهداف شرفتیپ در سازمان کی تا بوده پرسنل

 یم یسازمان یتعال یراستا در یشغل یتمندیرضا با وکارکنان  رانیمد(B پیت وA پیت)  یتیشخص یها پیت

 و(سوأل 17) B وA نوع یتیشخص کوتاه آزمون از یتیشخص یها پیت سنجش یبرا یبررس نیا در. باشد

 مورد نمونه.است شده استفاده(  سوأل 45)یشغل یدتمنیرضا آزمون از ها کار انجام از تیرضا سنجش یبرا

 ارتباط که یمرکز رخانهیدب کار نوع به توجه با  یانسان منابع معاونت از یتصادف یریگ نمونه روش از قیتحق

 یواحداتوبوسران شرکت یمرکز رخانهیدب در شاغل کارکنان هیکل. است شده انتخاب داشته نیمراجع با میمستق

 کارکنان تیشخص نوع انیم یوهمبستگ شده میتقس B و A پیت گروه دو به یتیشخص تست یاجرا از پس

 نشان حاصل جینتا. است شده استفاده ین تیوا – ومنی آزمون از ها داده لیتحل یبرا.شد دهیسنج  تیریمد و

 ، آمده در a از کمتر یمعنادار چون 54/5 سطح در کارکنان و رانیمد یتیشخص یها پیت نیب دهد یم

 شیب A  پیت در یشغل تیرضا نیانگیم. است متفاوت یتیشخص پیت به توجه با یشغل تیرضا زانیم اوتتف

 پیت یهمسان است برخوردار  A نوع یتیشخص پیت از مربوطه ریمد نکهیا به توجه با.باشد یم B  پیت از

 .دارد ریمد آن مجموعه ریز کارکنان یشغل تیرضا سطح شیافزا یرو یمثبت ریتأث یتیشخص

 .یشغل تی،رضاBیتیشخص پی،تA یتیشخص پیت ، تیشخصکلید واژه: 
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 آنها یامدهایپ و یسازمان تیهو بر گرا تحول یرهبر ریتاث یبررس

 تهران 1 منطقه یشهردار کارکنان: یمورد مطالعه

 مهران زهرا

 :چکیده

 اهداف و ارزشها ها، زهیانگ یمبنا بر خود روانیپ با رهبران آن در که است یندیفرآ گرا تحول یرهبر

 نیا در.  کنند یم  تیفعال رهبران یازهاین بعالوه و کارکنان حیصح یازهاین یمبنا بر نیهمچن و مشترک

 4 منطقه یشهردار کارکنان نیب آنها یامدهایپ و یسازمان تیهو بر گرا تحول یرهبر ریتاث یبررس به قیتحق

 بر یمثبت طور به گرا تحول یرهبر که داد نشان قیتحق از آمده دست به جینتا.  شد پرداخته تهران شهر

 تعهد ،یشغل تیرضا ،یسازمان یشهروند رفتار بر یمثبت طور به زین یسازمان تیهو. دارد ریتاث یسازمان تیهو

 به یرهبر سبک نیچن. دارد ریتاث تهران 4 منطقه یشهردار کارکنان یروانشناخت یازتوانمندس و ،یسازمان

 مثبت یرفتارها به را متعارض و متضاد اهداف و ارزشها، تقاضاها، که  کند یم عمل ییروین و محرک عنوان

 سمت به را اآنه توجه خود، به توجه از کارکنان بردن فراتر با گرا تحول رهبران.  کند یم لیتبد سازنده و

 .شوند یم سازمان با کارکنان تیهو حس جادیا موجب و کنند یم منعطف سازمان با شدن یکی

 یتوانمندساز ،تعهد ،گرا تحول یرهبر ، تیهوکلید واژه: 
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 هش دعاوی شهرداری هابررسی مبانی حقوق شهری و کارکرد آن در کا

 سید مهدی موسوی ،میرزا عبدالرسول فالح زاده

 مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مرکز

 چکیده:

ختالفات حقوقی متعددی بروز کرد که حل و فصل با گسترش شهر نشینی و افزایش تعامالت حاضل از آن ا

نامیده « حقوق شهری»آن نیازمند تاسیس رشته ای جدید در علم حقوق بود این رشته متناسب با موضوع آن 

شد در ایران مانند بسیاری از موضوعات حاصل از زندگی مدرن حقوق شهری نیز به شکل مبنایی مورد 

حل مشکالت روزمره و تالش برای سامان دادن امور در کوتاه مدت  بررسی قرار نگرفت و کارکرد آن صرفا

 گردید.

این مقاله تالش می کند با بررسی مبانی حقوق شهری، ارتباط داشتن مبانی متقن و تفصیلی در این رشته و 

کاهش میزان اختالفات شهری را تبیین نماید. بر این اساس ابتدا مفاهیم و اصول کلی حقوق شهری مورد 

ه قرار گرفته است و ضمن تعیین راهکارهای انطباق آن با مبانی فقهی رویکرد کلی کشورهای دیگر  در توج

 استفاده از آن ارزیابی شده است.

این مقاله نشان می دهد تقویت مبانی حقوق شهری در ایران مهمترین راهکار کاهش حجم تخلفات شهری و 

 کارآمدتر کردن شهرداری ها است.

 ، حقوق شهرسازی مدیریت شهری، مصونیت شهرداریمدیریت استراتژیک واژگان کلیدی:
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 قوانین مدیریت شهری کالن شهرهای توکیو، استانبول، پاریس و سئول

 گلسا رسایی ،محسن مردعلی ،مهدی مرتضوی

 چکیده:

در دنیای رو به رشد امروز تالش جوامع در حال توسعه پیشرفت و طی کردن نردبان ترقی به سوی توسعه 

یافتگی می باشد در این میان یکی از راههایی که در تحقق این مهم می تواند تاثیر شایانی داشته باشد. الگو 

رین ها در تمامی عرصه های پیشرفت من جمله مدیریت شهرها به مطلوب ترین حالت ممکن برداری از بهت

و به صورت یکپارچه با در نظر گرفتن پتانسیل موجود می باشد. لذا در این تحقیق به بررسی تطبیقی از 

نین مدیریت شهری که شامل چشم انداز توسعه شهر سیستم مدیریت شهری خدمات و فعالیتها، بوجه و قوا

مرتبط با مدیریت شهری است صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در این کالن شهرها امور محلی و 

مدیریت شهری در قالب یک سیستم حکومت محلی ویژه و نسبتاً مستقل انجام می شود شهرداری ها که پایه 

وردار هستند اما این و اساس این حکومت های محلی هستند در اداره امور محلی از استقالل نسبی برخ

استقالل تا جایی پیش می رود که ناقض قوانین اساسی و سایر قوانین کشور نباشد آنها برای تامین منابع خود 

بیشتر بر درآمدها ی محلی متکی هستند و کمتر از منابع ملی بهره می جویند. حتی در مواردی که شهرداری 

هدایت راهبری و جحلب مشارکت سایر بازیگران در عرصه  ها کلیه ابعاد مدیریت شهری را پوشش نمی دهند

مدیریت شهری اعم از سازمان ها و نهادهای تابعه وزارتخانه ها را بر عهده دارند همچنین در این کالن 

 شهرها مواردی چون:

 انعطاف پذیری در تغییر ساختار اداره کالن شهرها -7

 انونگذاری برخورداری از اختیاران وسیع درحوزه تصمیم گیری و ق -4

 برخورداری از قدرت نظارت واجرایی همه جانبه در امور مختلف مدیریت شهری  -4

 تفکیک و تمایز امور شهری و سیاسی از یکدیگر و عدم تداخل نقش های بازیگران این دو حوزه  -2

به رسمیت شناختن استقالل مدیریتی و فضای کالن شهرها و عدم وابستگی بیش از حد به دولت  -4

 لمه نکاتی بودند که در حوزه مدیریت شهری قابل توجه بود.مرکزی از ج

  انین، قو، بودجه ، خدمات، چشم انداز توسعه سیستم مدیریت شهری، کالن شهر واژگان کلیدی: مدیریت شهری
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 27نقش نهادهای مدنی مستقل غیر دولتی در تحقق مطالبات حقوق شهروندی در قرن 

 شبنم خلیلی

 چکیده:

بررسی پیش رو به منظور توجه به نقش نهادهای مدنی مستقل غیردولتی در تحقق مطالبات حقوق شهروندی 

ا اشاره به اهمیت گسترش نهادهای ت. بی ایران صورت گرفته اسبا نگرشی بر جمهوری اسالم 47در قرن 

های  مدنی غیردولتی در توسعه دموکراسی و مشارکت مردمی توجه به جایگاه این نهادها در ایران از شاخص

کید بر أتحلیلی با ت –حقق این تحقیق را با روش توصیفی د. مرون مهم توسعه حقوق شهروندی به شمار می

شد گسترش سازمانهای ر پایان این بررسی مشخص ت. دی و کتابخانه ای انجام داده اسمطالعات اسناد

بازار آزاد و خصوصی سازی سبب توسعه رفاه اجتماعی و حفظ استقالل کشور و  ،دولتی در کنار اقتصادغیر

 د.شو نظام می

 یران، اقوق شهروندی، حهروند، شواژگان کلیدی: نهادهای مدنی
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 ینشان آتش سازمان کارکنان یشغل عملکرد و رانیمد یارتباط یها مهارت نیب رابطه

 رشت شهرستان

 یشقاق یمقصود یعل

 :چکیده

  توانند یم یمتعدد عوامل. است خود کارمندان عملکرد شیافزا ها سازمان یتمام یاساس یها دغدغه از یکی

 یشغل عملکرد و رانیمد یارتباط یها مهارت یبررس به حاضر قیتحق در رو، نیا از. باشند میسه آن در

 یتمام شامل فوق قیتحق یآمار جامعه. شد پرداخته رشت شهرستان در ینشان آتش سازمان کارمندان

 با ها داده یآور جمع منظور به آنها نیب از مونهن 755 که باشند یم سازمان نیا خدمت حال در کارمندان

 یارتباط مهارت) پرسشنامه از ها داده یآور جمع منظور به. شدند  انتخاب یآمار مناسب یها روش به توجه

 افزار نرم  در  رمنیاسپ یهمبستگ روش رابطه، وجود یبررس منظور به. شد استفاده(  یشغل عملکرد و رانیمد

SPSS مهارت نیب%  7 از کوچکتر یخطا سطح و 5,44 نانیاطم با شد مشخص تینها در .شد برده بکار 

 ، 5,424 برابر رابطه نیا مقدار یطرف از. دارد وجود رابطه کارمندان یشغل عملکرد و رانیمد یارتباط یها

 ریغمت اثر مقدار یخط ونیرگرس لیتحل اساس بر نیهمچن. بود نییپا ˝نسبتا حد در و( مثبت) میمستق بطور

 مقدار به قیتحق نیا در( کارمندان یشغل عملکرد) وابسته ریمتغ بر( رانیمد یارتباط یها مهارت) مستقل

 .شد برآورد 5,444
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 یکیالکترون - یادار یها مجتمع جادیا یمطالعات امور

 یکرامت عباس دکتر

 :چکیده

 یمجر. باشد یم "یادار خدمات یها مجتمع یطراح جهت یمطالعات امور " طرح ی حاصله حاضر مطالعه

  -تهران دانشگاه یفن دانشکده یطراح میت یهمکار با که است تهران یشهردار مطالعات مرکز – طرح نیا

 یها مجتمع یطراح یبرا یمطالعات انجام مذکور طرح از هدف. است کرده یمطالعات امور انجام به اقدام

 با.  دهند یم قرار مردم اریاخت در شده عیتجم بصورت را( یادار) یارکشورد خدمات هیکل استکهیادار خدمات

 سه قالب در ها مجتمع جادیا مطالعات امور طرح، نیا در مدنظر، ی حوزه در ینظر های چارچوب بر هیتک

 ،یتیریمد روابط ساختارها، نییتع شامل: یادار -یسازمان تیوضع. 7:  است گرفته قرار نظر مد ریز محور

 خدمات به توجه با یخصوص بخش مشارکت از یمند بهره یچگونگ ،یگذار متیق ندها،یفرا ،یدهسازمان

 شامل: یائیجغراف تیموقع. 4.   ندهیآ در مراکز توسعه به مربوط مالحظات با و دهند یم ارائه که  یکیالکترون

 خالصه حاضر ی مطالعه .     یفن و یساختمان یمعمار یطراح شامل: یمعمار یطراح. 4.   نهیبه یابی مکان

 -یسازمان مطلوب تیوضع یطراح منظور به. کند یم منعکس را محور سه به یابیدست از حاصل جینتا از ای

 مطالعات کشور، در مشابه دفاتر موجود وضع شناخت: شامل بخش چهار در مطالعات ها، مجتمع یادار

 به نطوریهم. است گرفته صورت کشور در مرتبط نیقوان یبررس ها، ارگان و خدمات هیکل یبررس ،یقیتطب

 منظور به انتها در و انجام یابی مکان فاز قالب در مطالعات ها مجتمع ییایجغراف تیموقع یطراح منظور

 بر و حاصله جینتا از استفاده با.  است شده انجام یمعمار فاز قالب در مطالعات ها، مجتمع یمعمار یطراح

 نمودن لحاظ با یشنهادیپ کالن مطلوب یالگو مدل ، خدمات نیتام رهیزنج قالب در ینظر یمبان اساس

 بعنوان یخصوص بخش بسترساز، بعنوان یشهردار ، استگذاریس و بعنوانناظر دولت: شاملیاصل کنشگران

 منظور به یشنهادیپ کالن مطلوب یالگو.است شده یکنندهطراح هماهنگ نهاد کی زین و یمتصد

 مطلوب مدل لیتکم در شانیا نظرات عیتجم از. است شده ینظرسنج آنها از و مطرح خبرگان با یاعتبارسنج

 نیا نمودن یاتیعمل یوهایزسنارین و کی هر اراتیاخت و فیوظا تها،یمسئول یساز شفاف و نقشها و یشنهادیپ

 یالگو ها، مجتمع یبرا راهبردها و ها یاستراتژ ینیب شیپ از استفاده با تینها در. است شده گرفته بهره الگو

 همراه به( نیتام رهیزنج یکپارچگی ،یداخل یساز کپارچهی ،یکیزیف استقرار) سطح سه در مطلوب یاتیعمل

 یم آن به حاضر گزارش یانیپا بخش در که است شده ارائه و یطراح ، هیته مرحله هر به دنیرس راه نقشه
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 ارتباطات ها، مجتمع یداخل اداره نحوه جمله از مطلوب یالگو مکمل موارد به مطالعه نیا در بعالوه. مپردازی

 مطالعات به ادامه در.   است شده اشاره... و ینظارت های دستورالعمل و ییاجرا یها نامه نیآئ کنشگران، نیب

 حاصله جینتا انتها در و شده پرداخته( تهران در مجتمع یها مکان ییجانما منظور به) ها مجتمع یابی مکان

 شده حیتشر(ها مجتمع یمعمار ضوابط نییتع منظور به)یشهر خدمات یها عمجتم یمعمار مطالعات از

 .است

 یادار خدمات -کیالکترون شهر -یشهر خدمات یها مجتمعکلید واژه: 
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تخب در هنگام ارایه خدمات اولویت بندی خدمات دولتی کشور به منظور انتخاب خدمات من

 تجمیع ارایه خدمات

 محسن مردعلی، دکتر عباس کرامتی

 چکیده:

با نگاه گذرا بر نحوه ی ارایه خدمات دولیت در کشور در سالیان اخیر تالش های صورت گرفته برای حرکت 

و دفاتر خدمات  75کسی پوشیده نیست ظهور دفاتر پلیس +به سمت ارایه خدمات به صورت الکترونیکی بر 

شهرداری را می توان به عنوان مظهر این تالش ها بر شمرد حال آنکه وجود این دفاتر به صورت جزیره ای 

برداشته است  -دستگاه ها -تنها بار مسئولیت تحویل خدمت به مردم را از روی دوش ارایه دهندگان خدمت

از مراجعه ی کمتر مردم به دفاتر مختلف به جهت دریافت خدمت را پاسخگو باشد. در ولی نتوانسته است نی

این حالت مردم به جای مراجعه به هر دستگاه برای دریافت خدمت مجبورند به دفاتر مجزای مربوط به هر 

ات در یک از این ارایه دهندگان خدمت رجوع نمایند. نیاز به تجمیع حتی به صورت فیزیکی ارایه این خدم

کشور بر کسی پوشیده نیست اما اجزای این تجمیع به صورت یکروزه اتفاق نمی افتد و نیاز به طی مراحل 

مختلفی دارد با توجه به تعداد زیاد خدمات دولتی در کشور یکی از سوال هایی که در هنگام برنامه ریزی 

دمات یا کدام دستگاه ها ابتدا می مسیر این تجمیع می بایست به آن پاسخ داد این است که کدام یک از خ

بایست برای تجمیع مد نظر قرار گیرند. این مطالعه با استفاده از تجارب سایر کشورها و همچنین روشهای 

الویت بندی موجود در ادبیات موضوع اوال متدولوژی جهت الویت بندی خدمات مختص کشور ایران ارایه داده 

 و نتایج را ارایه داده است.است و ثانیاً با اجرای آن خروجی ها 

 ، دسته بندی خدمات، اولویت بندیواژگان کلیدی: اولویت بندی خدمات دولتی
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 شهر یها سازمان در BYOD یمتدولوژ یساز ادهیپ و یطراح

yoones yoonesian 

 :چکیده

Today’s model for enterprise collaboration isn’t just about PCs and Macs 

anymore. Collaboration needs to extend to tablets, not only because of Bring 

Your Own Device (BYOD), but because tablets are playing an increasing role 

in many businesses. You need to implement a strategy and appropriate 

technology choices to help your organization extend enterprise collaboration to 

tablets — whether they be BYOD or company-owned — without a loss of 

communications or productivity. 

Keyword: Bring Your Own Device (BYOD), Tablet based Ecosyst 
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 یازیکارت امت یبیکرد ترکیک با رویعملکرد دفاتر خدمات الکترون یابیارز

 داده ها یل پوششی( تحلBSC/DEAمتوازن/)

 تهران یشهردار یمطالعه مورد

 ات ترکیر بیام

 :دهیچک

ها هم اکنون نقش  از سازمان یاریت است و در بسیار حائز اهمیها بس سازمان یعملکرد برا یابیامروزه ارز

ه ابعاد یکل یابیازمند ارزیها ن و بازار، سازمان یع تکنولوژیرات سرییعصر اطالعات و تغ . درکند یفا میا یمهم

عملکرد توسعه  یابیارز یبرا یمختلف یمنظور چارچوب ها و مدل ها نیاش هستند. به یخو یر مالیو غ یمال

ابعاد  یتمام یابیاستفاده کنند که عالوه بر ارز یستمیها ضرورت دارد از س سازمان یداده شده اند. برا

 ن پژوهشید. در اینما یابیارز به رسالت و چشم انداز خود یابیز در دستیت سازمان را نیزان موفقیسازمان، م

( به اندازه BSC-DEA) داده ها یل پوششیمتوازن/تحل یازیکارت امت یبیک ترکیم تا با استفاده از تکنیبرآن

عالوه بر  (BSC1/ DEA2) یبیم. استفاده از مدل ترکیک شهر بپردازیعملکرد دفاتر خدمات الکترون یریگ

ن ییمختلف تع یشاخص ها و نقاط ضعف هر واحد را در ینسب ییزان کارای، میابیارز ین شاخص هاییتع

ی مشخص می و بهره ور ییکارا یارتقا یسازمان را به سو یزان مطلوب آنها، خط مشیه میارا کرده و با

ا همان یشتر یب یها یناکارا خروج یمشابه واحدها یها یهستند که با ورود ییهاکند. واحدهای کارا واحد

 د کرده اند.یکمتر تول یاه یورود ناکارا را با استفاده از یواحدها یها یخروج

 داده ها یل پوششی، تحلمتوازن یازی، کارت امتعملکرد یابی، ارزکی: دفاتر خدمات الکترونهدواژکلی



244  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 محالت یاریشورا عملکرد بر موثر عوامل سنجش و یابیارز

 یراکبریم ندا ،پژوهان یموس

 :چکیده

 سطح در یمراتب سلسله ینظام جادیا در یسع ایدن مختلف یکشورها در یشهر تیریمد یها ستمیس امروزه

 ن،ییپا به باال از تیریمد ضمن بتوانند افتیره نیا قیطر از و داشته یشهر مختلف محالت و ینواح مناطق،

 از رهگذر نیا از و نموده تیریمد باال به نییپا از یندیفرا یط را خرد سطح در دگاههاید انیب و یآگاه انیجر

 یها یریگ میتصم بتواند و افتهی یآگاه زین محالت در یعنی عمل عرصه در توسعه یتنگناها و ها تیظرف

 یریکارگ به با یا محله اجتماعات توسعۀ اساس نیا بر. دهند انجام خرد و یانیم رانیمد همراه به را یقیدق

 و یمحل خدمات یبرخ نیتأم ضمن مذکور، یتیریمد یالگوها. دینما یم ریپذ امکان داریپا یتیریمد یالگوها

 شیپ منظور به را آن با یزن چانه نقش ،یشهر حکومت فیوظا از حاصل شکاف کردن پر یبرا آنها یارتقا

 لذا. دهد کاهش ممکن حداقل به را یحکومت عناصر و شهروندان نیب فاصلۀ تا کند، یم فایا امور بهتر برد

 یسع یشهر تیریمد و گرفته قرار کار اساس که است یسال چند تهران کالنشهر در یمحور محله کردیرو

 ارانیشورا و دینما مستقر شهر یشورا کمک به آنرا ییاجرا یها اهرم کرد،یرو نیا گسترش ضمن تا نموده

 یها جنبه یبرخ توان یم امروزه اما ندارند یطوالن سابقه گرچه ییاجرا یها اهرم عنوان به محالت

 بر موثر عوامل یابیارز به یکم یکردیرو با مقاله نیا در. داد قرار یابیارز و شیپا مورد را انها یعملکرد

 شده ییشناسا گانه 74 عوامل. شود یم تهپرداخ تهران یشهردار 4 منطقه در قلهک محله یاریشورا عملکرد

 مورد گولر یسیماتر یابیارز مدل قالب در و یاریشورا یاعضا خود توسط ها یاریشورا اراتیاخت حوزه در

 دگاهید از که دهند یم نشان جینتا. شود مشخص عوامل نیا یها تیاولو تا گرفته قرار یابیارز و سنجش

 قشر به نسبت شناخت عوامل یعنی شورا فیوظا یاجتماع تیماه زهحو از عامل دو    عامل دو ارانیشورا

 اختصاص خود به را دوم و اول یها رتبه بیترت به محله یسن یگروهها به نسبت شناخت و یاجتماع یبند

 شنهاداتیپ ارائه ییتوانا ،یمحل نیمتخصص از یریگ بهره  مانند یمهم عوامل که است یحال در نیا. اند داده

 .اند گرفته قرار ها رتبه نیتر نییپا در فرادست یا توسعه اسناد از یآگاه و

 محل گولر، یسیماتر مدل ،ها یاریشورا ،یابیارز و سنجشکلید واژه: 
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 شهر مشهد 1منطقه  یرداربا عملکرد کارمندان شه یسازمان یرفتار شهروند ی رابطه یبررس

 یجوهر الی، لیخوارزم یعل دیام

 چکیده:

 نید. هدف اشو یسازمان م یموجب بهبود اثربخش میمستق ریو غ میبه طور مستق یسازمان یشهروند رفتار

. باشد یشهر مشهد م 2منطقه  یدارباعملکردکارمندان شهری سازمانی شهروند رفتار ی رابطهی مقاله بررس

ساده و ابزار  یتصادف یریاست که با استفاده از نمونه گ یکاربرد واز نوع یشیمایپ یفیتوص قیروش تحق

 قیشد. در تحق لیها تحل کارمندان داده ی ساالنه یابیو نمرات ارزش یسازمان یرفتار شهروند ی پرسشنامه

 یبرا رونفیاسم کالموگروفی ها و با استفاده از آزمون SPSS یآمارحاضر اطالعات با استفاده از نرم افزار 

شد.  استفادهها هیفرض یبررس یبرا ونیرگرس لیو تحل یهمبستگ یها ها و آزمون نرمال بودن داده یبررس

 تیدر وضع 2منطقه  یدر کارمندان شهردار یسازمان یمطلب است که رفتار شهروند نیا یایگو قیتحق جینتا

وجود دارد. از طرف  یو رفتار شهروند یاستخدام تیوضع نیب یدار یمثبت معن یر دارد وهمبستگقرا یمطلوب

رفتار  نیب نیوجود ندارد، همچن یمعنادار ی رابطه یو رفتار شهروند التیتحص زانیرمیمتغ دو نیگربید

با عملکرد باال فرد ممکن است  یعنیدار مشاهده نشد،  یمعن ی رابطه یسازمان و عملکرد یسازمان یشهروند

 برخوردار باشد. یاز رفتار شهروند ینییاز سطح پا

 رانیمد یبرا یشنهاداتیپ یسازمان یاستقرار رفتار شهروند قیبه عملکرد بهتر از طر یابیجهت دست انیپا در

 د.شو یارائه م

 .مشهد ی، شهردارنانکارک یعملکرد شغل ،یسازمان ی: رفتار شهروندیدیکل واژگان
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 یدگرگون و یتکنولوژ شرفتیپ ،یزندگ نینو یفضاها یبررس

 انیروزیف محمد

 :چکیده

 در. میکن یم یبررس است، یریگ شکل حال در کایآمر جامعه در که را سکونت ندهیآ یالگوها مقاله، نیا در

 گر،ید یسو از یارتباط و یاطالعات دیجد یها یآور فن کاربرد و شرفتیپ و سو، کی از نو یالگوها نیا نیب

 در مدرن جامعه هرچند. بود ستمیب قرن مهم یها یژگیو از یکی یشهر یزندگ. شود یم دهید یکینزد وندیپ

 شناسان جامعه ستم،یب قرن آغاز با .شد یسنت یزندگ وهیش نیگزیجا کم کم زین روستا در اما آمد، دیپد شهر

 گسترش به دگاهید نیا از اگر. کردند توجه صنعت عصر میپارادا عنوان به یشهر فرهنگ و اقتصاد به شرویپ

 دوران ژهیو ،یسکونت یالگوها نیا ایآ که شود یم مطرح پرسش نیا, میبنگر یجهان یشهرها و پراکنده یها

 و لیتحل بر هیتک با که است دست در یاریبس یها نشانه  د؟هستن دیجد یها رسانه و نینو یآور فن

 یم یزندگ دیشد یاجتماع یها یدگرگون دوران در ما حاضر حال در که اند تیواقع نیا گر انیب ،یبررس

 خواهد شکل یزندگ و دیتول وهیش در یدیجد طیشرا -شدن یصنعت دوران مانند -آن در که یدوران م،یکن

 ی دوره فیتوص یبرا رفته، کار به گذشته دوران فیتوص یبرا یصنعت انقالب حاصطال که یحال در. گرفت

 (7445 بل, 7444کاستلز) گفت سخن کیتکنولوژ انقالب از دیبا یکنون

 رانیا در یشهر توسعه ،یا شبکه ی جامعه ،شهر کلکلید واژه: 
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 دهیچیپ و پرتنوع یشهرها اداره یبرا یعموم یگذار یمش خط یها یژگیو

 تهران شهر: مطالعه مورد

 انیمیرح اشرف ،پورعزت غرصا یعل

 :چکیده

 یمناسب یگذار یمش خط یها مدل اتخاذ مستلزم آنها اداره شهرها، کالن العاده فوق تنوع و یدگیچیپ به توجه با

 کردیرو امتداد در ن،یبنابرا. باشند شده یطراح شهرها، نیا از کی هر خاص یها یژگیو برحسب که است

 ضرورت ختهیآم یگذار یمش خط ستمیس کی یطراح ، کوالژ استعاره پرتو در یگذار یمش خط به ییاقتضا

. است یشهر مشکالت از دسته ره با  یمش خط مدل هر تناسب زانیم یبررس حاضر پژوهش هدف.  ابدی یم

 یمدلها انواع تیقابل و زانیم یشهر و یگذار یمش خط خبرگان آراء به مراجعه با تا شد تالش مطالعه نیا در

 ،یفراگرد یمدلها که بود آن از یحاک حاصل جینتا. گردد نیمع یشهر مسائل حل یبرا یگذار یمش خط

 .برخوردارند یشتریب تیاولو از یاجتماع ائلمس حل یبرا بیترت به ییعقال و یستمیس ،یقیتلف

 یضرور یدگیچیپ و تنوع ،یگذار یمش خط ختهیام مدلکلید واژه: 
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 تیریمد در یچابک شاخص یمبنا بر "چابک یشهر تیریمد" سامانه یساز ادهیپ و یطراح

 یشهر

 انیونسی ونسی

 :چکیده

 ان،یمشتر یا قهیسل و خاص سفارشات ،ینیب شیپ قابل ریغ و عیسر راتییتغ چون یمسائل با امروز یسازمانها

 حفظ و بقاء یبرا ها سازمان رو نیا از. هستند روبرو خدمت از ییباال یلیخ سطح افتیدر انتظار کامل، تیفیک

 یها سازمان فرم ،یسازمان یها شکل نیدتریجد از یکی. رندیگ خود به یمتفاوت یها شکل خود، تیموقع

 از استفاده به لیمتما و شندیاند یم راتییتغ با انطباق از فراتر چابک یها سازمان. باشد یم( agile) چابک

 یها یستگیشا و ها ینوآور بخاطر ثابت تیموقع کی کسب و متالطم طیمح کی در بالقوه یها فرصت

 نیا شندیاند یم گرید یا گونه به زین انیمشتر یازهاین یارضا درباره چابک یها زمانسا.  باشند یم خود

 را انیمشتر یواقع یازهاین برآوردن یحلها راه بلکه رسانند، ینم فروش به را خود محصوالت تنها سازمانها

 یها ارزش یساز یغن منظور به و ستین کامل محصوالتشان که معتقدند سازمانها نیا رسانند یم بفروش

 نیا. دارند خود محصول یساز یغن در یسع آنان یبرا افزوده ارزش جادیا و محصول از انیمشتر یافتیدر

 .شود یم رقبا یبرا چابک یها سازمان تیموقع شدن دسترس قابل ریغ سبب امر

 فازی منطق ،یچابک ، تواناسازنده ،چابک عرضه رهیزنجکلید واژه: 
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 یشهر یزیر برنامه در نینو یها یفناور کاربرد

 از فادهتاس با( تهران شهر یمرکز بخش) یشهر مناطق در یبزهکار لیتحل: مطالعه مورد

 ییایجغراف اطالعات یها سامانه

 یاستاد ،منصوریجبار ،محمدکاظمروستا دیمج

 :چکیده

 یمنف راتیتأث شهروندان یزندگ بر که باشد یم جهان یشهرها اکثر یاجتماع معضالت از یکی یبزهکار

 و یمنیا شیافزا در یشهر ساتیتآس و زاتیتجه ها،یکاربر یبرخ وجود. گذارد یم یمال و یجسم ،یروح

 ای بروز باعث امکانات یبرخ کمبود ای و نبود مقابل در و دارد ییسزا به نقش یبزهکار یها فرصت کاهش

 با مرتبط یدگاههاید یبررس ضمن حاضر مقاله. شود یم یشهر معابر و ها محله در یبزهکار دیتشد

 ییشناسا به زیخ جرم یها کانون و یطیمح یطراح قیطر از جرم یریشگیپ هینظر جمله از یشهر یبزهکار

. پردازد یم مبنا کیگراف یآمار یها آزمون و ییایجغراف اطالعات یها سامانه از استفاده با ها همحدود نیا

 آن تبع به و یمرکز بخش محدوده در یادار و یتجار یکاربر زانیم بودن باال داد نشان پژوهش نیا جینتا

 یکانونها یریگ شکل رد محدوده نیا در( تیفعال و کار یبرا مراجعه)ساکن ریغ تیجمع تراکم و یانباشتگ

 است بوده مؤثر شهر از بخش نیا در زیخ جرم

 نینو یها ی،فناوری،بزهکارشهرکلید واژه: 
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 ران و جهانیت محله در ایریمد یالگو یقیمطالعه تطب

 ییایزکر یمحمد عل

 لعات اجتماعی و فرهنگیاداره کل مطا

 چکیده:

 یدر کار توسعه اقتصاد یو توسعه انسان یدار, توسعه فرهنگیدر حال توسعه توجه به توسعه پا یدر کشورها

ت یولوت و اشتغال از ایهستند و مساله امن ییباال ین کشورها در شهرها دچار شکاف طبقاتیت دارد. ایاولو

از محالت مشاغل  یاریگسترده در بس یانسان یروهایو ن یاز داوطلبان محل یریگ برخوردار است. با بهره

ت از جانب خود یامن یبرقرار یبرا یمختلف یها فتیمحالت ش یاریدر بس یشود و حت یجاد میا یخانگ

 شود.  یشهروندان برگزار م

 یت بررسیمتعدد محروم یمحتلف و شاخصها یطه هایر حن الگو است. فقر دیا یاصل یاز محورها ییفقرزدا

ت، یاختالط جمع یشود. تالش برا یده میدر محالت تدارک د ییک از آنها کارگروه هایهر  یشود برا یم

نگونه یگر محورها است. در تهران ایز از دین ین المللیب یه، ارتباط با سازمان هایریخ یبسط انجمن ها

 شود.  یده مین کمتر دیمت مسکن و زمیت در قالب کنترل قیتالط جمعاخ یها و تالش برا ارتباط

ن یکپارچه است در عیت یرید بر مدیتاک یکین الگوها در هر چهار الگو یا یاصل یاز محورها یکیدر مجموع 

در نظر  یگریاست و د یجهان یهاستمیبه س یت محلیریاتصال نظام مد یکیمحالت،  یحفظ استقالل نسب

ت یریز مدین سه شاخص نیرسد در ا ی. به نظر میو فرهنگ یشدن و تحول ارزش یجهان یدهانیگرفتن فرا

و بسط و گسترش  یدهکده جهان یها لیدر تهران چندان موفق عمل نکرده است. در استفاده از پتانس یمحل

تفاده به جهان و اس یاس بعدیخرده فرهنگها به کل شهر و در مق یبر محالت، معرف یمبتن یمجاز یفضاها

سه، تالش شد نقاط ین بخش عالوه بر مقایروبرو است. در ا یجد یبا موانع یالملل نیب یاز امکانات نهادها

محله تالش خواهد شد  یز پوشش داده شود و با تمرکز بر سراهایسه با الگوها نیدر مقا یت محلیریضعف مد

 شوند.  یاز نقاط ضعف و قوت بررس یخالصه ا

 ، شهرداری تهرانت محلهیری، مدیقیتطب واژگان کلیدی: مطالعه
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 پایان نامه ها
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 تهران 71 منطقه یشهر معابر یبازساز یتیریمد یالگو یطراح

 یکوثر دیام

 :چکیده

 یم سریم را شهر در اتیح امکان بدن یرگها دهمانن که باشندیم شهر یفضا از یمهم بخش یشهر معابر

 را یادیز یها نهیهز ساله همه که هاست یشهردار فیوظا نیمهمتر از معابر نیا یبازساز و میترم. سازند

 ادهیپ آسفالت، مختلف یها بخش در تهران یشهردار بودجه مثال یبرا. دینما یم لیتحم مردم بردوش

 در یفلز یها چهیدر نصب و میترم بوستانها یوبازساز دالها سنگ و رانها یبازساز و یگذار جدول ،یروساز

 سال در هستند یشهر معابر ینگهدار و یبازساز م،یترم دار عهده که تهران یشهردار ربطیذ یها مجموعه

 و کسانی یروش رسد یم نظر به حاضر حال در.  باشدیم تهران یشهردار بودجه کل درصد% 75 درحدود 45

 ینم اعمال مند هدف ها مرمت و نداشته وجود معابر یبازساز و ینگهدار در واحد یتیریدم تحت و جامع

 بدون موجود یروشها و مصالح به اتکا با و یا قهیسل صورت به عموماً خصوص نیا در جهینت در. گردند

 و بناها ریز نمودن لحاظ بدون و آنها یکارآئ زانیم به توجه بدون زین و یطیمح شرائط و ازهاین با یهماهنگ

 یم قرار مصرف مورد که ییروین و اعتبار زانیم با متناسب مقوله نیا به و شده عمل الزم یها ــــرساختیز

 پژوهش نیا.   است شده لیتبد رمدبرانهیغ یا هیرو به معمول یروشها از یرویپ و گردد ینم توجه ردیگ

 فیوظا از نمونه کی عنوان به یشهر معابر یبازساز یروشها یفعل تیوضع یبررس ضمن تا است برآن

 سازمان در یتیریمد عوامل و علل به بلکه ،یفن لحاظ به نه موجود وضع یشناس بیآس و یشهر تیریمد

.   گردد یشهر معبر یبازساز یبرا یتیریمد یمدل ارائه به ، شهرها اداره در لیدخ یگرسازمانهاید و یشهردار

 که است سوال نیا به پاسخ پژوهش نیا انجام از هدف آن یازسازب و یشهر معابر تیاهم به نظر نیبنابرا

 دارد؟ نقش تهران 74 منطقه یشهر معابر یبازساز یتیریمد یالگو یطراح در یعوامل چه

 معابر یتیریمد یالگوکلید واژه: 
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 یشهر مناطق یداریپا در یشهر خوب ییحکمروا نقش یسربر

 یکرم سارا

 :چکیده

 ییپاسخگو بحران با تمرکزگرا یدولتها شهروندان، مطالبات زانیم شیافزا و ینیشهرنش روند گسترش یدرپ

 یسع یاجتماع پردازان هینظر که شد باعث مسأله نیا. شدند مواجه یشهر تیریمد و شهروندان یازهاین به

. دهند قرار توجه مورد را کشور اداره نظام ساختار دیدتج ضرورت د،یجد یههاینظر و کردهایرو قالب در کنند

 به حرکت.  است یشهر خوب ییحکمروا بحث ،یشهر تیریمد نظام در دیجد موضوعات از یکی امروزه

 یمدن جامعه و دولت ،یشهردار نهاد سه مشارکت ثمره که است یندیفرا یشهر خوب ییحکمروا سمت

 نهاد سه نیا انیم یتعامل رابطه و مشترک یزیبرنامهر خأل که است شده تالش گذشته دهه کی یط. است

 جامع طرح مانند ییطرحها راستا نیا در. شود برطرف یشهردار و شهر یشورا دولت، مشارکت قیطر از

 یشهردار مدت انیم یاتیعمل برنامه ، 4727 افق در تهران شهر چشمانداز برنامه تهران، شهر عمران و توسعه

 نیا از یبرخ قتیدرحق اما شدهاند؛ اجرا و فیتعر گرید مشابه یطرحها یبرخ و 4447 تا 4442 سال از تهران

 برون الخصوص یعل و یسازمان درون الزم مشارکت عدم چون؛ ییضعفها و بهایآس وجود لیدل به ها طرح

 داریناپا و دامنه کم یهایهمکار و یمدن جامعه و یخصوص بخش داریپا و موثر مشارکت عدم ،یسازمان

 رنج مشابه ییها آفت از کماکان هم ها طرح ریسا و شده رو به رو شکست با دولت و شهر یشورا ،یشهردار

 یراستا در یموثر یها گام ریاخ دوره یط ژهیو به تهران یشهردار که گفت توانیم حال نیا با. برند یم

 صورت در و است تهبرداش تهران در یشهر خوب ییحکمروا تحقق هیاول ینههایزم و بستر کردن فراهم

 خوب ییحکمروا بر یمبتن نظام کی استقرار به توانیم مسئول ینهادها و ارگانها ییهمگرا و انسجام تیتقو

 بحث به آن یمؤلفهها و یشهر خوب ییحکمروا فیتعر و انیب با قیتحق نیا در. بود دواریام ندهیآ در یشهر

 یارهایمع لیتحل حاضر پژوهش در یاصل سئلهم. شودیم پرداخته زین یشهر تیریمد و یراهبرد تیریمد

 یلیتحل یفیتوص روش از استفاده با که است تهران شهر گانه 77 مناطق یداریپا در یشهر خوب ییحکمروا

 - با تینها در. شد یشهر رانیمد و شهروندان از فوق یارهایمع از استفاده با موجود یدادهها یجمعآور به

 از کی هر در فوق یارهایمع ریتأث و شده لیتحل و هیتجز نظر مورد یدادهها SPSS و GIS از استفاده

 از حاصل نظر مورد جهینت. شدند یبند تیاولو نظر مورد مناطق تینها در و قرارگرفته یابیارز مورد مناطق

 برخوردار یمتوازن توسعه و یداریپا یدارا تهران شهر مختلف مناطق که است آن از یحاک حاضر پژوهش
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 از. باشندیم ارتباط در مناطق آن یشهر ییحکمروا و تیریمد نحوه با میمستق ارتباط در مسئله نیا و نبوده

 به نسبت یبهتر تیوضع باشندیم برخوردار یشهر خوب خدمات و امکانات یدارا که یمناطق یطرف

 .باشندیم زین ینهیبه تیریمد یدارا و داشته شهر خوب ییحکمروا یارهایمع

 تیریمد ، T-Test آزمون ،یداریپا ،یشهر خوب ییحکمرواکلید واژه: 
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 و یشهر مزاحم مشاغل انتقال و یسامانده در تهران 72 منطقه یشهردار عملکرد یابیارز

 یبعد اقدامات یبند تیاولو

 یکمن یخینامدارش

 :چکیده

 و یاصول یارتباط شهر، خیتار از گرفتن الهام با که بود خواهد انتظار مورد نقش یفایا به قادر یزمان شهر کی

 بوجود ییجز صورت به چه و موضوع کالن بصورت چه آن دهنده لیتشک عناصر و عملکردها نیب را یمنطق

 تحوالت یهمپا کشور یادار و یاقتصاد ، یاسیس تحوالت کانون و تختیپا عنوان به تهران شهر. آورد

 عنوان به خودش خاص یعملکردها و ها یژگیو با تهران. است کرده دایپ گسترش و تحول کشور، یصنعت

 نیا از یکی است؛ رنج در یفراوان ناسازگار یها عارضه و ها دهیپد از رانیا کشور شهر نیبزرگتر و تختیپا

 که 74منطقه.  دارند قرار تهران منطقه و شهر در که است یمزاحم و ندهیالآ مشاغل و عیصنا وجود ها عارضه

 گاهی،جا شود یم محسوب تهران یاقتصاد -یتجار قطب و باشد یم تهران شهر مناطق نیتر یمیقد از

 یها سفارتخانه و ها وزارتخانه تهران، بازار مانند یفرهنگ و یاسیس و یاقتصاد ،یتجار اماکن از یاریبس

 انتقال و یسامانده نهیزم در 74 منطقه یشهردار عملکرد یابیارز قیتحق نیا از هدف.   باشد یم متعدد

 یشهردار یرسم اطالعات و آمار و پرسشنامه مانند ییابزارها از استفاده با که باشد یم یشهر مزاحم مشاغل

 عنوان به 74 منطقه که است نیا نشاندهنده جینتا. میپرداز یم مولفه نیا سنجش به یآمار مزاکز ریسا و

 یعملکردها نیهمچن. باشد یم یشهر مزاحم مشاغل و عیصنا نیشتریب یدارا تهران شهر یمرکز منطقه

 تیموفق و ریچشمگ اریبس منطقه نیا یشهر مزاحم مشاغل انتقال و یسامانده نهیزم در منطقه یشهردار

 نرم نیهمچن و spss، excell مثل یآمار یافزارها نرم از پژوهش اهداف به یابیدست در. است بوده زیآم

 .است شده استفاده(GIS) ییایجغراف اطالعات ستمیس بر یمبتن یافزارها

  تهران شهر ،ندهیآال و مزاحم مشاغل ،یسامانده: کلید واژه: 
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 یشهر تیریدم در کنترل و نظارت یقیتطب یبررس

 برد کین آرزو

 :چکیده

 نشیب با یا گسترده و دار دامنه قاتیتحق ضرورت ران،یا کشور در یاسالم یجمهور نظام استقرار دیترد بدون

 به توجه با نیهمچن و ضرورت نیا به توجه با نامه انیپا نیا در. دینما یم جابیا را ها نهیزم تمام در یاسالم

 و نظارت یقیتطب یبررس به که میا داشته آن بر یسع ت،یریمد حوزه در یقیتطب مطالعات به پرداختن ضرورت

 و نظارت میمفاه ابتدا در. میبپرداز متعارف تیریمد و یاسالم تیریمد دگاهید از یشهر تیریمد در کنترل

 تیریمد حوزه در است، فتهگر قرار سهیمقا و یبررس مورد جیرا تیریمد و یاسالم تیریمد دگاهید از کنترل

 شهر یاسالم یشورا بر تمرکز ،یاجمال صورت به کنترل، و نظارت موضوع یگستردگ به توجه با ،یشهر

 به( یتئور گراندد) ادیبن داده هینظر از تیّباتبع سپس. است شده تهران یشهردار یبازرس سازمان و تهران

 یشهردار مختلف مناطق و ها بخش در یبازرس سازمان رانیمد با مصاحبه با ،یفیک قیتحق روش عنوان

 مرحله سه در ها داده لیتحل. شد لیتحل و یبررس تهران یشهردار در کنترل و نظارت موضوع تهران،

 و یدگیچیپ به توجّه با تهران یشهردار داد نشان یمحور یکدگذار و یانتخاب یکدگذار باز، یکدگذار

 موجب که.هستند مواجه ییپاسخگو به رانیمد الزام عنوان با یا دهیپد با فیوظا و تهایفعّال یگستردگ

 هم، ساز بستر و نهیزم عوامل. شود یم شهروندان مؤثر مشارکت ،ینیع مستمر نظارت همچون ییراهبردها

 به شفاف گزارشات ،ارائهیاسیس یریگ جناح وجود منکر، از ینه و معروف به امر فرهنگ کردن نهینهاد

 و مطلوب ییحکمروا جادیا ،یشهر رانیمد به شهروندان اعتماد هم، راهبردها امدیپ و. باشد یم شهروندان

 .باشد یم...و یشهر

 ییپاسخگو - یشهر تیریمد - نظارتکلید واژه: 
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 تهران یشهر تیریمد حوزه در ینیکارآفر یها فرصت ییشناسا

 ییبابا نیمحمدام

 :چکیده

 مطالعات در ها حوزه نیمهمتر از یکی زین فرصت ییشناسا و ینیکارآفر مهم یها جنبه از یکی فرصت

 یپرتو در و بوده نانیکارآفر تیموفق یاصل عامل نانهیکارآفر یها فرصت ییشناسا. باشد یم ینیکارآفر

 یارتقا قیطر از یاقتصاد رشد نانه،یکارآفر یها فرصت ییاشناس در نیکارآفر یها بنگاه و افراد یها تیفعال

 ها فرصت ییشناسا یبرا حاضر قیتحق در که یشهر تیریمد. است افتهی عیتسر یزندگ بهتر تیفیک سطح

 رگذاریتاث ینیکارآفر کردن نهینهاد و یبسترساز ندیفرا در تواند یم که است یینهادها از یکی شد، انتخاب

 مطالعات به توجه با. بود نیهم زین نانهیکارآفر های فرصت ییشناسا یبرا آن انتخاب لیدال از یکی و باشد

 حاضر پژوهش در رو نیا از ،یشهر تیریمد حوزه در نانهیکارآفر های فرصت ییشناسا خصوص در اندک

 جامعه تهران، یشهر تیریمد حوزه نانیکارآفر و کارشناسان ران،یمد. میدار را موضوع نیا یبررس قصد

 بخش در یقصد یریگ نمونه روش از استفاده با آنها انیم از که دهند یم لیتشک را حاضر پژوهش یآمار

 صورت پرسشنامه عیتوز و مصاحبه و آمد عمل به یرگی نمونه ،یکم بخش در یا طبقه یتصادف و یفیک

 بخش در نیچنهم. رفتیپذ صورت یمحور و باز یکدگذار از استفاده با یفیک یها-داده لیتحل. رفتیپذ

 یعامل لیتحل انجام یبرا یساختار معادالت یساز مدل روش نیهمچن و ای نمونه تک یت آزمون از یکم

 نه در که ساخت مشخص ها پرسشنامه نیهمچن و ها مصاحبه لیتحل جینتا. شد استفاده دوم مرتبه یدییتأ

 حوزه ورزش، حوزه سالمت، حوزه فرهنگ، حوزه مطالعه، و پژوهش حوزه ،یشهروند های  آموزش ی حوزه

 و بانوان یتخصص حوزه خرد، مشاغل و یخانگ مشاغل ،یدست عیصنا حوزه ،یاجتماع یها مشارکت و رفاه

 های فرصت تهران یشهر تیریمد یاجتماع و یفرهنگ امور در یشهر توسعه و یزیر برنامه حوزه

 انیپا در. دیگرد ارائه آن ستیل و شده ییاشناس ها فرصت نیا ها، پرسشنامه لیتحل با. دارد وجود نانهیکارآفر

 .دیگرد ارائه یپژوهش و یکاربرد یقاتیتحق زین

 یشهر تیریمد ،فرصت ییشناسا ،فرصتکلید واژه: 
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 شهروندان اعتماد بر محور محله تیریمد ریتاث

 زاده یپشمچ پژمان

 :چکیده

  است گرفته قرار لیتحل مورد یشهر تیریمد به شهروندان براعتماد محور محله تیریمد ریتاث پژوهش نیدرا

 اتیفرض آن قالب در و میتنظ مناسب یقیتلف یمفهوم چارچوب یتجرب منابع و ینظر یها دگاهید مرور از پس

 "،" مشارکت زانیم " یها شاخص با پژوهش نیدرا محور محله تیریمد. گرفتند قرار آزمون مورد یاصل

. گرفت قرار سنجش مورد " یفرد نیب اعتماد "و" یساز شبکه " "یریپذ تیمسئول " ،" یاجتماع نظارت

 تهران شهر سه  منطقه سال 74 یباال زن و مرد نیساکن هیکل انیم از که بوده نفر 444 قیتحق یآمار نمونۀ

 از اتیفرض یبررس یبرا و بوده یشیمایپ نوع از قیتحق. است شده انتخاب مرحله چند یا خوشه یریگ نمونه با

 ریمتغ 4 انیم از که دهد یم نشان  رهیمتغ چند روابط لیتحل در ها افتهی شده، استفاده رسونیپ آزمون لیتحل

 از رهایمتغ ریسا یرگذاریتاث و دارد یشهر تیریمد به اعتماد با میمستق ارتباط یشخص نیاعتمادب تنها یاصل

 است یشخص نیب اعتماد قیطر

 یشخص نیب اعتماد ،ینهاد اعتماد ،محور محله تیریمدکلید واژه: 
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 کتاب ها



472  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 یشهر تیریمد کتاب یجلد سه مجموعه

 گانسندینو ریسا همراه به نوذرپور یعل

 :چکیده

 ران،یمد یبرا بهنگام و مناسب یتجرب و یعلم مستندات و منابع نیتام ،یجلد سه دوره نیا فیتال از هدف

 محققان توسط تهران یشهردار سفارش به کتاب نیا فیتال. است یشهر تیریمد انیدانشجو و پژوهشگران

 یعل: است ریز قرار به ها آن یاسماس که است درآمده ریتحر رشته به یشهر تیریمد حوزه در کشور برجسته

. یصالح لیاسماع ،یرضوان یدیسع دینو ،یعبدالله دیمج ان،یکاظم غالمرضا ،یجاجرم یمانیا نیحس نوذرپور،

 با سهیمقا در رشته نیا تا است شده سبب یداخل و یجهان عرصه در یشهر تیریمد دانش بودن جوان

 زبان در ژهیو به کمبود نیا. باشد داشته یکمتر یتجرب و ینظر یها انیبن گر،ید یدانش و یعلم یها حوزه

 یفرهنگ و یاجتماع مطالعات کل اداره چارچوب نیهم در. است تر قیعم و تر محسوس اریبس یپارس

 یمجر عنوان به پور نوذر یعل نجانبیا به را یشهر تیریمد یجلد سه دوره فیتال و نیتدو تهران، یشهردار

 .کرد واگذار طرح

 یجهان تجارب ،رانیا ،ینظر یمبان ،یشهر تیریمده: کلید واژ
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 طرح های پژوهشی
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امکان سنجی و مکان یابی پارک های مقیاس محله ، ناحیه و منطقه در سطح شهرداری منطقه 

 مشهد 74

 احسان حسنینویسنده: 

 :دهیچک

توسعه فضاهای سبز پس از روند مصرف گرایی و صنعتی شدن شهرها، بیش ار بیش اهمیت پیدا کرده است. 

مهمتر از موضوع توسعه این فضاها، بحث مکان یابی صحیح این کاربردی با توجه به بافت های متراکم 

ارک های مقیاس محله، ناحیه و منطقه شهری میباشد. در این پژوهش ، موضوع اامکان سنجی . مکان یابی پ

بررسی شده است. در روند طی شده در ابتدا اهداف و ضرورت های طرح و  75در سطح شهرداری منطقه 

تاکید بر موضوع عدالت فضایی معیارهای مورد نظر برای مکان یابی پارک های شهری از منابع مختلف 

ن جمعیت بهره بردار طرح پرسشنامه هایی تدوین استخراج گردیده است. پس از کارشناسان امرو همچنی

گردیده که در آن به معیارها و زیر معیارهای مربوط امتیازهای مورد نظر الحاق گردیده است. با مشخص 

پهنه های مستعد بارگذاری کاربری  ahpشدن میزان ارهمیت این معیارها با روش تحلیل سلسله مراتبی 

بدسات آمده است. در نهایت با تدقیق اراضی مورد نظر در موضوع  gisفزارفضای سبز با بهره گیری از نرم ا

مالکیت آن دسته از اراضی که شهرداری در آنها توان ایجاد فضای سبز را به لحاظ مسائل حقوقی داشته و از 

طرفی در مکان یابی به جز پهنه های باارزش محسوب گردیده اند مشخص و در نقشه های مربوط معرفی 

 ه اند.گردید
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 بر خدمات ارائه شده و نظرات شهروندان یمبتن یعملکرد نواح یابیچارچوب ارز نیتدو

 یمرجان موریطرح: دکتر ت یمجر

 شهر تهران یزری مرکز مطالعات و برنامه

 تهران یشهردار 41منطقه  یو توسعه شهر یزری معاونت برنامه

 :چکیده

و  یابیارز ی. تالش برای باشدها، ارتقاء و بهبود عملکرد م از عوامل موثر بر بهبود و توسعه سازمان یکی

. بهبود ی شودعصر حاضر محسوب م یها در سازمان رانیمد یفرارو یاصل های عملکرد از چالش یارتقا

نقش  رانیمد ر،یمس نیا رشود. د تیریبه نحو مطلوب مد دیآن با راتییاست که تغ یتیریمد ندیعملکرد، فرآ

منافع فرد، سازمان و جامعه،  نیحرکت به سمت اهداف سازمان و تام تیفیو ک دهی دارند و در جهت ییبسزا

 . ی کنندم ینآفری نقش

ظارت خود از عملکرد در مجموعه تحت ن شیکشور به افزا یو عموم یدولت های توجه سازمان ان،یم نیا در

که عملکرد آنها همواره  یمنافع عموم انیها به عنوان متول سازمان نیبرخوردار شده است. ا ییبه سزا تیاهم

 . اند افتهیاز الزامات خود  یکیمردم و شهروندان قرار دارد، توجه به بهبود عملکرد را  یابیمورد توجه و ارز

 یدر آن سو شک ی. بی باشداز خدمات به شهروندان م یعیوس اربسی  گستره  دار ارائه عهده یشهردار سازمان

. رندگی یو کارکنان مربوطه قرار دارند، شهروندان قرار م رانیمد ،یطرف آن، شهردار کیکه در  یریمس

 یو کارکنان، زمان رانیمد یسوخدمات ارائه شده از  تیعدم مطلوب ای تیکه مطلوب رفتیپذ یستیبا نیبنابرا

خدمات هستند،  نای  کننده افتیکه در یشهروندان تیکه موجب رضا ردگی یبه خود م و درست یشکل واقع

 .ردیقرار گ

باشد، به منظور انجام  یم 72منطقه  ینواح یعملکرد شهردار یمطالعه که بررس نیتوجه به هدف ا با

کالن  یو شهردار نرایا طیکشورها و با انطباق با شرا گریحاصل از تجارب د یبا توجه به دستاوردها ،یابیارز

ی آن ارائه م یمفهوم دلو م هیناح یعملکرد شهردار یابیمناسب ارز ها و سنجه های شهر تهران، شاخص

 .گردد

در  یکار ی، موازیآمار یها عدم انسجام داده از توانیگزارش را م نیا ییاجرا یها تیمحدود نیتر مهم

از  تواندیموارد م نیاز ا کیبرشمرد. هر  یکم و اهداف یزیر و فقدان برنامه یمختلف شهردار یها واحد

از  یرگی و بهره جینتا بیاربا دقت خاص، کاهش  قیتحق میت نیبکاهد، بنابرا قیتحق جیاعتماد نتا تیقابل
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مطرح  ییادعا جیبر اجتناب از خطا در نتا ی تواندنم تیمد نظر قرار داده است. هرچند در نها یقیتلف یالگوها

 نمود.

 یشده بر مبنا یاز مدل بوم یریگ بهره یراهبر میت تیپژوهش در نها یها تیو محدود ها یژگیوتوجه به  با

 یسازمان ینه گانه مدل تعال یارهایبه منطق مع یبا نگاه نی( و همچنBSCمتوازن ) یازدهیمدل کارت امت

EFQM یها یاستراتژ اهداف و نیب یروابط علت و معلول حیمدل تشر نیدر ا یمحور دهیرا انتخاب نمود. ا 

 کیو بصورت  یریادگیو رشد و  یکار یندهایفرآ ،یمشتر ،یکه در قالب چهار منظر مال باشد یمختلف م

 ینواح یوجوه برا نیشده است ا یمدل سع نیاز ا ی. لذا در الگوبردارگردد یم میترس  ینقشه استراتژ

ضمن در برداشتن روابط  نیزگیجا ینظرهاشده و م یخاص خود بوم یها یژگیبا مشخصات و و یشهردار

 آن را شامل گردد.  یوجوه عملکرد یتمام ،یو علت و معلول یمنطق

 یها تیو مامور فیمنطقه براساس وظا یشهردار ینواح یشهر تیریعملکرد مد یابیارز نکهیتوجه به ا با

از  یالگوبردار با نیهستند. همچن زین یفیکه عمدتاً ک ی باشدم یگسترده آنها شامل موارد متنوع و متعدد

از  ینواح تیریو مد کردعمل تیشامل وضع یابیارز یبرا یعملکرد، سه منبع اصل یابیارز جیرا یها مدل

و  یشهردار یمحور، نظرات شهروندان در ارتباط با عملکرد نواح تیفیو ک یفن ،یتخصص یابیمنظر ارز

 ود آنها مد نظر قرار گرفت.بهب زانیو م یشهردار ینواح یو توسعه شهر یعملکرد یها شاخص تیوضع

باشد.   EFQMو BSC یموارد مندرج در دو الگو یتمام یپاسخگو ی تواندم ادشدهیاز سه منبع  یقیتلف لذا

 یسه منبع دارا نیدر مدل مورد نظر، ا ازیمورد ن های داده آوری در جمع یبا توجه به چالش و ضعف احتمال

با وزن  گرید انیبود. به ب هندخوا یعملکرد نواح یابیر ارزد یاحتمال یخطا زانیم لیتعد یبرا پوشانی هم

 یشهردار یعملکرد برا یابیاز ارز یکل ازیامت کیبه  ی توانآنها م یمنابع و جمع جبر نیبه هرکدام از ا یده

و لذا به مرور زمان و بسته به  استیپو یعملکرد امر یابیارز یالگو نیا نی. تدوافتیدست  یمورد بررس هیناح

 اجتناب است. رقابلیاصالحات در آن، غ و یگوناگون، انجام بازنگر طیشرا

 ، شهرداری، شهروندان، خدماتکلید واژه: ارزیابی عملکرد
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 راهکار  و ارائه 7311از سال  ششدر منطقه  یه محوریطرح ناح یشناسبیمطالعه و آس

 پروانه زندی

 :چکیده

ی مستتر در آن است. لذا شناخت ها یژگیوای مستلزم شناخت ابعاد و درک و آگاهی از هر موضوع و مقوله

مسأله و کالبد شکافی مفاهیم و اصطالحات مرتبط با موضوع الزم و ضروری است. در فصل اول پروژه با 

رح ناحیه محوری و همچنین مبانی تئوریک مربوط به آن سعی شده است تا بررسی موضوعات مختلف با ط

تبیین گردد. سپس بر اساس نتایج بدست آمده روش خود ارزیابی  ها آنها، ابعاد مختلف از منظر عوامل، مولفه

EFQM روشی مناسب جهت سنجش و ارزیابی طرح ناحیه محوری انتخاب شده است. همچنین  به عنوان

با طرح ناحیه محوری مورد  ها آنی حکمروایی شهری بررسی و میزان انطباق ها مدلرکززدایی و الگوهای تم

 بررسی قرار گرفته است. 

ی طرح ناحیه محوری بررسی و با های، اهداف کالن و استراتژها تیها، مأموررسالتدر فصل دوم نیز 

سازی شده است و سرانجام در فصل دهی ارزشیابی عملکرد استخراج و پیاها شاخصشناسایی ابعاد کلی آن 

ی ناشی از طرح ناحیه ها بیآسپایانی نیز راهکارهای عملیاتی به دو صورت اصالحی و پیشنهادی جهت رفع 

 محوری ارایه گردیده است. 

 یی شهری، حکمروا، تمرکز زداییEFQM، ناحیه محوریکلید واژه: 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

  

ل  مناسبات و روابط اجتماعی شهری
ص

ف
شم

ش
 

 

 شامل:

 جامعه شناسی شهری -

 جامعه و فرهنگ شهری -

 مشارکت و دموکراسی -

 

 



444  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 مقاالت



  444 یشهر یمناسبات و روابط اجتماع

 داریپا توسعه ینهاد و یاجتماع یها تیظرف سهیمقا

 یخانیآقاعل نبیز

 :چکیده

 هر آن، اهداف یریگیپ و یداریپا اصول تیرعا و توجه دار،یپا توسعه کردیرو شدن مطرح و هاشهر توسعه با

 بدون راه نیا مودنیپ که ییآنجا از. است گرفته قرار توجه مورد شهرها توسعه یزیر برنامه در شتریب چه

 داریپا توسعه دافاه به یابیدست زانیم سنجش بود، نخواهد ریامکانپذ ریمس یط در شهرها تیوضع از یآگاه

 ییمحتوا یاصل بعد دو از شهرها در یداریپا شرفتیپ زانیم سنجش. است گرفته قرار ها دولت کار دستور در

 یم ریتاث ها استیس یینها جهینت بر که است ییرهایمتغ شامل ییمحتوا بعد. است یبررس قابل یندیفرا و

 مقابل در. شوند یم داریپا توسعه یطیمح ستیز و یاقتصاد ،یاجتماع یها شاخص سنجش شامل و گذارند

 داریپا توسعه یها استیس به یابیدست یبرا که است یمختلف یندهایفرا و ها روش ابزار، شامل یندیفرا بعد

 قیتحق هدف. شوند یم محسوب داریپا توسعه محرک و بانیپشت عنوان به و رندیگ یم قرار استفاده مورد

 دار،یپا توسعه یساز تیظرف و ینهاد هیسرما ،یاجتماع هیسرما با داریپا توسعه رابطه نییتب بر عالوه حاضر

 یها کیتکن. است بوده نیقزو و کرج شهر دو در داریپا توسعه یندیفرا بعد یها شاخص سهیمقا و یابیارز

 بوده پرسشنامه از استفاده و کارشناسان و رانیمد با مصاحبه ها، داده یآور گرد یبرا استفاده مورد یاصل

 از نیهمچن و ها نیانگیم یمعنادار آزمون و یاستنباط آمار از زین ها داده لیتحل و هیتجز منظور به. است

 هیسرما یرهایمتغ نیب یمعنادار تفاوت دهنده نشان قیتحق جینتا. است شده استفاده یفیک و یفیتوص روش

 کرج شهر به نسبت نیقزو شهر در آنها باالتر سطح و شهر دو در یساز تیظرف و ینهاد هیسرما ،یاجتماع

 داریپا توسعه یسو به حرکت در یتر مناسب یریگ جهت نیقزو شهر که رسد یم نظر به بیترت نیبد. است

 .دارد کرج شهر با سهیمقا در

 تیظرف ،ینهاد هیسرما ،یاجتماع هیسرما ،داریپا توسعهکلید واژه: 
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 یاجتماع عدالت منظر از یشهر خدمات عیتوز ییفضا لیتحل

 یاحمد سجاد، یشکار اصغر، یلرستان اکبر

 :چکیده

 از شهر نیا ینواح گاهیجا نییتع و آباد خرم شهر یکیزیف گسترش روند لیتحل و یبررس صدد در پژوهش نیا

 گاهیجا نییتع منظور به و یلیتحل - یفیتوص قیتحق یروش. است یشهر یعموم خدمات از یبرخوردار لحاظ

 شده گرفته بهره سیتاپس مدل از یشهر یعموم خدمات شاخص 74 در آباد خرم یشهر ینواح از کی هر

 در 724/5 حدود در یازیامت با 7 هیناح  اول، هرتب 445/5 ازیامت با 4 هیناح فوق مدل جینتا یمبنا بر. است

 نییپا در بیترت به 74 و 75 ،44 ینواح  و. اند گرفته قرار سوم رتبه در 727/5 ازیامت با 4 هیناح دوم، رتبه

 لحاظ از آباد خرم شهر ینواح درصد 44/2 که که گفت توان یم یکل طور به. دارند قرار رتبه نتری

  به رو افتهی توسعه ینواح درصد 52/74 ،(4 هیناح شامل) افتهی فراتوسعه یشهر یعموم خدمات از یبرخوردار

 درصد 44/2 ،(44 و 47 ،74 ینواح شامل) توسعه انیم ینواح درصد 52/74 ،(4 و 4 ،7ینواح شامل)  باال

 .هستند  محروم ینواح درصد 44/44 و( 72 هیناح) نییپا به رو افتهی توسعه ینواح

 هریش ینواح ،سیتاپس نکیتکن ،یاجتماع عدالت ،ییفضا لیتحلکلید واژه: 
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 یاجتماع عدالت منظر از یشهر خدمات ییفضا لیحلت

 صابرپور یعشق یرتضم ،ییروستا یمجتب ،یسالم محمدرضا

 :چکیده

 پارکها، یرهایمتغ شامل ،یآمار ۀجامع و یاکتشاف -یفیتوص پژوهش نیا در شده گرفته کار به قیتحق روش

 بر تهران کالنشهر سبز یفضا قطعات و یلچک معابر، درختان وژها،یرف ،یشهر های یکار-جنگل ن،یادیم

 سرانه یبررس به ابتدا منظور نیبد. است شده پرداخته 7444  سال در تهران یارشهرد بندی منطقه یمبنا

 یشهر سبز یفضا سرانه ناعادالنه عیتوز و کمبود از یحاک ها افتهی که شد پرداخته تهران یشهر سبز یفضا

 شاخص زا یبرخوردار لحاظ از تهران شهر مناطق بندی سطح به اقدام بعد مرحله در. دارد گانه 44 مناطق در

 درصد 47/45 فوق مدل  جینتا اساس بر که شد سیتاپس مدل از یریبهرگ با یشهر سبز یفضا یقیتلف های

 وجود یبرس مورد ۀدور طول در زین برخوردار ۀمنطق و برخوردا مهین درصد54/4 محروم، تهران شهر مناطق

 .ندارد

 تهران کالنشهر ،سبز یفضا ،سیتاپس ،ییفضا عیتوزکلید واژه: 
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 تهران یشهردار یشهر توسعه یها پروژه یفرهنگ یابیارز

 دباغ رانیصغ دیسع

 :چکیده

 دیتوح تونل احداث یفرهنگ راتیتاث به نسبت منطقه ساکنان دگاهید یبررس قیتحق نیا یاجرا از هدف

 هیکل شامل قیتحق نیا شامل یآمار جامعه.  است بوده یشیمایپ یفیتوص صورت به حاصر قیتحق روش.است

 یآمار نمونه. باشد یم کارشناس 755 و خانوار 7455. است دیتوح تونل پروژه کارشناسان و ساکن شهروندان

 انتخاب طرح، نیا ییاجرا شناسانکار دویتوح تونل احداث منطقه ساکن یخانوارها نیب از یتصادف صورت به

 پرسشنامه از شده ینیب شیپ یها هیفرض آزمون جهت در اطالعات یآور جمع یبرا قیتحق نیا در. شود یم

 زویتما ،یرهبر) بورتر یرقابت یاستراتژ سه هر درباره سوال 74 یحاو پرسشنامه. است شده استفاده بسته

 در کرونباخ یآلفا پرسشنامه اعتبار یبررس یبرا. باشد یم قیتحق مدل یرهایمتغ براساس که باشد یم( تمرکز

 شده یطراح پرسشنامه اعتبار از یحاک و. بود 44/5 آن زانیم که گرفت قرار محاسبه مورد SPSS افزار نرم

 یاستنباط و یفیتوص آمار های روش از ها، نمونه از آمده دست به های داده لیتحل و هیتجز یبرا. باشد یم

 آزمون یبرا. است دهیگرد استفاده spss افزار نرم از اطالعات، لیتحل و هیتجز منظور به و است دهش استفاده

 در.شد استفاده دمنیفر آزمون از ها ریمتغ ریتاث تیالو نییتع یبرا و( اسکور یکا) دو یخ آزمون از ها هیفرض

 یلیخ تا خوب را دیتوح تونل ینگفره یها جاذبه دیتوح تونل منطقه نیساکن:  داد نشان قیتحق جینتا تینها

 یکاف) یاجتماع مراکز و سبز یفضا احداث عامل مناطق نیساکن دگاهید از نیهمچن.اند کرده یابیارز خوب

 یشورا خدمات و یانتظام یها پاسگاه و یتیامن ماکز احداث سپس و(  تونل اطراف در خانه قهوه. ییشاپ،نانوا

 یدارا عوامل همه یکل طور به اما دارد قرار ها ریمتغ ریسا سپس و است تیالو نیباالتر یدارا اختالف حل

 .باشند یم متوسط از باالتر یا رتبه نیانگیم

 نتهرا یشهردار، یشهر توسعه یها پروژه، یفرهنگ یابیارزکلید واژه: 
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 آن از یریشگیپ و جرم بروز در نوجوانان یجسمان-یروان بهداشت ریتاث

 بارسلطان ایرو دهیس ،یریبر ماهرخ

 :چکیده

 را کشور تیجمع از یا مالحظه قابل درصد که جوان نسل یروان – یروح یازهاین به توجه: هدف و سابقه

 یبزهکار و جرم وعیش لیدل به ادیز یریپذ بیآس به توجه با.  باشد یم تیاهم حائز اریبس دهند یم  لیتشک

 جرم بروز در یجسمان -یروان بهداشت ریتاث نییتع منظور به ، آنها شیافزا به رو روند و جامعه سطح در

 یرو یشاهد -مورد یطراح با قیتحق:  روش و مواد.  رفتیپذ صورت تهران شهر در قیتحق نیا یبزهکار

 آنها مشابه و بزهکار ریغ کودک 44 و یبزهکار  یقطع حکم با و یاجتماع بزهکار یدارا نوجوان 44 تعداد

 اتیشکا) اسیمق ریز 4 یدارا که  GHQ-28 پرسشنامه یط نامبردگان به مراجعه با. گرفت صورت

 گروه دو ، یبزهکار تیوضع یبررس نیهمچن و  است(  یافسردگ ، یاجتماع یناسازگار ، اضطراب ،یجسمان

: ها افتهی.   گرفتند قرار قضاوت مورد  یتنیو من و دو یخ آزمون از یریگ بهره ضمن و یبررس مورد

 سالمت نظر از گروه دو نیب. بودند مشابه جنس سن، نظر از سالم کودک 44 و یبزهکار به مبتال کودک44

 نوجوانان در یجتماعا یناسازگار و اضطراب نیهمچن( P< 0.01).شد مشاهده دار یمعن تفاوت یعموم

 در یمهم اریبس نقش یجسمان –یروان بهداشت رسد یم نظر به: یریگ جهینت.  دیگرد مشاهده  شتریب بزهکار

 یجسمان –یروان بهداشت ابعاد به توجه. باشد داشته ینوجوان دوران در خصوصاً وجرم یبزهکار از یریشگیپ

 بهداشت سطح تیتقو و حفظ جهت به تیترب و صالحا مراکز در مشاوره و یدرمان روان توسعه و نوجوانان

 .گردد یم هیتوص یکودک دوران در فرزندان یازهاین به توجه درباره نیوالد آموزش نیهمچن و شانیا یروان

 یربزهکا ،جرم ،یجسمان-یروان بهداشت ،یعموم سالمتکلید واژه: 
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 یعموم نقل و حمل رانندگان در خشونت عالئم برکاهش خشم کنترل آموزش ریتأث یبررس

 یشهر درون

 این بلبل فضه ،این ملک سادات رزوآ

 :چکیده

  یاقتصاد و یاجتماع و یفرهنگ  فمختل یها عرصه در یناگهان و عیسر رشد لیبدل یصنعت جامعه در امروزه

 افراد خشونت اعمال کرات به و بوده تحوالت آهنگ نیا با جامعه افراد انطباق عدم از یناش یسردرگم شاهد

 حمل رانندگان انیم نیا در و نبوده مصون امر نیا از نقل و حمل عرصه. میباش یگرشاهدمیکدی به نسبت را

  با را تماس نیشتریب  گوناگون یرفتارها و ها قهیسل با مختلف فرادا با خورد بر لیبدل یشهر درون نقل و

 که است آن گواه یعلم یها افتهی. داشت خواهند هینقل وسائط ریسا رانندگان و مسافران یخاشگر پر انواع

 داشتن الزمه و  بوده یصنعت جامعه در انسان یازهاین نیمهمتر جمله از یروان و یرفتار یبخشها در آموزش

 با رانندگان ییارویرو لیبدل.  باشد یم وخشونت  ها تکانه کنترل مهارت داشتن مستلزم  سالم یدگزن

 مسافران نبودن دسترس در لیبدل و بوده یانیشا تیاهم یدارا خشم  ،کنترل تهران شهر کالن در  مسافران

 هیفرض یبررس نظوربم.  دیگرد ارائه خشم کنترل آموزش رانندگان جهت صرفاً ، مهارت نیا آموزش جهت

 جهت زین یافراد و شده شناخته خشونت یدارا افراد بعنوان ینوع به  که یافراد انیم از نفر 74یپژوهش

. شدند انتخاب نمودند مراجعه مشاوره و یشناس روان واحد به خشونت داشتن لیبدل مشاوره رهنمود افتیدر

 مهارت آموزش سپس.  دیگرد اجراء شیآزما مورد گروه نفر 74 یبرا R-90-SCL تست با آزمون شیپ

 و مدت کوتاه یروشها و خشونت انواع ، خشونت لیدال رندهیبرگ در که جلسه کی یط صرفاً خشم کنترل

 تیریمد یها مهارت آموزش داد نشان قیتحق جینتا.  شد ارائه یشیآزما گروه به خشم با مقابله مدت بلند

 اثر از  یناش راتییتغ نیا و است( P=554/5) یمعنادار طحس در راتییتغ و داده کاهش را یخشم،پرخاشگر

 و موردآزمون  ماه کی  از بعد ها یآزمودن  خشم کنترل آموزش شیپا برنامه یبرا. است بوده مستقل ریمتغ

 . است نموده انیب را یآموزش برنامه اثر یداریپا  جیونتا گرفته قرار مصاحبه

 خشم فیتعر ،خشم کنترل مهارت ،یزندگ یها مهارت آموزشکلید واژه: 
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 یشهر هیاثاث به یرسان بیبرآس سمیوندال نقش

 فرد یدیسع فرانک ،یقل یاری دیوح ،یکالنتر بهرنگ

 :کیدهچ

 یشهر یها بیآس به توجه ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یتیجمع مختلف ابعاد در شهرها روزافزون توسعه و گسترش

 با همزمان که است یشهر های بیآس نیا از یکی سمیوندال دهیپد. سازد یم یضرور را توسعه نیا از یناش

 یرسان  بیآس سمیوندال تگف توان یم فیتعر نیتر-ساده در. است افتهی شیافزا شهر گسترش و توسعه

 مسئله کی عنوان به توان یم را شهر هیاثاث به رساندن بیآس. است شهر یعموم هیاثاث به آگاهانه و یاراد

 وارد یریناپذ جبران صدمات جامعه کل و رفاه فرهنگ، اقتصاد، به نکهیا بر عالوه که کرد قلمداد یاجتماع

 شهروندان، اتیروح نمودن دار حهیجر ،یشهر یزندگ تیفیک سطح آمدن نییپا ،یناامن جادیا سبب سازد؛ یم

 آمار ما کشور در متأسفانه. شود یم... و شهروندان یاجتماع انحرافات های نهیزم و شهر ی چهره شدن زشت

 و ندارد وجود شود یم یشهر هیاثاث به یستیوندال یرفتارها اثر در که ییها خسارت از یقیدق اطالعات و

 به یلیتحل ـ یفیتوص روش از استفاده با که دارد قصد پژوهش نیا. است شده توجه وعموض نیا به کمتر

 آن ریتاث و سمیوندال مشخصات و راهکارها ارائه کشورها، ریسا اتیتجرب م،یمفاه ها، دگاهید ات،ینظر یبررس

 .بپردازد تهران شهر  برکالن دیباتاک یشهر هیاثاث بر

 یشهر یها بیآس ،یشهر هیاثاث ،سمیوندالکلید واژه: 
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 یبزهکار ییفضا یالگوها یریشکلگ در یشهر یاراض یکاربر ریتأث یبررس

 تهران یشهردار 71 منطقه: یمورد مطالعه

 یکالنتر محسن ،ینیالد فیس فرانک ،یاحمد سجاد

 :چکیده

 74 منطقه سرقت و مخدر مواد یارتکاب میجرا ییایجغراف نییتب هدف و یاکتشاف -توصیفی تحقیق روش

. . است آن جینتا از مذکور منطقه یتیامن و یانتظام رانیمد موثر و کارآمد استفاده یراستا در تهران یشهردار

 یهمبستگ بیضر مقدار به توجه با که داد، نشان جرم درصد ریمتغ و یاربرک ریمتغ نیب رسونیپ آزمون ۀجینت

 ریمتغ نیب داری یمعن یآمار رابطه 57/5 از تر کوچک یخطا سطح و 44/5 نانیاطم با ،(444/5) رسونیپ

 جرم و یکاربر ریمتغ نیب که شرح نیبد. دارد وجود تهران شهر 74 منطقه در یارتکاب میجرا و یکاربر نوع

 تعداد یوادار یتجار و یمسکون یکاربر ژهیو به ها یکاربر شیافزا با یعنی است، برقرار یقو مثبت هرابط

 .ابدی یم شیافزا میجرا

 74 منطقه ،سرقت و مخدر مواد میجرا ،یاراض یکاربرکلید واژه: 
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 آن از یریشگیپ و جرم بروز در خانواده عملکرد ریتاث

 یریبر ماهرخ ،بارسلطان ایرو دهیس

 :چکیده

 درباره آرا تشتت و تناقض و آنها شیافزا به رو روند و کودکان در یبزهکار وعیش به توجه با: هدف و سابقه

 صورت تهران شهر در قیتحق نیا ،یقبل قاتیتحق یها یکاست و یبزهکار بروز با خانواده رعملکردیتأث

  یقطع حکم با و یاجتماع بزهکار کودک 44 تعداد یرو یشاهد مورد مطالعه با قیتحق: روش و مواد. رفتیپذ

 به مراجعه با. گرفت صورت آنها مشابه و بزهکار ریغ کودک 44 و( بزهکار کودکان ینگهدار)   و یبزهکار

 نیهمچن و  است اسیمق ریز پانزده و کل نمره کی یدارا که خانواده عملکرد پرسشنامه یط نامبردگان

 قضاوت مورد  یتنیو من و دو یخ آزمون از یریگ بهره ضمن و یبررس مورد گروه ،دو یبزهکار نوع یبررس

 ثیح از سالم کودکان و یبزهکار به مبتال کودکان گروه دو در مشابهت وجود رغمیعل: ها افتهی.  گرفتند قرار

 رسد یم نظر به: یریگ جهینت( p<0/01. )شد مشاهده دار یمعن تفاوت خانواده عملکرد در سن، و تیجنس

 عملکرد ابعاد به توجه لذا. باشد داشته یکودک دوران در جرم از یریشگیپ در یمهم نقش خانواده عملکرد

 .گردد یم هیتوص کودکان رشد هنگام در نیوالد آموزش و خانواده

 یریشگیپ ،یبزهکار ،جرم ،خانواده عملکردلید واژه: ک
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 (یصفو ه دور) اصفهان یخیتار شهر در داریپا یاجتماع ی توسعه یها  یژگیو یبازشناس

 پورمختار احمد

 :چکیده

. است آن یعیطب و یاجتماع ،یفرهنگ یبسترها با تنگاتنگ ارتباط در یرانیا یرسازشه و یمعمار تیماه

 یط که است یداریپا یها ارزش یدارا -اصفهان یخیتار شهر جمله از- رانیا یسنت یشهرساز و یمعمار

 در و مختلف دوران در نهیس به نهیس صورت به شهرسازان، و معماران هنرمندان، مردم، اتیتجرب سال هزاران

 یاجتماع و یفرهنگ یها نهیزم با رانیا یسنت یشهرها یهمساز. است افتهی انتقال مختلف یها نسل نیب

 یازهاین یگو پاسخ نحو نیبهتر به که است شده اصفهان یخیتار شهر مانند ییشهرها یریگ شکل باعث آنها،

 بوده یعیطب و یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ مختلف یها نهیزم در رانیا ی گذشته مردمان یروح و یجسم

 و بسترها با یصفو دوران در اصفهان یخیتار شهر ساختار یهماهنگ و یهمساز نیبنابرا. است

 است شده شهر نیا در یاجتماع داریپا یها یژگیو یبرخ یریگ شکل موجب جامعه، یاجتماع یها رساختیز

 .دارد ینهمخوا یشهر داریپا یاجتماع ی توسعه ی مقوله نینو یها شاخصه با که

 اصفهان ،یاجتماع توسعه ،یشهر داریپا توسعهکلید واژه: 
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 !تیهو یب شهر میخوان یم د،یجد شهر میسینو یم

 دیجد شهر در تیهو جادیا دیجد یراهکارها یبررس

 پور یمظفر نجمه

 :هچکید

 خود که ییفضاها به نسبت شهروندان یوابستگ عدم نیهمچن و یخیتار حافظه فقدان لیدل به دیجد شهر

 در را یتیهو گونه چیه و شده خارج خود «حالِ و حس» از جیتدر به ، اند نداشته آن نشیدرآفر ینقش چیه

 ییراهکارها یمعرف به که است استوار مقوله نیا بر مقاله نیا تالش لذا کند؛ ینم القاء خودِ  نیساکن ذهن

 کردن پررنگ با که است دهیرس جهینت نیا به که روست نیا از.  بپردازد دیجد شهر در تیهو خلق جهت

 ، کفپوش زِیتما قیازطر ها آستانه وندگاهیپ و ابانیخ چون یساز تعامل یفضاها بستر در یاجتماع روابط نقش

 کمک تیهو خلق جهینت در و مکان یکنندگ دعوت حس شیافزا به توان یم مبلمان و ینماساز ، ینورپرداز

 .کرد

 مکان حس ،یشهر تیهو ،دیجد شهرکلید واژه: 
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 GIS از استفاده با یشهر زیخ جرم های کانون ییفضا لیتحل

 یلرستان اکبر ،یداحم سجاد ،یپورموسو یموس دیس

 :چکیده

 میجرا بروز در مؤثر ییفضا – یکالبد عوامل لیتحل هدف با و یلیتحل -یفیتوص یروش با پژوهش نیا

 تهران یشهردار 4 منطقه در مذکور میجرا زیخ جرم های کانون نیتر مهم ییشناسا و مخدر مواد یارتکاب

 ار،یمع انحراف یضیب متوسط، مرکز شامل یآمار یها مدل از فوق اهداف به دنیرس جهت. درگی یم انجام

 ،(GIS) ییایجغراف اطالعات ستمیس طیمح در کرنل تراکم نیتخم روش و هیهمسا نیتر کینزد شاخص

 یشیزااف روند با مخدر مواد با مرتبط میجرا زانیم که است آن از یحاک پژوهش های افتهی. است شده استفاده

 حد نیباالتر و است شده شتریب منطقه یجنوب مهین سمت به یبررس مورد منطقه شمال ینواح و ها قسمت از

 .است داده رخ شهر یغرب جنوب در بعد مرتبه در و یجنوب یها بخش در یناهنجار

 مخدر مواد میجرا ،زیخ جرم های کانون ،ییفضا لیتحلکلید واژه: 
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 نقش برنامه ریزان روستایی در توسعه اجتماعی کالن شهر تهران 

 حمیده سادات آقامیری

 :چکیده

صورت   تهران شهر کالن اجتماعی توسعه در روستایی ریزان برنامه پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش

هدف از این تحقیق بیان نقش برنامه ریزان روستایی در توسعه اجتماعی شهر تهران با توجه به  ت.گرفته اس

با توجه به شیوه مدیریتی شهر تهران که از نوع سیستمی است  تغییرات جمعیتی این کالن شهراست.

شود  از طرف دیگر مانع توسعه می  شناسایی عوامل که از یک طرف سبب توسعه اجتماعی می شود  و

ضروری به نظر می رسد. به همین منظور محقق در این تحقیق به بررسی لزوم استفاده از برنامه ریزان 

تحلیلی با تاکید بر یافته  -روش تحقیق توصیفی روستایی در مدیریت توسعه اجتماعی تهران پرداخته است.

 رابطه بین ادراک محیطی و وکارکرد گرایی  از مدل هایی همچون قطب رشد، های مطالعات میدانی بوده و

مطالعات  روش پیمایشی و مصاحبه، و مباحثه، رفتار استفاده شده است. ابزارهای این تحقیق شامل  مشاهده،

روستایی نماد بارز  در این بررسی مشخص شد همکاری برنامه ریزان شهری و کتابخانه ای بوده است.

 توسعه اجتماعی است.  استفاده از خرد جمعی در شهرداری تهران در راستای

 ، تهران، توسعه اجتماعیبرنامه ریزی روستایی کلید واژه :
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 جرم وقوع زانیم یرو بر یشهر ساز و ساخت نحوه ریتاث

 اریکوه الهه

 :چکیده

 برج معابر، ها، ساختمان شامل شهر جسم. جسم و روح: است وجه دو یدارا شهر که شود یم مطرح همواره

 انسان شامل شهر روح و باشد یم...  و تئاترها نماها،یس ها، پارک رینظ یحیتفر مراکز ریسا و ها، مغازه ها،

 و روح. اند دهیگز یسکن شهر در شیخو فرد به منحصر خاص یروان و یروح یها یدگیچیپ با که است ییها

 یگاه و است گذار اثر جسم بر روح یگاه. گذارند ریتاث هم یرو بر متقابل شکل به دو هر شهر جسم

 بر ها ساختمان(ساز و ساخت نحوه) شهر کیزیف و جسم ریتاث یرو بر که است آن بدنبال نوشتار نیا. بالعکس

 بسنجد یاجتماع ابهنجارن یرفتارها زانیم یرو بر بنا نوع ریتاث و شود متمرکز( انسانها) شهر روح یرو

 مجرمانه رفتار و انسان ،ساختمان و بنا ،یشهرساز ،شهرکلید واژه: 
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 تهران 71ی اقتصادی منطقه  در توسعه اجتماعینقش مشارکت و عالقه 

 مهدی یسری

 چکیده:

آن گاه عالوه بر  م،یبدان یاجتماع-یاقتصاد یندیاگر توسعه را فرا است. یابعاد اجتماع یدارا یتوسعه اقتصاد

و عالقه  یمانند مشارکت مردم یاجتماع یتوجه به جنبه ها ،یمانند رشد اقتصاد یاقتصاد یمؤلفه ها

انجام  یها یو بررس تشد. مطالعابا یم یلیروش پژوهش به صورت تحل رسد. یبه نظر م یضرور یاجتماع

صورت گرفته است، نشان  یاریمحله و شورا تیریمد ،یجیمحترم بس نیمصاحبه با مسئول قیشده که از طر

 یدارد و با گسترش عالقه اجتماع 74منطقه  یدر توسعه اقتصاد ییبسزا ریتاث یدهد که مشارکت مردم یم

 یم    شیافزا یو مشارکت و همکار یزمحبت ودلسو ،یکیو نزد تیمیصم ت،یدر واقع حس تعهد و مسئول

آنان هم  یمنطقه زندگ یتوسعه اقتصاد جهیکه خود را از جامعه جدا نکند، در نت دیریگ یم ادیو فرد  ابدی

ست. مشارکت همه یر نیگر بدون مشارکت همه جانبه مردم، توسعه امکان پذیشود. به عبارت د یم نیتأم

ن یل به اهداف توسعه داشته باشند تا بدین یاحساس مشترک برا هار است که آنیامکان پذ یجانبه مردم، موقع

 له بتوانند جامعه را متحول سازند.یوس

 یتوسعه اقتصاد ،ی، عالقه اجتماعواژه: مشارکت دیکل
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 یاجتماع تعامالت بر آن ریتأث و اصفهان اغچهارب ابانیخ در یمدار ادهیپ زانیم یبررس

 شهرونذان

 پورمختار احمد

 :چکیده

 یمبنا بر ران،یا دیجد یشهرها در ها، کوچه یحت و ها ابانیخ ،یشهر یفضاها اغلب ی توسعه و یریگ شکل

 در سواره یمحورها ی هیحاش در که یکیبار یمحورها. باشد یم کیتراف به مربوط لیمسا و سواره اسیمق

 فقط که است سواره یاصل یفضا از ییها مانده پس ییگو دارد، وجود «رو ادهیپ» عنوان به یشهر یها ابانیخ

 که است رانیا یشهرها معدود جمله از اصفهان،. است مانده یباق ادهیپ شهروند یضرور یترددها یبرا

 «چهارباغ ابانیخ. »دارد وجود – ینسب طور به – آن یها ابانیخ و یشهر یفضاها از یبرخ در یمدار ادهیپ

 و مدار ادهیپ یشهر یفضاها یها یژگیو از یبرخ است؛ اصفهان یصفو شهر باغ یخیتار یادگارهای از که

 یزیانگ خاطره و تعلق حس ،یسرزندگ و ییایپو ،یروان و یاجتماع تیامن ،یریپذ اجتماع: جمله از شهروندگرا،

 انواع یفیک و یکم یریگ شکل در یادیز اریبس ریتأث مدارانه ادهیپ یها یژگیو نیا. رددا خود در را... و مکان

 .دارد یشهروند یزندگ تیفیک یارتقا و یاجتماع تعامالت

 یاجتماع تعامالت ،یمدار ادهیپ ،یشهر یفضاهاکلید واژه: 
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 مشارکت جهت شهروندان یمتقاعدساز و محور محله یاجتماع تیامن در یشهر تیریمد نقش

 یالملل نیب یها هینظر به ینگاه مین با تهران شهر تیامن دیتول ندیفرآ در شتریب هرچه

 یرجب لیسه

 :چکیده

 های مؤلفه  از و یاجتماع تعامل یبرقرار در نیادیبن عناصر و مقوالت از یکی یمتقاعدساز و یاعتمادساز

 اریبس ابعاد از یکی نیا بنابر. است تیامن دیتول ندیفرآ در ژهیو به ای محرّکه و روین و یاجتماع ی هیسرما مهم

 هیسو دو یاجتماع ی دهیپد عنوان به یاعتمادساز و یمتقاعدساز ،یاجتماع اتیح اساساً و یبشر یزندگ مهم

 ازمندین و است مربوط هم اعتمادورز به است مربوط معتمد به که اندازه همان به یعنی است؛ تیامن دیتول در

 جهینت نیا به توسعه صاحبنظران امروزه.  باشد یم شمارد، یم محترم را اعتماد که یاجتماع هنجار تیرعا

 هیسرما -7: هیسرما سه نیا که است الزم هیسرما نوع سه عمدتاً جامعه، هر تیامن دیتول یبرا که اند دهیرس

 مقاله نیا در اساس نیبرهم.   است یاجتماع ی هیسرما -4 یانسان ی هیسرما -4 یکیزیف و یعیطب ی

 یلیتحل یبررس به محور، محله یاجتماع تیامن و یاجتماع نظم حفظ به مربوط های دغدغه به باتوجه

 از و شده پرداخته تهران شهر در تیامن دیتول ندیدرفرآ یاریهم جهت شهروندان یمتقاعدساز و یاعتمادساز

 مقاله، نیا در.  پردازد یم موضوع به نهیزم نیا در شده انجام یمل معتبر های ـشیمایپ یدستاوردها منظر

 مشارکت ،محوری محله ،ییتمرکززدا ازجمله محور محله یاجتماع تیامن دادهای برون است معتقد نگارنده

 بر یمبتن جرم، وقوع با مقابله و یریشگیپ و یاجتماع تیامن نیتأم در یمردم مشارکت شیافزا ن،یمعتمد

 دیتول ندیفرآ در شتریب هرچه مشارکت جهت شهروندان سازی متقاعد و یاعتمادساز منظر از ییازهانی شیپ

 از نشان خود نیا و شد نخواهد نهینهاد زین یمحور محلّه نگردد، محقق که یزمان تا قطعاً که است تیامن

 .است یاجتماع تیامن دیتول و توسعه در روندانشه مشارکت سازی فرهنگ ضرورت

 شهروند ،یمتقاعدساز ،تیامن ،محوری محله ،یشهر تیریمدکلید واژه: 
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 یزندگ تیفیک بر یفرهنگ هیسرما یبررس

 تهران شهر 71 منطقه یدولت مراکز رد شاغل زنان: مطالعه مورد

 یلطف الهام، یوسفی یعل

 :چکیده

 زنان یزندگ تیفیک و یفرهنگ هیسرما نیب ایآ که شود داده پاسخ سوال نیا به است شده یسع قیتحق نیا در

 قیتحق نیا در یآمار جامعه. گرفت ارقر یبررس مورد عامل چند موضوع تناسب به دارد؟ وجود یمعنادر رابطه

 است شده استفاده یشیمایپ روش از قیتحق نیا در. است بود تهران شهر( 74 منطقه)یدولت مراکز شاغل زنان

 متناسب یبند طبقه روش قیطر از جامعه افراد از نفر 255 که است بوده پرسشنامه استفاده مورد کیتکن و

 نیب: باشد یم ریز شرح به آمده بدست قیتحق نیا از که یجینتا صهخال. است شده انتخاب نمونه حجم یبرا

 نیب ،(r=0/147.)دارد وجود یمعنادار رابطه یزندگ تیفیک از آنها یبرخوردار زانیم و افراد درآمد زانیم

 وجود یمعنادار رابطه یزندگ تیفیک از آنها یبرخوردار زانیم و یفرهنگ هیسرما از افراد یبرخوردار زانیم

 سالمت بعد از آنها یبرخوردار زانیم و یفرهنگ هیسرما از افراد یبرخوردار زانیم نیب ،(r=0/247.)رددا

 و یفرهنگ هیسرما از افراد یبرخوردار زانیم نی،ب(r=0/266.)دارد وجود یمعنادار رابطه تیفیک یکیزیف

 زانیم نیب ،(r=0/221.)دارد وجود یمعنادار رابطه تیفیک یروان سالمت بعد از آنها یبرخوردار زانیم

 یمعنادار رابطه تیفیک یاجتماع روابط بعد از آنها یبرخوردار زانیم و یفرهنگ هیسرما از افراد یبرخوردار

 بعد از آنها یبرخوردار زانیم و یفرهنگ هیسرما از افراد یبرخوردار زانیم نیب ،(r=0/352.)دارد وجود

 هیسرما از افراد یبرخوردار زانیم نیب ،(r=0/304.)ددار وجود یمعنادار رابطه تیفیک یرفتار سالمت

 .دارد وجود یمعنادار رابطه تیفیک یاقتصاد قلمرو و یمال بعد از آنها یبرخوردار زانیم و یفرهنگ

(r=0/163.) 

 یکیزیف سالمت ،شاغل زنان ،یفرهنگ هیسرما ،یزندگ تیفیککلید واژه: 
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 شهر داریپا توسعه بر یمردم یها مشارکت و یخارج و یداخل گذاران هیسرما جذب ریتأث

 یمزدآباد ییطباطبا محسن دیس ،یزرند محمدپور نیحس

 :چکیده

 برند باال را یخصوص بخش در یگذار هیسرما زهیانگ ،یشهر یها پروژه یمال نیتأم در نهیهز کاهش بر عالوه

 یبرا را یآت یها برنامه یاندازها چشم شهروندان، اعتماد جلب و جامعه در مشارکت فرهنگ توسعه با و

 یفضاها جادیا با تا برآنند توسعه حال در یکشورها امروزه. ندینما انیب شفاف کامالً صورت به یگذار هیسرما

 .ندینما بیترغ یگذار هیسرما به زین را یخارج گذاران هیسرما بازار، ثبات و مطمئن یاقتصاد

 یخارج و یداخل گذاران هیسرما جذب ،یمردم یها مشارکتکلید واژه: 
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 یورزش یها مجموعه رانیمد یریگ میتصم یبکهاس با یفرهنگ هوش نیب رابطه یبررس

 تهران یشهردار

 یگنج ریفق حهیما

 :چکیده

 خصوصادر بگذارند، خود کارکنان بر و سازمان در ییبسزا ریتاث که کنند اتخاذ یماتیتصم دیبا همواره رانیمد

 میتصم سبک نیب رابطه افتنی صدد در هشپژو نیا در پژوهشگر لذا.است یفرهنگ تنوع یدارا که یسازمان

 یها مجموعه یبدن تیترب رانیمد از نفر 744 پژوهش نیا در یآمار جامعه. است یفرهنگ هوش و یریگ

 منجاا نیامید شکل به و دهبو یستگیهم- توصیفی عنو از حاضر تحقیق روش.  است تهران یشهردار یورزش

 است گرفته

 ورزشی مجموعه رانیمد ،یفرهنگ هوش ،یریگ میتصم یها سبک: کلید واژه: 
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 یاجتماع هیسرما شیافزا در یشهر تیریمد نقش

 خورسند فالح یمرتض ،یکرد مراد دکتر

 :چکیده

 در تنها نه ها طرح نیا ،یشهر یزندگ طیمح مختلف ابعاد به یشهر توسعه یها حطر توجه عدم لیدل به

 با یشهرساز. رسند ینم اجرا مرحله به هرگز آنها از یاریبس بلکه بوده، ناتوان موجود مشکالت و مسائل حل

 و معضالت حل در ،یفرهنگ و یاجتماع مسائل از غافل جهینت در و یاقتصاد و یکالبد صرفا یکردیرو

 ما کشور در یشهرساز اتیتجرب از یاریبس البته و جهان گذشته اتیتجرب. است بوده ناکام یشهر مشکالت

 اساس نیهم بر. شد موفق معضالت نیا حل در یا شهیکل و باال از نگاه با توان ینم که است داده نشان زین

 یشهر طراحان و زانیر رنامهب شناسان، جامعه کار دستور در یشهر خرد جوامع و محالت به توجه گرید بار

 کینزد از و برد یپ یشهر یزندگ مختلف ابعاد به توان یم اسیمق نیا در فقط که چرا است گرفته قرار

 با یشهر تیریمد یشاخصها رابطه یبررس به حاضر مقاله هدف، نیا با. داد قرار یبررس مورد را مسائل

 یشیمایپ -یفیتوص نوع از مقاله نیا. پردازد یم تهران شهر 74 منطقه 4 هیناح در یاجتماع هیسرما   شیافزا

 لیتشک منطقه نیا شهروندان از نفر 444 را ها نمونه و است بوده پرسشنامه اطالعات یگردآور ابزار است؛

 ، یاجتماع عدالت ،یاقتصاد عدالت ،یشهر کالبد) یشهر تیریمد یشاخصها نیب رابطه ها افتهی. اند داده

 .دنم دییتا را یاجتماع هیسرما با( یطیمح ثبات ،یفرهنگ ثبات

 یشهر کالبد ،یاجتماع هیسرما ،یشهر تیریمدکلید واژه: 
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 یاجتماع هیسرما

 احمدرش دیرش

 :چکیده

 حقوق انواع از یکی عنوان به توسعه حق حاضر حال در و است رییتغ حال در جامعۀ مهم ابعاد از یکی توسعه

 افتیدر حق و جامعه مختلف سطوح در مشارکت جهت ها انسان یبرخوردار شامل که شود یم محسوب بشر

 توسعه است، یاقتصاد و یاجتماع ،یفرهنگ ،یاسیس توسعه یایمزا و مواهب از شدن مند بهره و کمک

 سطح در ستمیب قرن یانیپا یها دهه در توسعه ندیفرآ در که بود ییاه هیال نیآخر جزء یفرهنگ و یاجتماع

 و یاجتماع هیسرما دهیچیپ مفهوم دو بیترک یفرهنگ و یاجتماع توسعه مجموع در. شد توجه آن به جهان

 یها شاخص عنوان به یواجتماع یفرهنگ هیسرما توسعه، نظران صاحب اعتقاد به است یفرهنگ هیسرما

 در یفرهنگ و یاجتماع یها هیسرما ژهیو گاهیجا به نظر و روند یم شمار به یفرهنگ و یاجتماع توسعه

 مسائل از یاریبس یبررس در ها دهیپد نیا یکارکردها به توجه ،یاجتماع علوم حوزه در بخصوص و مطالعات

 ،خلق به که هستند ییها دهیپد یاجتماع و یفرهنگ یها هیسرما لذا ، است یضرور یفرهنگ و یاجتماع

 شبکه و مشارکت ، اعتماد)  پانتام مدنظر شاخص سه ، نیبرا بنا. کنند یم کمک سالم جامعه بهبود و حفظ

 هیسرما ابعاد از یکی عنوان به ینیع بعد  و آن مؤلفه 74 اساس بر یاجتماع هیسرما سنجش با رابطه در( ها

. است گرفته قرار یسنج رابطه و تفادهاس مورد مقاله نیا در است کرده اشاره آن به ویبورد توسط که یفرهنگ

 در اصفهان شهر زن و مرد شهروندان از نفر 255 نمونه و بوده یشیمایپ نوع از یفیتوص پژوهش یاجرا روش

 شده استفاده یریگ نمونه نوع و دهد یم لیتشک را اند بوده سال 42 تا 45 نیب که یشهردار منطقه 72

 بعد نیب قیتحق یساختار مدل در که دهد یم نشان پژوهش یها هافتی. است بوده ییا مرحله چند یا خوشه

 یبحران نسبت ،-74/5 ریتأث بیضر اساس بر یاجتماع هیسرما گانه 74 ابعاد و یفرهنگ یها هیسرما ینیع

 .ندارد وجود یمعنادار ی رابطه چیه ،544/5 یمعنادار سطح و -44/7

 ماعیاجت هیسرما ،یفرهنگ هیسرما ،یفرهنگ و یاجتماع توسعهکلید واژه: 
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 نتهرا شهر نانینش هیحاش یتوانمندساز و یاجتماع هیسرما

 ییبابا رضا دیحم

 :چکیده

Squatter settlements live in situations of poverty with a lower cost of 

opportunity and less financial and human capital than wealthy people. These 

people usually live with expanded poverty, lack basic living facilities and are 

exposed to various social deviations that together with the special cultural 

structure have made these communities crisis-generating regions. The 

expansion of spontaneous settlements in Iran in recent decades has been 

alarming. It is estimated that currently about one eighth of the total urban 

population of the country, about 5 million people, live in informal settlements, 

and this proportion is expected to double in a decade should the current 

situation continue in the vicinity of the capital of Iran.   Poverty is known as a 

multidimensional phenomenon, hence, poor people need empowering with a 

variety of resources and capabilities at the individual and collective level. 

Empowerment has become an essential tool for enabling marginalized people to 

expand their access to resources and enhance their own experiences. 

Empowerment is defined as the extension of assets and the capability of poor 

people to participate and negotiate with influence, control, and hold accountable 

institutions that affect their lives. Social capital has been acknowledged as an 

efficient means for poverty reduction among the poor. Social capital, involving 

bonding, bridging and linking, in its best form, contributes to economic, social, 

psychological and political development by providing information distribution, 

mitigating opportunistic behaviour, and facilitating communal decision-making 

and empowerment. This study sets out to examine the role of bonding, bridging 

and linking social capital for predicting the psychological and financial assets 

and empowerment among squatter settlements in Iran, Tehran.   The research 

instrument has verified adequate levels of internal consistency, reliability, and 

content validity according to past research. The cluster sampling method was 

used to select the community and the random sampling technique was used to 

select individual respondents who were between 25 and 75 years. This study 

used the survey technique and questionnaires to collect the data from 328 

selected respondents in two squatter settlement communities in Tehran 
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(Islamabad and Bagh-e-Azari). The results reveal that bonding social capital has 

a higher level than other dimensions of social capital among squatter 

settlements in Tehran. The results indicated that social capital significantly 

predicts empowerment among squatter settlements. Concerning the social 

capital dimensions the results indicate that all three dimensions of bonding, 

bridging and linking social capital positively predict empowerment among 

squatter settlements. With regards to empowerment dimensions (psychological 

and financial), the results indicate that bonding social capital predicts financial 

assets while bonding, bridging and linking together predict psychological assets 

among squatter settlements.   Education, employment status and gender 

significantly predict social capital, and education, income, marital status and 

household size significantly predict empowerment among squatter settlements. 

Taken together the findings of this study suggest that bonding, bridging, and 

linking social capital are linked to empowerment. The results suggest 

noteworthy implications for theory and practice. The findings of this study have 

improved our understanding of the factors predicting financial and 

psychological assets among squatter settlements in Iran. The overall results 

indicate that the theories of bonding, bridging and linking social capital have 

provided a good understanding of empowerment predictors and the majority of 

the findings appear to support the existing theories.  Since the bridging and 

linking of social capital among squatter settlements was at a low level among 

community workers, social planners and social policymakers might focus on 

expanding and building, bridging and linking social capital to empower the 

squatter settlements. 

Keywords: social capital, empowerment, squatter settlements 
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 یاجتماع عدالت منظر از تهران کالنشهر مناطق یبرخوردار سطوح ییفضا لیتحل

 یاحمد دیحم ،یاکبرلرستان ،یقربان دیحم ،یاحمد سجاد

 :چکیده

 2 به پژوهش های شاخص R نوع یعامل لیتحل مدل با ابتدا تهران، کالنشهر مناطق ییفضا لیتحل جهت

 از کیهر یعامل ازیامت به توجه با سپس و یگذار بار یحیتفر-یفرهنگ و یکالبد ،یاجتماع ،یاقتصاد عامل

 بندی خوشه مدل و یسانان توسعه یبیترک مدل از گرفته بهره با تهران کالنشهر گانه 44 مناطق ها شاخص

 اختالف بیضر  روش از تهران کالنشهر در عدالت تیوضع ییفضا لیتحل یبرا نیهمچن. دیگرد بندی سطح

 جینتا. دیگرد مشخص تهران مناطق توسعه تیاولو رهیمتغ چند ونیرگرس از استفاده با تینها در و شد استفاده

 به را توسعه درجه نیباالتر 4 منطقه تهران، کالنشهر منطقه 44 مجموع از که دارد نیا از یحاک پژوهش نیا

 .باشد یم دارا 44/5زانیم

 بندی سطح ،یعامل لیتحل ،یاجتماع عدالت ،ییفضا لیتحلکلید واژه: 
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 یضرور ریغ دهیپد ای الزام ;کالنشهرها در معکوس هاجرتم

 یوارع مهرداد، یزآبادید یاسالم یمهد

 :چکیده

 بوده دیشد ییروستا یها مهاجرت ریاخ سال صد کی از رانیا جمله از جهان یکشورها از یاریبس در

 یشهر از مهاجرت میدان یم که همانطور. است بوده رانیا ییوروستا یشهر مناطق ریگ دامن آن ومعضالت

 یم یتیجمع نسبت زننده هم بر و بوده یتیساختارجمع رییتغ عامل یغن کشور به یکشور از و گرید شهر به

 حاضر حال در  میدان یم که همانطور.  است مدت وبلند کوتاه یاجتماع و یاقتصاد راتیتاث یدارا که باشد

 خود نهیشیب و خیتار از یبخش روستاها بافت رفتن نیب از با که اند افتهیدر مردم جهان، یکشورها در یاریبس

 تیمسئول یب یشرکتها قالب در یآور رنج یساز همسان ومتنوع، یغن فرهنگ یجا به و اند کرده نابود را

 شده یبند دسته مورد نیا در که یوقواعد مهاجرت لیدال خصوص در مقاله نیا در. اند کرده لیتحم برخود

 ،مورد آن علل و است موثر معکوس مهاجرت و مهاجرت یریگ میتصم در که یعوامل و دشو یم بحث است

 یشهرها به بزرگ یشهرها از مردم بازگشت به شتریب رانیا در معکوس مهاجرت.  است گرفته قرار نقد

 به بازگشت توانیم مهاجرت نوع نیا یها زهیانگ از. شود یم مربوط ییروستا مناطق به شهرها از ای و کوچک

 برد،با نام را بازنشستگی دوران استراحت و آبادانی هدف با کودکی دوران موطن به بازگشت زمین، کار و زمین

 یشهرها به مردم مهاجرت نیوهمچن شهرها به ییروستا تیجمع مهاجرت بحران با امروز ما که نیا با توجه

 بحران نیا یامدهایپ به توجه با و میهست مواجه شتریب یرفاه امکانات و  درآمد به یابیدست منظور به  بزرگ

 الزم.... و تهایجمع در توازن خوردن هم ،بر ییگرا مصرف هیروح جادیا ، تیجمع ازدحام ،ینینش زاغه جمله از

 ریتداب دنیشیاند و ومقررات نیقوان یکسری وضع قیطر واز شده یزیر برنامه شکل به بحران نیا با که است

 در دیبا اقدامات نیا از یبرخ. میاور فراهم معکوس مهاجرت جهت در یشتریب امکان و  میکن مقابله خاص

 بدون یساز ساختمان و ساز و ساخت در تیمحدود جادیا مثل رد،یبگ صورت مبدا در دیبا گرید یوبرخ مقصد

 به کننده آلوده و مزاحم عیصنا انتقال ر،یمهاجرپذ مناطق محدوده از خارج و یا هیحاش یاراض در مجوز

 در رییتغ و  مقصد در مناطق ریسا به نسبت ریمهاجرپذ مناطق در شتریب اتیمال یبرقرار ، دوردست یهرهاش

 جهیدرنت و بزرگ یواحدها جادیا کوچک، یواحدها ادغام استیس یباغ و یزراع یها یبردار بهره اسیمق

 الگو با نیهمچن.   مبدا در  آنها گسترش و دیتول یعیطب منابع ،حفظ یکشاورز بخش در دیبا کردن زهیمکان

 نیسرزم نیا امکانات از بهتر استفاده یبرا را طیشرا نهیزم نیا در  کشورها ریسا موفق اتیتجرب از یریگ



  424 یشهر یمناسبات و روابط اجتماع

 است یمناطق دسته آن از انهیواب ماسوله همچون ییروستاها مثال طور به. میساز آماده  فصل چهار و پهناور

 کم ما کشور در شهرها و روستاها دسته نیا از کرد حساب یگردشگر صنعت مورد در آنها یرو شودیم که

 فراهم را معکوس مهاجرت طیشرا کالنشهرها به مناطق نیا لیتبد و یدگیرس با دیبا نکهیا فقط. ستین

 و تر سخت مراتب به یمشکالت م،یبزن دامن معکوس مهاجرت نیا به یدولت شکل به باشد قرار اگر اما. میآور

 یاسیس و یاقتصاد یها نهیهز و مشکالت. میا داده هیهد رندهیپذ یشهرها به را، تمهاجر از تر یا شهیر

 نهیهز. است معلوم که یاقتصاد یها نهیهز. کرد اضافه معکوس مهاجرت یماجرا بر توان یم هم را یگرید

 به هبود ها شهرستان از متفاوت انتخابشان یاسیس لحاظ به که کالنشهرها شهروندان از یادیز بخش انتقال

 مکلف توسعه پنجم برنامه در دولت است ذکر انیشا. بود خواهد یراتییتغ ساز نهیزم خودش زین مناطق گرید

 یزندگ تیفیوک آمد در سطح ارتقاء در ییاجرا یدستگاهها نیب نظارت و یراهبرد وبرنامه یگذار استیس به

 که یمهاجرت یانهایجر لیتبد جهت در هم یاسیس یها هیتوص خصوص نیا در البته. است شده انیروستائ

 یها نمونه از که است گرفته صورت  باشد، یم شده زیتجه مستعد ونقاط کانونها به مهاجران تیهدا عامل

 نوشتار نیا در که معضل نیا رفع یبرا ییحلها راه.  برد نام آلمان کشور از توان یم معکوس مهاجرت موفق

 طیشرا جادیا با که شد ارائه است دهیگرد میتقس عکوسم مهاجرت  و  مهاجرت از یریجلوگ بخش دو به

 شروع از ارتباطات توسعه  ، کیونزد  کوچک یشهرها به یا مرحله مهاجرت از یریجلوگ ،  یاقتصاد مناسب

 یاجرا یبرا مناسب یها زمیمکان از استفاده با  نیهمچن و نموده یریجلوگ توانیم شهرها به مهاجرت

 یبخشها یتمام در متناسب بصورت خدمات و امکانات می،تسه داریپا اشتغال جادیا رینظ معکوس مهاجرت

 دیتول یبرا ارانهی،یوزمانبند قیدق برنامه نی،تدویورفاه یخدمات امکانات شیوافزا  تمرکز از یریوجلوگ کشور

 .کرد اقدام توان یم

 استهایس ،کالنشهرها ،معکوس مهاجرتکلید واژه: 
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 یشهر نابسامان یها بافت یارتقا در یاجتماع هیسرما لیتحل

 71 منطقه حسن، امامزاده محله: یمورد نمونه

 انیعیرف یمجتب ،رضازاده هیراض ،شیدغمیآ یمحمد فاطمه

 :چکیده

 شاخص. شود یم پرداخته افتهی سازمان مشارکت به لیتما و یاجتماع هیسرما رابطه لیتحل به مقاله نیا رد

 حسن امامزاده محله در شیمایپ روش با و دهیگرد استخراج یجهان و یداخل مطالعات از یبررس مورد یها

 شاخص تنها ،یتماعاج هیسرما یها شاخص نیب از که دهد یم نشان یهمبستگ لیتحل. است شده دهیسنج

 مشارکت به لیتما ریمس لیتحل جینتا نیهمچن. ندارد یریتاث افتهی سازمان مشارکت به لیتما بر تیامن

 ،ینهاد اعتماد شاخص ریتاث که دهد یم نشان آن بر یاجتماع هیسرما رگذاریتاث یها شاخص و افتهی سازمان

 و میمستق ریغ ،یاجتماع انسجام و تعلق احساس افراد، نیب اعتماد یها شاخص ریتاث نده،یافزا و میمستق

 جینتا نیا. است ندهیافزا هم و میرمستقیغ هم م،یمستق هم زین یاجتماع مشارکت شاخص ریتاث و ندهیافزا

 یراه عنوان به تواند یم مشارکت بر موثر یاجتماع یها هیسرما یها شاخص یارتقا که دهد یم نشان

 .شود گرفته نظر در نابسامان یها بافت یارتقا جهت

 یشهر نابسامان یها بافت ،مشارکت ،یاجتماع هیسرماکلید واژه: 
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 موقت مناظر به یده شکل در انیرانیا یمذهب مراسم راتییتغ از حاصل یذهن و ینیع راتیتأث

 یشهر

 یموسو محمدرضا دیس ،گرده یموریت دهیسع ،زند خاک یمهد

 :چکیده

 که نکته نیا ذکر و کنون تا دور یها گذشته از رانیا یشهرها در یمذهب -یفرهنگ مراسم تیاهم به توجه با

 صورت ،یشهر منظر در آن از حاصل راتیتأث و یمذهب مراسم رامونیپ ،یمعمار نهیزم در یپژوهش گونه چیه

 مورد حاضر پژوهش در آنچه نیبنابرا. اند پرداخته خصوص نیا در پژوهش انجام به نگارندگان است؛ نگرفته

 تهران شهر منظر در محرم دهه یمذهب مراسم از حاصل راتییتغ بودن یذهن و ینیع رابطه یبررس است؛ نظر

 تهران از منطقه چهار ها پرسشنامه یبررس مورد محدوده. است یلیتحل -یفیتوص روش ق،یتحق روش. است

. باشد یم محرم امیا یمذهب مراسم کنندگان برگزار توجه مورد تهران شهر محالت ریسا از شتریب که است

 یدارا بودن یبصر و یکالبد نیع در مراسمات نیا از حاصل راتییتغ نیا که کرد انیب پژوهش نیا جینتا

 .باشد یم شهروندان خاطره و ادی بر ینیع ریغ و یذهن یراتیتأث

 تهران شهر منظر ،تیذهن ،تینیع ،محرم دهه یمذهب مراسمکلید واژه: 
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 یشهروند فرهنگ ارتقا و یشهروند حقوق

 مختارپور اکبر ،یمانیا فاطمه

 :چکیده

 یبرا صرف مجازات اعمال از جهینت نیکمتر حصول و میجرا با یقهر یبرخوردها از یمتماد قرون گذشت با

.  دیشیاند وقوع از قبل دیبا را واقعه عالج که دندیرس جهینت نیا به یاجتماع علوم کارشناسان مجرمان،

 از گرفتن فاصله زین و جرم وقوع از یریشگیپ موضوع افتهی توسعه یکشورها از یاریبس در اکنون هم

 امر، نیا تبع به است بوده دولتمردان توجه مورد همواره و شده بدل اصل کی به صرف، یقهر یبرخوردها

 یریشگیپ» موضوع رو نیا از و اند  داشته ژهیو دیتأک و شیگرا موضوع نیا بر زین یاساس قانون کنندگان میتنظ

 قوه فیوظا حوزه در -یاساس قانون 744 اصل 4 بند یط - است یاجتماع مقوله کی که را «جرم وقوع از

 کودکان و زنان رینظ ریپذ بیآس اقشار یسامانده جرم، ارتکاب کاهش یبرا یساز بستر.  اند داده قرار هیقضائ

 و جرم و بزه آمار کاهش یراستا در نهاآ حل و یاجتماع معضالت به توجه محاکم، در آنها مشکالت یبررس و

 اصل از بند نیا تحقق که است یاقدامات جمله از یهمگ آنها محو یبرا تالش و زیخ جرم یبسترها یبررس

 یشهروند حقوق شناخت و شهروند مفهوم به ستیبایم نیب نیا در.سازد یم ریپذ امکان را یاساس قانون 744

 با و بوده فوق فیوظا دار عهده اکنون هم هیقضائ قوه یفرهنگ و یعاجتما کل اداره نیهمچن.  نمود اشاره

 نهینهاد یراستا در.  دارد اهداف نیا تحقق در یسع خود، مختلف یها بخش در مند نظام یها سامانه جادیا

 یبخش به تنها ،یاجمال ینگاه دیدار رو شیپ آنچه که گرفته صورت یمتعدد اقدامات اهداف از کیهر کردن

 را یشهروند مفهوم.  است هیقضائ قوه یفرهنگ و یاجتماع کل اداره در شده انجام یها تالش  اقدامات نیا از

 در یاجتماع انسان فرهنگ و تجدد از برخاسته یزندگ با که دانست یدیجد میمفاه جزو مجموع در توان یم

 یچگونگ و یو یها ییوانات افته،ی بلوغ انسان استعداد به معطوف نگاه نحوه از شدت به و است ختهیآم هم

 حقوق تیاهم.   است متاثر یاجتماع یفرد اتیح سرنوشت و تیوضع در او کردن میسه و اراده و شرکت

 نیا بر کارشناسان از یبرخ یحت و کند یم دایپ تیحاکم گاهیجا با یکینزد رابطه که است یحد به یشهروند

 تزلزل دچار تیحاکم و مردم رابطه باشد، نشده نهینهاد شهروندان حقوق آن در که یا جامعه که باورند

 و شده پرداخته ریتفس به  یشهروند نییآ و فرهنگ و یشهروند حقوق یمبان ابتدا در مقاله نیا در.  شود یم

 به نگاه با تینها در و اسالم در یشهروند حقوق نیهمچن و یشهروند حقوق و یاساس قانون به   ادامه در
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 ییراهکارها انتها در نیهمچن.  است شده اشاره باشد یم ییگرا قانون یسو به تحرک ،یشهروند حقوق نکهیا

 .است شده ارائه مطلوب جامعه جادیا یبرا  یشهروند فرهنگ ارتقاء جهت در اجرا قابل

 نگیفره ،ریپذ بیآس اقشار ،جرم ،یشهروند حقوق: ها واژه دیکلکلید واژه: 
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 نسیآ تیجود ی همکارانه مشارکت هینظر بر دیتاک با یمشارکت اتینظر تحوالت ریس یبررس

 ینظر فرهاد

 :چکیده

 ییکارا بر یمطلوب جهینت و شود یم محسوب داریپا ی توسعه تیاهم حائز یها مولفه جمله از مشارکت

 یاساس اصول از یکی از یمردم فعال مشارکت ،یشهر مطلوب ییحکمروا به یابی دست یبرا. دارد یاجتماع

 یساز شفاف و حکومت و مردم انیم حیصح ارتباط یبرقرار با مگر مطلوب و یواقع مشارکت و شده مطرح

 هینظر نیتر مهم از یبرخ یبررس با مقاله، نیا در .ردیگ ینم شکل مختلف سطوح در یارتباط یها کانال

 هینظر نیتر مهم از یکی به دیرس یبرا یبرا را مشخص یتکامل ریس کی است شده یسع ،یمشارکت یها

 نیا واقع، در. نمود یط نس،یآ تیجود ی همکارانه مشارکت ی هینظر یعنی ،یمشارکت یشهرساز یها

 به تا ودر یم شیپ گام به گام و شده آغاز هگل و مارکس یشهروند حقوق از که است یوستاریپ مطالعه

 پرداخته مشارکت از نوع نیا قوت و ضعف نقاط لیتحل و یبررس به تینها در. گردد ختم کارانه هم مباحث

 کدام در ما کشور یزیر برنامه شده، فیتعر ندیفرآ نیا در که دهد یم نشان ما به یینها یبند جمع.  میا

 در. کجاست میکن تالش دیبا آن به ندیرس یبرا که یمطلوب تیوضع که نیا هم و است گرفته قرار گاهیجا

 اعتماد مانند یخاص یاجتماع یها رساختیز ازمندین که است یاقدام ،یمشارکت یها ندیفرآ از استفاده واقع

 یها رساختیز نیا که یزمان تا. باشد یم مشارکت ی کننده برگزار یها نهاد ای و حکومت به شهروندان

 داشت، نخواهد مثبت ی جهینت تنها نه و بود نخواهد شیب یشعار یمشارکت یشهرساز نشوند فراهم یاجتماع

 .باشد طیشرا نیا یمعرف مقاله، نیا ی فرآرده که شده یسع. دارد همراه به زین یمضرات بلکه

 همکارانه مشارکت ،یمشارکت یزیر برنامه ،مشارکتکلید واژه: 
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 یشهر یها محله در مساجد عملکرد بر یفرهنگ و یاجتماع یها مولفه نقش یابیارز

 یمعروف نهیسک

 :چکیده

 محله یاجتماع و یکالبد یسامانده در مساجد موثر نقش دهنده نشان یاسالم یرانیا – یشهرها تجربه

. است شده چالش دچار متعدد لیدال به نقش نیا اصرمع دوران در رسد یم نظر به. باشد یم یشهر یها

 ریتاث یچگونگ و یشهر یها محله در موجود یفرهنگ و یاجتماع یها نهیزم ریتاث یبررس مقاله نیا از هدف

 نهیزم انیم یارتباط چه که است نیا از عبارتند قیتحق یاصل سئوال. باشد یم یمحل مساجد عملکرد بر آنها

 نیا از عبارتند زین قیتحق هیفرض. دارد وجود یمحل مساجد عملکرد زانیم و یشهر یها محله یاجتماع یها

 در مساجد عملکرد و یمحل مساجد یاجتماع یها مولفه انیم یدار یمعن ارتباط رسد یم نظر به که است

 به یاجتماع یها هیسرما هینظر از یریگ بهره با ابتداء فوق هیفرض آزمون یبرا. دارد وجود یشهر یها محله

 محله در مساجد عملکرد و مساجد یاجتماع یها مولفه " قیتحق یرهایمتغ از یعمل و ینظر فیتعار ارائه

 ریمتغ دو هر سنجش یها هیگو و ها شاخص شده ارائه فیتعار اساس بر سپس شد، پرداخته " یشهر یها

 از قیتحق یها داده. رفتگ قرار پرسش مورد مطالعه مورد یآمار جامعه در پرسشنامه شکل به و شده نییتع

 مورد نانیاطم درجه% 44 با مطالعه مورد یآمار جامعه در قیتحق هیفرض و شد زیآنال  SPSS افزار نرم قیطر

 .گرفت قرار دییتا

 محله یفرهنگ و یاجتماع یها نهیزم ،یمحل مساجدکلید واژه: 
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 تهران استان 1 منطقه یشهردار سازمان در کارکنان یتوانمندساز با یمیت کار نیب طهراب

 زاده عیشف رضا ،یداود محمد نیرحسیام ،ییجفا فلور

 :چکیده

 یم تهران 4 منطقه یشهردار کارکنان یتوانمندساز با یمیت کار رابطه یبررس پژوهش نیا یاساس هدف

 لیتشک را نفر 455 تعداد به تهران استان 4 منطقه یشهردار کارکنان هیکل را پژوهش نیا جامعه. باشد

 که است ذکر به الزم. شد انتخاب ینسب یا طبقه بصورت نمونه گروه بعنوان نفر 424 جامعه نیا از. دهندیم

 انجام کارکنان از نفر 444 یرو یآمار اتیعمل و شده گذاشته کنار بودن ناقص لیدل به پاسخنامه 4 تعداد

 پرسشنامه اطالعات، یگردآور ابزار. شد انتخاب یهمبستگ نوع از یفیتوص قیتحق روش. رفتیپذ

 دیاسات دییتأ مورد ییروا و ییایپا که. بود یمیت کار ی ساخته محقق پرسشنامه زین و کارکنان یتوانمندساز

 کار ساخته محقق پرسشنامه و 45/5 کرونباخ یآلفا از استفاده با یتوانمندساز پرسشنامه راعتبا گرفت قرار

 داده ،یاستنباط آمار و یفیتوص یآمار یها روش از استفاده و spss افزار نرم از استفاده با. است 44/5 یمیت

 کیتشر و یاهنگهم" ،"ارتباطات" ،"یریپذ قیتطب تیقابل" نیب که داد نشان جینتا و شده لیتحل ها

 " کارکنان یتوانمندساز " با "فیوظا میتقس" و "یرهبر و یمیت درون روابط" ،"یرگی میتصم" ،"یمساع

 .دارد وجود یدار یمعن و مثبت رابطه

 تارتباطا ،یریپذ قیتطب تیقابل ،یتوانمندساز ،یمیت کارکلید واژه: 



  444 یشهر یمناسبات و روابط اجتماع

 یشهر متداول بحران چند با ییارویرو فرهنگ یبررس

 یوراع مهرداد ،یزآبادید یاسالم یمهد

 :چکیده

 از یناش  یشهر معمول یبحرانها هستند روبرو آن با جهان یشهرها شتریب که یمهم موضوعات از یکی

 بودن مترقبه یحد تا و آنها راتییتغ یبطئ ریس داشتن لیدل به که بحرانها نیا از یبرخ.است یانسان عملکرد

 رانیمد یبرا هم یادیبن و ینظر یمبان دانستن و اتیعمل یاجرا و ها میتصم حیصح و عیسر اتخاذ ،لزوم

 با ییارویرو فرهنگ است شده یسع مقاله نیا در. است نموده یضرور را شهروندان یبرا هم و یشهر

 یصوت یآلودگ ، هوا یآلودگ رینظ یطیمح یها یآلودگ بحران ، آب  بحران ، یشهر کیتراف رینظ ییبحرانها

 برخورد یچگونگ و بحرانها نیا از یناش راتییتغ با ییآشنا از یخوب سطح که ردیبگ قرار مداقه مورد... و

 تیریمد که هرچند. دینمایم جادیا ینینش شهر برتر وهیش عنوان به ینیشهرنش فرهنگ انتخاب ،با درست

 یشهر تیریمد یشگامیپ کنیل ، است یمردم ینهادها و یدولت یسازمانها از منسجم مجموعه کی بحران

 در یعموم نهاد کی عنوان به هایشهردار نقش.  باشد یم تیاهم حائز بحران تیریمد در(  یشهر رانیمد)

 در لیدخ عوامل و نها سازما ریسا کننده هماهنگ و است یمحور تیمسئول و نقش کی عمران تیریمد

 یاتیعمل و منسجم یها برنامه نیتدو ، یشهر بحران تیریمد یسازمانده با لذا.  باشد یم بحران تیریمد

 بحران دامنه بتوان قیطر نیا از تا نمود یزیر یپ را بحران تیریمد یایپو نظام توان یم شهر در آنها نمودن

 هم و کار اندر دست عوامل هم که است سریم یزمان امر نیا.  داد کاهش وقوع از پس و وقوع نگامه در را

 داشته را بحران تیریمد نهیزم در یکاف ییتوانا و یآگاه و دانش ات،یعمل ییاجرا متن عنوان به شهروندان

 مورد اجمال طور به رهاشه در یانسان معمول یبحرانها با ییارویرو فرهنگ موضوع نوشتار نیا در.  باشند

 .باشد سودمند تواند یم ، ییآشنا حد در آن مطالعه که است گرفته قرار یبررس

 یانسان و یطیمح یآلودگ ،فرهنگ ،بحرانکلید واژه: 



444  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 (CSR m)ها سازمان یاجتماع تیمسئول تیریمد یکاربردها

 یبرقبان ضااحمدر

 :چکیده

 نیبنابرا است کشور یاقتصاد قطب تهران و بوده شاغل تهران شهر مردم از درصد 45 حدود نکهیا به توجه با

 یمشارکت و یفرهنگ یها برنامه در حضور طیشرا و فرصت که شهروندان از قشر نیا یرو بر تمرکز

 یریبکارگ خصوص نیا در. دینما برطرف را یشهر مشکالت از یادیز حجم تواند یم ندارند را یشهردار

 موثر تواند یم ISO 26000 و CSR management ای سازمانها یاجتماع تیمسئول تیریمد یرهنمودها

 .پردازد یم تهران یشهردار در موضوع دو نیا یکاربردها به مقاله نیا.گردد واقع



  444 یشهر یمناسبات و روابط اجتماع

 تیجنس دالتع کردیرو بر ینگاه با ،یشهر یفضاها و زنان

 ییرضا سولماز ،برومند میمر

 :چکیده

 یها تفاوت و شده ساخته یجنس -یسن یها گروه تمام یبرا دیبا شهرها معتقدند شمندانیاند از یاریبس

 گذشته از شیب روز به روز ما جامعه که یحال در. ردیگ قرار توجه مورد آنها ساخت در را یتیجنس و یسن

 توجه طبقه و سن ت،یجمع بر دیتاک با زین شهروندان محسوس و ملموس یازهاین به دیبا شود، یم یشهر

 یفضاها از استفاده در زین را جامعه مختلف اقشار تواند یم یشهر یها یزیر برنامه و وساز ساخت. کرد

 و کودکان معلوالن، سالمندان، یکاف توجه نبود خاطر به یگاه که یطور به دهد، قرار ریتاث تحت یعموم

 یم یاجتماع عدالت و تعادل ختنیر برهم موجب مساله نیا. مانند یم محروم مناسب یشهر یزندگ از زنان

 به یاجتماع عدالتی یب نیا گردد، میتقس مردان و زنان گروه دو به یکل صورت به جامعه که یصورت در. گردد

 و یشهر یفضاها ارتباط یبررس در است یتالش حاضر پژوهش. ددگر یم ریتفس یتیجنس عدالتی یب صورت

 .جامعه در یتیجنس عدالت یبرقرار

 یتیجنس عدالت ،یشهر یفضا ،زنانکلید واژه: 
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 ییشکوفا و توسعه در یساز یتئور نقش

 افشار جوکار یول

 :چکیده

 ، بنا سنگ نیا. است شده بنا نایب و خالق افکار از برآمده نوآورانه یپژوهشها بر توسعه و یتئور یبنا سنگ

 توسعه ، یساز یتئور به نسبت یفعل کردیرو در رییتغ. بود خواهد استوار محور سه بر ما یکنون جامعه در اما

 پندار به که هستند یکیاستراتژ نقاط محور سه نیا.  شرفتیپ و توسعه به نسبت زیمتما کردیرو و یانسان منابع

 یفعل کردیرو در رییتغ.  شوند یم داریپد کی هر جداگانه یندهایفرا یهمپوشان از توسعه و یتئور ، سندهینو

 و کند رییتغ یساز یتئور به نسبت کالن دگاهید ابتدا که شد خواهد محقق یشرط به یساز یتئور به نسبت

 یفضا در افتهی توسعه یانسان منابع آنگاه. ابدی انتقال افتهی توسعه یانسان منابع به دگاهید رییتغ نیا سپس

 یساز یتئور و یپرداز هینظر به ، گشته حاصل یساز یتئور در کردیرو رییتغ اساس بر که یورز شهیاند

 .کرد حرکت وسعهت قلمرو در گذشته به نسبت زیمتما کردیرو کی با بتوان که شود فراهم یبستر تا پرداخته

 انیانس منابع توسعه ،کیتئور یها ساخت ریز ،یساز یتئورکلید واژه: 
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 یسازمان فرهنگ در یروندگ یاستراتژ

 افشار جوکار یول

 :چکیده

 است یفرهنگ ، رونده فرهنگ. ندیراهگشا اریبس سازمانها در رونده فرهنگ نییتب تجه یروندگ یهایاستراتژ

 یآن  یبحرانها بر غلبه و یآور فن با یسازگار منظور به(  اصالح)  رییتغ و(  ییشناسا)  صیتشخ عناصر که

 منعطف، یانیجر است فرهنگ یروندگ یدارا که یسازمان در.  بندد یم بکار یمقتض زمان در و دارد خود در را

. افتد یم اتفاق یسازمان اهداف دییتا و تیحما در فرهنگها خرده از ریپذ ینیب پش و منسجم ، مطلوب ، منظم

 خط و اهداف با قیتطب در و گذرند یم  جامعه فرهنگ و زمان ، یآور فن راتییتغ یهایصاف از فرهنگها خرده

 یراهبرد سمیمکان کی در که است یا بگونه نسازما یریپذ فرهنگ هیرو ؛ شوند یم اصالح یسازمان یمش

 کارکنان یسو از است سازمان نظر مد که یا برنده شیپ و ساز تیموقع یحالتها و ها منش ، آداب ، رفتارها

 درون در(  سازمان فرهنگ کل از)  یساز فرهنگ ندیفرآ عمده بخش. ردیگ یم قرار طرد ای رشیپذ مورد

 یالگوها از ردیگ یم صورت سازمان رونیب در که زین یساز فرهنگ گرید بخش اما ، شود یم  یط سازمان

 در آن ریغ با دارد وجود فرهنگ یروندگ آنها در که ییسازمانها زیتما وجه نیبنابرا.   کند یم یرویپ سازمان

 با و کنند یم عمل بهتر فرهنگها خرده یها یخروج و ها یورود کنترل در سازمانها نوع نیا که است نیا

 .سازند یم فراهم را الزم یاقدامها نهیزم خطر عالئم موقع به و درست صیختش

 فرهنگ عناصر ،رونده فرهنگ ،یروندگ یاستراتژکلید واژه: 



444  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 یانسان شهر پود و تار

 افشار جوکار یول

 :چکیده

 جانبه همه هجمه با. ابدی یم معنا او وجود با که است یشهر کننده نییتب یشهر انسان یآرمانها به نگاه نوع

 ؛ کرد دایپ شود یم جامعه افراد کیکای در را آن اتیتجل و است امروز عصر اتیخصوص از که ناهمسو تنوعات

 هرچند یشهر یانسانها یندب دسته .ستین معقول یشهر یانسانها همه یبرا کسانی یا نسخه نوشتن

      تواناتر یشهر یانسانها فرهنگ یواقع تیوضع فیتوص به مارا حال نیباا ؛ است دشوار و سخت یکار

 آن در که نمود میترس را یفیط توان یم یفکر تنوعات و گوناگون یتهایظرف براساس بیترت نیبد. سازد یم

 یم    فیتعر فیط در شانیا تیموقع با ناسبمت یو یده جهت و برخورد یچگونگ و یشهر انسان نقش

 .شود

 نیشا مدل ،یانسان شهر ،یشهر انسانکلید واژه: 
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 یشهر امور در شهروندان یریپذ مشارکت موانع

 افشار جوکار یول

 :چکیده

 انجام در شدن میسه جهت شهروندان ییتوانا و اراده ، لیتما یمعنا به یشهر امور در یریپذ مشارکت

 از ییالگو که ییها افتیره یبررس در. است شده فراهم آن مشارکت رشیپذ یها نهیزم که است یامور

 آنها یاجرا یبرا مناسب ابزار انتخاب و مقاصد نیا تحقق یبرا موجود لیوسا ، افراد مقاصد و یانسان کنش

 یم محدود را افراد یها انتخاب طیمح طیشرا که دارند نظر اتفاق مطلب نیا رشیپذ در یهمگ ، دارد رتاشا

 دسته با یریپذ مشارکت موانع یبررس زبهین نگارنده. شوند یم ریتفس گوناگون یها وهیش به طیشرا نیا و کند

 ارائه را لیذ شنهاداتیپ تاًینها و تاس پرداخته یاجتماع موانع ، یفرد موانع ، یساختار موانع گانه سه یبند

 و ذهن در بسته و غلط یفرهنگها بستر در و آگاه ناخود عادت همچون که ییکردهایرو رییتغ -7  است داده

 با جو مشارکت و باز ییکردهایرو به کند یم     عمل منفعل صورت به و گرفته شکل سازمان افراد افکار

 دیتجد با ییگرا مشارکت یتهایظرف شیافزا -4.  یسازمان فرهنگ حوزه در کیاستراتژ نگرش نییتب

 جهت یشتریب یفضاها تا تر منعطف و تر تخت یساختارها به یابیدست جهت در یسازمان یساختارها

 به سازمان یرسم اهداف با یررسمیغ یگروهها اهداف نمودن همسو -4.  شود گشوده شهروندان مشارکت

 مشارکت یاستراتژ یاجرا چراکه. نظر مورد یها نهیزم در ییگرا کتمشار از تیحما نمودن یدرون منظور

 ییطرحها یاجرا یچگونگ آموزش و هیتوج -2.  انجامد یم تیموفق به سازمان افراد همه یهمدل با ییگرا

 .امور انجام جهت شهروندان با یکاربرد و شفاف تعامالت میترس و است شهروندان مشارکت بر یمبتن که

 یاجتماع و یفرد موانع ،یساختار موانع ،یریپذ ارکتمشکلید واژه: 
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 هایشهردار مشارکت و یگذار هیسرما امور نامه وهیش

 شیراددرو زیعبدالعز

 :چکیده

 گر. رسد یم دهه کی به حداکثر آن عمر و نداشته یچندان سابقه شورک یهایشهردار در یگذار هیسرما امور

 اجرا یمشارکت یگذار هیسرما روش به هایشهردار سطح در هایی پروژه ،یمورد بصورت زین آن از قبل چه

 یگذار هیسرما سازمان هایشهردار یبرخ در چه گر. است نبوده کپارچهی ستمیس بصورت چگاهیه اما اند شده

 و ضوابط مشارکت، نامه نیآئ) یقانون های ساخت ریز وجود عدم لیبدل اما اند آمده بوجود ختارهاسا ریسا ای

 نیا و نداشتند یچندان قیتوف( یخصوص بخش با یمشارکت یگذار هیسرما به هایشهردار ورود نحوه مقررات

 موضوع خاص العمل دستور و یقانون بستر و کپارچهی ستمیس نبود و. است داشته وجود شهیهم یقانون خال

 با لذا. است شده یشهر تیریمد یها پروژه در یخصوص بخش مشارکت رشد یکند موجب یگذار هیسرما

 امور نامه نییآ  رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون 744 اصل از یتاس با و فوق مراتب به تیعنا

 کیستماتیس جذب و یمال بعمنا کمبود از هایشهردار رفت برون جهت هایشهردار مشارکت و یگذار هیسرما

 س/74252/7/4 شماره نامه یط نامه وهیش نیا. شد هیته  یشهر یها پروژه مشارکت یبرا یخصوص بخش

 . دیگرد ابالغ کشور کل یهایشهردار به 47/4/2 مورخ

 مشارکت  ،یشهردار ،یگذار هیسرماکلید واژه: 
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 زمان فراخور به محله یبازشناس

 یسلطانمراد دیسع

 :چکیده

 نیا با. است هیتوج قابل ها، محله متن در موجود بالقوه امکانات از یریگ بهره و تراکم شیافزا االصول یعل

 یجد زمان فراخور به یطراح ندیفرآ در الزم یارهایمع و داشته یمشخص ضعف نقاط ها محله یطراح حال

 اصول. باشد همسو ییفضا -یکالبد شده فیتعر یها استیس با دیبا یم محله یطراح. است نگرفته قرار

 ،یاجتماع یفرهنگ بستر به توجه ،یمنیا تراکم، شیافزا رینظ یمقوالت کند یم حکم یشهر دیجد توسعه

 مورد ساکنان روزانه ازین کردن برآورد جهت زاتیتجه و خدمات به یدسترس و یشهر یساختها ریز نیتأم

 ردیگ قرار توجه

 تعامل ،محتوا ،محلهکلید واژه: 
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 د؟یگو یم چه از و ستیچ یشهر یشناس جامعه

 زاده موذن اکرم

 :چکیده

 را یاجتماع معضالت از یاریبس تواند یم که ستیگرید یها دهیپد بستر یاجتماع دهیپد کی عنوان به شهر

 مخاطرات از یاریبس موجبات اما. است شده تیبشر شرفتیپ باعث نکهیا رغمیعل یشهر یزندگ. شود باعث

 قرن یشهرها یفرهنگ تضاد و بزرگ یشهرها به دیجد مهاجران ورود.است آورده فراهم هم را یاجتماع

 سر کاگویش مکتب مثل یشناس جامعه یها هینظر و بمکات آن خالل از که کرد یحوادث آبستن را ستمیب

 م،ییبگو میتوان یم میده دست به یشهر یشناس جامعه دامنه و تیمه از یتر روشن فیتعر نکهیا یبرا. برآورد

 جامعه نیبنابرا. است یشهر یشناس جامعه موضوع یاجتماع تیواقع کی عنوان به شهر لیتحل و هیتجز

 ، یاساس یواقعتها از یکی. گرفت خواهد دربر را نینش شهر جامعه یجتماعا مسائل یتمام ، یشهر یشناس

 و تفکر وهیش و سازمانها و تیجمع تراکم رابطه مانند است، یاجتماع یتهایواقع ریسا با جامعه تحت از رابطه

 .یاجتماع یزندگ

 یشهر یشناس جامعه، ینیشهرنش، یشهرسازکلید واژه: 
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 یشهر  تیریمد در داریپا توسعه انداز چشم

 یمدن میمر

 :چکیده

  هدف.  سازد یم برقرار ندهیآ و حال یازهاین نیب یمنطق ۀرابط ینوع که است یدار،مفهومیپا توسعه مفهوم

 ارائه پژوهش نیا یاصل هدف است  یشهر داریپا  توسعه ندیفرا  تیتقو همانا یشهر  تیریمد  ستمیس  کیتئور

 نیا.است یلیتحل _یفیص تو پژوهش نیا در قیتحق روش.است یشهر داریپا سعه برتو انداز چشم از یلیتحل

 چشم یبررس وضمن پرداخته یلیتحل یپژوهش در آن مختلف ابعاد و توسعه یها شاخص و میمفاه به مقاله

 یراهبردها و آن سنجش امکان توسعه، باره در شهیاند یبرا را یاثربخش یفکر چارچوب تواندیم  توسعه انداز

 ارائه مختلف جوامع یطیمح ستیز و یاجتماع طیشرا به توجه با داریپا توسعه یسو به یاقتصاد رشد از عبور

 .دهد

 یشهر  تیریمد ،داریپا توسعه ،انداز چشمکلید واژه: 
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 یدار هیسرما و سمیالیسوس یفکر مکاتب در شهر یساختار و یعملکرد نییتب

 فرد یمنصور حامد، میفخ نازیفر

 :چکیده

 یفکر اتبمک. ردیپذ ریتاث یمتفاوت های نگرش و تفکرات از تواند یم زنده و ایپو دهیپد کی عنوان به شهر

 یزری برنامه لحاظ به چه یمتفاوت راتیتاث ستیبا یم مجزا کامال یها نگرش با داری هیسرما و سمیالیسوس

 نیا یفکر یساختارها و ارکان دادن قرار نظر مد با پژوهش نیا.باشند داشته شهر بر یساختار لحاظ به چه و

 .پردازد یم شهر در آن از متاثر یساختارها و یزری برنامه نظام در آنها راتیتاث به مکتب، دو

 یدولت یزیر برنامه ،شهر ،یدار هیسرما ،سمیالیسوسکلید واژه: 
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 تحلیل فضایی توسعه نامتوازن و مهاجرت های قومی در ایران

 ، رباب چگینی، اصغر نظریانتاج الدین کرمی

 چکیده:

ایران امروز با ناموزونی های ساخت یافته ای دست به گریبان بوده که از ابعاد محیطی، اقتصادی، اجتماعی و 

و کاهش ناموزنی فرهنگی قابل بررسی و تحلیل می باشند. مسلماً تحقق چشم انداز توسعه کشور نیز در رفع 

ها در پهنه سرزمینی درگرو شناخت و تحلیل عملی و تدوین برنامه های مدبرانه در زمینه مورد بحث و اجرای 

تام و تمام آنها است. چنانچه این مهم مورد توجه تصمیم سازان و تصمیم گیران ذی مدخل در توسعه کشور 

ور که علی القاعده می باید در قالب یک فرصت بی قرار نگیرد، متاسفانه عامل تنوع جغرافیایی و قومی کش

بدیل از آن بهره گرفته شود به تهدیدی برای ثبات امنیت و یک پارچگی کشور تبدیل خواهد شد. مقاله حاضر 

 در راستای اهمیت موضوع پیش گفته به تحلیل شهر نشینی، توسعه نامتوازن و مهاجرت قومی پرداخته است.

نطقه ای در مقاله حاضر حاکی از ادامه موثر روندهای تمرکز گرا و ناموزون گرای نتایج بررسی حساب های م

گذشته به محوریت مجموعه شهری تهران است. مجموعه شهری تهران )شامل استان تهران و البرز( در سال 

و  44/42درصد از جمیعت شهری ایران،  2/44درصد از کل جمیعت کشور و  52/74با اختصاص  7444

رصد از تولید ناخالص داخلی را )با و بدون احتساب سهم نفت( به خود اختصاص داده است. همچنین د 45/47

و  74/47ده استان باالی جدول تولید ناخالص داخلی کشور )با و بدون احتساب سهم نفت(  7444تا سال 

جمعیت شهری نشان   درصد را به خود اختصاص داده اند. به عالوه بررسی رابطه تولید ارزش افزوده و 24/42

داد نه تنها سیاست های تمرکز زدایی نتوانسته از نقش برتر تمرکز های عمده شهری و بویژه تهران بکاهد 

نشان داد  44-44و  44-44بکله این روند همچنان ادامه دارد از سوی دیگر تحلیل مهاجرت ها در دهه های 

تان هایی که از لحاظ جغرافیایی در حاشیه قرار که با افزایش سرعت شهرنشینی در کشور، مراکز شهری اس

گرفته اند به مراکز جذب مهاجران درون استانی تبدیل شده اند. جریان پیش گفته منجر به گسترش مراکز 

شهری در مناطق قومی کشور شده که در نبود توسعه متوازن فضایی ممکن است در وقوع برخی تهدیدها 

 موثر واقع شود.

 تحلیل فضایی ،، تمرکز گرایی مهاجرت های قومی، حساب های منطقه ایسعه نامتوازنتو واژگان کلیدی:
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 یاسالم میتعال از ریتاث با ،یشهروند مشارکت یارتقا یراهکارها یبررس

 یحیذب نیحس دکتر ،یهمت نیالد شهاب

 :چکیده

 یبررس حاضر پژوهش هدف دهیچک یاسالم میتعال از ریتاث با ،یشهروند مشارکت یارتقا یراهکارها یبررس

 از بعد قیتحق نیا در. باشد یم آن یارتقا یراهکارها ییشناسا و یشهر امور مشارکت در شهروندان نقش

 اتینظر یبررس به مشارکت، انواع و آن یها یژگیو و مشارکت فیتعر شامل  مشارکت، هیاول میمفاه نییتب

 شده انجام محور مشارکت یها  پروژه از ،یمورد یها نمونه نیهمچن و یشهروند مشارکت مورد در موجود

 مشارکت نقش یبررس با انیپا در و پرداخت؛ میخواه مذکور موارد سهیمقا و لیتحل به سپس و میپرداز یم

 به اصول نیا لیتحل با و ات،یروا و اتیآ و یاسالم متون قالب در یشهر تیریمد با آن ارتباط و شهروندان

 و یلیتحل یمبنا بر حاضر، پژوهش قیتحق روش. افتی میخواه دست یاسالم یشهروند مشارکت مدل

 قیتحق موضوع حوزه در( موجود مدارک و اسناد به رجوع) یاسناد و( ها  نمونه و اتینظر قالب در) یا سهیمقا

 .باشد یم

 یاسالم میتعال ،شهروند ،یشهر مشارکتکلید واژه: 
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 شهروندان مشارکت زانیم با آموزش رابطه یبررس

 یوارع ردادمه ،یزآبادید یاسالم یمهد

 :چکیده

. اند مطرح به که دارد جامعه آن سهامداران به ازین ،یاسیس و یاقتصاد ،یاجتماع ابعاد در یا جامعه هر توسعه

 برابر در و دارند نام«  شهروندان»  مشارکت مختلف یحوزهها در جامعه کی یاعضا عنوان به شهروندان

 نیا شناخت. رندیگیم عهده بر نظم جادیا و جامعه بهتر اداره یراستا در زین را ییتهایمسئول دارند، که یحقوق

 شناخت یبرا.دارد عدالت و نظم اساس بر یا جامعه جادیا و یشهروند ارتقاء در یمؤثر نقش فیتکال و حقوق

 تیترب و آموزش به یستیبا شهروند، کی عنوان به اجتماع در مشارکت و یهمکار داشتن و حقوق نیا

 یاستانداردها تواندیم آموزش را،یز. گردد یا ژهیو توجه یجهان یاستانداردها با مطابق جامعه، شهروندان

 و یشهروند فیوظا به توجه با. دینما تیتقو را یاجتماع تحرک و آورده فراهم را یشهر یزندگ باالتر

 مشارکت زانیم شیافزا رد تواند یم که یعوامل کردن دایپ ،یشهر امور هیکل در آنان مشارکت ضرورت

 نیا شود، یم مطرح که یسئوال فوق مراتب به تیعنا با. شود یم یتلق مهم کند، ینیآفر نقش شهروندان

 اجتماع، مختلف ابعاد در آنها مشارکت جامعه، یاصل رکن عنوان به شهروندان تیاهم به توجه با چرا که است

 و دانش سطح یارتقا جهت الزم یها آموزش ایآ هستند؟ لیدخ نهیزم نیا در یعوامل چه. باشد یم کم

 اجتماع، مختلف امور در یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس مختلف ابعاد در مشارکت نهیزم در شهروندان مهارت

 با و سوالها نیا به پاسخ افتنی یبرا حاضر پژوهش است؟ اندازه چه تا آموزش نیا نقش رد؟یگ یم صورت

 و یاقتصاد ،یاجتماع یاصل حوزه سه در شهروندان مشارکت زانیم شیافزا در آموزش ریتأث یبررس هدف

 قیتحق مساله به پاسخ افتنی و یکل هدف نیا تحقق یبرا. است شده انجام یشهر رانیمد دگاهید از یاسیس

: دیگرد مطرح ریز شرح به سئوال سه ق،یتحق نهیشیپ و ینظر یمبان در شده انجام یها یبررس اساس بر و

 ریتأث -4 است؟ اندازه چه تا تهران شهر شهروندان یاجتماع مشارکت زانیم شیافزا در زشآمو ریتأث -7

 در آموزش ریتأث-4 است؟ اندازه چه تا تهران شهر شهروندان یاقتصاد مشارکت زانیم شیافزا در آموزش

 است؟ اندازه چه تا تهران شهر شهروندان یاسیس مشارکت زانیم شیافزا

 یاسیس و اقتصادی مشارکت ،یاجتماع مشارکت ،آموزشکلید واژه: 
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 یسازمان لتیفض با یاجتماع هیسرما رابطه نییتب و یبررس

 رشت یشهردار یمورد یبررس

 یاحمدگوراب، کروین حسن

 :چکیده

 نیا در لذا.  است کرده ریناپذ انکار یسازمان سطح در را لتیفض به توجه لزوم ریاخ یاخالق یها بحران

 رشت یشهردار در یسازمان لتیفض به یابیدست جهت یاجتماع هیسرما ابعاد نیب  ارتباط یبررس به پژوهش

 در یسازمان لتیفض و یاجتماع هیسرما نیب ارتباط پژوهش اتییفرض جینتا به توجه با. است پرداخته

 سطح در یاجتماع هیسرما شیافزا یعنی. گردد یم نییتب درصد 44 یدار یمعن سطح در رشت یشهردار

 .شد خواهد یسازمان لتیفض یارتقا موجب سازمان

 رکتمشا ،اعتماد ،یسازمان لتیفض ،یاجتماع هیسرماکلید واژه: 
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 م یعموم یفضاها در یاجتماع تیامن یشناس بیآس و یبررس

 ییپاشا شهرام

 :چکیده

 تهران کی منطقه یبوستانها و پارکها در یاجتماع تیامن یشناس بیآس و یبررس  قصد به حاضر، قیتحق

 که بود صورت نیا به کار مراحل ،یاسیق نییتب و کیتئور مباحث ، قیتحق اول بخش در. است افتهی انجام

 احساس ،یاجتماع هیسرما س،یپل به نگرش ر،یمتغ پنج از متشکل یمدل ت،یامن به مربوط اتیادب مرور از پس

 ینظر یمدل یتجرب آزمون مرحله که دوم بخش در. آمد بدست یاجتماع طبقه و شدن یقربان تجربه ،یآشفتگ

 از نفر 444 شامل یریگ نمونه. شد آغاز مدل در موجود یرهایمتغ کردن یاتیعمل با کار بود، شده ارائه

 744 هیناح هر از ک،ی منطقه از هیناح سه انتخاب با که صورت نیا به. باشد یم تهران کی مناطق شهروندان

 و رهیمتغ چند ونیرگرس ،یهمبستگ ،یفیتوص یآزمونها شامل استفاده مورد یآمار یآزمونها. شد پر پرسشنامه

 شهروندان نییپا نسبت به تیامن احساس از یحاک اول درجه در یفیتوص یآزمونها. باشد یم ریمس لیتحل

 نیمهمتر یاجتماع هیسرما و یآنوم احساس ز،ین یاستنباط یآزمونها مطابق. باشد یم پارکها در کی منطقه

 اند شده شناخته تیامن احساس نییتب در اثرگذار یفاکتورها

 یاجتماع هیسرما ،یآنوم احساس ،یعموم یفضاها ،تیامنکلید واژه: 
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 یاسالم شهر یفرهنگ یها مولفه یمحتوا لیتحل

 ییمقتدا عباس، یبلخار حسن، یتوسل یمهد

 :چکیده

 یراهبرد شاخص اساس بر یاسالم شهر یفرهنگ یها مولفه یمحتوا لیتحل هدف با حاضر پژوهش

 لیتحل که سوال نیا با یفرهنگ انقالب یعال یشورا مصوب( کشور یفرهنگ یمهندس نقشه)یفرهنگ

 ،ینید تیهو عدالت، اخالق،)یفرهنگ یراهبرد شاخص اساس بر یاسالم شهر یفرهنگ یها مولفه یمحتوا

 لیتحل نوع از یفیک پژوهش، قیتحق روش. گرفت قرار یبررس مورد ست،یچ( یاجتماع نظم ،یاجتماع هیسرما

 نمونه از استفاده با پژوهش حوزه روش نیا در است؛ یفیک کیتکن در هم و روش در هم که بوده محتوا

 و هیتجز روش ؛که گرفت قرار یبررس مورد یاسالم شهر حوزه در معتبر کتاب 75( هدفمند)ینظر یریگ

 پژوهش نیا یها افتهی مجموع از و رفتیپذ صورت آن در یاسیق یا مقوله نظام صورت به پژوهش لیتحل

 ،ینید تیهو عدالت، اخالق، بُعد پنج در یاسالم شهر یفرهنگ یها مولفه ، مشترک یها مقوله حذف از بعد

 یارهایمع بر مقدم و کنار در که داد نشان ژوهشپ لیتحل جینتا. آمد بدست یاجتماع نظم ،یاجتماع هیسرما

 یارهایمع آنها با بتوان که ،ینید یمعنو یها ارزش و قیحقا از برآمده مدونِ ینظر یمبان وجود صرف، یماد

 نیا زین. دارد ضرورت  کرد، ییشناسا آن یفرهنگ یها مولفه و یاسالم شهر شناخت جهت را جامع و یمعنو

 انسان عمل و ها تیفعال تمام در دیبا تیوعبود یبندگ یعنی انسان عالئق نیرواالت که شد حاصل جهینت

 .باشد ینید اصول و اخالق د،یتوح یتجل یاسالم شهر و شده ظاهر

 گیفرهن یها مولفه ،فرهنگ ،یاسالم شهر ،آرمانشهر ،شهرکلید واژه: 
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 تهران یشهردار یشهر توسعه یها پروژه یفرهنگ یابیارز

 دباغ رانیصغ دیسع

 :چکیده

 دیتوح تونل احداث یفرهنگ راتیتاث به نسبت منطقه ساکنان دگاهید یبررس قیتحق نیا یاجرا از هدف

 هیکل شامل قیتحق نیا شامل یآمار جامعه.  است بوده یشیمایپ یفیتوص صورت به حاصر قیتحق روش.است

 یآمار نمونه. باشد یم کارشناس 755 و خانوار 7455. است دیتوح تونل پروژه کارشناسان و ساکن شهروندان

 انتخاب طرح، نیا ییاجرا کارشناسان دویتوح تونل احداث منطقه ساکن یخانوارها نیب از یتصادف صورت به

 پرسشنامه از شده ینیب شیپ یها هیفرض آزمون جهت در اطالعات یآور جمع یبرا قیتحق نیا در. شود یم

 زویتما ،یرهبر) بورتر یرقابت یاستراتژ سه هر درباره سوال 74 یحاو پرسشنامه. است شده استفاده بسته

 در باخکرون یآلفا پرسشنامه اعتبار یبررس یبرا. باشد یم قیتحق مدل یرهایمتغ براساس که باشد یم( تمرکز

 شده یطراح پرسشنامه اعتبار از یحاک و. بود 44/5 آن زانیم که گرفت قرار محاسبه مورد SPSS افزار نرم

 یاستنباط و یفیتوص آمار های روش از ها، نمونه از آمده دست به های داده لیتحل و هیتجز یبرا. باشد یم

 آزمون یبرا. است دهیگرد استفاده spss فزارا نرم از اطالعات، لیتحل و هیتجز منظور به و است شده استفاده

 در.شد استفاده دمنیفر آزمون از ها ریمتغ ریتاث تیالو نییتع یبرا و( اسکور یکا) دو یخ آزمون از ها هیفرض

 یلیخ تا خوب را دیتوح تونل یفرهنگ یها جاذبه دیتوح تونل منطقه نیساکن:  داد نشان قیتحق جینتا تینها

 یکاف) یاجتماع مراکز و سبز یفضا احداث عامل مناطق نیساکن دگاهید از نیهمچن.دان کرده یابیارز خوب

 یشورا خدمات و یانتظام یها پاسگاه و یتیامن ماکز احداث سپس و(  تونل اطراف در خانه قهوه. ییشاپ،نانوا

 یدارا عوامل همه یکل طور به اما دارد قرار ها ریمتغ ریسا سپس و است تیالو نیباالتر یدارا اختالف حل

 .باشند یم متوسط از باالتر یا رتبه نیانگیم

 نتهرا یشهردار ،یشهر توسعه یها پروژه، یفرهنگ یابیارزکلید واژه: 
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 (11-11ده سال  بررسی رابطه عوامل اجتماعی با تحول خدمات ایمنی در شهر تهران )طی

 طیبه پارسا منش

 اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

 :چکیده

 افزایش یشهر زندگی در نیز مخاطرات عمومی، تسهیالت و رفاه کنار در شهرنشینی و شهرها گسترش با

 اند، نموده تقویت را آنها وقوع موجبات (ساخت انسان( غیرطبیعی یا یعیطب حوادث که مخاطراتی. است یافته

 این با مقابله به ،یشهر زندگی محیط امنیت و آسایش حفظ جهت تا داشت برآن را دولتها وقایع این

 یها سازمان ازمهمترین یکی راستا، دراین .درآورند خود کنترل تحت ممکن تاحد را آنها و برخاسته مخاطرات

 خدمات حوادث، ایجاد مواقع در شهروندان به ایمنی خدمات ارایه و یشهر امنیت یبرقرار جهت شده دایجا

 حاضر درپژوهش. پردازد می نقش یایفا به نشانی آتش سازمان و ها یشهردار نظارت تحت که است ایمنی

 آن فمختل یها بخش وظایف و خدمات شهرتهران، نشانی آتش سازمان و ایمنی خدمات معرفی ضمن

 یها واژه و ایمنی تاریخچه ایمنی، مفهومی ادبیات معرفی تهران، ایمنی بخش خدماتی امر متولی بعنوان

 ،یشهروند حقوق ،یشهر یها قالب در موجود ینظر یرویکردها از استفاده با و فوق امر با مرتبط یکلید

 -44ده سال گذشته  یگرفته طصورت  بررسی از پس .است شده پرداخته یشهر خدمات ،یشهر مخاطرات

 اجتماعی - انسانی - فنی عمده بخش سه در درآن نشانی آتش سازمان توسط شده انجام ایمنی خدمات -، 44

 از ایمنی خدمات عمده در گرفته صورت تحوالت دهنده نشان ها، بررسی نتایج و .است شده یبند دسته

 ،یتکنولوژ جمعیت، رشد اجتماعی، مشارکت چون، متغیرهایی معنادار رابطه بعالوه است، نشانی آتش جمله

 .است رسیده اثبات به تهران شهر در نشانی و آتش ایمنی تحوالت و سازمانی توسعه اشتغال،

 شهری مخاطرات، خدماتی توسعه، نشانی آتش، شهری خدمات، ایمنی خدمات کلیدی: های واژه
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 رشت یشهردار در یشهروند رفتار با یاجتماع هیسرما رابطه یبررس

 دشت هره یباقر سنیح

 :چکیده

 قرار صورت رشت یشهردار در یشهروند رفتار با یاجتماع هیسرما نیب رابطه یبررس هدف با حاضر پژوهش

 واز یفیتوص ها، داده یگردآور روش نظر واز است یکاربرد نوع از هدف، نظر از حاضر قیتحق. است گرفته

 خوانده زین یهمبستگ قیر،تحقیمتغ چند ای دو نیب رابطه یبررس لحاظ به قیتحق نیا. باشد یم یشیمایپ نوع

 ونیرگرس لیوتحل ونرسیپ آزمون از قیتحق نیا در.باشد یم یریمتغ ،دو یهمبستگ نوع نظر واز. شود یم

 براساس که بوده رشت یشهردار وکارکنان رانیمد هیکل شامل قیتحق نیا یآمار جامعه.  است شده استفاده

 به یآمار جامعه تعداد به باتوجه زین نظر مورد نمونه باشندوحجم یم نفر 455 موجود واطالعات آمار نیآخر

 حاصل یها داده  است دهیگرد برآورد 745 با برابر کوکران فرمول وبراساس ساده یتصادف یریگ نمونه روش

 نشان قیتحق جینتا    اند، شده لیتحل یواستنباط یفیتوص دوروش به SPSS.16 افزار نرم از استفاده با

 نیوهمچن.دارد وجود ومثبت دار یمعن رابطه یشهروند رفتار با یاجتماع هیسرما نیب یاصل هیفرض در دهد یم

 رابطه یشهروند رفتار با یاجتماع هیسرما ومشارکت مشترک یها اعتماد،ارزش نیب یفرع یها هیفرض در

 بدست  444. یسازمان یرفتارشهروند و یاجتماع هیسرما نیب یهمبستگ بیضر.  دارد وجود مثبت و دار یمعن

 آمد

 ارزشها ،مشارکت، اعتماد، یشهروند رفتار، یاجتماع هیسرماکلید واژه: 
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شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر عدم تمایل سرمایه گذاران به مشارکت و سرمایه 

 خصوصی شهرداری شیراز -گذاری در پروژه های مشارکت عمومی

 محمود جوبر

 چکیده:

به خود  ًمورد نیاز شهرداریها یکی از مباحثی است که در دهه گذشته فکر مسئوالن را شدیدا تامین منابع مالی

مشغول ساخته است. وابستگی شدید شهرداریها به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز که جزء درآمدهای ناپایدار 

صوصی در به شمار می روند سبب گردیده که شهرداریها ی کشور به دنبال جذب سرمایه های بخش خ

اجرای پروژه های زیر ساختی و ارائه خدمات به مردم باشند. شهرداری شیراز نیز چندین سال است که در 

راستای جذب سرمایه های بخش خصوصی پروژه هایی را تعریف نموده اما در جذب سرمایه گذاران چندان 

بب ایجاد عدم تمایل در موفق نبوده است. هدف این پژوهش شناسایی و الویت بندی عواملی است که س

سرمایه گذاران به مشارکت در پروژه های ) مشارکت عمومی و خصوصی( شهرداری شیراز شده اند. برای 

عامل از ادبیات استخراج شد و به عنوان پرسشنامه دور نخست دلفی، به خبرنگاران که  74شناسایی عوامل 

د. داده شد. در پایان دور نخست عالوه بر حاصل نفر بودند و با روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودن 75

عامل پیشنهاد کردند که در دور دوم بر روی همه آنها توافق به  74عامل خبرگان نیز  74شدن توافق بر روی 

دست آمد. در هر دورعالوه بر پرسشنامه از مصاحبه نیمه ساختار یافته نیز برای آگاهی از تجربیات خبرگان 

 45عامل شناسایی شد که بر اساس آنها پرسشنامه ای تهیه و به  44یان اجرای روش دلفی استفاده شد . در پا

نفر از سرمایه گذاران که با روش هدفمند قضاوتی برگزیده شده بودند داده شد. سپس پاسخ خای دریافتی از 

رزیابی نشدن سرمایه گذاران با روش تحلیل رابطه ای خاکستری اولویت بندی گردید. نتایج نشان داد ) ا

ندیران شهرداری و سازمانهای وابسته بر اساس میزارن موفقیت در جذب سرمایه گذار( ) کمبود تجربه دانش 

و مهرتهای مدیریتی در شهرداری و سازمان های وابسته( ) عدم ثبات خط مشی های شهرداری و سازمانهای 

نده نگری و توجه نکردن به مصالح بلند مدت پایین بودن میزان آیوابسته به آن در حوزه سرمایه گذاری( و )

وابسته( مهمترین عواملی بودند که سبب ایجاد عدم تمایل در  های در بین مدیران شهرداری و سازمان

 سرمایه گذاران شده بودند.

، ، بخش خصوصی، سرمایه گذاریهای مشارکتی شهردار ، پروژه(PPPخصوصی) -مشارکت عمومی واژه های کلیدی:

 ، روش دلفی، تحلیل رابطه ای خاکستریشهرداری شیراز
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 یشهر توسعه تحقق منظور به ینهاد و یجتماعا یساز تیظرف یها شاخص یقیتطب یبررس

 نیقزو و کرج یشهرها در داریپا

 یخانیآقاعل نبیز

 :چکیده

 هر آن، اهداف یریگیپ و یداریپا اصول تیرعا و توجه دار،یپا توسعه کردیرو شدن مطرح و شهرها توسعه با

 بدون راه نیا مودنیپ که ییآنجا از. است گرفته قرار توجه مورد شهرها توسعه یزیر برنامه در شتریب چه

 داریپا توسعه اهداف به یابیدست زانیم سنجش بود، نخواهد ریامکانپذ ریمس یط در شهرها تیوضع از یآگاه

 ییمحتوا یاصل بعد دو از شهرها در یداریپا شرفتیپ زانیم سنجش. است گرفته قرار ها دولت کار دستور در

 یم ریتاث ها استیس یینها جهینت بر که است ییرهایمتغ شامل ییمحتوا بعد. است یررسب قابل یندیفرا و

 مقابل در. شوند یم داریپا توسعه یطیمح ستیز و یاقتصاد ،یاجتماع یها شاخص سنجش شامل و گذارند

 داریاپ توسعه یها استیس به یابیدست یبرا که است یمختلف یندهایفرا و ها روش ابزار، شامل یندیفرا بعد

 قیتحق هدف. شوند یم محسوب داریپا توسعه محرک و بانیپشت عنوان به و رندیگ یم قرار استفاده مورد

 دار،یپا توسعه یساز تیظرف و ینهاد هیسرما ،یاجتماع هیسرما با داریپا توسعه رابطه نییتب بر عالوه حاضر

 یها کیتکن. است بوده نیقزو و کرج شهر دو در داریپا توسعه یندیفرا بعد یها شاخص سهیمقا و یابیارز

 بوده پرسشنامه از استفاده و کارشناسان و رانیمد با مصاحبه ها، داده یآور گرد یبرا استفاده مورد یاصل

 از نیهمچن و ها نیانگیم یمعنادار آزمون و یاستنباط آمار از زین ها داده لیتحل و هیتجز منظور به. است

 هیسرما یرهایمتغ نیب یمعنادار تفاوت دهنده نشان قیتحق جینتا. است شده استفاده یفیک و یفیتوص روش

 کرج شهر به نسبت نیقزو شهر در آنها باالتر سطح و شهر دو در یساز تیظرف و ینهاد هیسرما ،یاجتماع

 داریپا توسعه یسو به حرکت در یتر مناسب یریگ جهت نیقزو شهر که رسد یم نظر به بیترت نیبد. است

 .دارد کرج شهر اب سهیمقا در

 تیظرف ،ینهاد هیسرما ،یاجتماع هیسرما ،داریپا توسعهکلید واژه: 
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 یررسمیغ یها سکونتگاه یبهساز در یاجتماع ینیکارآفر

 یاریاسفند سحر

 :چکیده

 کالن از یاریبس در یررسمیغ یها سکونتگاه معضل جادیا به منجر یاقتصاد مشکالت و مهاجرت شگستر

 یبهساز و یتوانمندساز در یاجتماع ینیکارآفر کارکرد یبررس با تا دارد یسع قیتحق نیا. است شده شهرها

. ابدی دست یمحل یها تیظرف از استفاده و نیساکن مشارکت هیپا بر یحل راه به یررسمیغ یها سکونتگاه

 تهران شهر در( انکیبر و نفت انبار ونک، ده) یررسمیغ سکونتگاه یدارا محله سه قیتحق نیا یمکان قلمرو

 آخر ماه 4 در که ها سکونتگاه نیا نیساکن شامل یآمار جامعه. اند-شده انتخاب ای خوشه روش به که است

 نیهمچن و کرده شرکت یتوانمندساز دفاتر ای و محالت یسرا ینیکارآفر یها کالس در 7447 سال

 .باشند یم محالت نیا یتوانمندساز و ینیکارآفر امور کارشناسان

 یررسمیغ یها سکونتگاه ،یبهساز ،یاجتماع ینیکارآفرکلید واژه: 
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 یشهر تیریمد یراهنما ارائه و محور محله تیریمد و یاجتماع هیسرما نیب رابطه نییتب

 تهران یشهردار 27 منطقه 7 هیناح: یپژوه مورد

 فرشاد نوریان ،پور یمظفر نجمه مهندس

 :چکیده

 کیدموکرات و ییتمرکززدا ،ای محله توسعه ،یشهر تیریمد نینو کردیرو در دیتأک مورد یراهبردها نیمهمتر

 و شهروندان مشارکت  و انسجام و یهمبستگ اعتماد، ،یآگاه یها نهیزم تیتقو اساس نیا بر. است یساز

 نیا به یابیدست یگامها نیتر یضرور از محالت سطح در گرفته شکل یاجتماع هیسرما از یریگ بهره

 و مردم یمشارکت نقش رب اریبس یشهر تیریمد دیجد یالگوها که است اساس نیا بر. است راهبردها

 جهت در را خود اقدامات ،یندیفرآ یکردیرو با که دارند تالش واقع در و داشته دیتأک یمحل اجتماعات

 عنوان به «محله» نقش بر لذا کند؛ تیهدا یمحل طیشرا و شهروندان یازهاین با شتریب چه هر یهماهنگ

 و کننده هماهنگ» عنوان به«  محور محله تیریمد» و  «شهروندان انیم متقابل ارتباطات یریشکلگ بستر»

 دیتأک «محله در ینهاد و یاقتصاد ،(یاجتماع هیسرما)یاجتماع ،ییفضا – یکالبد یها تیظرف تگریهدا

 بر آن، یاقتصاد و یاجتماع ،یکیزیف مسائل تنوع و مسئله ی گسترده ابعاد به توجه با و داشته یاساس

 کردیرو با «یشهر تیریمد کنشگران و گرانیباز نقش فیزتعربا» و «یمحل یها تیظرف از استفاده»

 ، شود یم مطرح ییفضا بعد در که یزمان یاجتماع هیسرما کردیرو. دارند دیتأک «محور محله تیریمد»

 ت،یمسئول فرصت، یمعن به یضمن طور به یرو نیا از و دهید( محله)مکان در ییدارا عنوان به را شهروند

 و اجتماع حس تیتقو باعث کردیرو نیا در یاجتماع هیسرما یعبارت به. است وطلبانهدا مشارکت و ییپاسخگو

 در اساس نیا بر.شود یم محالت سطح در یررسمیغ و یرسم روابط شبکه یریشکلگ بعد مرحله در و مکان

 .است شده انتخاب تهران یشهردار 47 منطقه از 7 هیناح گانه 4 محالت پژوهش نیا

 راسیدموک ،ییتمرکززدا ،محور محله تیریمد ،یجتماعا هیسرماکلید واژه: 
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 و ها یاستراتژ و مخدر مواد مصرف با یریپذ بیآس در تهران شهر انیدانشجو تیوضع لیتحل

 (یشهر بهداشت و سالمت تیریمد ریسم در) ادیاعت از یریشگیپ در موثر یراهبردها

 یرجب لیسه

 :چکیده

( ب ادیاعت عوارض و خطرات مورد در جوانان و ها خانواده به الزم یها یآگاه ارائه( الف: هدف سه با اثر نیا

 مصرف سوء از یریشگیپ و مقابله جهت در ها سازمان و زانیر برنامه مسئوالن، به مناسب یراهکارها ارائه

 در موثر عوامل ییشناسا یاصل هدف با و معتادان با برخورد جهت در مناسب یراهکارها ارائه( ج و مخدر مواد

.     است دهیگرد انجام مخدر مواد مصرف به  تهران شهر انیدانشجو  ژهیو به جوانان یروان و یروح شیگرا

 از استفاده با که است تهران شهر انیانشجود از نفر 7555 شامل طرح نیا در یآمار جامعه:   یآمار جامعه

 باشد یم جوانان در ادیاعت به شیگرا یاجتماع و یروان علل یجستجو در ساده یتصادف روش

 یاستراتژ ،ادیاعت ،سالمت ،تهران شهرکلید واژه: 
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 رانیمد یرتقاا یابیارز  کانون یطراح

 یخشوع سادات هیمهد

 :چکیده

 در. بود خدماتی شرکت یک در مدیران ارتقایی ارزیابی کانون یاعتباریاب و اجرا طراحی، پژوهش این هدف

 شایستگی 44 و فرعی بُعد 44 حاوی الگو دو دوم، گام در. گردید مشخص ارزیابی، کانون هدف اول، گام

 تحلیل، ارزش، های نام به اصلی محوری شایستگی 4 قالب در نهایت در که گردید اساییشن فرعی

 شغل با مرتبط یفرع بُعد 4 سپس،. شدند بندی طبقه ارتباط و رهبری عملکرد، سازگاری، دانش، گیری، تصمیم

 ارتباط شفاهی، ارتباط گری، مربی محوری، نتیجه پذیری، انعطاف فردی، بین آگاهی ریزی، برنامه مشکل، حل)

 مطالعه) سازی شبیه  تمرین 4 سوم، گام در. گردید انتخاب کانون، یطراح یبرا ،(شنیداری ارتباط و نوشتاری

 در. گردید طراحی بُعد، 4 سنجش یبرا( تعاملی و کازیه حقیقت، کشف گروهی، بحث شفاهی، ارائه موردی،

 و صنعتی شناسی روان ارشد کارشناسان) یابارز 4 و(  شرکت میانی مدیران) کننده شرکت 4 چهارم، گام

 و اعتبار ششم، گام در. گردید تعیین امتیازها کننده، شرکت 4 هر یبرا پنجم، گام در. شدند انتخاب( سازمانی

 .شد تأیید کانون، پایایی

  یساز هیشب ،یشایستگ ،مدیران ارتقایی ارزیابی کانونکلید واژه: 
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 یشهر یها مکان یطراح در یعموم یها عرصه تیفیک یارتقا

 ی،قربانعلیاحمد ،فرانکنژاد شهامت نای،متواناراد ونسی

 :چکیده

 و یاجتماع تعامالت یبرقرار یبرا ییفضا عنوان به یعموم یها عرصه و یشهر یفضاها نقش امروزه

 و مطلوب امن، یشهر یها مکان نمودن فراهم ضرورت و است افول حال در روز روزبه رانیا در یفرهنگ

 زمان هر از شیب یاجتماع تعامالت و یشهر اتیح تیتقو یبرا یعموم یها عرصه تیفیک یارتقا و سرزنده

 از که «یگوهر برادران دیشه ابانیخ یسامانده طرح» اساس بر رو شیپ نوشتار. شود یم درک یگرید

 یگوهر دیشه ابانیخ. است شده نوشته بود، 7447 سال در تهران شهر یزیر برنامه و مطالعات مرکز یها طرح

 زین و یتیفعال -ییفضا ساختار جهت از و شده میتقس قسمت دو به یرازیش ادیص  دیشه بزرگراه توسط

 -یاجتماع یسرزندگ شیافزا طرح، نیا انجام از هدف. است شده یاساس یها یدگرگون دچار کیتراف

 یزیر برنامه روش اساس بر. است بوده ابانیخ نیا در حرکت و یدسترس نظام یسامانده و ابانیخ یاقتصاد

 روش از استفاده با تیهان در و شده پرداخته یطراح یها استیس و اهداف و انداز چشم نیتدو به ک،یاستراتژ

AHP طیشرا بهبود یبرا طرح نیا شنهادیپ. است شده شنهادیپ یگوهر ابانیخ یسامانده یبرا نهیبه  نهیگز 

 کی قیطر از یرازیش ادیص دیشه بزرگراه با ابانیخ میمستق ارتباط یبرقرار ،یگوهر برادران دیشه ابانیخ

 .است ابانیخ شتریب یرینفوذپذ زین و یسرزندگ و مرور و عبور شیافزا منظور به یخروج راهه بیش

 یاقتصاد -یاجتماع یسرزندگ ،مکان حس ،یشهر مکانکلید واژه: 
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 یمحل یها آرامستان یابیباز یریامکانپذ

 یشکر محسن

 :چکیده

 به و پرداخته یاهال افکار در ها آن نقش و تهران محالت در مانده یباق یها گورستان شنق بهاین مقاله 

 متصور راتیتأث و دهد قرار آزمون مورد را محالت درون در ها گورستان نیا حفظ و وجود تا است برآن ینوع

 خارج به یهداشتب لیدال به را گورستان که یشهر یها طرح خالف بر رسدیم نظر به. دینما یبررس را آن بر

 تیهو کننده تیتقو و یشهر فعال یفضاها به شدن لیتبد تیقابل اماکن نیا کند،یم منتقل ها شهر از

 .باشد یم دارا را محالت

 یعموم یفضا ،یمحل یگورستانها ،یابیباز ،یریامکانپذکلید واژه: 
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 یهنر، رسانه شهر یباز

 فاطمه نیک زارع

 چکیده:

باشد. ساختار این نوشتار در سه بخش کلی  هدف مقاله بررسی نقش مکان )فضای شهری( در انتقال هنر می

شکل گرفته است. در بخش نخست به بررسی تعاریف مکان به صورت کلی پرداخته خواهد شد و سپس 

یکردهای پدیدارشناسی و انتقادی و اثباتی در مورد آن بیان خواهد شد. در بخش دوم به بررسی مفاهیم هنر رو

شود که پس از آن دیدگاه گادامر مطرح شده و ارتباط هنر و بازی در دیدگاه این فیلسوف معاصر  پرداخته می

دهنده هنر در  گیرند که بیانگر و انتقال یگردد. در بخش نهایی معیارهایی از مکان مورد بررسی قرار م ارائه می

 باشند. فضای شهری می

در بیان گادامر هنر نوعی بازی است که هنرمند و مخاطب در آن مشارکت دارند و درک اثر هنری محدود به 

های متفاوت، مختلف خواهد بود. رویکرد گادامر در  داوری نیت مولف نیست. دریافت مخاطبان از اثر با پیش

نماید. مباحث  باشد. گادامر در تاویل اثر هنری، هرمنوتیک فلسفی را تعریف می هرمنوتیک هایدگر میادامه 

 مطرح در این نوشتار به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرارخواهند گرفت.

 ، بازی، رسانه شهری، هنرمکان :واژه دیکل
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 یاسیس مشارکت بر یجمع ارتباط لیوسا ریتاث یبررس

 خوشبخت دیسع ،ییرضا نیحس

 :چکیده

 یانتخابات یاسیس مشارکت بر( یخارج و یداخل) یجمع ارتباط لیوسا ریتاث یبررس حاضر مقاله یاصل موضوع

 زین یاسیس مشارکت بر( یخارج و یداخل ) یجمع ارتباط لیوسا به اعتماد زانیم ریتاث نیهمچن  .باشد یم

 یتجرب یبررس به یبیترک ینظر چارچوب کی از یریگ بهره با پژوهش نیا در. است گرفته قرار مطالعه مورد

 در پژوهش روش. است شده پرداخته همدان شهروندان یاسیس مشارکت بر یجمع ارتباط لیوسا ریتاث ه،یفرض

 با توام روش به پرسشنامه ابزار از ازین مورد های داده یآور جمع یبرا و بوده یشیمایپ نوع از قیتحق نیا

. است شده استفاده کرونباخ یآلفا از پژوهش، ابزار ییایپا سنجش یبرا. است شده استفاده یحضور مصاحبه

 ) قیحقت زمان در که باشد یم همدان شهر یباال به سال 74 افراد یتمام شامل زین قیتحق یآمار جامعه

 شده استفاده کوکران فرمول از زین نمونه حجم نییتع جهت. اند داشته سکونت شهر نیا در( 7445 خردادماه،

 .است بوده ای مرحله چند ای خوشه هم یریگ نمونه ی وهیش و نفر 255 نمونه حجم. است

 اعتماد ،یاتانتخاب یاسیس مشارکت ،یجمع ارتباط لیوساکلید واژه: 
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 کوچک یشهر یفضاها در یاجتماع یزندگ

 یائیغ یمحمدهاد مهندس ،یبیحب ترایم دکتر

 :چکیده

 و ها حبهمصا مشاهدات، قات،یتحق از که است سال یس از شیب ،(P.P.S) یعموم یفضاها پروژه

 ما. است برده بهره ،یاجتماع مکان به جهان سراسر یعموم یفضاها لیتبد و مطالعه یبرا متعدد یکارگاهها

 نیبد و کرده برگزار ییها یسخنران ،یشهر یفضاها ییکارا عدم ای و ییکارا لیدال نییتب جهت هفته هر

 یشهر یفضاها در یاجتماع یزندگ" کتاب در شده طرح ماندگار عبارات ها، دهیا ها، کیتکن از منظور

 ،(P.P.S) یعموم یفضاها پروژه.  میکن یم استفاده( William H.Whyte) تیوا اچ امیلیو اثر "کوچک

 ییها برنامه آنها، یداریپا و یاجتماع مراکز کننده نیتام یعموم یفضاها جادیا منظور به ما تالش یراستا در

. است درآورده اجرا به یعموم یساختمانها و یشهر نیادیم ا،ه پارک نقل، و حمل ستمیس بازارها، در را

 و نیادیم ابانها،یخ مشترک یکارکرد در و یشهر مراکز یسنت و باز یفضاها همراه به یعموم یبازارها

 رونق پر و یانرژ با سرزنده، جوش، و جنب پر یمردم ییمکانها به را یعموم یها نگیپارک یها محوطه

 یعموم هینقل لیوسا از استفاده به مردم قیتشو با نقل و حمل حوزه در ما یها برنامه. کند یم لیتبد یتجار

 و است کرده کمک ،یزندگ بهتر تیقابل با یاجتماع مراکز جادیا و ینظم یب کاهش به کیتراف یساز آرام و

 جیترو را یاعاجتم ییمکانها به پارکها لیتبد که میکن یم تیریمد را یعموم یپارکها موسسه زین ما همزمان

 و کیتراف نیمهندس از اعم یا حرفه اقشار یتمام یبرا را یا یکارآموز یها برنامه نیهمچن ما. دینما یم

 چه( Holly) یهول از ما که ابندیدر تا میا گرفته نظر در یاجتماع مراکز و یدولت ادارت کارمندان تا معماران

 یمحلها به یعموم یمکانها لیتبد منظور به و ها پروژه هن دارند، تیاهم مکانها که میا آموخته. میا آموخته

. شوند یطراح مکان، از آنها استفاده نحوه داشتن درنظر با و مردم همراه به مکانها نیا دیبا مردم، تجمع یواقع

 انواع جادیا منظور به ییراهنما و شده یگردآور "میکن یطراح را مکان کی چگونه" در ها دهیا نیا یتمام

 را آنها بار نیاول یبرا "کوچک یشهر یفضاها در یاجتماع یزندگ " کتاب که مناسب یعموم یمکانها

. بود ما دوست هم و یمرب هم ،(Holly.Whyte) تیوا یهول انیم نیا در.  باشد یم است، کرده یمعرف

 چرا که باشد مهم نیا کشف و درک یچگونگ دادن نشان در او ییتوانا و قدرت ،یو دستاورد نیمهمتر دیشا

 یفضاها در یاجتماع یزندگ " کتاب چاپ با. ندارند گرید یبرخ و داشته ییکارا یعموم یفضاها از یبرخ

 یا هیپا ابزار قیطر از که ابدیدر توانست جهان ،7445 سال در آن یا مهیضم لمیف و "کوچک یشهر
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 در بهتر یزندگ تیقابل با یهاشهر جادیا یها وهیش و مسائل به یخوب به بود خواهد قادر مصاحبه، و مشاهده

 میعظ یجنبش یبنا سنگ( Holly.Whyte) تیوا یهول هدف نیا به لین منظور به .ببرد یپ ع،یوس یابعاد

 کتاب نیا که میکن یم افتخار ما. نهاد ادیبن یعموم یفضاها ساخت و یطراح ی وهیش رییتغ جهت در را

 .میینما یاری تحول نیا ریمس در را آنها و کرده عرضه انیجهان به را معتبر

 کوچک یشهر یعموم یفضا ،یاجتماع یزندگکلید واژه: 
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 از شهروندانیی پروژه های عمرانی شهرداری با نیزان همسویی میشناسا

 شهرداری تهران 5منطقه  3ناحیه 

 چکیده:

پروژه های عمرانی شهر با نیاز شهروندان به منظور ارائه بازخوردی هدف اصلی این پزوهش تبیین همسویی 

 از عملکرد شهرداری در تامین رفاه و آسایش شهروندان و بهبود کیفیت زندگی شهری است. 

در این پروژهش براساس مطالعه پیمایشی، میان مشارکت و رضایت شهروندان از پروژه های عمرانی اجرا 

 ار پرسشنامه بررسی شده است. شده توسط شهرداری با ابز

شهرداری  4منطقه  4خانوار ساکن در ناحیه  24425نفر از شهروندان به نمایندگی از  744در این پژوهش 

 تهران، با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش تصادفی ساده انتخاب شدند. 

ه های عمرانی در سطح باالیی است. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده، میزان آگاهی شهروندان از پروز

و  "احداث مجموعه ورزشی"، "احداث خیابان"، "جمع آوری آبهای سطحی"های عمرانی چون اهمیت پروژه

های می باشد. در عین حال، رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در اجرای پروزه "احداث سرای محالت"

 عمرانی در سطح باالیی است.

نظر شهروندان رسانه های جمعی محمل خوبی جهت اطالع رسانی در خصوص پروژه های همچنین از 

عمرانی شهرداری است و در این میان سرای محالت نقش کمرنگی ایفا می نماید. در همین راستا تقویت 

آید. در توسط شهرداری از ضروریات قابل توجه به شمار می 7444و  744ابزارهای ارتباطی سامانه های 

موع براساس نتایج به دست آمده، میزان رضایت، آگاهی و مشارکت شهروندان در فعالیتهای عمرانی مج

شهرداری در سطح باالیی است و می توان نتیجه گرفت که پروژه های عمرانی شهرداری از همسویی باالیی 

 با نیاز شهروندان برخوردار است. 

 ، رضایت، مشارکت، شهرداری، شهروندپروژهواژه های کلیدی: 
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 مقدس دفاع دانیم اِلمان طرح

 یمعلم زاهده

 :چکیده

 و یشهر یفضا ن،ید نیماب یساختار و یذات ارتباط آن در که بوده اسالم تمدن مظاهر از یکی یاسالم شهر

 عناصر ای ها فرم از استفاده تنها ،یاسالم شهر از منظور که است نیا مهم نکته. دارد وجود یاجتماع مناسبات

 در و کند یم دایپ مستقل یتیهو مسلمانش، شهروندان از متأثر یاسالم شهر واقع، در. ستین یاسالم یمعمار

 به توجه یبرا یشهر تیریمد فطر از یاقدامات اگرچه امروز، به تا. گردد یم تمندیهو ساکنانش با ارتباط

 به توجه دهنده نشان که یا ضابطه و الگو چیه اما گرفته، صورت یشهر یوسازها ساخت در یاسالم تیهو

 یریالگوپذ معاصر یشهرساز و یمعمار در. ندارد وجود باشد، شهرها وساز ساخت در یاسالم -یرانیا تیماه

  توسعه به منجر ،ییمحتوا تیهو و بستر یها یژگیو به هتوج بدون ،یدیتقل و یربومیغ یها انگاره از صرف

 کی عنوان به شهرها تیهو مسئله نیبنابرا. است شده یاسالم -یرانیا تیهو با یناهمخوان یراستا در شهرها

 -یاسالم شهر یها یژگیو تا بود خواهد آن بر حاضر مقاله. گردد واقع امر رانیمد مدنظر دیبا یجد چالش

 تیهو تواند یم یشهر تیریمد چگونه که میهست سؤال نیا به پاسخ درصدد ما و نموده اجاستنت را یرانیا

 و یمعمار بر حاکم اقیس و سبک از و دینما وارد امروز یشهرها یساختارها عرصه در را یاسالم -یرانیا

 هشپژو نیا در قیتحق روش د؟یآ عمل به یریجلوگ دارد، یغرب تیماه شتریب که کشور امروز یشهرساز

 مرور قیتحق یها وهیش از و باشد یم یکاربرد -یفیتوص قاتیتحق زمره در و بوده یا کتابخانه مطالعات شامل

 .شود پرداخته لیتحل به منابع و متون

 یشهر تیریمد ،یرانیا-یاسالم تیهو ،یاسالم شهرکلید واژه: 
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 یشهر خدمات و یشهروند مشارکت

 یفرض وسفی

 یها تیفعال انجام که است شهرها توسعه یاصل عناصر از یکی یشهر یعموم خدمات ای یشهر خدمات

 یکاست ،یشهر تیامن و یمنیا ،یعموم یفضاها ونقل، حمل چون یخدمات.  سازد یم ریپذ امکان را یشهر

 حمل ، تهیسیالکتر آب، منابع گسترده یها یابیکم به منجر ،یفن تیظرف و یمال عمناب و یشهر تیریمد یها

 مطالعات مرکز از نقل به ،22:7444فر، یمسعود)است شده زباله و دیزا مواد یآور جمع و ارتباطات ، ونقل

 یازهاین و شهرها یکالبد -ییفضا ساختار به توجه با معاصر یشهرها در یزندگ(. 7447،یشهر یزیر برنامه

 شده یشهر خدمات بخش به وابسته یگرید دوره هر از شیب شهروندان یاجتماع و یفراغت ،یفرهنگ ندهیفزا

 بدون دیجد ییروستا یحت و یشهر یزندگ و داشته مالزمت ینیشهرنش نینو طیشرا با خدمات عمدتا. است

 مختلف سطوح به یشهر تیریمد نظام توجه نیبنابرا(. همان) باشد ینم ریپذ امکان خدمات از یریگ بهره

 سازمان کارکرد نیمهمتر از یمحل مردم به یشهر خدمات ارائه در یگر لیتسه نقش یفایا با یشهر خدمات

 آن به یچندان یبها و تیاهم توسعه حال در یکشورها در که یضرورت. شود محسوب تواند یم یشهردار

 شود یم یمحل مردم لیسپتان و تیقابل ونهایلیم ینابود به منجر و شود ینم داده

 شهروند ،یشهر خدمات ،یشهروند مشارکت واژکان کلیدی: 
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 تنگناها و ها ضرورت راهکارها، ،یمردم مشارکت

 ییرضا دیمهش

 :چکیده

 امور اداره در یمشارکت یالگوها از یریگ بهره یبرا موجود امکانات و ها نهیزم یبررس هدف با حاضر قیتحق

 موجود وضع شناخت به معتبر یها هینظر به توجه با که است بوده نیا محقق تالش. ردیگ یم انجام شهرها

 در را یمناسب و کارآمد یراهکارها شهروندان افکار و یخارج و یداخل محققان اتیتجرب از استفاده با و بپردازد

 .دهد ارائه یشهردار با شهروندان مشارکت تیوضع بودبه جهت

 رازیش ،یشهر یزیر برنامه ،یشهر تیریمد ،مشارکتکلید واژه: 
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 یزندگ تیفیک به یابی دست در داریپا سبز یرهایمس نقش

 یشاهان فاطمه

 :چکیده

The explosive growth of urban areas has brought obvious changes, not only to 

the physical landscape, but also to people's perceptions of land and urban 

environment. The high concentration of population brings several problems in 

environmental issues and also in economic and social ones. In other words, 

greenways induce problems and have an impact on the parts of urban 

sustainability. Because of many key characteristics of greenways such as spatial 

formation, social interactions and multi functionality, they bring to an urban 

area a wide range of benefits. Urban extension and rehabilitated concern for the 

environment has helped create new policies and initiatives designed to improve 

community. The obvious goal of this research is improving quality of life in the 

urban area with greenways as a main factor of sustainable development in the 

society. This paper presents a special research on three greenways in Tehran 

and it is based on the human environment concept and is intended to control if 

and how such greenway facilities are contributing to quality of life and how 

people might perceive such contributions based on the ways they used. The 

ranking of importance and contributing of quality of life factors are considered 

by Likert method in five- point scales and questionnaires are prepared in order 

to this goal. Results specified that most people felt that these urban greenways 

are contributing most to community quality of life through resident health and 

fitness, the natural areas they provide, better community identity and social 

interaction. They felt that they contribute least to access public transportation, 

opportunity for other transportation use, and cost of transportation, and also 

considering all the characteristics in the plot area as a performer in the 

managing of plan or other decision. This paper will focus on the development 

and management of main greenways corridors in Tehran as backbones for 

sustainable development. Implications for understanding use and users in the 

term, design and development of urban greenways are descriptions of life. At 

the end of this research based on the questioners finding some practical 
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strategies and solutions are proposed to help the achievement of the quality of 

life easily. 

Keywords: Greenways, Quality of life, Sustainable development 
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 کتاب ها
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 یعموم مشارکت یراهنما

 پناه نیزر ،یشرف مرجان ،خاکباز نیافش ،پور برک ناصر

 :چکیده

 یشهر تیریمد و یزیر برنامه در جامعه مختلف یبخشها یآرا و نظرات به توجه ضرورت ر،یاخ دهه چند در

 هینظر آثار در ژهیو به موضوع نیا. است گرفته قرار دیتاک مورد یعموم مشارکت توسعه راهبرد قیطر از

 به و کنند یم دفاع جامعه خاموش بخش یداص دنیشن و محروم اقشار از تیحما ضرورت از که یپردازان

 یشتریب نمود دارند، قرار یشهر توسعه ساالرانه مردم و طلبانه عدالت یکردهایرو مدافعان زمره در یریتعب

 یروشها از استفاده با جامعه در مشارکت شبردیپ و کاربرد یچگونگ ،ینظر یبحثها موازات به. است افتهی

 که حاظر کتاب نظر، نیا از. است شده لیتبد یشهر توسعه متون یمحور تموضوعا از یکی به زین منتاسب

 بر کتاب نیا. دارد یخاص گاهیجا و تیاهم است، استوار مشارکت یکهایتکن یعمل کاربرد بر ژهیو طور به

 طول در یعموم مشارکت برنامه صدیس از شیب یاجرا و یطراح حاصل و است یمتک سندهینو عیوس تجارب

 .است یشهر یزیر برنامه جمله از مختلف، یها حوزه در الس یس از شیب

 یریگ میتصم ،مشارکت یکهایتکن ،یعموم مشارکتکلید واژه: 
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 در شهر تهران یمجالس مذهب یطیغات محیتبل یل محتوایو تحل یبررس

 محمدرضا زائری

شود. تبلیغات مذهبی از جمله تبلیغاتی  منتقل می آن پیامی های ارتباطی است که به وسیله تبلیغ یکی از روش

رسانی و تشویق شهروندان به مشارکت در  سازی، اطالع هستند که متناسب با فرهنگ جامعه برای فرهنگ

ذشته، برگزارکنندگان مجالس مذهبی، برای تبلیغ برنامهگیرند. در گ های مذهبی مورد استفاده قرار میبرنامه

شود که در مناسبت های اخیر، مشاهده میگرفتند. اما در سال های ارتباطات سنتی بهره میهای خود از روش

شود،  های مختلف تهیه و در شهر منتشر می ها و سازمانهای مذهبی به موازات تبلیغاتی که توسط نهاد

ها و تراکتاند؛ در ابعاد محدودتر پوسترههای خود رو آوردهم به تبلیغات محیطی برای برنامهمجالس مذهبی 

ی این های مورد استفادهها ابزارها و بیلبوردتر، بنرگیرد و در ابعاد گستردههای کاغذی مورد استفاده قرار می

شود از ذهبی، سیمای شهر پر میهای مختلف ممجالس برای تبلیغات هستند. به همین جهت در مناسبت

های عزاداری یا جشن. طرح مذکور تبلیغات محیطی مجالس مذهبی در شهر تهران تبلیغات مجالس و برنامه

های مختلف مذهبی های این تبلیغات در مناسبترا مد نظر داشته و در آن تالش شده است تا ویژگی

 برجسته شوند. مشخص و 
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فرهنگ  رشیذبر پ )خانواده ، مدرسه و گروه همساالن(یریاثر عوامل جامعه پذ یبررس

 یشهروند

 یالبرز قهیصد -یمرتضو میمر -کندر یطاهر الیل -منش یسپهر هیمرض

 چکیده:

افته و پیشرفته داشتم شهروند متعهد و با فرهنگ است. و یکی از مهمترین سرمایه های یک جامعه توسعه ی

به همین دلیل اقشار مختلف جامعه در شکل گیری و ثبات فرهنگ شهروندی دخالت دارند و نقش شهروندان 

و انجام وظایف شهروندی در توسعه فرهنگ شهروندی بسیار حائز اهمیت است. و آگاهی از میزان و کیفیت 

الزمه توسعه همه جانبه جوامع میباشد فرهنگ شهروندی مفهومی نوین است که با آن در زمان های مختلف 

ورود به هزاره ی سوم اهمیتی ویژه یافته است تا آنجا که می توان آنرا از نوین ترین مفاهیم دنیای مدرن 

بتوان تلقی کرد. در این پژوهش به دنبال عوامل جامعه شناختی موثر بر پذیرش فرهنگ شهروندی هستیم تا 

راه های اصلی آموزش فرهنگ شهروندی که خانواده مدرسه و همساالن می باشد را مورد شناخت و  شاه

ارزیابی قرار داده و تاثیر هر یک از این عوامل را بر پذیرش فرهنگ شهروندی معین نمود. جامعه آماری در 

گانه شهر  4ر هر یک از مناطق د 7447ساله می  باشند که در سال  74الی  4این تحقیقب کلیه شهروندان 

شیراز ساکن هستند. در این پژوهش حجم نمونه بر اساس تعداد جامعه آماری و با استفاده از فرمول کوکران 

خوش های  چند "گیری  نفر محاسبه شده است. در این تحقیق از روش نمونه 255برای اطمینان برابر با 

ی داده های تحقسق شامل یک پرسشنامه خود ساخته می باشد استفاده شده است. ابزار جمع آور "مرحله ای 

. پرسشنامه شامل دو بخش می باشد. در بخش اول ویژگیهای جمعیت شناختی افراد مورد مطالعه بررسی می 

شود. در بخش دوم اثر عوامل جامعه چذیری بر پذیرش فرهنگ شهروندی مورد بررسی قرار میگیرد. به 

اری درونی گویه ها از آماره الفای کرونباخ استفاده شده است. چهارچوب نظری منظور سنجش پایایی و سازگ

این تحقیق به گونه ای انتخاب شده است که مولفه های شهروندی حول سه محور مشارکت جویی مسئولیت 

پذیری و قانونمداری قرار گرفته است. از طرف دیگر دیدگاههای نظری جامعه پذیری نیز مطرح شدند که 

 "سه دیدگاه اصلی روانشناختی ، روانشناختی اجتماعی و جامعه شناختی است که در این پژوهشی شامل 

درصد از پاسخگویان  44/4دیدگاه جامعه شناختی انتخاب شده است. بر اساس نتایج حاصل از آمار توصیفی 

در صد  47,4سال و  77-4درصد پاسخگویان در رنج سنی 44,4در صد مرد میباشد هم چنین   2454زن و 

از بقیه  4-4-4سال هستند. پراکندگی پاسخگویان در مناطق  74-74درصد دررنج  44,4سالو  74-72در رنج 
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مناطق کمتر است. بیشترین درصد پاسخگویان در مقطع ابتدایی و کمترین درصد در مقطع متوسط و دیپلم 

درصد پاسخگویان  44یپلم است. مادرهستند. میزارن تحصیالت والدین اغلب پاسخگویان در حد دبیرستان و د

درصددر سطح  44پاسخگویان در سطح کم در بین 2,4خانه دار هستند. میزان فرهنگ شهروندی در بین 

درصد دوستان  74درصد در سطح زیاد است میزان فرهنگ شهروندی در بین  44,4متوسط و بین 

درصد در سطح زیاد است. میزان  74,4درصد در سطح متوسطو بین  44,4پاسخگویان در سطح کم در بین 

درصد در سطح  44,4درصد والدین پاسخگویان در سطح کم کم در بین  4,4فرهنگ شهروندی در بین 

درصد در سطح زیاد است. آمار استنباطی نشان میدهد که به نظر می رسد بین متغیرهای  42متوسط و بین 

رهنگ شهروندی ارتباط وجود دارد. با استفاده از فرهنگی و پذیرش ف –جمعیت شناختی متغییرهای اجتماعی 

یافته های پژوهش مشاهده شد که تفاوت معنی داری بین دختران و پسران و همچنین سن و میزان 

تحصیالت آنها و نیز منطقه محل سکونت آنها از نظر فرهنگ شهروندی وجود دارد. اما تفاوت معنا داری بین 

همچنین شاغل یا خانه دار بودن مادر آنها از نظر فرهنگ شهروندی تحصیالت پدر و مادر پاسخگویان و 

وجود ندارد. ارتباط معنی داری بین میزان استفاده از رسانه ها با فرهنگ شهروندی وجود ندارد اما بین 

فعالیتهای فوق برنامه در مدرسه با فرهنگ شهروندی ارتباط معناداری وجود دارد. و باالخره بین میزان 

هروندی پاسخگو با میزان فرهنگ شهروندی والدین و دوستان پاسخگو ارتباط مستقیم وجود دارد. فرهنگ ش

همچنین در تحلیل رگرسون چند متغییره عواملی چون فرهنگ شهروندی والدین فرهنگ شهروندی دوستان 

ان شیرازی فعالیت های فوق برنامه در مدرسه و تحصیالت پاسخگو استفاده شد نتایج نشان داد که شهروند

در ابعاد سه گانه قانون مدازی مشارکت جویی و مسئولیت پذیری و در نهایت پایبندی به اصول شهروندی در 

 حد متوسط می باشند با توجه به همین نتایج اقدامات بیشتری باید صورت گیرد.

 ، قانون مداری، مسئولیت پذیری، مشارکت پذیری، شهروندشهروندی  واژگان کلیدی:
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 طراحی الگوی مدیریت مشارکتی در مدیریت پارکها و فضاهای سبز محلی  

 محمد صاحی فرد

 شهرداری مشهد

 :دهیچک

و تکنولوژی و گستردگی و تنوع بخشی به نیازها و خواسته های جدید شهروندان بر همزمان با توسعه فناوری 

پیچیدگی و دشواری نظام مدیریت در سطح شهرها افزوده شده  و برنامه ریزان مدیران و مسئوالن را به 

سمت طراحی نظام مدیریت مشارکتی سوق داده است. از سوی دیگر امروزه ساز و کار مدیریت فضاهای سبز 

شهری امری بسیار ظریف مهم و حیاتی است و الزمه حفظ و توسعه مطلوب فضاهای سبز شهری داشتن 

برنامه ها و خط مشی های صحیح است. فرایند حفظ و نگهداری و توسعه آن در شهر باید به گونه ای مستمر 

ردد که تاکید شود باشد و مشارکت همه شهروندان را می طلبد. لزوم استمرار حفاظت و اهمیت آن سبب می گ

ایجاد فضای سبز در شهرها را نباید در چارچوب مسئولیتهای شهرداری و یا مدیریت های شهری محدود کرد. 

مشارکت مردم و اقدامات انفرادی و جمعی آنها ضروری و الزم است.طرح حاضر که تالش میکند الگوی 

ای سبز شهری پیشنهاد میکند و در اجرایی مناسبی را جهت مدیریت مشارکتی در حوزه پارکها و فضاه

راستای نزدیک تر کردن فضای تعاملی و اشتراکی مدیریت شهری با شهروندان ارتقاء تعامالت بین سازماتنی 

و بین نهادی و پر کردن شکاف تحقیقات علمی در عرصه مدیریت مشارکتی گام بردارد. این طرح  که بر 

ل پانویه مطالعات پیمایشی تهیه گردیده) بویژه یافته های تحلیلی با تاکید بر تحلی -اساس روش توصیفی

پرسشنامه مدیران و مسئوالن کارشناسان و صاحبنظران و شهروندان(در پی پاسخگویی به سئوالت اساسی 

زیر بوده است: پیش نیازها و زیر ساختهای سخت افرازی و نرم افزاری الزم برای استقرار مدیریت مشارکتی 

ی محلی در سطح شهر مشهد کدامند؟موانع موجود برای استقار مدیریت مشارکتی در در مدیریت پارکها

مدیریت فضای سبز شهری ) بویژه پارکهای محلی ( کدامند؟ مهمترین نقاط قوت و ضعف فرصتها و 

تهدیدهای مدیریت مشارکتی در مدیریت پارکها و فضاهای شهری مشهد کدامند؟ الگوی مدیریت مشارکتی 

 ضاهای سبز شهری )بویژه پارکهای محلی( چگونه است؟در مدیریت ف
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 ورزشی ایثارگران -مجموعه فرهنگی  ارزیابی تأثیرات اجتماعی احداث و تجهیز

 شهرداری تهران 71، منطقه 2محله شیوا، ناحیه 

 کرم حبیب پور کتابی

 عاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه چهاردهم

 :چکیده

های کمی پیمایش و کیفی مصاحبه عمقی، به  مقاله حاضر با رویکرد ارزیابی تأثیر اجتماعی و از طریق روش

شهرداری تهران  72ورزشی ایثارگران در محله شیوا در منطقه  -بررسی تأثیرات اجتماعی مجموعه فرهنگی 

پردازد. نتایج نشان داد که مجموعه  اگون مختلف مینفع گون های ذی های مختلف حیات در بین گروه بر حوزه

چنین توسعه اجتماع محلی ایفای  عنوان یک کارگزار موثر در توسعه ورزش محله و هم تواند به ایثارگران می

( از نظر ماهیت تأثیر، 7توان براساس سه مالک اصلی تقسیم نمود:  ترین این مجموعه را می نقش نماید. مهم

توان در دو دسته کلی پیامدهای مثبت و پیامدهای منفی تفکیک نمود که  ایثارگران را می پیامدهای مجموعه

ترین پیامدهای منفی مجموعه ایثارگران عبارتند از جلوگیری از نور یک طرف مجتمع مسکونی فدک،  مهم

( در 4موعه های اطراف مج ها و کوچه های مسکونی اطراف و افزایش بار ترافیکی خیابان اُفت قیمت مجتمع

حوزه فرهنگی، اجتماعی، نهادی، سالمتی، روحی و  75رابطه با موضوع تأثیر، مجموعه ایثارگران بر روی

ها،  محیطی تأثیر گذاشته و هر یک از این حوزه و زیست روانی، کارکردی، اقتصادی، مبلمان شهری، ترافیکی

گذارد: الف( افراد شامل  ی سه گروه تأثیر می( مجموعه ایثارگران رو4سازد.  نفعان متفاوتی را متأثر می ذی

ها  وکار در اطراف مجموعه ب( سازمان ورزشکاران و مراجعین به مجموعه، مربیان ورزشی، و صاحبان کسب

، اداره کل امور 72شامل اداره کل سالمت و تربیت بدنی شهرداری تهران و مشخصاً شهرداری منطقه 

 های خصوصی اجتماعی شامل شرکت های اجتماعی منطقه ج( بنیادهای آسیب

 فعال ی، شهروندیه اجتماعی، سرما، ورزشی، توسعه اجتماع محلکلیدواژه: توسعه
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 رانشهرداری ته 1ارزیابی اثرات اجتماعی پیاده رو سازی منطقه 

 جعفرزاده پور ،فروزنده

 :چکیده

ساخت و بازسازی معابر یکی از وظایف مهم شهرداری تهران است. شاید بتوان قدمت پیاده روسازی در تهران 

نه تقریبا نزدیک به قدمت بلدیه در این شهر دانست. بازسازی و ساخت پیاده رو از جمله فعالیتهای ساال

شهرداری ها محسوب می شود که به منظور تسهیل تردد عابرین و زیباسازی منظر شهری انجام می شود. 

گرچه اجرای بازسازی پیاده روها فی نفسه فعالیتی مثبت بوده و امید به آینده بهتری را برای کاربران و 

ای مخاطبین دارد. مطالعه حاضر با تاثیرپذیران را پس از اجرا متبادر می کند ولی در حین اجرا تاثیراتی بر

شهرداری تهران بر ذینفعان شامل سه گروه  2هدف شناسایی تاثیرات اجرای پروژه پیاده رو سازی در منطقه 

عابران، کسبه و ساکنین با روشهای مختلف شامل انجام مصاحبه نیمه ساختاری، مشاهده، پیمایش و ارزیابی 

مورد پروژه  4ین تاثیرات را تعیین نماید. جامعه نمونه این مطالعه شامل سریع مشارکتی تالش نموده تا ابعاد ا

این شهرداری بوده به صورت هدفمند انتخاب شده اند. یافته ها  4و  4؛ 4، 2، 4رو سازی در نواحی پیاده 

هیل حکایت از آن دارند که در اکثر موارد اجرای پروژه پیاده رو سازی موجب نیل به اهداف تعیین شده و تس

در تردد استفاده کنندگان از آن می گردد. گرچه در پاره ای از موارد به دلیل بی توجهی به اجرای شیب 

مناسب نه تنها تردد عابرین تسهیل نمی شود بلکه خطرات جانی نیز برای آنان را در پی دارد. از دیگر تاثیرات 

ست. همچنین عدم رعایت فاصله مناسب بین پیاده رو سازی تاثیر بر فضای سبز اطراف و محل اجرای پروژه ا

دو دوره بازسازی نه تنها سبب ایجاد روحیه همکاری بین شهروندان و شهرداری تشده بلکه تاثیرات منفی در 

 نگرش مردم به عملکرد شهرداری ایجاد می کند.

  ، ارزیابی تاثیر اجتماعی، ذینفعان، اتا: پیاده رو سازیکلید واژه
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 یخیتار یبناها ینورپرداز

این پروژه شامل دو جلد بررسی وضعیت موجود و تجهیزات و روش های نورپردازی بناهای تاریخی شهر 

شمار می آیند که تهران می باشد. شهر تهران و سکونت گاه های قدیمی آن، گنجینه فرهنگی با ارزشی به 

نمایانگر تاریخ حیات اجتماعی جاری در آن است و هریک از عناصر و فضاهای آن گویای بخشی از ویژگی 

فرهنگی جامعه می باشد. با بررسی و شناخت این گنجینه با ارزش می توان به زوایا و ابعاد  –های اجتماعی 

ی برد و همین امر بناهای تاریخی و گنجینه با غیر مدون و ناشناخته ای از تاریخ اجتماعی این سرزمین پ

ارزش را چه در درون و چه در شب شایان توجه ویژه می گرداند و توجه به جلوه شبانه آن عالوه بر ایجاد 

هویت و تأکید بر ارزش های فرهنگی وتاریخی، برای بنا ایجاد امنیت کالبدی نموده و با احیای زندگی شبانه 

ه، موجب تعالی فرهنگ شبانه شهری و حفظ هویت روزانه شهر در شب می شود. هر و افزایش زمان استفاد

یک از این موارد زمانی حداکثر کارایی را خواهد داشت که نورپردازی این بناها با توجه به هویت، بافت 

سبک معماری، مصالح ساختمانی ودیگر  تاریخی و بافت های مجاور طراحی شده باشد. مواردی چون قدمت،

 خصوصیت کالبدی بنا و بناهای همجوار در این روند مورد توجه قرار می گیرند.
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 یماریبتفریح یا  سم؛یوندال

 یاحسان کاظم

رد؛ روانشناسان یگ یقرار م یمختلف مورد بررس یسم، از جنبه هایا وندالی یب اموال عمومیده تخریامروزه پد

 یف میتعر یاجتماع یناهنجار یده را نوعین پدیشنـاسـان اه اند، جامعـه ختـآن پردا یتیو ترب یبه علل روان

 ییهاه نیدرصدد برآورد هز یباشـد، کارشناسان علوم اقتصاد یاز شکاف طبقاتـ یواند ناشت ینند که مک

ـن یگزیو جا یدر فکـر طراحـ یـزان شهـریره ـران و برنامـیند و باالخره مدک یهستند که بر جامعـه وارد م

ـل ین قبیرا کاهش داده، و هم در برابـر ا یستیوندال یرفتارهـا یهاه زیهستند تا هم انگ یلیکردن وسا

 برخوردار باشند. یشتریرفتارهـا از مقاومت و استحکام ب
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 االتمق



  454 یشهر یمناسبات اقتصاد

 یا شبکه لیتحل ندیفرا از استفاده با یاعتبار و یمال مؤسسات و ها بانک دیجد شعب یابیمکان

 (Fuzzy ANP)یفاز

 سبکبار یفرج یحسنعل دکتر ،عشورنژاد ریغد

 :چکیده

 بر تسلط منابع، شتریب جذب یبرا یاعتبار و یمال موسسات و ها بانک نیب رقابت وجود لیدل به حاضر عصر در

 منابع زیتجه بر رگذاریتاث یها مولفه از یکی. است افتهی یا ژهیو تیاهم یمال منابع زیتجه بر موثر یها مولفه

. است یاعتبار و یمال موسسات و ها بانک یمکان استقرار محل تیمطلوب به توجه نینو یبانکدار در یپول

 آن دیبا یبانک ابانیبازار و است انیمشتر جذب در مهم یمحرک ،یمال موسسات و ها نکبا شعب استقرار مکان

 دیجد یها مکان افتنی یبرا یمدل ارائه بدنبال قیتحق نیا. دهند قرار یابیارز و یبررس مورد دقت به را

 عاتمطال لهیوس به هدف نیا به دنیرس یبرا. است یاعتبار و یمال موسسات و ها بانک شعب استقرار

 به توجه با. دیگرد لیتکم یکارشناس نظرات توسط و ییشناسا ،یاقتصاد موثر عوامل و ها اریمع ،یا کتابخانه

 ییشناسا یبرا DEMATEL کیتکن ،یواقع یایدن در گریکدی از ارهایمع یریپذ ریتاث و یگذار ریتاث زانیم

 لیتکم از پس( Fuzzy ANP)یفاز یا شبکه لیتحل ندیفرآ مدل از و گرفت قرار استفاده مورد روابط نیا

 اساس بر اوزان نیا از و شد استفاده ها آن به یده وزن یبرا کارشناسان یسو از یزوج سهیمقا پرسشنامه

 ساده جمع روش اساس بر منطقه یبند پهنه و ییفضا یساز مدل یبرا ها اریمع یرگذاریتاث شعاع

 .دیگرد استفاده( SAW)یوزن

 یاعتبار و یمال موسسه ،بانککلید واژه: 
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 مراکز اسقرار یبند تیاولو در( تهران شهر گانه22 مناطق) یشهر مناطق یاقتصاد یبند رتبه

 و  ORESTE، MAPPAC شاخصه چند یها کیتکن از استفاده با یتجار و یمال

ELECTRE III 

 عشورنژاد ریغد

 :یدهچک

 و یآور سود یپارامترها نیتر مهم از یکی یتجار و یمال یها تیفعال استقرار مکان و تیموقع به توجه

 یمکان قیدق اطالعات داشتن اریاخت در با هدف نیا به یابیدست. شود یم محسوب مراکز نیا یبرا تیموفق

 را یاریبس زمان و نهیهز اطالعات نیا به یابیدست و یآور جمع موارد از یاریبس در که باشد یم ریپذ امکان

 یاقتصاد تیوضع به نسبت یکل دید نخست، گام در شهرها کالن مناطق یاقتصاد یبند رتبه نرویا از. طلبد یم

 یاقتصاد مستعد مناطق ییشناسا از پس تا کند یم جادیا یاقتصاد زانیر برنامه و رانیمد یبرا یشهر مناطق

 شاخصه چند یها کیتکن از قیتحق نیا در. ندینما اقدام تیاولو حسب بر استقرار مکان قیدق یابیجا به نسبت

ORESTE، MAPPAC و ELECTRE III ییشناسا از پس یشهر مناطق یاقتصاد یبند رتبه یبرا 

 .شد استفاده تهران شهر در یاقتصاد مؤثر یپارامترها و ها شاخص

 یبند رتبه ،یتجار و یمال مراکزکلید واژه: 
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 با یاعتبار و یمال موسسات و ها بانک شعب در خودپرداز یها دستگاه تعداد تیظرف یابیارز

  (GCA) و (ANP) از استفاده

 تهران انقالب ابانیخ یفردوس دانیم تا انقالب دانیم واسط حد: یمورد مطالعه

 عشورنژاد ریغد ،سبکبار یفرج یحسنعل دکتر

 :چکیده

. است خودپرداز یها دستگاه از استفاده نینو یها یفنآور یمبنا بر یبانک خدمات تحوالت نمود نیبارزتر

 انیمشتر انیم در ها آن روزافزون تیمقبول در توان یم را خودپرداز یها دستگاه یریبکارگ عیسر رشد علت

 ادیز یها نهیهز رغمیعل یاعتبار و یمال موسسات و ها بانک که است یاستقبال نیچن ارکن در. کرد جستجو

 و توجه عدم نیب نیا در. هستند ها آن توسعه به عالقمند همچنان ها آن ینگهدار و یانداز راه ،یداریخر

 گذار ریتاث ییها ستمیس نیچن تیموفق عدم در تواند یم ها دستگاه نیا تعداد و استقرار محل در تیریمد

 تواند یم نهیزم نیا در موثر یها اریمع به توجه با یاقتصاد مستعد مناطق یبند پهنه منظور نیبد. باشد

 ریسا برابر در ها آن موجود تیوضع یبررس در را یاعتبار و یمال موسسات و ها بانک زانیر برنامه و رانیمد

 مطالعات لهیوس به هدف نیا به دنیرس یبرا. رساند یاری ها دستگاه نیا تعداد و استقرار شعب انتخاب و رقبا

 یابیارز و لیتکم یکارشناس نظرات با و ییشناسا ها آن انیم روابط و یاقتصاد موثر یها اریمع یا کتابخانه

 وزن یبرا کارشناسان یسو از یزوج سهیمقا پرسشنامه لیتکم از پس یا شبکه لیتحل ندیفرآ مدل از و شد

 یبند پهنه و ییفضا یساز مدل یبرا یخاکستر یبند خوشه زیآنال مدل در اوزان نیا از و شد استفاده یده

 .دیگرد استفاده کالس 2 در ها اریمع یرگذاریتاث شعاع اساس بر

 (ATM) خودپرداز دستگاه ،یاعتبار و یمال موسسه و بانککلید واژه: 
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 دولت و شهرداری ها در ایران مناسبات مالی

 شفق مهرآذین، دکتر بهروز هادی زنوز

 و مالیمدیریت مطالعات زیرساخت های مدیریتی ، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

 :چکیده

این مقاله با هدف بازآاریی روابط مالی دولت و شهرداری ها در ایران تهیه شده است و مبتنی بر مطالعات 

گسترده ای است که توسط گروه مشاوران توسعه با هدایت علمی نگارنده این مقاله )بهروز هادی زنوز( انجام 

ث و تجارب جهانی مناسبات دولت و شهرداری ها گرفته است برای این منظور پس از مرور مبانی نظری بح

در ایران از منظر تقسیم وظایف و روابط مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است در قسمت پایانه مقاله پیشنهادات 

مشخص در زمینه بازنگری در تقسیم کار میان سطوح مختلف دولت و بازآرایی روابط مالیدولت و شهرداری 

 ها مطرح شده است.

ه ها و توصیه های این تحقیق در حوزه تقسیم کار میان سطوح مختلف دولت بیانگر آن است که الزم بافت

است شهرداری ها در امور آموزشی درمان فرهنگی و هنری نقش فعالتری ایفا نمایند. همچنین نقش 

زی کالبدی شهرداری ها در زمینه راهنمایی و رانندگی توسعه اقتصاد محلی، مسکن اجتماعی و برنامه ری

شهرها الزم است پررنگ تر شود. یافته ها و توصیه های تحقیق در حوزه تنظیم مناسبات مالی دولت و 

 شهرداری ها نیز گویای آن است که:

شوراهای اسالمی شهر باید در وضع عوارض محلی و تعیین بهای خدمات شهری اختیارات بیشتری داشته 

 باشند.

الیت ها و عوارض مشترک و توزیع آن میان شهرداری ها به قواعد شفافیت و دولت باید در زمینه جمع اوری م

 پاسخگویی پایبند باشد و به تعامل با شهرداری ها با هدف بهبود کارایی تشخیص و وصول تن در دهد.

درآمد جرائم رانندگی، صدور گواهینمامه، مالیات شماره گذاری خودروها در کالن شهرها به حساب شهرداری 

 اریز می شود.ها و

 مالیات نقل و انتقال امالک در هر شهر به حساب شهرداری همان شهر ورایز شود.

در نظام پرداخت های انتقالی دولت به شهردرای ها باید تجدید نظر اساسی به عمل آید و عالوه بر کمک 

راه پلیس راهنمایی های موجود کمک دولت به شهردرای ها در زمینه تعییر و احداث مدارس و درمانگاه ها اد
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هزا نفر  45در کالنشهرها کمک به مسکن اجتماعی و شهرداری ها ی شهرها ی کوچک با جمعیت کمتر از 

 قانونمند شود.

قواعد و مقررات الزم برای مراجعه شهرداری ها به بازارهای مالی به نحوی تنظیم شود که ضمن تسهیل 

بانک ها در خرید اوراق بدهی شهرداری ها تامین ضمانت  دسترسی شهرداری ها به منابع مالی ریسک افراد و

 های معتبر برای بازپرداخت بدهی شهرداری ها به حداقل کاهش یابد.

صندوق توسعه شهرداری ها مجددا تحت نظارت وزارت کشور احیاء شود و ضمن ایفای نقش موسسه اعتباری 

و کمک های بالعوض و مالیات ها و عوارض غیر بانکی مشاوره مالی الزم را به شهرداری ها ارایه دهد 

 مشترک شهرداری ها را توزیع نماید.
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 بررسی سیر تحول بودجه ریزی در شهرداری تهران )از کرباسچی تا قالیباف(

 فتاح آقازاده ،، میرزا عبدالرسول فالح زادهمحسن مردعلی

 :چکیده

در این مقاله در دو بخش به بررسی بودجه شهرداری تهران از زمان جناب آقای کرباسچی ، آقای ملک مدنی، 

آقای الویری، آقای احمددی نژاد و آقای قالیباف می باشد، در بخش اول در خصوص کلیات بودجه شامل 

بودجه و ... بحث شده است و در ادامه به فلسفه وجودی بودجه، واژه شناسی بودجه، تعریف بودجه، اصول 

بحث بودجه شهرداری تهران شامل سیر تحول بودجه ریزی درشهرداری تهران و بررسی شاخص های مورد 

مطالعه در شهرداری مورد مطالعه در شهرداری تهران پرداخته شده است با توجه به اینکه پرداخت به جزئیات 

شاخص کلی شامل: شاخص  4له نمی گنجد مقاله وف بررسی روند روند بودجه شهرداری تهران در یک مقا

های کالن بودجه، شاخص معاونت عمرانی شاخص خدمات شهری ، شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک و 

 شاخص معاونت اجتماعی پرداخته شده است.

 شهرداری تهران، ، تحلیل بودجهکلمات کلیدی: بودجه ریزی
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 ی شهردر توسعه اقتصاد جشنواره هانقش 

 41منطقه  یو توسعه شهر یزیمعاونت برنامه ر

 چکیده:

 س،یتقد ل،یتجل یبرا ند،یآ یشود که در آن مردم گرد هم م یاتالق م ییدادهایبه رو ،یمراسم شهر

 خاص در سطح شهر. یواقعه ا ایجشن گرفتن اتفاق  ایکردن و  یماعاجت ،یسوگوار ،یپاسدار ،یادآوری

مراسم  نگونهیبه نظر رسد ا دیو شا رندیگ یقرار م یمراسم شهر یبرگزار زیدستاو یو موضوعات مختلف عیوقا

در طول زمان با فرهنگ و خواست  یول ندینما یرا دنبال م شانی در ابتدا برنامه سازمان دهندگان رسم

فرهنگ و   خ،یدر تار یقتریمع شهیمراسم ر نگونهیو هر قدر خاستگاه ا ابندی ی)مردم( تطابق می جامعه محل

 تر خواهند بود.  داریلحاظ پا نیتر و بد یداشته باشد، مردم زبانیروز جوامع م یازهاین

 کهیورمراسم قابل تعمق و تامل است بط نگونهیا یو خصوصاً اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ ،یاسیس یدستاوردها

 .دینما یم فایا یمنطقه ا یمل یها یزیدر برنامه ر یامروزه نقش مهم

شهر  یآن در توسعه اقتصاد گاهیجا یبه بررس ،یانواع مراسم شهر یو برشمار فینوشته پس از تعر نیا در

 ر،یاخ یدر دهه ها افتهیتوسعه  یبر تجارب کشورها دیو تاک یاسناد ،یکار از روش نظر نیا یپرداخته و برا

 شود. یاستفاده م

 داریبا هدف توسعه پا یمراسم شهر یو سازمانده یجهت برگزار ،یعمل یزیبرنامه ر تیو در آخر اهم

 شود. ی( شرح داده می)اقتصاد
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 داریپا توسعه جهت در یراهبرد سبز اقتصاد

 یمزدآباد ییطباطبا محسن دیس

 :چکیده

 جبران یها خسارت گذشته، یها سال در اقتصاد عیسر توسعه آن دنبال به و جهان تیجمع ریچشمگ شیافزا

 زانیم گسترش ،یستیز طیمح صدمات نیا یامدهایپ نیتر مهم از. است کرده وارد ستیز طیمح به را یریناپذ

 از استفاده هگذرر نیا در. کند یم دیتهد را ها انسان خود یزندگ و سالمت ماًیمستق آن اثرات که هاست یآلودگ

 و سبز اقتصاد.  است دهیپسند و مهم اریبس کند، یم داریپا توسعه تحقق به کمک که نینو یها استیس و علوم

 یها تیفعال ندیفرآ در شده گرفته کار به نینو  یابزارها نیا از یکی یطیمح ستیز یها اتیمال اعمال

 یها تیفعال هیکل شامل سبز اقتصاد بحث درواقع. شدبا یم داریپا توسعه یارهایمع با مطابق که است یاقتصاد

 فهیوظ. کند یم کمک زین آن حفظ جهت در بلکه رساند ینم بیآس ستیز طیمح به تنها نه که است یاقتصاد

 اجتماع به وارده صدمات جبران به یاجتماع نیتأم یها پرداخت ساختن متعادل واقع در زین سبز اتیمال

 به را خود یشهرها توانند یم نینو استیس نیا از استفاده با ها آن یها یردارشه و شهرها، کالن. باشد یم

 .آورند فراهم را داریپا توسعه امکان ها اتیمال نیا اخذ راه از و سازند مبدل سبز یشهر

 شهر اقتصاد ،داریپا توسعه ،سبز اقتصاد ،سبز اتیمالکلید واژه: 
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 ی ساختار معماری مراکز تجاری وتأثیرآن درتوسعه اقتصادی منطقهبررس

 مطالعه موردی: برخی بازارهای مبل یافت آباد

 41منطقه  یو توسعه شهر یزیمعاونت برنامه ر

 چکیده:

افراد به  یمراکز در تعامل اجتماع نیونقش ا یشهر یایبه عنوان عناصر پو یمراکز تجار تیبا توجه به اهم

 شتریآنها، ب یمراکز تاکنون ابعاد اقتصاد نیفضاها، متأسفانه دراحداث ا نیمهم ا یاز کارکردها یکیعنوان 

 یاطراف آنها م طیفضاها و مح نیا یرهنگف و یتوجه به ابعاد اجتماع  کهیمورد توجه قرار گرفته است در حال

 یرمعما یدر طراح یادیز ی. اگرچه تالشهادینما فایا یی، نقش بسزایتجار یتهایسترش فعالتواند در گ

 یفضاها چه از بعد نما نیا حیصح یاوقات شاهد عدم طراح یاما برخ انجام گرفته است، یتجار یفضاها

 نیهماست که  دهیاماکن گرد نیدر ا یکه موجب اغتشاش بصر میهست یداخل یچه از بعد معمار و یرونیب

   قراردادهاست.ریتأث،تحتانیمشتریآنها را در جهت جلب حداکثر یامر کارکرد اصل

 یتجار یفضاها یطراح یوواکاو یمصور، در صدد بررس ییمحتوا لیوتحل یمقاله حاضر با روش مشاهده ا

 لاز جمله عوام باشد. یمنطقه م یاقتصاد تیآنها در موقع ریتأث آباد( و افتی)بازار مبل  74موجود در منطقه 

بحث  اماکن مؤثرواقع شود، نیمطلوب در ا یروان یفضا یایتواند در اح یم یمورد توجه که به طور تخصص

توجه به بافت  آن و مطلوب امکانات در عیتوز فضاها و استقرارمناسب ،ی، نورپردازییفضا ونیرکوالسیس

به خدمات  انیرمشت یسهولت دسترسباشد که نه تنها موجب  یآنها م حیصح یطراح و مراکز نیاطراف ا

 زین انیمشتر شتریب خاطر تیرضا آرامش و نیمأبلکه موجب ت گردد، یم مراکز نیعرضه شده در ا یوکاالها

، با توجه داالحداثیجد یاماکن تجار یمعمار یطراح یمنف نکات مثبت و یابیمقاله ارز نیشود. هدف از ا یم

فضاها، به منظور توسعه وگسترش  نیا یجهت اصالح طراح در ییراهکارها شنهادیپ فوق و دگاهیبه د

 باشد. یم مراکز نیا یواجتماع یاقتصاد یتهایفعال

 ، یافت آباد، بازار مبلاقتصادی توسعه، مراکز تجاری کلید واژه:
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 داریپا توسعه و ستیز  طیمح تیریمد رد یاقتصاد یابزارها

 یمزدآباد ییطباطبا محسن دیس ،یپورزرند محمد نیحس دکتر

 :چکیده

 با امروزه. است یشهر داریپا توسعه به یابیدست ،یشهر زانیر برنامه و رانیمد یها دغدغه نیتر مهم از یکی

 راستا، نیا در. دارد یا مالحظه قابل شیافزا شهرها در خدمات و کاالها یبرا تقاضا ،ینیشهرنش رشد به جهتو

 منابع نیتأم بحث در تیاهم حائز نکته اما. باشد یم یکاف یمال منابع وجود مستلزم شهروندان یازهاین نیتأم

 داریپا یدرآمدها سمت به را درآمدها که یا گونه به است ستیز  طیمح و یعیطب منابع دادن قرار نظر در ،یمال

 از استفاده روند، نیا به یابیدست منظور به. دیاین حساب به یشهر داریپا توسعه یبرا یدیتهد و دهد سوق

 .رسد یم نظر به یضرور ستیز  طیمح تیریمد با متناسب یاقتصاد یابزارها

 محیطی ستیز یداریپا ،یشهر داریپا توسعه ،یاقتصاد یابزارهاکلید واژه: 
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 ها یشهردار یمال نیتأم بر پسماند تیریمد ریتأث

 یمزدآباد ییطباطبا محسن دیس ،یپورزرند محمد نیحس دکتر

 :دهچکی

 جزء و بوده مطرح جهان سطح در شرفتهیپ علوم از یکی عنوان به پسماند، تیریمد و یمهندس امروزه

 و دفع ونقل، حمل ،یآور جمع د،یتول همچون یعوامل به پسماند تیریمد. است یشهر تیریمد ریناپذ ییجدا

 یضرور نهاد، نیندچ یهمکار دار،یپا توسعه تحقق و آن حیصح انجام جهت که شود یم مربوط افتیباز

 ییاجرا تیریمد روش بلکه ستین ریپذ امکان یسنت یها روش با تنها نه یسازوکار نیچن تیریمد. بود خواهد

 ن،یهمچن. ندارد وجود آن یبرا کیاستراتژ و یراهبرد تیریمد جز یراه نیبنابرا. باشد ینم آن متناسب زین

 دوام شیافزا ست،یز طیمح با سازگار محصوالت دیتول ها،پسماند از مجدد استفاده و یابیباز ها، یآلودگ کاهش

 باعث اغلب و باشند یم یبررس قابل و ریپذ هیتوج یاقتصاد کالن هیزاو از پسماندها، کاهش و هیاول مواد

 .گردند یم گوناگون یاجتماع یها هیال و یصنعت یواحدها ها، خانواده سطح در یاقتصاد بازده شیافزا

 زینهه کاهش ،یمال نیتأم ،کمپوست ،افتیباز ،سماندپ تیریمدکلید واژه: 
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 (DSS) یریگ میتصم یبانیپشت سامانه یساز ادهیپ و یطراح

 انیونسی ونسی

 :چکیده

 میتصم یبانیپشت رساختیز کی ل،یموبا و وب تحت پلتفورم از استفاده با ،یتجار/ یقاتیتحق پروژه نیا در

 با.  شد خواهد جادیا رانیمد یریگ میتصم یها وهیش بهبود و رصد ش،یپا جهت یرانیا رانیمد یبرا یریگ

 یها بانک ،یساز رهیذخ منابع ،یپردازش منابع جمله از یساخت ریز یها سیسرو ،یمعمار نیا از استفاده

 کاربران به سازمان در رانیمد یریگ میتصم یها چرخه و ها روال ها، تخصص و رانیمد از جامع یاطالعات

 سامانه کیانفورمات یها سیسرو ارائه یبرا یبستر جادیا طرح، نیا یاجرا از هدف.   شد خواهد ارائه

 .باشد یم یحقوق و یقیحق افراد و ها سازمان میتصم یبانیپشت سامانه و یتیریمد یندهایفرآ یساز کپارچهی

 اری میتصم سامانه بر یمبتن یشهردار سازمانکلید واژه: 
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 یشهر داریپا توسعه و یگردشگر اقتصاد

 یپورزرند محمد نیحس دکتر

 :چکیده

. است رانیا و جهان در نفت انیپا به رو یدرآمدها یبرا همتا یب ینیگزیجا ،یگردشگر اقتصاد دیترد یب

 گر،ید یکشور ای شهر در فراغت اوقات گذراندن و مسافرت به ازین احساس و ینیشهرنش شیافزا با امروزه

 و قدرتمند یتیفعال عنوان به یگردشگر حاضر حال در. است کرده دایپ یا ژهیو تیاهم یگردشگر بحث

 کسب ،یجهانگرد صنعت کارکرد نیتر یاصل ،یاقتصاد دگاهید زا و بوده مطرح جهان سطح در بزرگ یا حرفه

 نیچن هم افزوده، ارزش جادیا و یگذار هیسرما اشتغال، نهیزم جادیا درآمدها، مجدد عیتوز ،یارز یدرآمدها

 یمل اقتصاد در آن سهم و یگردشگر صنعت مبنا نیا بر. گردشگرهاست ازین مورد خدمات و کاالها فروش

 گرید عیصنا با یتنگاتنگ ارتباط و گرفته قرار امر صاحبان توجه مورد که هستند یمهم ثمباح از کشورها،

 .دارند

 اداقتص ،یفرهنگ یگردشگر ،داریپا یگردشگر ،داریپا توسعهکلید واژه: 
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 یشهر اقتصاد توسعه بر آن ریتاث و دهافزو ارزش بر اتیمال

 سالما خیش الهام ،یبقائ احمد ،ییطباطبا زادهیعل محسن دیس

 :چکیده

  به اکنون هم. بود درصد 47 حدود 7444 سال در کشور یسرشمار نینخست در که رانیا یشهر تیجمع

 ،یاقتصاد توسعه با ینیشهرنش دهیپد شیافزا انکار قابل ریغ رابطه به توجه با. است افتهی شیافزا درصد 47,2

 از کدام هر قیدق و مداوم کار به شک یب شهر هر عمر دوام و ییبایز سالمت، طراوت، ،یشاداب که آنجا ز ا

  شد، نخواهد محقق داریپا درآمد داشتن با زج امر نیا و دارد یبستگ  ها یشهردار جمله از شهر یها اندام

 یداریپا یدرآمدها جمله از افزوده ارزش بر اتیمال. رسد یم نظر به یضرور افزوده ارزش بر اتیمال یاجرا

 رشد مدت بلند در ییکارا تداوم صورت در و بخشد یم سرعت را یاقتصاد ییکارا آن، اعمال  که است

 اجرا حال در جهان کشور 725 در افزوده ارزش بر اتیمال حاضر حال در .داشت خواهد همراه به را یاقتصاد

 فیتعار بر عالوه مقاله نیا در. است ازین مورد یشهر خدمات توسعه و انجام یبرا مذکور درآمد. باشد یم

 نقانو یاجرا یراستا در تواند یم که یشهردار مهم یها تیفعال از مورد دو افزوده، برارزش اتیمال از مختلف

 فرسوده یها بافت ینوساز  و یعموم نقل و حمل توسعه یعنی شود محقق یبخوب افزوده ارزش بر اتیمال

 نقل و حمل ستمیس کردن نهیبه یبرا یکاربرد یها حل راه نیهمچن. ردیگ یم قرار یبررس مورد یشهر

 .است شده شنهادیپ یشهر فرسوده یها بافت یبازساز و یشهر درون

 یاقتصاد توسعه ،تورم ،افزوده ارزش بر اتیمالکلید واژه: 
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 در هایشهردار عمل یآزاد و یور بهره شیافزا بر "یاریاخت مناقصه" یحقوق نظام ریتأث

 مناقصات یبرگزار

 مقدم یمیرح نیحس دیس

 :چکیده

 یتأس به مناقصه فاتیتشر به مربوط مقررات و ازضوابط یوعموم یدولت یهاوسازمانها شرکت یرویپ رتضرو

 اصالحات با 7424 مصوب)  یدولت معامالت نامه نییآ منطوق و( 7444مصوب)  مناقصات یبرگزار ازقانون

 یبرا را یشکالتم گاهاً محدود، و یعموم مناقصه به دعوت روش نظر از مناقصات انواع نییتع و( یبعد

 یاساس مشکل.آورد یم دیپد مانکاراصلحیپ انتخاب موضوع در تابعه مستقل یسازمانها و شرکتها و هایشهردار

 اغلب که است دهندگان شنهادیپ ریسا بر  متیق نیتر نییپا شنهاددهندهیپ یبرتر ، فاتیتشر نیا یبرگزار در

 یبرا جبران قابل ریغ یها ت خسار بروز به منجر تینها در که است همراه معامله موضوع تیفیک باکاهش

 .شود یم گزار مناقصه

 راهکار انیب با تینها در که است دعوت روش ثیح از مناقصه فاتیتشر یبررس حاضر قیتحق یکل هدف

 و  مناقصه انیمتقاض یتبان از یریجلوگ در یسع" یاریاخت مناقصه " یحقوق نظام یریگ بکار در آن یحقوق

 نمونه. دارد اصلح مانکارانیپ با قرارداد انعقاد و  عمده معامالت فاتیتشر در  هایشهردار عمل یآزاد شیافزا

.  است رفتهیپذ صورت حومه و تهران یاتوبوسران واحد شرکت مناقصه جلسات در قیتدق با یبررس مورد

 معامالت نامه نییآ از  مستقل معامالت نامه نییآ یدارا که تابعه مستقل یسازمانها و ها شرکت و هایشهردار

 . رندیگ قرار مقاله نیا جینتا مشمول توانند یم معامالت اکثر بودن عمده لیدل به باشند یم یشهردار

 عمده معامالت ،محدود مناقصه ،یاریاخت مناقصه ،یعموم مناقصه ،مناقصهکلید واژه: 
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 کالنشهرها در هایشهردار درآمد شیافزا یراهکارها هیارا

 یصادق سحر

 :چکیده

 چگونه که پرسش نیا پاسخ به دنیرس یبرا درکالنشهرها هایشهردار درآمد شیافزا یراهکارها هیارا نهیزم در

 2 با ما  م،یده شیافزا االمکان یحت ای و داشته نگه ثابت یسطح در یکل طور به را هایشهردار درآمد میتوانیم

 مواجه آنها یداریپا نیهمچن و ها درآمد شیافزا یساز توانمند یها راهکار نیا به یابیدست یبرا یاصل عامل

 عادالنه اتیمال به که ییآنجا از هدفمند، صورت به  افزوده برارزش اتیمال افتیدر از یریگ بهره که.  میهست

 توانیم یساختمان عوارض طیتقس نیوهمچ دیخر یبها و پرداخت ییتوانا اصل علت به  است معروف

 دچار بحران فصول در که رساند هدف مورد سطح به یشگیهم و مستمر صورت به را هایشهردار یدرآمدها

 .نشوند هیمال بودجه کمبود مشکل

 ها کالنشهر ،ها یشهردار درآمد شیافزا ،راهکارکلید واژه: 
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 یو ادار ینه عدم تمرکز مالیشرفته و در حال توسعه در زمیتجربه چند کشور پ

 ین برمکیافش، نیشفق مهرآذ، زنوز یدکتر بهروز هاد

 شهر تهران یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 یو مال یتیریمد یرساختهایت زیریمد

 :دهیچک

 نه به واسطه اندازه آن بلکه از یآن است که عملکرد موثر دولت محل یایگو یج مطالعه تجربه جهانینتا

 ن دولتیت ها بیع مسئولیرا در توز ینه و قطعیوه بهیک شیتوان  یشود و نم ین مییآن تع یق طراحیطر

توانند کوچک باشند  یم یمحل یگر دولت هایه کرد. به عبارت دیف و توصیتعر یمحل یو دولت ها یمرکز

 یه خدمات اجتماعیتوانند بسته به نقش آنها در ارا یا میرند یرا بر عهده گ یمحل یاصل یت هایفقط مسئول و

 ن برنامه ها معموالیمنتج شوند اما ا یمحل یریم گیتوانند از تصم یم یاجتماع ی. برنامه هابزرگ باشند

جه یدر نت .کنند یر میرا اجتناب ناپذ یر شدن دولت مرکزیهستند که درگ یعیزها و اثرات بازتوزیشامل سرر

م یاند. تقس م شدهیو سطوح باالتر دولت تقس یمحل ین سازمان هایاغلب ب یو رفاه یت خدمات شهریمسئول

حق  از طرف شهروندان یندگیسطوح باالتر به نما یشود. دولت ها یانجام م یف به طرق گوناگونیوظا

 یرا دارند و دولت ها ین اجتماعیتأم یآموزش، بهداشت و برنامه ها ین حداقل استانداردهاییتع یقانون

 .ن خدمات هستندین برنامه ها و ارائه ایمسئول انجام ا یمحل

 در دولت و اقتصاد کشور داشته باشد. اما مساله یار بزرگیا بسیتواند نقش نسبتاً کوچک  یم یلت محلدو

 عملکرد یفقط در صورت ییهستند. تمرکززدا ییپاسخگو ی، نظام هاییند تمرکززدایدر اصالحات فرا یاصل

 یدر قبال انتخاب ها ییاز پاسخگو یجاد کند که حدیا یطیدهد که بتواند شرا یرا ارتقاء م یبخش عموم

 یار به دولت هایو ارائه خدمات وجود داشته باشد. به طور آشکار، دادن اخت ینه ایمات هزی، تصمیاسیس

 .به بار نخواهد آورد یج مثبتیستند، نتایکه در قبال مردم خود پاسخگو ن یمحل

 :دهد که یم ق نشانین تحقیمنتخب ا یدر تجربه کشورها یمال ییج مطالعه مقوله تمرکززداینتا

 یمحل یات هایه مالیفدرال برخوردار است، پا یاالت متحده که از نظام حکومتیشرفته ایفقط در کشور پ

توسعه که اتفاقا  شرفته و چه در حالیکشورها چه پ یشود و در باق ین مییتع یل دولت ملیتوسط سطوح ذ

ن یکند. همچن یم یریم گیتصم یاتیمال یه هایدر مورد پا یدارند، دولت مرکز یر فدرالیحکومت متمرکز و غ
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است و دولت  یو محل یدست سطوح منطقه ا ات معموال دریار وضع مالیاخت یمورد بررس یدر اغلب کشورها

  .در آن دارد یدخالت کمتر یمرکز

به  یمحل یدولت ها یزان اتکایشوند، م یر متمرکز تر اداره میشرفته تر هستند به صورت غیهرچه کشورها پ

 .است یمحل یها خدمات هم بر عهده دولت یار وضع بهاین کشورها اختیشتر است. در ایخدمات ب یبها

 ات بریات بر کسب و کار، مالیشتر آنها مالیات بر درآمد و در بی، مالیمورد بررس یدر تمام کشورها-4

 یها و دولت ی، منطقه ایمرکز یان دولت هایه، میات بر وسائل نقلیات بر مصرف و مالیمستغالت، مال

و  یدولت مرکز ات بر عهدهیم مالیم نحوه تقسی، تنظیمورد بررس یمشترک است. در تمام کشورها یمحل

در مورد نحوه  یریم گیتصم رمتمرکز تر باشد،یک کشور غی یاست. هرچه نظام حکمران یمنطقه ا یدولت ها

 .شود یسپرده م ین تر دولتییات به سطوح پایم مالیتقس

از  یکی، یمحل یدولت ها یدرصد از کل درآمدها 44حدود  یبا سهم ین دولتیب یانتقال یپرداخت ها -2

دولت  (ییایشرفته و آسیمورد مطالعه )پ یاست. در تمام کشورها یمحل یدولت ها یمنابع مهم درآمد

ن کمک یکند. ا یر مشروط ارائه میبالعوض مشروط و غ یکمک ها یل سطح ملیذ یبه دولت ها یمرکز

 یافته و برابرسازیتوسعه  کمتر ی، توسعه نواحیعمران یها یه گذاریسرما ینه هایپوشش هز یا براها عمدت

 .شوند یاعطا م یمحل یحکومت ها یمال

قرضه  مجاز به استقراض و انتشار اوراق یمحل ین، دولت هایمورد مطالعه مانند چ یاز کشورها یدر برخ -4

رساخت ها و یز توسعه یاز وجوه حاصل از استقراض هم برا مورد مطالعه، یاز کشورها یمیستند. در نین

شود. در  یگرفته م در کوتاه مدت بهره ینگیان نقدیت جریریمد یو هم برا یعمران یها یه گذاریسرما

، ی( توسط سطوح محلیتجار ی)بانک ها یمال یا استقراض از بازارهاین کشورها، انتشار اوراق قرضه یاغلب ا

 .ردیگ یصورت م یمنطقه ا یا دولت های یبا مجوز دولت مرکز

 ، بلکه به پاسخگوین دولتیب یو ادار یروابط مال ینه تنها به طراح ییت اصالحات تمرکززدایت، موفقیدر نها

نه یگز و گسترش ید به نهادسازین منظور بایدارد. به ا یبستگ یدر قبال جامعه محل یمحل ینمودن دولت ها

 .توجه داشت یل دولت ملیشارکت آنها در سطوح ذمردم و م یده شدن صدایشن یها
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 یهنر اثر کی مثابه به یشهر یفضا به ینگرش  شهر، در هنر نشیآفر

 یقشم سجاد دیس

 :چکیده

 در را آن یفضاها و شهر با هنر ارتباط و تعامل توان یم رو نیا از است، یزندگ یبرا یمکان و بستر شهر

 شهروندان یرفاه یازهاین یپاسخگو ینسب صورت به که ییشهرها ستندین کم. کرد جو و جست نکته نیهم

 یم را شهر در یزندگ شیآسا. ستندین برخوردار است یشهر یفضا و شهر ۀالزم که یتیمعنو از اما باشند یم

 در یهنر تیمعنو که دیآ یم دیپد یهنگام یزندگ یغنا اما کرد، فیتعر مردم روزمره یازهاین نیتأم در توان

 در یهنر اثر نشیآفر یچگونگ از پرسش حال. باشد فراهم یهمگان یفضاها و یشهر یها طیمح شهر،

 به یابیدست که کشاند یم ییراهبردها و میمفاه ،یمعان از یا گسترده ی ورطه به را ما یشهر یفضاها

 یبرا لذا. شمارد یم بر یشهر یفضا و هنر میمفاه و ها انیبن به ژرف ینگاه ازمندین را مناسب یپاسخ

 انیب و شهر، در هنر به نگرش مختلف یها دوره به پرداختن ضمن مقاله نیا ،یهدف نیچن به یابیدست

 درک تا کوشد یم و پردازد یم معاصر هنر و شهر به ،ینشگریآفر و هنر موضوع رامونیپ مختلف فیتعار

 .ددگر ارائه یشهر یهنر اثر کی نشیآفر جهت هنر مقوله از یحیصح

 یهنر ،یهنر اثر نشیآفر ،یشهر یفضا ،یگر نشیآفر و هنرکلید واژه: 
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 یشهردار مناطق در اطالعات یفناور از استفاده با یابیبازار یساز کپارچهی جادیا مدل ارائه

 یطاسیق میمر، دوست فهیوظ نیحس، یحمد میکر

 :چکیده

 ساز و ها کیتکن ابزارها، همه یهماهنگ و یکپارچگی در توان یم را یابیبازار کپارچهی ارتباطات یبررس تیاهم

 ارتباطات یاثربخش و ییکارا شیافزا برند، عملکرد بهبود منظور  به یابیبازار ارتباطات ختهیآم یکارها و

 و یمال منابع رفت هدر از یریجلوگ ،یابیبازار ارتباطات ختهیآم گوناگون عناصر در ییافزا هم جادیا ،یابیبازار

 و ییشناسا قیتحق نیا از هدف.کرد انیب یارتباط یها تیفعال کردن کپارچهی از استفاده با ها آن در ییجو صرفه

 یشهردار مناطق در اطالعات یفناور از استفاده با یابیبازار یساز کپارچهی جادیا بر مؤثر عوامل یبند تیاولو

 یریگ نمونه روش به تهران شهر یشهردار رانیمد و کارشناسان از نفر 444 منظور نیبد که است بوده

 دییتا عدم ای دییتا یراستا در ابتدا در. گفتند پاسخ قیتحق ساخته محقق پرسشنامه به و انتخاب ساده یتصادف

 جینتا سپس. دیگرد استفاده رونوفیاسم کلموگروف آزمون از رهایمتغ سنجش جهت ها داده بودن نرمال عیتوز

 جینتا و گرفته قرار لیتحل مورد یا نمونه تک T آزمون کمک به قیتحق یها پرسشنامه از آمده دست به

 از استفاده با یابیبازار یساز کپارچهی بر ثرمؤ عوامل از یا نهیزم و یرفتار ،یساختار یها شاخه که داد نشان

 تیاولو دمنیفر آزمون کمک به سپس باشند، یم( P<54/5)  یشاخگ سه مدل اساس بر اطالعات یفناور

 .گرفت قرار یابیارز مورد عوامل

 ساز کپارچهی ،یا نهیزم شاخه ،یرفتار شاخه ،یساختار شاخهکلید واژه: 
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 ارائه یک چارچوب مناسب تصمیم گیری برای برون سپاری فعالیتها در شهرداری

 مورد مطالعه: شهرداری شیراز

 شهرام امینی

 چکیده:

فعالیتها در شهرداری صورت  این پژوهش با هدف ارائه یک چارچوب مناسب تصمیم گیری برای برون سپاری

جامعه آماری است. جامعه آماری اولیه ی این پژوهش در برگیرنده ی  4گرفته است. این پژوهش دارای 

 تمامی خبرگان در حوزه مدیریتی شهرداری و خبرگان دانشگاهی آشنا با مبحث برون سپاری است. 

ر و موثر در فرایندهای کاری و تصمیم گیری در جامعه آماری دوم شامل تمامی مدیران و کارشناسان تاثیر گذا

شهرداری شیراز است. روش نمونه گیری در اسن پژوش هدفمند بوده است که برای جامعه اول د ودم تعداد 

نفر انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع اوری شد و مورد تحلیل قرار  75و  74نمونه به ترتیب 

تدا معیارها از ادبیات استخراج شدند سپس برای شناسایی معیارهای موثر بر تصمیم گرفت در این پژوهش اب

گیری برون سپاری فعالیتها در شهرداریها از تکنیک دلفی فازی و برای وزن دهی به آنها از تکنیک فرایند 

ز انتخاب شد فعالیت قابل برون سپاری در شهرداری شیرا 4تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. در ادامه 

و توسط چارچوب ارائه شده و تکنیک ویکور فازی این فعالیت اولویت بندی شدند و در نهایت پیشنهادهایی 

 ارائه گردید.

 ، شهرداری، تصمیم گیریواژگان کلیدی: برون سپاری
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 رآمدد کم اقشار سکونت طیمح تیفیک ارتقاء

 یرحمان مهرداد

 :چکیده

 ،یمطالعات نمونه عنوان به تاکستان شهر در مهر یمسکون یها مجموعه انتخاب با حاضر پژوهش در

 گرفته قرار یبررس مورد درآمد کم اقشار یمسکون یها مجموعه در سکونت طیمح تیفیک ارتقاء یراهکارها

 قاتیتحق جزء روش و تیماه نظر نقطه از و یکاربرد قاتیتحق جزء ،هدف نظر نقطه از پژوهش نیا. است

 روش از استفاده با حاضر نامه انیپا ینظر چارچوب. باشد یم یهمبستگ و یعلَ نوع از یلیتحل یفیتوص

 ارائه جهت در پژوهش روش. است دهیگرد نیتدو ،یجهان تجارب و اتیادب مرور ،یا کتابخانه مطالعات

 زانیم یابیارز و سنجش روش درآمد، کم اقشار یمسکون یها مجموعه طیمح تیفیک ارتقاء یبرا ییراهکارها

 قیتحق کردیرو از استفاده با مزبور سنجش مبنا، نیا بر. باشد یم نیساکن منظر از طیمح تیفیک یتمندیرضا

 از تفادهاس با که شده انجام یها لیتحل و هیتجز. است گرفته صورت پرسشنامه یمبنا بر نیساکن یتجرب

 دهنده نشان اند، گرفته صورت... و یعامل لیتحل چندگانه، ونیرگرس لیتحل همچون یآمار یها روش

 .است بوده خود سکونت طیمح تیفیک از نیساکن یتینارضا

 یتمندیرضا ،سکونت طیمح ،درآمد کم اقشار ،طیمح تیفیککلید واژه: 
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 جهان یشهرها نیبرتر یابیارز

 یاقتصاد رشد و یشهر ثروت

 یاکبر مهناز-یسرگلزائ فهیشر

 :چکیده

 یبرخ از. کند یم آشکار را یانتزاع یها یبند شبکه و یاقتصاد یها یتئور از یریمتغ محدوده کتاب نیا

 در را خود نقش کی هر حال نیا با برسند، نظر به متناقض دیشا و هستند رقابت حال در ها هینظر نیا ها نبهج

 طور به – مستغالت و امالک یبازارها یها ییایپو از یاریبس. کنند یم یباز شهرها ثروت درک به کمک

 مانور. باشند درک قابل خرد اقتصاد میمفاه از توانند یم – کنگ هنگ یچیمارپ های برج لهوسی به نمونه

 به تواند یم ،74 قرن در متحده االتیا یتجار مرکز به ایالدلفیف شدن لیتبد یبرا ورکیوین شهر گسترده

 بر یاقتصاد راتیتأث به دیجد یها نشیب. کند دایپ معنا یاسیس دهیعق یگذار اثر با یاقتصاد یایجغراف لهوسی

 از تواند یم بزرگتر تورنتو منطقه ای ایفرنیکال ستا،یو چوال لیقب از ییها مکان در ها حومه یخودرو شدن گسترده

 به گریهمد به کتاب نیا مختلف یها بخش کردن متصل هم به. شوند یآور جمع ینزیک کالن یاقتصادها

 رشد درباره توانند ینم ییها یتئور نوع چه و توانند یم ییها یتئور نوع چه که است نکته نیا کشف دنبال

 .دهند حیتوض اشهره

 یشهر اقتصاد ،یاقتصاد رشد ،یشهر ثروتکلید واژه: 
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 یشهروند مشارکت و یشهر ینیبازآفر

 یسهراب مایس مه

 :چکیده

 همواره ،یشهر مناطق با مرتبط یشهر یها استیس گسترده یها شاخه از یکی عنوان به ،یشهر ینیبازآفر

 یصنعت چون ینیشهرنش یجانب اثرات با مقابله یبرا ،یشهر مطالعات  حوزه در مهم مسائل از یکی عنوان به

 یها برنامه در مؤثر و ریفراگ ییها استیس اعمال راستا، نیا در. است بوده توجه مورد ،ینینش حومه و ییزدا

 شده دادهایرو ابر ی حوزه در خصوصاً یادیبن یمطالعات  خلق به منجر روم؛مح مناطق یبرا یشهر ینیبازآفر

 در یشهر ینیبازآفر ی شده اعمال یها برنامه در یشهروند مشارکت نامه انیپا نیا در رابطه، نیا در. است

 قرار یبررس مورد نییپا به باال کردیرو کی در  لندن، 4574 کیپاراالمپ و کیالمپ یها یباز خالل در ،یهکن

 یها شاخه از یکی به عمده تمرکز ،یمکان و یمنظرزمان از  موجود یها تیمحدود لیبدل اما.است گرفته

 .است شده داده اختصاص ،یشهروند مشارکت یعنی ؛یشهر ینیبازآفر یاجتماع

 یشهروند مشارکت ،یشهر ینیبازآفرکلید واژه: 
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 یشهر یفضاها ینیآفرباز

 یدهکرد مشرف نیحس

 :چکیده

 یشهر یفضا لیتحل ندیفرا و یشهر یفضاها انواع م،یمفاه عنوان تحت بخش، سه بر مشتمل نوشتار نیا

 بخش در. باشد یم ینظر یمبان و میمفاه با ارتباط در و فصل سه شامل اول بخش. باشد یم صفحه 444 در

 نهیزم در یکاربرد ابزار و کردهایرو نه،یشیپ ت،یاهم و ضرورت به ،یمعرف شهر در یعموم یفضاها واعان دوم،

 یشهر یفضا کی لیتحل مراحل یمعرف به سوم، بخش. است شده پرداخته ،یشهر یفضاها لیتحل

 ،دستاوردها انتقال یها وهیش و یشهر یفضاها شناخت با ارتباط در مرسوم یروشها و داشته اختصاص

 یفضاها ارتقاء هدف با یدیکل شنهاداتیپ از یا مجموعه و یبند تیالو ل،یتحل و هیتجز در متداول یروشها

 .شود یم شامل را یشهر

 یمعمار ،یشهرساز ،یشهر یفضاکلید واژه: 
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 هایشهردار مشارکت و هایشهردار در یگذار هیسرما توسعه

 شیراددرو زیعبدالعز

 :چکیده

  یگذار هیسرما امور یفرهنگ ساختار.  است دهیگرد حیتشر یگذار هیسرما توسعه گوناگون ابعاد مقاله نیا در

 ها هیسرما یبند طبقه ، یگذار هیسرما پروژه کی ندیفرآ ،  یگذار هیسرما امور یالتیتشک و یسازمان ساختار ،

 شده طرح قیتحق نیا در...  و    یگذار هیسرما نینو وهیش در یمال نیتأم یروشها انواع ، یابی دست ثیح از

 . است

 مشارکت  ،یشهردار ،یگذار هیسرماکلید واژه: 
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 روندها و ابعاد م،یمفاه: یا منطقه ینیکارآفر

 یشعبان حسن ،زارع یهاد ،خاکباز پورنصر مانیپ

 :چکیده

 چه اگر. کرد مطرح "(یبوم) یا منطقه دهیپد" کی عنوان به را ینیکارآفر که بود یکس نیاول  من فلد انینار

 اما است شده یم گرفته دهیناد ینیکارآفر قاتیتحق در یادیز زمان مدت در ینیکارآفر( یبوم) یا منطقه جنبه

 ،(سکه کی یرو دو عنوان به) یساز( یبوم) یا منطقه یساز یجهان. است نبوده نگونهیا ریاخ یها سال در

 توجه آنها، با نانهیکارآفر یا استیس روزافزون ارتباط و یا منطقه رشد در کوچک یها شرکت ریاخ نقش

 به کتاب نیا در. کرد جلب نانهیکارآفر یها تیفعال یا منطقه یمدهاایپ نیهمچن و علل به را نیمحقق

 تیموفق نیهمچن و نانهیکارآفر یها تیفعال دهند یم نشان که شده پرداخته کیتئور استدالل نیچند یبررس

 طیشرا ریتاث تحت مواد از یاریبس در( باشند شده مشخص بقا نرخ یمبنا بر مثال عنوان به که) نانهیکارآفر

 یواقع ای بالقوه انگذاریبن که است( شود یم مطرح یکشور بخش رمجموعهیز عنوان تحت که) یا قهمنط

 یها یتئور نهیزم در قاتیتحق در یبزرگ اریبس یخالها همچنان اگرچه. کند یم یزندگ آن در شرکت کی

 نیب چندگانه رابطه یبررس یبرا یادیز اریبس یتجرب مطالعات ریاخ دهه در اما دارد وجود ینیکارآفر یا منطقه

 جینتا. است گرفته انجام گرید یسو از نانهیکارآفر تیموفق و ها تیفعال و کی از منطقه هر مختص طیمح

. اند بوده متنوع هم آمده دست به جینتا. متفاوتند مختلف یکشورها و مناطق یها طیمح همانند آمده بدست

 دیبا د،یجد یها شرکت رشد و شرکت لیتشک یها شاخص یبررس در که است واضح بایتقر حال، هر به

 .نشد غافل آن از و دانست مهم یا نهیزم رییتغ کی را یا منطقه طیمح

 ینوآور ،کار و کسب ،یمحل دولت ،یشهر ینیکارآفرکلید واژه: 
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 یشهر اقتصاد توسعه رد یشهردار و شهردار نقش

 یقاسم محمد

 :چکیده

 به و تهران استان در یکاریب نرخ شیافزا و تهران شهر در کار یایجو و کاریب نفر هزار 455 از شیب وجود

 نیا. است شده یفراوان یها بیآس و یاجتماع معضالت جادیا باعث ،یشهر یها کرده لیتحص انیم در ژهیو

. هستند بانیگر به دست آن با کشور گرید یشهرها از یاریبس و ستین تهران شهر کالن به منحصر روند

 زین ها یشهردار یطرف از. هستند بانیگر به دست مساله نیا با ینوع به زین ایدن یشهرها از یاریبس یحت

 امکان به توان یم آنها جمله از که دارند ینیکارآفر از تیحما و کار و کسب توسعه یبرا یشمار یب لیپتانس

 هیارا یده جهت و تیمحور و شهر حوزه در رسان خدمات یدولت یها بخش با کارآمد یتعامالت یبرقرار

 در یادار دفاتر داشتن گسترده، یغاتیتبل امکانات و باال یرسان اطالع توان ،ینیکارآفر سمت به آنها خدمات

 ییآشنا و شهروندان با مرتبط مختلف اطالعات و آمار به یدسترس امکان شهر، محالت و ینواح مناطق، تمام

 یشغل و یتجار یدهایتهد و ها فرصت و مختلف مناطق در شهروندان کار و کسب و یزندگ اتیروح با

 یاستگذاریس. کرد اشاره فیتکل بال امالک و ها نیزم و مختلف یها بازارچه به یدسترس ه،یناح هر در موجود

 ساله صد چند یا نهیشیپ یصنعت یها حوزه و یکشور سطوح در نانیآفرکار از تیحما و ینیکارآفر توسعه

 کنار و گوشه در افتهی توسعه کمتر مناطق و ها یشهردار و یشهر رانیمد که است دهه کی از کمتر اما دارد؛

 خود یشهر جامعه در "نو یطرح" اند توانسته یشهر نانیکارآفر از افتهی سازمان ییها تیحما مدد به جهان

 نیا از یکی یشهر نانیکارآفر رشد مراکز. بکاهند افتهی توسعه مناطق و شهرها با خود فاصله از و ندازنددرا

 .کند یم نییتب را یشهر نانیکارآفر رشد مراکز یانداز راه هیاول طرح حاضر مقاله و است ها دهیا

 یشهردار یاقتصاد نقش ،توسعه تیریمد ،یشهر اقتصاد توسعهکلید واژه: 
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 پایان نامه ها
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 رانیا یمعمار یباشناسیز یتهایقابل شناخت قیطر از یتجسم یهنرها نشیآفر سیپرد یطراح

 رشاهزادهیم نیشرو دکتر، ییالحکما خیش یعل محمد

 :چکیده

 افتهی ظهور گوناگون اشکال به یمتماد انیسال طول در که دآی یم شمار به بشر یفطر یازهاین از هنر به ازین

 نیبد.    است داشته زین یفزون به رو هایی دوره در بلکه افتهین کاهش تنها نه زمان طول در ازین نیا. است

 و ییآشنا ساز نهیزم بتواند که یشهر جاذب تیموقع در "یتجسم یهنرها نشیآفر سیپرد" یطراح منظور

 ازدحام و اهویه از دور به و آرام ییفضا یقیدقا یبرا بتواند و باشد هنرمند و هنر با مردم شتریب هرچه وندیپ

 با رو نیا از. باشد امروز یشهر یفضاها مهم  یازهاین از یکی تواند یم آورد، فراهم خود نیمخاطب یبرا

 طیمح از هایی مؤلفه شناخت به که است آن بر یسع مختلف پردازان هینظر های هینظر یبررس و مطالعه

 یشهر یفضاها یطراح در آنها به توجه که هایی مؤلفه باشند، داشته شناختی ییاییز توان که میابی دست

 مورد ییفضا قیمصاد در یشهر طیمح شناسی ییبایز های مؤلفه سو کی از جهینت در. باشد جاذب تواند یم

 مورد کنند یم جادیا طیمح در یتجسم یهنرها که هایی تیقابل  گرید یسو از و گرفته قرار ییشناسا

 هدف به رانیا یمعمار قیمصاد در مستتر یشناخت ییبایز یها مؤلفه آن بر عالوه. ردیگ یم قرار یبازشناس

 .ردیگ یم قرار مطالعه مورد فضا یطراح در آنها از ییجو بهره

 یشهر یهنرها ،رانیا یشناس ییبایز یها مولفه ،یشهر یفضا: کلید واژه
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 مطالعه ؛یخیتار یمعمار یها مجموعه در کپارچهی توسعه و حفاظت یارهایمع و اصول

 زدی رچقماقیام دانیم و اصفهان کهنه دانیم: یمورد

 نژاد یفدائ هیسم

 :چکیده

 بافت ینیبازآفر در زیانگ بحث موضوعات از توسعه و حفاظت اقدامات و ها برنامه ها، استیس انیم تعادل عدم

 همواره توسعه و حفاظت یکردهایرو انیم تعادل، یبرقرار منظور به تالش. است بوده یخیتار ارزشمند یها

 تالش چالش نیا نمودن برطرف یراستا در حاضر رساله. است بوده مطرح زیبرانگ چالش یمشکل عنوان به

 هدف  رو، نیا از. آورد فراهم توسعه و حفاظت یکردهایرو ییهمگرا منظور به منعطف یچارچوب کند، یم

 یم چگونه نکه،یا بر یمبن باشد؛ یم پژوهش یاصل پرسش به ییگو پاسخ نهیزم آوردن فراهم حاضر پژوهش

 یها مجموعه ژهیبو یخیتار یها بافت در «کپارچهی توسعه و حفاظت» منظور به مناسب یچارچوب نتوا

 و حفاظت یارهایمع و ها برنامه ها، استیس راهبردها، انیم یتعادل آن در که نمود یمعرف یخیتار یمعمار

 و یبازخوان نضم نخست گام در پژوهش، یاصل سئوال به یپاسخگوئ منظور به باشد؟ داشته وجود توسعه

 و حفاظت متون و ها هینظر م،یمفاه لیوتحل یبررس به یالملل نیب منتشره اسناد و ها ونیکنوانس یواکاو

 و حفاظت» اصول نیتدو به منجر آن جهینت که یا گونه به شود؛ یم پرداخته  یالملل نیب سطح در توسعه

 یمفهوم چارچوب گردد؛ یم الهرس یمفهوم چارچوب  یاصل یها هیپا یریگ شکل و «کپارچهی توسعه

 یارهایمع عنوان به را «یاقتصاد یسرزندگ» و «یفرهنگ یمعنا» یها مولفه «کپارچهی توسعه و حفاظت»

 ریز و «یفرهنگ یمعنا» اریمع سو کی از رو، نیا از. دینما یم ارائه «کپارچهی توسعه و حفاظت» نیادیبن

 یسرزندگ» اریمع گر،ید یسو از و «ینسب ارزش» و «یکپارچگی» ،«اصالت» آن؛ کننده نییتع یارهایمع

 توسعه» و «یکارکرد توسعه» ،«یاجتماع-یفرهنگ توسعه» آن؛ کننده نییتع یارهایمع ریز و «یاقتصاد

 رساله نیا در «کپارچهی توسعه و حفاظت چارچوب» یارهایرمعیز و ارهایمع نیتر یاصل عنوان به «یکیزیف

 استیس لیتحل و یبررس به ؛«کپارچهی توسعه و حفاظت» یمفهوم ارچوبچ نیتدو از پس. گردند یم یمعرف

 چارچوب قیتدق و کنترل منظور به انیپا در. شود یم پرداخته یمل سطح در توسعه و حفاظت یها برنامه و ها

 بر زدی رچقماقیام دانیم و اصفهان کهنه دانیم یخیتار مجموعه دو موثر، یها شاخص و ارهایمع ،ینظر

 کامل و جامع شناخت و درک. رندیگ یم قرار لیتحل و یبررس مورد آمده بدست یها شاخص و ارهایمع یمبنا

 نقش تواند یم زانیر برنامه و گزاران استیس یسو از  «کپارچهی توسعه و حفاظت» یارهایمع و اصول
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  و مناسب طرح ارائه منظور به را طراحان و باشد داشته متناسب یها برنامه و ها استیس نیتدو در یموثر

 انیم یکپارچگی و تعادل یبرقرار و ارتقاء منظور به متناسب ییاجرا یراهکارها ارائه یبرا را رانیمد

 توسعه و حفاظت» یمفهوم چارچوب نیتدو رو، نیا از. رساند یاری توسعه و حفاظت یها برنامه و کردهایرو

 و یمعمار متخصصان یتوانمندساز در یموثر نقش موثر یها شاخص و ارهایمع اصول، ارائه و «کپارچهی

 گزاران استیس و یانیم اسیمق در یشهر رانیمد و زانیر برنامه خُرد، اسیمق در یخیتار یها بافت مرمت

 .دارد یشهر یخیتار یها بافت حوزه در کالن اسیمق در یشهر

 یشهر یخیتار یها بافت ،کپارچهی چارچوب ،توسعه ،حفاظتکلید واژه: 
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 معاصر ۀدور در رانیا یمعمار بر مؤثر یفرهنگ یها مؤلفه نییتب -یمعمار و فرهنگ تعامل

 یمعظم منوچهر

 :چکیده

 جامعۀ مسألۀ پژوهش، نیا ألۀمس. است معاصر روزگار در رانیا یمعمار و فرهنگ تحوالت شرح رساله نیا

 مدرن یاهایرؤ یول است بند یپا شیخو ییماورا و یسنت یباورها بر که یا جامعه است؛ امروز یرانیا

 یابی شهیر و رانیا امروز یمعمار در موجود یفرهنگ یها چالش نییتب رساله، نیا از هدف. دارد شانهیدگراند

 ،یاطالعات طوفان و یفن شتابان تحوالت ،یاقتصاد یفشارها با یفرهنگ تحوالت امروز، یایدن در. هاست آن

 میبرسان آب یباال به را خود میتوان ینم میکن یم تالش چه هر و دهیدرنورد را ما نیسهمگ یا لرزه آب همچون

 عصر شتابان و گذرا یها تیهو یمعمار معاصر، یمعمار. میینما درک و مشاهده را طیمح و خود تیموقع و

 یاصل ۀشیر. دارد یم عرضه را سردرگم و آشفته ییفضا معاصر، فرهنگ محصول ۀمثاب به که است دیجد

 و یفرهنگ ییدانا انینس و یرانیا ۀجامع یاهایرؤ بر حاکم یآشفتگ ران،یا در یمعمار یکنون ۀآشفت تیوضع

 نیتر ممه بودن، «مدت کوتاه» که یا جامعه. است جامعه نیا در یفرهنگ یها یگشتگ گم و ها گسست زین

 امروز یایدن خاص یها مؤلفه توان یم حاضر عصر در مشخصه، نیا به. است آن ۀمشخص نیبارزتر و تیماه

 ۀعرص در ت،یماه نیا که ینحو به کرده دیتشد را مدت کوتاه تیماه نیا که ییها مؤلفه. کرد اضافه زین را

 .است شده تر  مدت کوتاه ،یشهرساز و یمعمار

 گفرهن ،مدت کوتاه ۀجامع ،یشهرساز ،رانیا صرمعا یمعمارکلید واژه: 
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 تهران یشهردار در یوتریکامپ یحسابرس یساز ادهیپ موانع

 یرادثان ینظر میمر

 :چکیده

 یبررس تهران یشهردار در یوتریکامپ یحسابرس یساز ادهیپ موانع خصوص در هیفرض پنج پژوهش، نیا در

 یشورا ،حسابرسان تهران یشهردار یحسابرس کل اداره یداخل حسابرسان شامل یآمار جامعه.شود یم

 سال در تهران یشهردار گانه 44 مناطق در مستقر حساب اصالح یگروهها و( مستقل حسابرسان)شهر

 بودن نرمال آزمون از پس و یآور جمع کرتیل فیط یکتب پرسشنامه با ازین مورد یها داده. باشد یم 7447

 هیفرض یا جمله دو و دو _ یخ کیناپارامتر یها آزمون و  tکیپارامتر آزمون از استفاده ق،بایتحق یها داده

 حسابرسان)یحسابرس  گروه سه به یآمار نظرات،جامعه سهیمقا منظور به.شد یابی،ارزیپژوهش یها

 آزمون از استفاده با یپژوهش اتیفرض و کیتفک( حساب اصالح یگروهها و شهر یشورا ،حسابرسانیداخل

 از کی هر یبرا) دمنیفر یا رتبه  آزمون از استفاده با موانع نیهمچن.دیگرد آزمون گروه هر در  دو _ یخ

 .شد یبند رتبه(مجموع در حسابرسان کل و کیتفک به یحسابرس یگروهها

 تهران یشهردار ،یوتریکامپ یحسابرس: کلید واژه
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 کتاب ها
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 یرهن یپژوهش ینشست ها یاسناد و آرا

 یمحمدحسن حامد

دن به یانسجام بخش یبرا یـن مجموعه، تالشیگـر ایاثر د 4ز هماننـد ین 4پژوهـش  یهـا کتـاب بـرگ

ن مرز و بوم یخ معاصر هنر ایبه برگه دان تار یق برگین طریهنرمندان معاصر است تا از ا یزندگ یخوانباز

به آنان منعکس کند و با  یتواند پرتو روشن یهنرمندان م یزندگ یکه در بازخوان یفیافزوده شود؛ نکات ظر

ط پژوهش یابد تا شرایب یتواند اسنادستند، بین ما نیگر در بیکه د یراکد مانده استادان ینقب زدن به پوشه ها

چون محمود  ینامه هنرمندانیاز زندگ ییز برگ هاین کتاب نیهنرمندان معاصر هموارتر کند. در ا یرا در زندگ

اشرف  یفر، عل ی، عباس بلوکیگانین خط، بهزاد گلپای، حسن زری، بهروز گلزاریروس قائم مقامیزنگنه، س

 ت.شده اس یگردآور یمیکر یو عل یوال
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 طرح های پژوهشی
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شهر تهران  و ارائه  71منطقه  ین کارکنان شهرداریدر ب یت شغلیزان رضایم یبررس

 آنها یت شغلیش رضایافزا یراهکارها

 یشهردار 41منطقه  یو توسعه شهر یزیمعاونت برنامه ر ،شهر تهران یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 تهران

 یمرجان موریطرح: دکتر ت یمجر

 :چکیده

 یدر آن سو شک یباشد. ب یاز خدمات به شهروندان م یعیوس اربسی  گستره  دار ارائه عهده یسازمان شهردار

. رندگی یار مو کارکنان مربوطه قرار دارند، شهروندان قر رانیو مد یطرف آن، شهردار کیکه در  یریمس

 یو کارکنان، زمان رانیمد یخدمات ارائه شده از سو تیعدم مطلوب ای تیکه مطلوب رفتیپذ یستیبا نیبنابرا

خدمات هستند،  نای  کننده افتیکه در یشهروندان تیکه موجب رضا ردگی یو درست به خود م یشکل واقع

 یعنی یشهر تیریدر مجموعه مد هیماسر نیتر به مهم دیشهروندان با تیرضا شیافزا ی. براردیقرار گ

 توجه نمود.   یانسان هیسرما

شهروندان ارائه  شتریرا در سطح شهر به منظور رفاه هر چه ب یخدمات مختلف یسازمان شهردار امروزه

 تیرضا زانیم یالزم است به بررس ف،یوظا نیهر چه بهتر انجام دادن ا یو در راستا رو نیاز ا .دهدیم

  .داشت یتوجه جد زمانسا یآنان در ارتقاء عملکرد و اثربخش یاثربخش زانیآن به م جهیکارکنان و در نت

هستند تا بتوانند در ابتدا  ییبه دنبال ابزارها یانسان یروین یو اثربخش یکنترل بازده یها برا سازمان تیریمد

 یت شغلیزارها سنجش رضان ابیاز ا یکیند. یبهبود آن اقدام نما یکرده و سپس برا یریرا اندازه گ یبازده

از مسائل مهم و  یکیها  سازمان رانیمد یت کردن آن برایریافتن از آن و مدیکارکنان است که اطالع 

 ت است. یپراهم

 یشهر تهران را بررس 72منطقه  یکارکنان شهردار یشغل تیرضا زانیآن است که م یپژوهش در پ نیا

شاغل در منطقه مذکور  یانسان هیسرما یاثربخش تیر نهاو د یشغل تیرضا تیرهگذر وضع نیتا از ا دینما

 . ردیمورد مطالعه قرار گ

 یانجام شده و گردآور یشیمایشهر تهران به روش پ 72منطقه  یکارکنان شهردار یشغل تیرضا سنجش

کارکنان و  یپرسشنامه صورت گرفته است. سؤاالت براساس مدل اثربخش کیاطالعات با استفاده از تکن

 نیا دند؛یگرد ینه دارد طراحین زمیدرا یگروپ که آوازه و اعتبار جهان یالعات شرکت مشاوره هابانک اط



  424 یشهر یمناسبات اقتصاد

ن دو یک از ایکند. هر  یکارکنان ارائه م یو توانمند یت سازمان از نظر تعلق سازمانیریبه مد یریمدل تصو

ن عوامل مورد یدو بعد، اک از یهر  یریهستند و جهت اندازه گ یا عامل اصلیعامل موثر  4 یبعد خود دارا

ران یو مصاحبه با مد 72منطقه  یشهردار یتن حال براساس اسناد باالدسیرند. در عیگ یپرسش قرار م

 اند.  شده یسواالت پرسشنامه متناسب ساز

 یبوده و پرسشنامه بصورت حضور 72منطقه  یکارکنان شهردار هین سنجش شامل کلیدر ا یآمار جامعه

ل یپرسشنامه تکم 445 تیقرار گرفت. در نها ییکارکنان به منظور پاسخگو هیکل اریختپروژه در ا میتوسط ت

 طرح شد.  یمجر اریدر اخت لیشده و قابل استفاده جهت تحل

و محل حضور  یالت، سابقه کار در شهرداری، سن، تحصیها بر اساس رده شغل لیق، تحلین تحقیا در

 کارکنان صورت گرفته است.  یکیزیف

توان کارکنان موثر  یتهران را م 72منطقه  یدرصد کارکنان شهردار 44دهد که  ینشان م قیتحقها  افتهی

آنان  یدارند و هم از توانمند ییباال یهستند که هم تعلق سازمان ین گروه از کارکنان افرادیمحسوب کرد. ا

 72منطقه  یشهردار کارکنان ددرص 44شود، دارند.  یاستفاده م یخود به نحو مناسب یانجام کارها یبرا

ن حال یدارند و در ع یینسبتاً باال ین کارکنان تعلق سازمانیتهران، در گروه کارکنان خسته هستند. ا

تهران در گروه کارکنان  72منطقه  یدرصد کارکنان شهردار 44کنند.  یدر خود احساس نم ییباال یتوانمند

 ین ترییپا ین دو گروه از کارکنان تعلق سازمانیا هستند. ثرز در گروه کارکنان نامؤیدرصد ن 74سرخورده و 

خود را در انجام کارها  یاز توانمند یریگ زان بهرهیه کارکنان دارند و به عالوه کارکنان نامؤثر مینسبت به بق

 دانند.  ین مییپا

رصد د 44ن سازمان است و یانگیش از میدرصد کارکنان ب 45 یتوان گفت که تعلق سازمان یب مین ترتیا به

 برخوردار هستند.  ییباال یسازمان یز از توانمندیکارکنان ن

کارکنان سازمان  یو اثربخش یشغل تیت رضایاز وضع یریدهد، ارائه تصو یش مین گزارش نمایکه ا آنچه

و  یتیریت مدیاز آن استفاده کرده و جهت توسعه ظرف یتواند به خوب یم یشهردار یتیریاست که مجموعه مد

 یها ها با نرم ک از عاملیسه هر یکند تا بتواند با مقا یکارکنان، بهره بردار یو اثربخش یشغل تیش رضایافزا

 تر استخراج کند. قیبهبود را با شناخت دق یها ها، برنامه ر سازمانیو سا یالملل نیب

 ، توانمندیق، تعل، اثربخشی کارکنانکلید واژه: رضایت شغلی
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 مقاالت



  447 آثار ریسا

  یهنر یفرهنگ یاجتماع تهیکم یالملل نیب طرح شنهادیپ

 قلعه بگوم یرامیب منصور

 :چکیده

 در وچه شهر سطح در چه یعمران یبناها وهرگونه ساختمانها یاجتماع تیهو شناسنامه بعنوان طرح نیا

 نیوهمچن دارد تفاوت یاجتماع وستیپ با اشاره موارد به باتوجه طرح نیا.  باشدیم مطرح قابل روستا سطح

 گذار ریتاث یها شاخص طرح نیا در.  باشدیم فرسوده یها بافت یخصوص دردفاتر نما یطراح روند مخالف

 تواندیم طرح نیا.  ردیگیم قرار یبررس مورد  مذبور تهیکم توسط یعمران یها پروژه ریسا و ها ساختمان در

 وفرحبخش مناسب یاجتماع طیمح جادیا ودر یشهر یمنظرنما یبایوز یشهرساز روند بر یخاص ریتاث

 اصالح ساختمانها ینما طرح نیا رد. باشد داشته سمیتور وجذب تیسبزوامن یوفضا مناسب ستیز طیومح

 نیا در. گردد یم یریجلوگ زین پرونده یشهرساز هیرو شدن یطوالن واز یبررس هفته هر در مذبور تهیکم ودر

 ماه4 هر یالملل نیب ودرسط کشور کل در ماه4 هر ودر یبرسس یجلسات یط یشهر هرمنطقه اتیتجرب  طرح

 اتینشر ودر ید یوس کتاب بصور حاصله  جیونتا. گرددیم اطالعات تبادل ناریسم باربصور 4 سال کل ودر

 طرح ینیقوان آمده بدست اتیوتجرب اطالعات انتقال از پس طرح نیا در. دیگرد خواهد انتشار یلمللا نیب

 بدست اتیتجرب شد خواهد یالملل نیب جوامع در یعمران یها وپروژه یشهرساز امر در دیمف که شد خواهد

 ییوجز یومعم نیوقوان اجرا کشورها کل در مشترک بصورت شده بیتصو یوکل مخصوص نیقوان و آمده

 از یکی.   بود خواهد اجرا قابل کسانی طیشرا یدارا ای مذبور یها کشور مختص بصورت ییایوجغراف یومذهب

 وسنگ نما ینییتز هنر از یونوع ها وآجر دیجد یها  سازه از یدیجد انواع دیوتول جادیا طرح نیا یهایژکیو

 طرح نیا یاجرا با. شد خواهد نینو حمصال و مخصوص یها شهیوش یشیوگرما یشیسرما یستمهایوس مرمر

 و وهنر یوعمران یمیوش یوطراح یوشهرساز یشناس جامعه یها هینظر دیوتول علوم آموزش در ینینو فصل

 و ها بنا در یاجتماع یها بیآس شده کم شاهد  شودیم ینیب شیپ طرح نیا یاجرا با.  گرددیم آغاز

 حوزه از تهیکم یاعضا طرح نیا در .میباش ریغ و میسیتور وجذب نماها در ییبایوز یشهر یها یطیمح

 یساز بایوز سبز یوفضا شهر وامور یشهرساز  وحوزه یشناس ومردم یشناس جامعه رشته در یاجتماع معونت

 . داشت خواهند نقش..و کیتراف ومعاونت عمران یفن ومعاونت یحقوق وواحد

 یعمود سبز یفضا، یشهر یشناس جامعه، نماکلید واژه: 
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 رانیدرا یشهر نیزم افتیباز یها وهیش یبررس

 یدریح یتق

 :چکیده

 مسکن یبرا نیزم به یدسترس ن؛یشهرنش تیجمع شیافزا جهینت در یشهر نیزم ارزش عیسر شیافزا امروزه

 نیشهرنش تیجمع عیسر گسترش لحاظ لذابه.گردد یم محسوب یا عمده مشکل یشهر یرساختهایز ریوسا

 توسعه ، گرید طرف از آن بودن ابیکم ومنبع نیزم یریناپذ دیتجد تیوماه کطرفی از شهرها عیسر وتوسعه

 یپ در را مدت بلند یداریوپا یور ه بهر که ومتراکم فشرده توسعه کی به یستیشهرهابا در یشهر برون

 به یشهر رامونیپ ینواح از تواند یم یشهر یدنواحیجد ،رشد یداریپا لحاظ ابدوبهی رییتغ باشد داشته

, اساس نیا بر.گردد زهیکانال یشهر ینواح دردرون افتیباز وقابل نشده یبردار ه ،بهر نشده استفاده یفضاها

 قیتحق یلاص هدف. باشد مؤثر مشکالت نیا رفع در تواند یم یاراض افتیوباز یدرون توسعه به آوردن یرو

 شهر فرسوده بافت در یشهر درون توسعه وامکان نیزم از استفاده یساز نهیوبه یور ه ارتقاءبهر حاضر

 ساله75 افق کی یط در ؛حداقل یشهر ازمسکنین ژهیبو موجودبافت یازهاین رفع منظور ؛به زنجان

 جمع با, قیتحق اهداف به یبایدست یراستابرا نیا لذادر. باشد یم شهر یکیزیف ناموزون توسعه از یریوجلوگ

 یبررس به یدانیوم ی؛اسناد یا کتابخانه منابع قیطر از زنجان شهر فرسوده دربافت ازین مورد طالعات ا یآور

 بافت در نیزم افتیباز  شده نیتدو یالگو یکل جینتا. شد پرداخته بافت نیا در نیزم افتیباز یها وهیش

 مساحت با قطعه 4542)یافتیباز یاراض زانیبام تباطار در یارزشمند جینشانگرنتا شهر فرسوده

 یبرمبنا و یکم بعد از نیهمچن. باشد یم بافت از( شده افتیباز یاراض) (هکتار44)ای مترمربع444444,4

 یتعدادواحدها( 7442-7444) مطالعه افق در یشهر توسعه مصوب درطرح تیجمع ینیب شیپ مستندات

 استفاده با یمسکون ازین نیا د؛کهیواحدبرآوردگرد42444موجود، یواحدها بر عالوه افق نیازاین مورد یمسکون

 جبران تواند یشودم یم شهرراشامل یازمسکونیدرصدازن77 حدود در ؛که بافت یافتیباز یمسکون واحد4474از

 نیب یوستگیپ جادیا در، بافت در موجود یهایکاربر ازکمبودین رفع بر عالوه شده افتیباز یلذااراض. گردد

 .افتد تواندموثر یم شهرزنجان یکیزیف وتوسعه گسترش از یریوجلوگ مجاور یبافتها

 شهر مسکن ،نیزم افتیباز لیپتانس و موانع ،نیزم افتیبازکلید واژه: 
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 تهران شهر در یزندگ تیفیک

 یاری یصف نیرام ،یلیخل احمد ،پور برک ناصر

 :چکیده

 ریسا و یشهر تیریمد راه نقشه میترس یبرا یا نهیزم تواند یم تهران شهر در یزندگ تیفیک سنجش

 کردیرو. کند راهمف مطلوب تیوضع تحقق یبرا اقدام و موجود تیوضع از یآگاه جهت در مسئول ینهادها

 یمختلف یروشها از ها داده لیتحل در و بوده شیمایپ روش از استفاده با یذهن کردیرو ق،یتحق نیا بر حاکم

 مدل انتخاب به ق،یتحق ینظر نهیشیپ مرور. است شده استفاده یونیرگرس لیتحل و یعامل لیتحل مانند

 یگردآور  شده، یبوم یها شاخص اساس بر. دیگرد منجر یزندگ تیفیک شاخص 42 استخراج و یمفهوم

 صورت شده ادی یروشها با آنها لیتحل و تهران هیناح 772 یتمام در پرسشنامه هزار دوازده قالب در ها داده

. هستند تهران در یزندگ تیفیک کننده نییتع ،یاصل عامل 74 که دهد یم نشان سنجش نیا جینتا. گرفت

 اقدام یها نهیزم یبند تیاولو و اقدام ازمندین یها حوزه ییشناسا  ،قیتحق یها افتهی نیمهمتر از گرید یکی

 .است تهران شهر ینواح کیتفک به

 تهران ،یذهن کردیرو ،یزندگ تیفیککلید واژه: 
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 نیکُردنش یشهرها در فضا و تیمحرم مفهوم

 زادهیعل هوشمند

 :چکیده

While urban theory has generally disavowed the importance of studying 

privacy, this paper has championed the importance of the topic for 

understanding city life. In Western contexts where privacy has been considered 

in academic debates, issues such as territoriality and personal and community 

space have been discussed in behavioral studies in order to understand 

differences between public and private space. However, in Eastern cultures, and 

specifically those adhering to Islamic law, the concept of privacy has been 

considered as central to the nature of family life institutionalized by the holy 

Koran in order to ensure ideological and cultural stability over the entire 

spectrum of Islamic society. For this reason, there has been significant amount 

of writings which directly emphasizes the concept of privacy in understanding 

urban form and everyday life. However, within this context, urban form in 

Kurdish cities particularly offers fertile ground for researchers who point to the 

specific cultural and geopolitical nature of Kurdistan urbanity. Such insights are 

important not only because they signpost the importance of studying Kurdish 

cities in order to contribute to the development of a cosmopolitan urban studies, 

but also because the concept of privacy itself has much to offer the 

advancement of urban theory more broadly. 

Keywords: Visual privacy, Islamic cities, Kurdis cities 
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 هرودشا CDS نیتدو در یمشارکت یزیر برنامه یابیارز

 ینژاد الدوز ،یمسجد دینو

 :چکیده

This paper seeks to implement an evaluation process to identify main strengths 

and weaknesses of stakeholder participation in implementation of City 

Development Strategy in Shahroud. The research applies qualitative analysis 

based on assessment criteria derived from theories of communicative planning, 

in order to identify main obstacles in participation of stakeholders. Participatory 

planning process is assessed based on inclusiveness, in terms of involvement of 

different stakeholders, and consensus building regarding the common 

agreement among inconsistent perspectives of participants. Results of the 

analysis shows that Shahroud CDS has succeeded to establish a participatory 

process to some extent, but so many principles such as participation of urban 

poor, women, youth and NGOs or the challenge of trust among participants 

from public and private sectors are still lacking. 

Keywords: city development strategy, community Planning 
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  رانیا یشهرها در( CDS) یشهر توسعه راهبرد یابیارز

 یاحمد سجاد-یلرستان اکبر-یفعل محمد-ینیالد فیس فرانک

 :چکیده

 انجام یدانیم و یا کتابخانه بخش دو در و است شده انجام یلیتحل-یفیتوص روش از استفاده با قیتحق نیا

 بدست نخبگان و یشهر رانیمد شهروندان، جامعه سه از پرسشنامه قالب در یدانیم اطالعات. است گرفته

 کردیور با بودن یبانک شاخص ،CDS یشاخصها هیکل نیب در قیتحق یها افتهی اساس بر. است آمده

 یمطلوب تیوضع از ها شاخص ریسا و است باالتر 4/4 از آن نیانگیم که است یکردیرو تنها اطالعات یفناور

 ازیامت نیشتریب اطالعات یفناور کردیرو با بودن یبانک شاخص نخبگان و شهروندان نظر از. ستندین برخوردار

 رسد یم نظر به که است ازیامت نیشتریب یاراد ییحکمروا شاخص یشهر رانیمد نظر از کهیحال در اند گرفته را

 یدارا بیترت به یریپذ ستیز و یشهر هیمال کردیرو با بودن یبانک یشاخصها اما. باشد یریسوگ یدارا

 .هستند تیوضع نیبدتر

 یعصب بکهش ،سنقر ،CDS ،کیاستراتژ یزیر برنامهکلید واژه: 
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 نهیبه جهات نییتع و آباد خرم شهر یکیزیف گسترش لیتحل

 فرج یحسنعل دکتر-نژاد یحاتم نیحس دکتر- یلرستان اکبر

 :چکیده

 شهر، یخیتار ی توسعه روند یررسب از پس و باشد یم یلیتحل -یفیتوص پژوهش نیا در قیتحق روش

 مطابق نیهمچن. است گرفته قرار یبررس مورد شهر یکیزیف ی توسعه در مؤثر یها-تیمحدود و عوامل

 یبررس مورد آباد خرم شهر یکیزیف گسترش در یانسان و یعیطب عوامل نقش ق،یتحق در شده مطرح اتیفرض

 جهت در را ای عمده نقش یانسان و یعیطب موانع و عوامل که دهد یم نشان قیتحق جینتا. است گرفته قرار

 جمله از مختلف یاطالعات های هیال هیته با یانیپا بخش در. اند نموده فایا شهر یکیزیف ی توسعه به دهی

 شهرک رودخانه، گورستان، فرودگاه، ،یارتباط ی شبکه ب،یش جهت ب،یش ،یاراض تی،قابل یارتفاع سطوح

 آنها لیتحل و هیتجز و ArcGIS افزار نرم طیمح به ها هیال نیا ورود و شهر افاطر ییروستا نقاط و یصنعت

 ، Expert choice افزار نرم و AHP مدل از استفاده با ،ییایجغراف اطالعات ستمیس یاطالعات گاهیپا در

 .اند گرفته قرار شهر جنوب جهت در عمدتاً یاراض نیا. شد مشخص شهر یآت ی توسعه جهت مناسب یاراض

 ییایجغراف اطالعات ستمیس ،شهر یکیزیف گسترشکلید واژه: 
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 شهر در داریپا یوانرژ یبوم یوشهرساز یمعمار

 انیمسگر هومن-یآباد کرکه نبیز

 :چکیده

 یجادفضاهایوا یم،درمعماریاقل مختلف یها جنبه نمودن ولحاظ بشر یزندگ طیومح یمیاقل طیشرا به توجه

 نیوتام سالم یطیمح جادیا درجهت یارمهمیبس تواندعامل یم بناها و ها ها،محله ،گذرگاهیشهر مختلف

 یدارشهریپا یجادفضاهایا و بناها ،دوامیانرژ درمصرف ییجو صرفه وضمن بوده انسان یبرا شیآسا کننده

 طیشرا به توجه بدون گانهیب یکشورها از مدرن یوشهرساز یمعمار یها وهیش اخذ.باشد داشته همراه به را

 یمعمار در که یحال در.  است بوده کشور مختلف یشهرها در ینابسامان بروز موجب کشور یایجغراف و میاقل

 در... و آفتاب و حرارت ور،ن هوا، انیجر همچون ریپذ دیتجد یها یانرژ از استفاده ،یبوم و یسنت یبناها

 ستیز طیبرمح را یمنف ریتاث نیتر کم بنا ساخت تا شده یسع و است بوده سازندگان نظر مد سازها و ساخت

 میاقل با همساز یوشهرساز یمعمار نهیبه طیشرا نییتع در هدف اساس بر پژوهش نیا انجام در. باشد داشته

 مرجع، منابع از یریگ بهره با قیتحق یها افتهی و شده استفاده یفیتوص یها روش از سنندج، شهر در داریپا و

 طیمح راتیتاث یبررس و لیتحل به ، یاضیر یروشها و ها گرام با یفیک بعضا و ،یوکم یآمار یها سهیمقا

 . است  شده پرداخته سرد میاقل در سنندج شهر یسنت یفضا یمعمار در منطقه میاقل و ییایجغراف

 سنندج ،یانرژ مصرف ،یسنت یمعمار ،یمارمع میاقلکلید واژه: 
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 یمراتب سلسله لیتحل روش از استفاده با (MRT) نقل و حمل جامع یها ستمیس یابیارز

(AHP) رانیا در یشهر داریپا توسعه تحقق جهت 

 پور یمظفر نجمه

 :چکیده

 رگذاریتأث یها شاخصه از یکی عنوان به داریپا نقل و حمل رفتنیپذ از پس تا است نیبرا تالش مقاله نیدرا

 داریپا توسعه مبحث به توجه با و یبررس را( MRT )یشهر نقل و حمل جامع یستمهایس  شهرها، یداریپا بر

 نیا از همگان استفاده امکان  ، یطیمح ستیز ولاص بر منطبق و کم سوخت یانرژ مصرف بر هیتک که

. میکن یابیارز( AHP) از استفاده با را رانیا در یشهر نقل و حمل ستمیس نیتر مناسب  است،...  و ها ستمیس

 استفاده  ،(مسافران یراحت و یمنیا) مسافر حمل تیظرف اساس بر یابیارز جهت شده گرفته نظر در یها اریمع

 زانیم و نیتأم منبع  نوع،  زان،یم) یمصرف سوخت  ،(مسافر ییجابجا سرعت سفرو زمان ولط) زمان از نهیبه

 در نیزم یساز آزاد زانیم و راه میحر اشغال زانیم) نیزم اشغال سطح تینها در و( یطیمح ستیز یآلودگ

 .است هشد شناخته برتر نهیگز عنوان به( مترو)یشهر آهن راه الگو نیا از استفاده با که است( سطح

 یمل و نقل شهرح جامع یها ستمیس  ،داریپا نقل و حمل  ،داریپا توسعهکلید واژه: 
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 یاجتماع تعلق بر نهیهز تیریمد نقش

 فر یموسو یمصطف دیس

 :چکیده

 نمود یگرید زیچ هر از شیب ، یانتفاع ریغ یحت و یانتفاع ، یتجار موسسات ، سازمانها  با رابطه در نچهآ

 در رایز. است نهیهز تیریمد ، تر قیدق یریتعب به ای و سازمان متعدد یها نهیهز به توجه ، است کرده دایپ

 سهیمقا به نسبت دیبا خود تعلق توان و بقا حفظ جهت مختلف یها سازمان ، یجهان امروز یرقابت طیشرا

 عمل وارد نهیهز دربعد رقابت دانیم در فعاالنه و داشته یآگاه بالقوه یحت و بالفعل یرقبا با شان یها نهیهز

 حفظ هدف با نهیهز تیریمد به خود نهیرید و یسنت یها نگرش اساس بر یسازمان هر نکهیا رغم یعل. شوند

 شمندانیاند از یاریبس اعتقاد به اما ، پردازد یم آن کاهش نحوه یررسب و ممکن سطح نیتر نییپا در نهیهز

 مدت بلند و( ها نهیهز سطح کاهش یعنی) مدت کوتاه در مقصود نیا به لین ضامن آنچه ، پورتر جمله از

 دهیچیپ گرید یسوئ از.  نهیهز یراهبرد لیتحل مگر ستین یزیچ ، شود یم(  یرقابت نهیهز به لین یعنی)

 را ها کالنشهر نیا تیریمد و اداره ، ها شهر شدن بزرگ و یزندگ مختلف یها عرصه و یانسان ابطرو شدن

 یضرورت و افتهی کیآکادم یگاهیجا یشهر تیریمد واژه ه امروز. است ساخته ممکن نا یسنت یها وهیش به

 یها نهیهز که افتیدر توان یم یاجمال نگاه کی با.  شود یم محسوب کالنشهرها اداره یبرا ریناپذ انکار

 نیا و شود یم لیتحم یشهر تیریمد بر نهیهز تیریمد یابیارز یها نامه بر فقدان واسطه به ینیسنگ اریبس

 یابیارز یها برنامه نیتدو و هیته جز یراه موجود منابع و امکانات به توجه با که است مهم نیا انگریب نکته

 دارد قصد یاجتماع حوزه یها آموزش مجموعه حال نیع در.ندارد وجود منطقه مطلوب اداره یبرا تیریمد

 کردیرو. کند اداره نهیهز نیکمتر با را منطقه بتواند لهیوس نیا به تا دهد ارتقاء را شهروندان در یاجتماع تعلق

 یاجرا به امکانات و بودجه صیتخص نحوه بر نهیهز تیریمد یها شاخص نییتع قیتحق نیا در استفاده مورد

 اسناد از استفاده با قیتحق نیا. باشد یم 75 منطقه یشهردار یاجتماع و یفرهنگ یها نامهبر و طرحها

 .است گرفته صورت یادار و یمال ، یاجتماع رانیمد با مصاحبه و یا کتابخانه

 یاجتماع تعلق ،شهروندان ،نهیهز تیریمدکلید واژه: 
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 جرم قوعو از یریشگیپ در یهرسازش و یمعمار یها ستهیبا

 زاده یوسفی نبیز

 :چکیده

 از یریجلوگ اصول به شهرسازان و معماران توجه عدم و شهر یکالبد ساختار در میجرا افزون روز گسترش

 کار دستور در یطیمح یطراح قیطر از میجرا از یریجلوگ به معطوف یاستاندارد که طلبد یم یطیمح م،یجرا

 به طیمح کی یطراح در یبازنگر ای یطراح نیبنابرا دارد، جرم وقوع در مهم ینقش یکیزیف طیمح. ردیگ قرار

 نیع در و جرم کاهش یبرا جانبه چند یروش ،یدستورالعمل و یکیمکان ،یعیطب یراهها از جرم، کاهش منظور

 یمعن به جرم وقوع از یوضع یریشگیپ. است جرم ارتکاب از رست شیافزا ای وقوع از ترس کاهش حال

 که است جرم ارتکاب کردن رممکنیغ ای سخت و یاحتمال نیمجرم مقابل در جرم، اهداف از حفاظت و تیتقو

 یمعمار ی نهیزم در یمعمار ینیع یها طرح ی ارائه و خصوص، نیا در یشناس جرم یها افتهی قیتلف با

 جهات تا شده نیتدو منظور نیبد مختصر نیا. دیازی دست هدف نیا به توان یم ،یشهر یطراح و ساختمان

 .سازد مشخص را تر امن و تر مطلوب تر، منسجم یطیمح خلق یبرا یاصل

 یشهر یطراح ،یمعمار یطراح ،امن یفضا ،یوضع یریشگیپکلید واژه: 
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 ادهیپ یاجتماع اتیح تیفیک بهبود در ستیز طیمح و یمنیا ، بهداشت تیریمد ستمیس استقرار

 تهران شهر ی ها راه

 یناروندید یمرتض

 :چکیده

 و یتبهداش ، یمنیا مسائل تیاهم به تیعنا با و یشهر طیمح در ها راه ادهیپ تیاهم و نقش به توجه با

 گسترش و حفظ یبرا مناسب یها ساختار توسعه و جادیا ، یشهر یفضاها و ها مکان یستیز طیمح

 یراستا در یطیمح ستیز و یبهداشت ، یآن یها بیآس از یریجلوگ و الزم یها یمنیا به یابیدست ، یسالمت

 مدل یبررس با تا شده یسع مقاله نیا در. است ریناپذ اجتناب یامر فضاها نیا یاجتماع اتیح تیفیک بهبود

 یشهر یفضاها و ها مکان تیریمد با مدل نیا انطباق یها یژگیو ست،یز طیمح و یمنیا بهداشت ستمیس

 توسعه یبرا یطیشرا و برداشته یشهر یفضاها توسعه راه در نو یگام ستمیس نیا استقرار با و گردد نییتع

 . شود جادیا یهرش یها راه ادهیپ ژهیبو یشهر یفضاها و ها مکان داریپا

 ستیز طیمح و یمنیا بهداشت ستمیس ،یشهر راه ادهیپکلید واژه: 
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 یآسفالت و یبتن رچهیت در ترک طول برداشت ندیفرآ

 ینور رضایعل ،نژاد مقدس دونیفر

 :چکیده

 شده ثبت ندیفرآ. است ساختارها نیا در ترک رشد ،یآسفالت و یبتن یساختارها مشکالت نیبزرگتر از یکی

 یها رچهیت در ترک رشد یشگاهیآزما یابیارز منظور به ارزان و دیجد روش کی انیب با ن،یمخترع توسط

. است نموده ارائه یتیگراف پوشش یکیالکتر مقاومت از استفاده با را یدیجد شیپا ستمیس ،یآسفالت و یبتن

 گردد ماده یکیالکتر مقاومت شیافزا به منجر تواند یم تهیسیالکتر انیجر یرسانا سطح کاهش با ترک رشد

 و هایروساز یبرا را ینینو شیپا ستمیس توان یم یکیالکتر مقاومت کاهش نیا یابیارز و ونیبراسیکال با که

 .کرد عرضه یبتن یها سازه

 تیگراف ،آسفالت ،بتن ،ترک رشدژه: کلید وا



442  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 یرانیا باغ ینیبازآفر

 یمقصود نیحس-مقدم یجاجرم محمدرضا

 :چکیده

 بوده یبررس و توجه مورد مختلف یها دگاهید  از همواره یامروز بشر سکونتگاه نیتر مهم عنوان به شهر

 در ژهیو به ،یشهر تیریمد نهیزم در که باشد یم یموارد جمله از یشهر سبز یفضا توسعه و حفظ. است

 مورد شتریب که آنچه انیم نیا در خصوصاً. است دهیگرد مطرح جهان یکشورها اغلب در ریاخ یها سال

 داشته کارکرد( Theme park) یموضوع صورت به که ستا ییها پارک و سبز یفضا جادیا است توجه

 اتیخصوص و تیشخص ییبازنما و کردن بازگو یبرا یکاربرد موضوع چند ای کی کی محور حول که باشند

 پارک رینظ سبزوار شهر یموضوع یها پارک. شوند یم احداث یتکنولوژ کمک با منطقه کی یفرهنگ

 گرفته قرار یبردار بهره مورد گذشته سنوات در بانوان پارک ،سالمت پارک گمنام، یشهدا پارک  ک،یتراف

 شهرک و سبزوار شهر یتیجمع هسته دو نیماب یف یرانیا باغ کی احداث با که شد نیا بر میتصم لذا بودند؛

 ساعت، ن،یالد عالء گردسوز، چراغ رینظ ییها المان افزودن با و یسنت کامالً سبک به آن ساخت و دیتوح

 سبک و کارکرد بانحوه ندهیآ نسل و کودکان و جوانان که شود باعث واقع در رهیغ و خانه کبوتر ،یآب ابیآس

 د،یخورش نور از یریگ بهره ن،یزم از حیصح استفاده که چرا شوند، آشنا شتریب خود گذشتگان و اکانین یزندگ

 و راهگشا تواند یم واقع رد و بوده گذشتگان یزندگ پنهان یایزوا از یمعمار در یبوم مصالح و باد یروین

 جهت در کوچک هرچند یقدم که خرسندم اریبس نجانبیا. باشد ندگانیآ یفرآورب و حاضر یها نسل  مشوق

. ردیگ قرار یسبزوار زیعز شهروندان استقبال  مورد که دوارمیام و برداشته کشورمان یسنت آثار ینیآفر باز

 ارسال تهران شهر مطالعات مرکز به استحضار جهت 44/4/72 مورخه در را مذکور کتاب سبزوار یشهردار

 است نموده

 ینیبازآفر ،یرانیا ،باغکلید واژه: 
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 تهران یشهردار 1مختلف در منطقه  یت دانش مراسم و مناسبت هایریمد

 یالهام رحمت آباد

 :دهیچک

ط یات هوشمندانه و دانش محور در محیط ادامه حیموفق به منظور فراهم آوردن شرا یسازمان ها امروزه

ت بهبود یو در نها ت هایدن به فعالیو سرعت بخش ی، نوآوریت دانش اقدام به دگرگونیریکمک مد به یرقابت

ت یریر، مدیسال اخچند  ین موضوع طیت این راستا و با توجه به اهمیند. در همینما یعملکرد سازمان، م

 ین شهردارین بیتهران قرار گرفت. در ا یک در کانون توجه شهرداریاستراتژ یدانش به عنوان موضوع

ن مسئله رسالت یر قرار گرفت و با طرح این مسیدر ا "ت دانشیریمد"ز هوشمندانه با طرح پروژهین 4منطقه 

ت یو قابل یره سازیکارکنان و ذخ یداریپا ه عدمیاول یبرآوردها ها و یرا عهده دار شد. در بررس یریخط

شد، به  یمحسوب م 4منطقه  یبرا یاساس یچالش ها گر، از جملهیبه فرد د یم دانش از فردیو تسه یابیباز

ت دانش یریمد" یشهر تهران پروژه مطالعات یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یبا همکار 4ن منظور منطقه یهم

ز آنجا که دستور کار خود قرار داده است. ا را در"تهران یشهردار 4نطقه مختلف در م یمراسم و مناسبت ها

ت یریمنطقه در آغاز راه استقرار مد یشهردار ن کهین است و با توجه به اینو یت دانش، علمیریاستقرار مد

 شده است. یط ریمراحل ز ین پروژه مطالعاتیه در ایدانش قرار دارد، به ضرورت مطالعات پا
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 یخیتار ارزش با یها خانه یایاح در یاجتماع و یفرد نافعم نقش لیتحل

 اصفهان یجلفا محله یخیتار ارزش با یها خانه: یمورد نمونه

 یاصفهان یناصر هاجر

 :چکیده

 شخصی  استفاده  که هستند عمومی کاالی همانند منقول رغی فرهنگی راثمی عنوان به یختاری های خانه

 اجتماعی منفعت دارای خاطر نیبد.شود نمی درآن نهفته ارزشهای از جامعه افراد رسای مندی بهره از مانع

 منجر و  نباشد امروز کارکرد پاسخگوی است ممکن روزدی ،کالبدزندگی وهشی تحوالت و زمان گذر با.است

 حفاظت کنونی طشرای در که شده آن موجب امر نیهم و شود آن نامطلوب یونگهدار اپوی استفاده عدم به

 و میمستق های نههزی ییتنها ،بهیختاری های خانه مالکان.باشد زا نهیهز تاًی،ماهیخیتار های خانه

 نههزی گرید یسو از و اثر ینگهدار و ریتعم های نهیهز سو کی از. شوند یم متحمل را آن میرمستقیغ

 دتهدی به منجر ،یخیتار آثار یاظتحف نیقوان واسطه به و تیمالک حقوق تیمحدود علت به حفاظت فرصت

 میتصم و سازان میتصم مقام در شهری رانومدی زانری برنامه فیوظا  از یکی.است شده مالکان یفرد منافع

 یاجتماع منافع شیافزا و حفاظت یراستا در یشهروند حقوق تیرعا و یفرد منافع به شهر،توجه رانگی

 ارزشمند های خانه حفاظت در اجتماعی و فردی نافعم نقش لیتحل درپی حاضر پژوهش رو نیازا. است

 بهره امکان فرصت نهیهز.است اصفهان جلفای یخیتار پژوهش،محله یمطالعات محدوده.باشد می یختاری

 – نههزی لتحلی اساس ،بریخیتار های خانه حفاظت در مالکان رفته دست از منفعت عنوان به ملک وری

 براساس.بود متفاوت یختاری پالک-قطعه هر یهایژگیو و تیموقع ناسبمت آن مقدار که دیگرد محاسبه دهفای

  بر عوارض بخشش با یختاری هابنی کردن افزا ارزش بر مبنی ،شهری تیرمدی یتحمای استسی از یلتحلی

 نهیهز یجوابگو یختاری امالک از یاریبس مورد در کردیرو نیا شد مشخص ها،یکاربر رییتغ  افزوده ارزش

 شده لتحمی فرصت نههزی مقابل در هاکاربری رتغیی از حاصل افزوده ارزش وغالباً باشد یمن حفاظت فرصت

 به لیتما با آن ارتباط و تیمطلوب مفهوم براساس یختاری های خانه اجتماعی منفعت.است زیمالکان،ناچ به

 منفعت یالیر ارزش که داد نشان جینتا.شد یبررس مشروط گذاری ارزش روش از استفاده با مردم پرداخت

 .است یختاری ریغ طشرای در آن یمال ارزش شترازبی درصد4/2 یختاری یها-خانه یاجتماع

 فرصت نهیهز ،یخیتار های خانه ،یاجتماع و یفرد منفعتکلید واژه: 
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 ان از وسایل بدن سازی در پارکهای شهر مشهدبررسی میزان رضایت استفاده کنندگ

 عفت امیر فوالدی ،باقر حق وردیان

 :دهیچک

این پژوهش با هدف ارزیابی ایستگاههای بدنسازی پارکی شهرداری مشهد و در سطح توصیفی انجام شده 

کنندگان وسایل بدنسازی پارکی شهری شهرداری مشهد که در  نفر از استفاده 444است. در این تحقیق نظر 

از این وسایل استفاده کرده اند مورد بررسی قرار گرفته است. در این طرح با استفاده از  47سه ماهه اول سال 

گانه شهر  74ایستگاه بدنسازی در مناطق  454ایستگاه به عنوان  نمونه از مجموع  42روش خوشه ای تعداد

نفر از ورزشکاران نظر خورد را در مورد  4مورد( از آنها حداقل  42درصد ) 44خاب شده است که در مشهد انت

این وسایل ابراز نموده اند. ابزار جمع اوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه خود ساخته محقق است که از 

دار بوده و توانایی تعمیم نتایج به ( و روایی ) محتوایی و بیرونی( باالیی برخور44/5اعتبار ) آلفا بزرگتر از 

جامعه آماری را دارد. اصلی ترین متغیر این تحقیق رضایت از وضعیت ایستگاههای بدنسازی پارکی بوده که با 

 4/44در صد از پاسخگویان نارضایتی و  44مولفه سنجیده شده است. نتیج نشان می دهد  75استفاده از 

بت به وضعیت ایستگاههای بدنسازی پارکی ابراز نموده اند. به عبارت درصد از آنها رضایت خاطر خود را نس

دیگر نمره رضایت از این دستگاهها باالتر از حد متوسط است. در میان ابعاد مختلف رضایت از وضعیت 

ایستگاههای پارکی ) زیبایی و نشاط محیط اطراف دستگاهها( بیشترین و ) محافظت در مقابل آفتاب و 

 رین نمره رضایت پاسخگویان را به خود اختصاص داده است.بارندگی( کمت

 ، وسایل بدنسازی پارکی: رضایت ورزش همگانییدیکل واژگان
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A Compromise Programming Model to Integrated Urban 

 یفتاح زیپرو ،اضیف دیسع

 :چکیده

Abstract Integrated urban water management is an important and critical matter 

in every city and country. Many objectives and criteria such as satisfaction of 

the urban water consumers, the national benefits and social hazards must be 

considered in the integrated urban water management. So the integrated urban 

water management can be considered as a multi-objective problem. In this 

paper, a mathematical model which uses the compromise programming model 

is presented to optimize this multi-objective problem. Three famous objectives 

involving water distribution cost, leakage water and social satisfaction level are 

considered. To evaluate the performance and efficiency of the proposed model, 

Hamedan potable water network is chosen as a case study. Results show that the 

proposed model is capable to present effective solutions for the considered 

problem. So the proposed mathematical model can be used as an efficient tool 

for the integrated urban water management in every urban area. 

Keywords: Multi-objective decision making 
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 یاجتماع یها  ینابرابر کاهش در یشهر تیریمد نقش

 شهروندان تیرضا و یاجتماع یها ینابرابر ، یشهر تیریمد به نسبت مثبت نگرش یبررس به حاضر پژوهش

 توسط شهر در موجود یاجتماع یها ینابرابر کاهش ، آن یاصل هدف و است پرداخته یشهر خدمات از

 از استفاده منظور به شهر امور در شهروندان مشارکت یبرا ییها نهیزم جادیا زین و یشهر یها استیس

 انجام  مطالعات براساس پژوهش نیا در. باشد یم کینزد از آنان مشکالت شناخت زین و آنان یها ییتوانا

 لیتکم سال 74 یباال شهروند 755 توسط که پرسشنامه توسط شده یآور جمع اطالعات به توجه با و شده

 یشهر خدمات از شهروندان اکثر که میا کرده دایپ دست جینتا نیا به spss روش به آنها لیتحل و است شده

 اتخاذ و آنها مشارکت با که هستند دهیعق نیبرا اما ندارند یچندان تیرضا یشهر امکانات زین و شده ارائه

 .رساند حداقل به را یاجتماع یها ینابرابر توان یم یشهر رانیمد حیصح تِمایتصم
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 نهج البالغه و جوانمردان  یپارک ها یت همساختیفیک یابیارز

 حسن زاده یمجتب

ن یقرار داشته است. همچن یطیـط مصنـوع همواره مورد توجه معماران و طراحان محیارتباط انسـان و مح

ن ارتباط ین از ایباشـد. اما درک متخصصـان و مسئول یز مین ییاجرا یکار دستگاه ها ین ارتباط مبنایا

که در  یکالبـد یـیجبرگرا یدگاه هایبوده است. د یا ساده انگاریهـا  یـش داوریـر پیهمواره تحت تاث

ط بوده یتباط انسان و محاز ار یر واقعین درک غیه چنیـر شد برپاین تمام متخصصان همه گیدوران مدرن ب

ک بر یاکولوژ یش روانشناسیدایشد. با پ یو معمار یدر عرصه شهرساز یادیاست که منجر به اشتباهات ز

شناخت درست  یبرا ینه مناسبیزم 7445ت در اواخر دهه یارزشمند راجر پارکر و هربرت را یاساس کارها

را  یطـیمـان آغاز توجه معمـاران و طراحـان محط شکل گرفت. از هیانسـان و مح ینحوه ارتباط و اثرگذار

و شبه  یعلم یآن مطالعه و در آن از روش ها ین روش رفتار انسـان در بستـر واقعیبه خود جلب کرد. در ا

و  یمعمار ینه وجود دارد. در نظام آموزشین زمیدر ا یار محدودیران تجارب بسیشود. در ا یاستفاده م یعلم

ن پژوهش عالوه بر یوجود ندارد. ا یاز دروس مرتبط با حوزه روانشناس ینظر نشانم یو طراح یشهر یطراح

تواند  یز میدرست، بدون ابهام و مستند است ن یاز به راهکارهایضرورت آن در حوزه علم در حوزه عمل که ن

 یشهـر یـادر مواجهـه با فضـاه یرانـیالت شهروندان ایازها و تمایار راهگشا باشد. شناخت رفتارها، نیبس

ن یق خواهد بود. این تحقیا ین دستاوردهایات است از مهمتریها و حدس یش داوریکه غالبـاً دستخـوش پ

 ما فراهم خواهد کرد. یبرا یط شهریبهتر مح یو طراح یابیارز یبرا یمحکم یشناخت مبنا



  447 آثار ریسا

 MB لهیبوس تهران رابهیش هیتصف زیآنال

 یوحدان سعادت

 :چکیده

One of the most important concerns in Tehran municipal landfill is the 

production of leachate and its potential for water resources pollution, this study 

was undertaken to examine feasibility of biological and physico/chemical 

treating of high-strength landfill leachate that was collected from Tehran 

municipal landfill. The aim of the work was to estimate the optimal 

concentration of leachate in the reactor influent and process parameters on the 

base of aerobic digestion efficiency. An innovative method based on the 

membrane bioreactor (MBR) technology was developed to treat landfill 

leachate over 32 days. Water quality parameters, such as pH, dissolved oxygen, 

nitrate, nitrite, Biochemical Oxygen Demand (BOD5) and chemical oxygen 

demand (COD) were measured daily. A decrease of more than 89% was 

achieved for a COD of 320 mg/L in the initial leachate. Ammonia was 

decreased from 2720 mg/L to 0.046 mg/L, while the nitrate concentration in the 

effluent decreased to 70.2 mg/L. The bacteria in the MBR system adjusted to 

the presence of the leachate, and increased 4 orders of magnitude. Heavy metals 

were removed by at least 82.7%. These successful results demonstrated the 

membrane bioreactor technology is feasible, efficient method for the treatment 

of municipal landfill leachate. 

Keywords: Leachate, Membrane Bioreactor, Biochemical Oxygen 
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 یپژوه ندهیآ دانش از استفاده با رانیا در یشهر توسعه یطرحها هیته ندیفرا فیبازتعر

 یعیبد مانیا

 :چکیده

 تراکم تحقق عدم ،یاقتصاد یها ینیب شیپ تحقق عدم ت،یجمع نهیزم در ها ینیب شیپ در فاحش اشتباهات

 و یتجار بخش در درصد 44 تحقق)  شده ینیب شیپ یها سرانه تحقق عدم ،یشنهادیپ یساختمان یها

 در شهر گسترش ،(درصد 45 یعموم خدمات یبرا و یورزش و سبز یفضا یبرا درصد 44 ،یانتفاع خدمات

 موجب...  و خدمات استقرار و شبکه تحقق عدم جهینت در و( درصد 25بایتقر) طرح نظر مورد خالف جهات

 الذکر فوق لیدال به. ردینگ شکل طرح مطابق کامل شکل به یشهر چیدره طرح یشنهادیپ ساختار که شده

 و افتیدر ظهور، درحال یها ندهیآ از یکل یمان کسب ممکن، یها ندهیآ برابر در یآمادگ جادیا منظور به و

 نو، یها هینظر ارائه به وکمک راتییتغ با یسازگار رقابتها، در برتر تیموقع کسب هشدارها، زودهنگام درک

 رو شیپ را نینو یروش تواند یم یا منطقه و یشهر یزیر برنامه در ،یپژوه ندهیآ یابزارها از یا مجموعه

 و اندازها چشم نیتدو یبرا جذاب و موثر یروش ویسنار یطراح ،ینیب شیپ یها رابزا انیم در. دهد قرار

 را یمنطق لیتحل و هیتجز و شهود و است یفیک ،ینیب شیپ کیتکن نیا. رسدیم نظر به یشهر یهایاستراتژ

 ویسنار توسعه پژوهان، ندهیآ اغلب یبرا. دارد کارشناسان از یگروه یهمکار به ازین معموال و دینمایم بیترک

 .بندد کار به را تیقطع عدم تواند یم و است خالق قایعم رایز است ندهیآ مطالعات یآرمان محصول

 یتقطع عدم ،یشهر یزیر برنامه ،یشهرساز ،یپژوه ندهیآکلید واژه: 
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 و یگیهمسا واحد مسکن، یرهایمتغ با یسکونت یتمندیرضا ارتباط نزایم سنجش و یبررس

 محله

 یفاراب پزشکان یمسکون مجتمع: یمورد مطالعه

 انیشهاب انیپو دکتر ،یمیعظ شراره ،یائیغ یمحمدهاد

 :چکیده

 و مسکن طیشرا از آنها یآرزوها و ها خانواده یواقع یزندگ نیب تفاوت هیپا بر یسکونت یتمندیرضا هینظر

 ارائه مختلف یها  مدل و فیتعار یبررس با تا دارد یسع مطالعه نیبنابرا. است گرفته شکل آن اطراف طیمح

 اب همراه مسکن همچون ییرهایمتغ با ارتباط در را آن بر رگذاریتاث عوامل ،یسکونت یتمندیرضا مورد در شده

. دینما نیتدو ،یمورد نمونه در آن شیآزما و یمالز کشور تجربه به توجه با تر ییجز یها شاخص از یستیل

.   باشدیم یفیتوص -یلیتحل قیتحق روش اساس بر آن یمفهوم یالگو و بوده یتجرب –ینظر نوع از پژوهش

 افراد اتیخصوص شامل یکونتس یتمندیرضا زانیم بر رگذاریتاث مهم عوامل که دهدیم نشان هایبررس جینتا

 و ازهاین بودن همراستا مهمتر همه از و جامعه و مسکن یکالبد و یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع عوامل ساکن،

 نیا از یاریبس ،یتمندیرضا زانیم بر رگذاریتاث یرهایمتغ از یبرخ اشتراک به توجه با نیهمچن. باشدیم آرزوها

 .کنند یم تیتبع مطالعه مورد جامعه و کشور یاجتماع- یفرهنگ یها یژگیو از عوامل

 یتمندیرضا زانیم سنجش ،ها شاخص ،یسکونت یتمندیرضاکلید واژه: 
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 مشهد شهر یمذهب گردشگران و زائران یرفاه کپارچهی خدمات کیاستراتژ یزیر برنامه

 ییسقا یمهد

 :چکیده

 گردشگران و زائران رفاه کپارچهی خدمات کیاستراتژ یزیر برنامه یینها گزارش عنوان به حاضر گزارش

 ای شده تیتثب فیتعار و ینظر یها انیبن به توجه با گزارش نیا در. است شده هیته مشهد شهر یمذهب

 در شده یگردآور ای شده هیته متون لیتحل و مطالعه نیهمچن و یدانیم مطالعات کنندگان، مطالعه یابداع

 ابتدا ،"ارتیز" و  "ارتیز ییفضا  متن"،"ارتیز منظومه" سطح سه در ارتیز یندهایفرا شناخت اول مرحله

 و یبررس آنها به ییپاسخگو یها وهیش و مرحله هر در رانیزا یها خواسته و ازهاین و یارتیز سفر مراحل

 شده نیتدو کالن اسیمق در یاساس یراهبردها طرح، یکل اهداف به توجه با راه نیا از و ده،یگرد نیتدو

 رفاه عرصه یخدمات یها حوزه از کی هر در چهارگانه موثر عوامل لیتحل و شناخت با سپس. است

 عمده، عوامل از کیهر تیاهم زانیم و راتیتاث کردن یکم و یراهبرد یزیر برنامه روش به گردشگران،

 .است آمده دست به زین یفرع یراهبردها

 یرفاه خدمات ،ارتیز ییفضا متن ،ارتیز منظومهکلید واژه: 



  444 آثار ریسا

 داریپا توسعه جهت یشهر ستیز طیمح خدمات تیفیک بهبود

Morteza Dinarvandi and Ali Hosseini 

 :چکیده

According to the role of parks in the urban environment and quality of services 

important in urban areas, subject to satisfactory service and quality Satisfaction 

of citizens with such important matters that should be considered  in the 

planning, implementation and management and maintenance of parks .The 

purpose of this study, using quality function deployment(QFD) methodology 

and analytic hierarchy process(AHP) for improve the quality of service to the 

urban parks is received from views of citizens. The quality function deployment 

methodology to make the logical relationship between municipalities and 

citizens. Hence, this method can be used to reduce the gap between them. In this 

study, Using QFD to improve services of parks and green space organization in 

the 6th district of Tehran urban parks, collecting data on citizens' demands and 

using experts opinions, requirements relating to any of the demands of citizens 

were identified and preferred indicators is made using AHP techniques. In the 

end, the priority ranking indicators based on the weights have been obtained. 

The results show QFD is a very effective tool that enables parks and green 

space organization to identify demands of the citizens and to perform 

engineering and technical requirements. 

Keywords: Urban Environment, Quality of Services, Tehran 
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 یشهرط یبهداشت روان و مح

 یاحسان کاظم

در حـال توسعـه در حال  یدر کشـورهـا یشتـریبه نسبـت بـا و یامـروزه در سراسـر دن یروانـ یهـا یماریب

ت یون نفر از جمعیلیم 7455ش از یبهداشـت، ب یـش اسـت. طبـق نظر کارشناسان سازمـان جهانـیافزا

درصـد از کل  45ـک به یبرنـد و نزد یرنج مـ یـ اجتماع یو روان یـ روان یجهان از اختالالت عصب

روابط  یبر مبنا یشهر یدهند. از آنجا که زندگ یل میدر جهان را تشک یعموم یمراجعـان به مراکـز بهداشت

بروز و  ینه هایتواند زم یم یشهر یر متقابل افراد در فضایابد و تاثی یات و بقاء میح یده  اجتماعیچیپ

 یروان را به همراه داشته باشد، لذا توجه به بحث سالمـت یو روان یرفتار یب هایظهور انواع مشکالت و آس

 یو تمام یت شهریریف مدین وظایاز مهم تر یشهـر یـت از زندگـیـش رضـایافزا یشهـرونـدان بـرا

، یت شهریریم که هدف مدیاست. اگر باور داشته باش یشهـر یمرتبط با زندگـ یسازمان ها و نهادهـا

و از آن جمله  یفیک ن مفهومیتر یدیبه عنوان کل ید به بهداشت شهریاست با یشهر یت زندگیفیش کیافزا

م. امروزه شهرها در معرض دو نوع عمده از خطرها قرار ییخاص مبذول نما یشهروندان توجه یبهداشت روان

 یها یاز فناور ین و .... ( و خطرات ناشی، رانش زمیل، طوفان، خشکسالی)زلزله، س یعیدارند : خطرات طب

شهر » به نام  یآرمـان یبه دنبال مفهومـ یان شهرزین خطرات نوع دوم سبب شد تا برنامه رین. وجود اینو

ده یمحسوب گرد یشهر یزندگ یاساس یباشنـد. در واقع در طـرح شهر سالم ، بهداشـت از جنبه ها« سالم 

 شود. یبه کار گرفته م یدار شهریو در خدمت توسعه پا
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 یشهر یها ساختمان یبرا CHP یها ستمیس یساز نهیبه

 یصدر نیالد جالل

 :چکیده

 است شده پرداخته یشهر یها ساختمان در حرارت و برق همزمان دیتول یها ستمیس یبررس به مقاله نیا در

 و شیسرما برق؛ نهیهز صرف که یشهردار یها نهیهز از یاعظم بخش تنها نه ستمیس نیا یریبکارگ با که

 تینها در که شود یم یشهردار یها رمجموعهیز یامتم و ها؛ بوستان ؛یادار یها ساختمان...  و شیگرما

 مجموع در رسد یم نظر به که آورد خواهد بدست گرید موارد یاحتی و برق فروش قیطر از زین یکالن درآمد

 خواهد یشهردار یها درآمد ریچشمگ شیافزا و یشهردار یها نهیهز ریچشمگ کاهش در یمهم اریبس نقش

 یم ها نیکروتوربیم و یسوخت یها لیپ گازسوز، یژنراتورها ،یبررس مورد همزمان دیتول یها ستمیس. داشت

 رمجموعهیز یتمام و بوستان اداره؛ ؛ ساختمان کی یبرا مناسب همزمان دیتول ستمیس انتخاب یبرا. باشند

 قرار مدنظر ستیبا-یم یمهم اریبس مالحظات( یشهر یها ساختمان یتمام تینها ودر) یشهردار یها

. است شده گرفته بهره یانرژ در ییجو صرفه نرخ و توان به حرارت نرخ یاساس اریمع دو از مقاله نیا در. ردیگ

 شده پرداخته تقاضا سمت تیریمد در ها آن نقش و همزمان دیتول یها ستمیس یبررس به مقدمه، در رو نیاز

 به سوم بخش در. ستا شده داده شرح ،یبررس مورد یعمل نمونه و مسئله انیب مقاله، دوم بخش در. است

 پرداخته شده عنوان مثال قالب در ها ساختمان یبرا همزمان دیتول یها ستمیس نهیبه انتخاب و کامل یابیارز

 .است شده ارائه شنهاداتیپ و یریگ جهینت آخر، بخش در و است شده

 یژانر تیریمد ،سرما و حرارات و برق همزمان دیتول ،CHPکلید واژه: 
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 ایاسترال و رانیا سهیمقا: یمعمار آموزش در یداریپا

 گرانید و یطالقان محمد

 :چکیده

Over the past decade, several new approaches have emerged to renewable 

energy education that seek to address the needs of the 21st century for 

sustainable energy supply systems. In addition, unlike conventional 

architectural education which does not cover renewable energy issues in its 

curriculum, these days, renewable energy education has an identity of its own 

within the discipline of architecture. This paper will clarify academic obstacles 

that are impeding the development of sustainable architectural education. These 

obstacles include: ambiguous definitions of sustainable architecture, confusion 

over the meaning of sustainability, and lack of experts in this field. 

Keywords: Renewable energy, Architectural education 
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 یکالبد یفضا در کیولوژیراد یدادهایرو خطر یبند پهنه

 یانیآشت یمیکر نیحس

 :چکیده

 تیریمد بهبود یبرا را مدرن یکارها راه انواع یریگ خدمت به لزوم ،یشهر یطهایمح در بحران تیریمد

 حوزه نیا در که یآور فن و یتیریمد روش ،یاستراتژ نییتع ،یگزار استیس نوع هر هدف. دینما یم جابیا

 تیریمد ی ه حوز یدگیچیپ. است یشهر رانیمد موثرتر یریگ میتصم یبرا یبستر جادیا گردد؛ یم استفاده

 ها تیفعال نیا از یی گسترده فیط تا است دهیگرد سبب ،یعیرطبیغ مخاطرات یباال تیحساس و یشهر بحران

 درک با زین قیتحق نیا. گردد شهرها در بحران تیریمد به مربوط یها یریگ میتصم بهبود متوجه ات،یتجرب و

 را مراکز نیا تجمع و یپراکندگ پرتو، با کار مراکز ییجانما ضمن ،GIS از استفاده با ن،تهرا شهر در فوق ازین

 یبرا را تهران شهر مناطق ها، آن سکیر و تیفعال تیماه به توجه با و نموده مشخص تهران شهر در

 خطر یبند رتبه( INES) یپرتو یدادهایرو یالملل نیب اسیمق اساس بر ،یاحتمال یپرتو سوانح نیدتریشد

 و هیاول پاسخگران گشته؛ مشخص یپرتو دگاهید از پرخطر ینواح ،یبند پهنه نیا اساس بر تا است؛ نموده

 رانیمد و گرفته فرا خطر، یبند پهنه نیا با متناسب را نهیزم نیا در الزم یها آموزش ،یامداد یروهاین

 .باشند داشته یحوادث نیچن به پاسخ جهت را الزم یآمادگ ،یشهر

 بحران تیریمد ،یشهر تیریمد، GIS، یپرتو خطر یبند پهنهواژه:  کلید
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 مالحظات بر دیتاک با رازیش کالنشهر یشهر ییرو پراکنده یریگ اندازه و ها شاخص نییتع

 یکالبد

 خرسند نرجس

 :چکیده

 زانیم در گذار ریتاث یها شاخص قیدق نییتع یشهر ییرو پراکنده کنترل یبرا یتیریمد یراهکارها از یکی

 در یسع قیتحق نیا. است بوده شاهد را یشتابان تیجمع رشد که است یکالنشهر رازیش. باشد یم آن رشد

 یها شاخص. دارد یکالبد حظاتمال بر دیتاک با یشهر ییرو پراکنده یریگ اندازه یها شاخص نییتع

 یکالبد یها شاخص نیتر مهم عنوان به ییفضا یهمبستگ خود و ینیج بیضر ،یآنتروپ فرکتال، هندسه

 باشند، یم رازیش کالنشهر یشهر ییرو پراکنده و رشد ییفضا یالگو ،ینظم یب زانیم دهنده-نشان که

 و ینظم یب مقدار دهنده نشان یخوب به زین ینیج بیضر و یآنتروپ از استفاده نیهمچن. شدند یریگ اندازه

 سطح در عیتوز نحوه و تجمع انیب یبرا ییفضا یهمبستگ خود یها شاخص از. باشند یم ییرو پراکنده

 و تهران یباکالنشهرها رازیش کالنشهر یبرا آمده بدست ریمقاد(. G و موران بیضرا) شد استفاده زین شهرها

 شتریب مقدار دییتا جهت در یهمگ که شده سهیمقا یخارج نمونه کی عنوان به یدنیس کالنشهر زین و مشهد

 .باشند یم کالنشهرها نیا به نسبت رازیش یشهر ییرو پراکنده

 هندسه ،ییرو پراکنده یریگ اندازه ،یشهر ییرو پراکندهکلید واژه: 
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 شهروندان ازین با یشهردار یعمران یها پروژه ییهمسو نییتب

 تهران یشهردار 5 منطقه 3 هیناح یمورد مطالعه

 ینیحس فاطمه دهیس

 :چکیده

 به یشهردار فیوظا ،یشهر تیریمد یها عرصه در ها سازمان فیوظا و ساختارها شدن تر دهیچیپ با امروزه

 دهنده هیارا سازمان کی عنوان به یشهردار.  است شده شیپ از شیب یدولت ریغ نهاد نیمهمتر عنوان

 شهروندان رفاه و شیآسا بتوانند که بود خواهند موفق عملکرد یدارا یزمان یشهر ساکنان به یشهر خدمات

 اداره در شهروندان  مشارکت سطح ارتقاء موجب ها سازمان نیا کارآمد و مناسب عملکرد. ندینما فراهم را

 سوال.  شد خواهد شهروندان یتمندیرضا شیافزا موجب و شد خواهد مربوطه یها تیفعال انجام و شهر امور

 وجود ییهمسو شهروندان ازین و یشهردار یعمران یها پروژه انیم ایآ که است نیا پژوهش نیا در یاصل

 یازهاین همان کند یم اجرا شهر حسط در یعمران یها پروژه قالب در یشهردار آنچه گرید انیب به ؟ دارد

 یعمران یها پروژه خصوص در را شهروندان مشارکت و تیرضا ، یآگاه خصوص نیا در ؟ است شهروندان

 میداد قرار موردسنجش(  تهران یشهردار 4منطقه 4 هیناح یمورد مطالعه)  یشهردار

 تیرضا ،مشارکت ،یشهردار ،شهروند ،پروژهکلید واژه: 
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 SWOT کیاستراتژ مدل اساس بر اصفهان کالنشهر در محور دانش شهر خلق یچگونگ لیتحل

 یمیکر جعفر

 :چکیده

 جاد،یا قیرط از مهم نیا که است محور ییدانا توسعه به دنیرس آن هدف که است یشهر محور دانش شهر

 یمستثن قانون نیا از زین اصفهان کالنشهر که. ردپذی یم انجام دانش مستمر سنجش و یروزرسان به م،یتقس

 ستمیس با دیبا که دارد اقدام دست در ای انجام یمحور دانش نهیزم در را یا گسترده یها تالش و است نبوده

 تیهدا مناسب ریمس در را اقدامات نیا ک،یتراتژاس یها لیتحل زین و یجزئ و یکل نظارت و جانبه همه شیپا

-یلیتحل یروش اساس بر و راستا نیا در زین پژوهش نیا. نمود ارائه محور دانش جامعه یراستا در و نموده

 یاستراتژ نیتدو به SWOT یراهبرد مدل از استفاده و ۀنیزم نیا در موجود منابع از یریگ بهره و یفیتوص

 که؛ بودند آن انگریب جینتا. است نموده اقدام اصفهان در یمحور دانش ۀنیزم رد یاساس یراهبردها و ها

 در 42/5 یوزن ازیامت از شدن مند بهره با یاطالعات یها شبکه به یدسترس یها رساختیز شدن فراهم

 در 444/5 یوزن ازیامت با یفناور و علم بخش در یراهبرد یزیر برنامه فقدان قوت، نقاط نخست گاهیجا

 ازیامت نیباالتر 444/5 یوزن ازیامت با نترنتیا و ارتباطات و اطالعات یفناور ۀتوسع ها، ضعف نخست گاهیجا

 با یعال آموزش و پرورش و آموزش نظام کم تناسب و موجود یها فرصت اول مرتبه در و داشته را یوزن

 نهیزم نیا در. دارد قرار هادیتهد نخست گاهیجا در 224/5 یوزن ازیامت با اصفهان ینوآور و یعلم یازهاین

 و اطالعات یفناور گسترش در یاساس چهارچوب کی ارائه توان، یم زین را یاساس یراهبردها نیتر مهم

 پارک و یعلم رشد مراکز شتریب چه هر ۀتوسع و سیتأس هماهنگ، و متوازن طور به جامعه سطح در نترنتیا

 یا جامعه به لین یبرا محور دانش یا جامعه جادیا یراستا در تالش و جامعه سطح در یفناور و علم یها

 استفاده و اصفهان در کرده لیتحص یروهاین دیتول و ازین زانیم تناسب جادیا یبرا تالش و کوشا و توانمند

 .کرد انیب شرفت،یپ و ۀتوسع یاساس اهداف به لین یبرا کرده لیتحص جوان یروهاین از نهیبه

 SWOT ،اصفهان کالنشهر ،هتوسع ،یمحور دانشکلید واژه: 



  444 آثار ریسا

 مطلوب یشهر تهران و ارائه الگو 1فدک منطقه  هن سند توسعه محلیتدو

 یعقوب موسوید یدکتر س

 چکیده:

 یتجرب و ینظر سابقه لحاظ از متفاوت یالگو و هویش دو در تهران شهر توسعه منظور به یزیر برنامه

 در توسعه برنامه تدارک و هیته یگرید و آن کالن بعد در یگذار استیس و ینخست طراح .است برخوردار

 مدل یاجرا است داشته تدوام کنون تا تهران شهر یریشکل گ آغاز از که چه آن .است کوچک اسیمق و بعد

 یها یگذار هیسرما حجم به با توجه و مطلوب چندان نه جینتا و آثار وضوعم نیا .است بوده نخست برنامه و

 تیریمد یبورکراس متورم رشد .است کرده جادیا شهر جامع توسعه ندیفرا در یمنف راتیتاث ادیز

 تیریمد رشد تبعات جمله از یشهر امور در شهروندان جامع مشارکت منظور به یساز نهیزم فقدان و یشهر

 منظور به ینیگز استیس و تمرکزگرا یشهر تیریمد از نقد دنبال به .است بوده گرا مرکز ای و متمرکز یشهر

 تیریمد یساز استیس و ینظارت طیشرا دیتمه و متکثر و گرا مردم یشهر توسعه طیشرا کردن فراهم

 یزیر برنامه در ییگرا محله نظام و کردیرو ظهور به منجر نخست وهیش از یابیارز و نقد یمرکز یشهر

 .دیگرد یشهر

 در .است یشهر یریپذ شهروند تیریمد جامع نظام ساز توسعه و ساز نهیزم وجه گرا محله توسعه و تیریمد

 و ییفضا یها واحد به معطوف یشهر تیریمد و یزیر برنامه در یاساس توجه یشهر د توسعهیجد یالگو

 خاص و متفاوت نسبتا ساختار و تیهو یدارا که است یشهر یمحله ها یعنی شهر در یا هسته یاجتماع

 در تحول ندیفرا تهران شهر یزیر برنامه ه نظامیاول ادیبن عنوان به یشهر یها محله دادن قرار محور .هستند

 یها محله از یبیتهران ترک .است یشهر ساز میتصم ینهادها در ریاخ یها سال یشهر یگذار استیس

و  دیجد یشهر یها محله زین و یکارکرد و یخیتار تباراع و تیاهم یدارا یها محله .است یشهر مختلف

 و یاجتماع طیشرا شدن فراهم و زمان گذشت به ازین خود دوام با اصالت و تیهو به دنیرس یبرا که اتینوح

 .دارند الزم یکارکرد

 هاستفاد مستلزم یاجتماع و ییفضا دهیچیپ ساختار لیدل به تهران شهر کالن یشهر یها محله یزیر برنامه

 استیس در آن از استفاده و یتجرب یها یبررس سهم آن در که است نینو یشهرساز اصول و یمباد از

 بافت لیدل به .است برخوردار ییباال تیاولو و تیاهم از محله ییفضا و یاجتماع واحد بعد در توسعه یساز
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 یها ضرورت و ازهاین ای و رشد و توسعه ساختار لحاظ از یشهر یها محله متفاوت و متضاد بعضا و گوناگون

 .است محله هر توسعه خاص سند دیتول منظور به یدانیم مطالعه عاجل

 هیته دنبال به ریاخ یها سال در یشهردار یشهر یها استیس ادامه در یشهر محله توسعه سند هیته طرح

 مناطق هب مورد تهران هرش یزیر برنامه و مطالعات مرکز سفارش به تهران شهر یمحله ها شناسنامه

 به منطقه در آن یکارکرد تیاهم و خاص طیشرا لیدل به فدک یشهر محله .دیگرد ابالغ یشهردار مختلف

 محله یها جاذبه و اعتبار یدارا و یمینسبتا قد یها محله جمله از فدک .دیگرد انتخاب هدف محله عنوان

 اتیعمل فدک مستلزم محله وسعهت سند دیتول .است نارمک بزرگ هیناح در تهران یشهردار 4 منطقه در یا

 افراد با مصاحبه کمک به و یدانیم مطالعه روش از استفاده با نخست . است بوده یبررس و قیتحق مختلف

 و فراهم ازین مورد یها داده و اطالعات یفرادست اسناد یبازخوان زین و یشهر رانیمد از یا ز پارهین و موثر

 یکنون یها دیتهد و ها فرصت زین و ضعف و قوت نقاط سنجش نمدل امکا هیته .گرفت قرار لیتحل مورد

 اطالعات یابیارز و ها افتهی جینتا از استفاده باsowt سپس  .دیگردان ممکن ما یبرا را محله توسعه جهت در

 ییاجرا یزیر برنامه جهت در الزم یها تیاولو ,مراحل ها روش ,ها استیس دسترس در

 یاجتماع و ییفضا یها تیمحدود و ها تیظرف نیمب فوق یبررس از حاصل جینتا .دیگرد نییتع محله توسعه

 یشهر کارکرد یدارا شیب و کم و شده یطراح ییفضا ساختار .است محله توسعه یزیر برنامه منظور به

 از گرید یبرخ و نیساکن نظر از محله در یزندگ از یتمندیرضا و جاذبه سطح بودن باال زین و انتظار مورد

 تیمحدود و مانع نیمهمتر .دهد یم قرار هیتوج مورد را توسعه جهت در یگذار هیسرما نهیزم یهرش عناصر

 عمل قدرت و دامنه تیمحدود ,یا محله مشارکت سطح بودن نیپائ ,افتهی توسعه یاجتماع بافت فقدان

 .است فدک یشهر محله ییفضا تیظرف بودن محدود تینها در و یخصوص بخش
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 مطلوب یشهر تهران و ارائه الگو 1ه مدائن منطقه ن سند توسعه محلیتدو

 یعقوب موسوید یدکتر س

 چکیده:

 یتجرب و ینظر سابقه لحاظ از متفاوت یالگو و وهیش دو در تهران شهر توسعه منظور به یزیربرنامه

 در توسعه برنامه تدارک و هیته یگرید و آن کالن بعد در یگذار استیس و یطراح نخست .است برخوردار

 مدل یاجرا است داشته تدوام کنون تا تهران شهر یریگ شکل آغاز از که چه آن .است کوچک اسیمق و بعد

 یها یگذار هیسرما حجم به توجه با و مطلوب چندان نه جینتا و آثار موضوع نیا .است بوده نخست برنامه و

 .است کرده جادیا شهر جامع توسعه ندیفرا در یمنف راتیتاث ادیز

 امور در شهروندان جامع مشارکت منظور به یساز نهیزم فقدان و یشهر تیریمد یبورکراس متورم رشد

 یشهر تیریمد از نقد دنبال به .است بوده گرا مرکز ای و متمرکز یشهر تیریمد رشد تبعات جمله از یشهر

 طیشرا دیتمه و متکثر و گرا مردم یشهر توسعه طیشرا کردن فراهم منظور به ینیگز استیس و تمرکزگرا

 نظام و کردیرو ظهور به منجر نخست وهیش از یابیارز و نقد یمرکز یشهر تیریمد یساز استیس و ینظارت

 نظام ساز توسعه و ساز نهیزم وجه گرا محله توسعه و تیریمد .دیگرد یشهر یزیر برنامه در ییگرا محله

 و یزیر برنامه در یاساس توجه یشهر توسعه دیجد یگوال در .است یشهر یریپذ شهروند تیریمد جامع

 که است یشهر یها محله یعنی شهر در یا هسته یاجتماع و ییفضا یها واحد به معطوف یشهر تیریمد

 هیاول ادیبن عنوان به یشهر یها محله دادن قرار محور .هستند خاص و متفاوت نسبتا ساختار و تیهو یدارا

 ساز میتصم ینهادها در ریاخ یها سال یشهر یگذار استیس در تحول ندیفرا نتهرا شهر یزیر برنامه نظام

 و یخیتار اعتبار ت ویاهم یدارا یها محله .است یشهر مختلف یها محله از یبیترک تهران .است یشهر

 به ازین خود دوام با اصالت و تیهو به دنیرس یبرا که اتینوح و دیجد یشهر یها محله زین و یکارکرد

 کالن یشهر یها محله یزیر برنامه .دارند الزم یکارکرد و یاجتماع طیشرا شدن فراهم و مانز گذشت

 نینو یشهرساز اصول و یمباد از استفاده مستلزم یاجتماع و ییده فضایچیپ ساختار لیدل به تهران شهر

 و یاجتماع واحد بعد در توسعه یساز استیدر س آن از استفاده و یتجرب یها یبررس سهم آن در که است

 .است برخوردار ییباال تیاولو و تیاهم از محله ییفضا

 و ازهاین ای و رشد و توسعه ساختار لحاظ از یشهر یها محله متفاوت و متضاد بعضا و گوناگون بافت لیدل به

 توسعه سند هیته طرح .است محله هر توسعه خاص سند دیتول منظور به یدانیم عاجل مطالعه یها ضرورت
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 یها محله شناسنامه هیته دنبال به ریاخ یها سال در یشهردار یشهر یها استیس ادامه در یشهر محله

 ابالغ یشهردار مختلف مناطق مورد به تهران هرش یزیر برنامه و مطالعات مرکز سفارش به تهران شهر

 در رشد به رو یا محله بافت زین و یشهر یکارکرد یها یژگیو از یبرخوردار به مدائن یشهر حله دیگرد

 که است یمیقد نسبتا یها هیناح جمله از مدائن یشهر محله .دیگرد انتخاب هدف محله عنوان به منطقه

 4 منطقه در شده شناخته محله مدائن. است داده اسکان خود در را یادیز تیجمع ریاخ یها دهه یط

 سند دیتول .است یا لهمح توسعه یزیر برنامه در هدف و مستعد توجه که است تهران نارمک در یشهردار

 مطالعه روش از استفاده با نخست است. بوده یبررس و قیتحق مختلف اتیعمل مستلزم مدائن محله توسعه

 سنجش اسناد امکان یبازخوان زین و یشهر رانیمد از یا پاره زین و موثر افراد با مصاحبه کمک به و یدانیم

 .گرفت قرار لیتحل مورد و فراهم ازین مورد یها دهدا و اطالعات یفرادست sowt زین و ضعف و قوت نقاط

 استفاده با سپس .دیگردان ممکن ما یبرا را محله توسعه جهت در یکنون یها دیتهد و ها مدل فرصت هیته

 جهت در الزم یها تیاولو ,مراحل ها روش ,ها استیس دسترس اطالعات در یابیارز و ها افتهی جینتا از

 تیمحدود و ها تیظرف نیمب فوق یاز بررس حاصل جینتا .دیگرد نییتع محله توسعه ییاجرا یزیر برنامه

 شیب و کم و شده یطراح ییفضا ساختار .است محله توسعه یزیر برنامه منظور به یاجتماع و ییفضا یها

 نیساکن نظر از محله در یزندگ از یتمندیرضا و جاذبه سطح بودن باال زین و انتظار مورد یشهر کارکرد یدارا

 نیمهمتر .دهد یم قرار هیتوج مورد را توسعه جهت در یگذار هیسرما نهیزم یشهر عناصر از گرید یو برخ

 و دامنه تیمحدود ،یامحله یاقتصاد سطح بودن نیپائ ,توسعه در ازین مورد یفقدان فضا تیمحدود و مانع

 .است محله در یشهروندان عاد زین و یخصوص بخش عمل قدرت
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 کپارچهی یساز باززنده و حفاظت مدل توسعه

 یحناچ روزیپ ،نژاد یفدائ هیسم

 :چکیده

Developing an integrated model, establishing a balance between conservation 

and revitalization objectives in the historic environment, has always been a 

controversial issue in many countries; however, they sometimes have a type of 

symbiotic relationship with each other. In this regard, the main aim of this paper 

is to answer this question: Is it possible to provide an appropriate model for 

“integrated conservation and revitalization initiatives” in historic urban areas 

which contains criteria for integrated conservation and revitalization in historic 

context? To answer the main question, the paper in the first step examines the 

“integrated conservation model” and “integrated revitalization model”. The 

concepts of “significance” and “economic vitality” are as the fundamental 

criteria in these models. In the second step, the concept of “integrated 

conservation and revitalization” combines “significant” and “economic vitality” 

concepts together to explain different backgrounds. The “integrated 

conservation and revitalization model” introduces the criteria and indicators for 

integration “conservation and revitalization initiatives” and provides an 

analytical framework for assessing the level of integration of strategies and 

plans in historic urban areas. Consequently, policy makers, planners, designers 

and managers can introduce appropriate solutions based on the indicators and 

criteria of “integrated conservation and revitalization” to achieve a balance and 

integration in their approaches in conservation and revitalization plans. The 

validity of the proposed model could be examined in many different examples 

in similar or different contexts and scales. 

Keywords: Conservation, Revitalization, Integrated Model 
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 یگردشگر توسعه یداریپا در وساحل کوهستان عملکردی–ییفضا وندیپ راهبرد

 تالش کرگانرود زرودخانهیآبخ حوزه :یمورد نمونه

 یطالش یمصطف دکتر

 :چکیده

 زیآبخ حوضه کیاکولوژ و یطیمح یها تیظرف و هایتوانمند ییفضا لیتحل با است آن تالش پژوهش نیا در

 قرار یبررس مورد ساحل و کوهستان ییفضا وندیپ النیگ استان تالش ییایجغراف هیناح در کرکانرود

 فراوان یوکوهستان یساحل یعیطب یلهاینسپتا و هایژگیو از النیگ استان تالشدرشمال ییایجغراف هیناح.ردیگ

 استان یکردشگر مطالعات جینتا است، برخوردار فراغت اوقات وگذران حیتفر جهت مناسب یوهوا وآب

 کانون نیا از کردشگران و شود ینم یتلق یکردشگر کانون کی بعنوان هیناح نیا که دهد یم نشان همواره

 کهبابهره دهد یم نشان ریاخ یها پژوهش جینتا.  رندیک یم بهره عبور یبرا یکردشکر دوریکر کی بعنوان

)  زیآبخ حوضه نیا در ساحل و کوهستان ییفضا وندیپ سوات کمک به کیاستراتژ لیتحل یها روش از یریک

 طیخساراتمح کاهش یخصوص بخش رشد و قیرساختها،تشویز برتوسعه عالوه(یزمان و یمکان کوتاه فاصله به

 رابایز. اورد یم فراهم را ییایجغراف یانزوا از هیناح وخروج یکردشگر توسعهیبرا وبمطل طیمح جادیوا ستیز

 ییروستایکردشگر بالفعل و بالقوه یها کانون شهربه از تیجمع متعادل یفضا تحرکات و هیسرما تیهدا

 نیا یاترییتغ اندک با و بود میخواه ییایجغراف هیناح نیا در  یکردشگر یداریپا شاهد یعیطب ییها وپهنه

 کشور یجنوب سواحل در یحت و شمال یساحل نوار در ییایجغراف ینواح ریسا به میتعم قابل ییفضا یالگو

 .بود خواهد

 یگردشگر یداریپا ،ساحل ،کوهستان ،ییفضا وندیپ کلید واژه:
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  یفراغت یفضاها ودبهب یراهبردها

 ینیحس یعل

 :چکیده

Among the main features of urban regeneration is the creation of leisure spaces 

taking into account the role of culture and utilization of historical and cultural 

values as resources for creation of such spaces. These spaces in blight regions 

are considered as inherent goals and in the form of an extensive regeneration 

projects. This study codifies optimum strategies to improve role of leisure 

spaces taking theoretical approach for urban regeneration in blight texture of 

Gheytariyeh in Tehran. To this end, previous literature were reviewed and 

survey studies were used for data gathering. Results showed that failing to take 

into account several importance aspects will result in variety of damages. 

Different entities such as public sector, NGOs and citizen must play a role in 

decision making and planning for development of leisure facilities. 

Keywords: Leisure Spaces, Urban Regeneration, Tehran 
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 نیکارآفر شهر

 خاکباز پورنصر مانیپ-یعبادت ناصر -زارع یهاد

 :چکیده

 و یرسم یساختارها اصطالح در. دارند وجود که قرنهاست نیکارآفر یشهرها که شود انیب است ممکن

 به را شهر ها بحث نیا اما دارد تیواقع موضوع نیا کنند، یم تیاحم را یاقتصاد تیخالق که ییها یاستراتژ

 در نیبنابرا. کنند یم نگاه( آن خاص شکل گرفتن نظر در بدون)کنند یم ثروت جادیا که ییها نیماش عنوان

 توسعه و رشد دستگاه اتیادب. شوندیم غافل ثروت جادیا در ینیکارآفر یشهرها نقش تیاهم به دنیشیاند

. دارد ما یها دگاهید با یکم یها شباهت و کند ینم بیترک هیسرما ییایپو تیمز با را ثروت خلق ،یشهر

 مباحث تا یاسیس اتحاد و یشهر افتهی توسعه یها یاستراتژ با مرتبط شتریب یشهر رشد دستگاه مطالعات اما

 یها یژاسترات از یمحدود فیط نیچن هم و کند یم تیحما ها آن از که است یعدد نیب محاسبات

 را ینیکارآفر مباحث تیاهم ما دگاهید مجموع در.  میکنیم اشاره آنها به ریز در ما که زدند مثال را ینیکارآفر

 اتیادب در که آنچه یکل بطور.  هاست یاستراتژ یبند دوره با مرتبط که کند یم فیتوص را آن و برجسته

 یشهرها از فیتعر سه ما خاص طور به ت؟سیچ ینیکارآفر شهر.  است شده غفلت آن از یشهر رشد نیماش

 گرید قیطر از را یاقتصاد رقابت تیخالق یها یاستراتژ نیکارآفر شهر کی •:  میده یم هیارا نیکارآفر

 و رندیپذ انعطاف و یواقع ها یاستراتژ نیا •. دهد یم شیافزا و حفظ یاقتصاد یها طیمح و شهرها

 شکل در و شده یبند فرمول یواضح طور به یادیز ای کم طور به بلکه ستند،ین مشروط یها یاستراتژ

 و رندیپذ یم را ینیکارآفر مباحث نیکارآفر یشهرها موسسان •. شود یم دنبال فعال طور به نیکارآفر

 ار،یمع نیدوم و نیاول.  کنند یم عرضه نیکارآفر عنوان به و کرده فیتوص نیکارآفر کی عنوان به را شهرها

 یخوب عملکرد که یشهر هر. کند یم زیمتما نیکارآفر یشهرها از را یاقتصاد وبخ عملکرد با ییشهرها

 آن در که یطیشرا به ماًیمستق دوم اریمع. ندارد یخوب عملکرد ن،یکارآفر شهر هر و ستین نیکارآفر دارد

 صخا یاجتماع طیشرا آن در کندو یم عمل کیاستراتژ و کپارچهی صورت به که کنند ادعا توانندیم شهرها

 ستمیس از نیکارآفر شهر نیب زیتما یبرا سوم اریمع. دارد اشاره کند نیتأم ندهیآ در را شهر منافع است قادر

 ،یاقتصاد یها یاستراتژ مختلف انواع شهر یکها بلو و یشهر یها ستمیس. است نیکارآفر ریغ شهر

 یاستراتژ با یواضح طور به ینیکارآفر که رفتندیپذ یبرخ فقط. کنندیم دنبال را یفرهنگ -یاجتماع ،یاسیس

 سمبل که متفکر کی تریشومپ ریتأث تحت و منطبق دوم و اول اریمع مورد در ما دگاهید. دارد انطباق ینیکارآفر
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 باتیترک قیطر از مازاد سود کسب یبرا فرصت جادیا عنوان به را ینیکارآفر که یوکس معاصر یدار هیسرما

 رییتغ در ییها دهیا که مدرن پست یدار هیسرما در یو زیست هم رمتفک یهارو همراه به تیخالق ای دیجد

 یاستراتژ ینیکارآفر تیماه انیم در آنها. باشدیم داد، هیارا یشهر ییگرا ینیکارآفر به یشهر ییگرا تیریمد

 .کردند تالش مناطق و شهرها انیم رقابت ارتقاء منظور به محور

 ینوآور ،یا منطقه ینیکارآفر ،یمحل تیحاکمکلید واژه: 
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 توسعه یبرا یراه یخیتار بافت در تحمل تیظرف

Ali Hosseini 

 :چکیده

Urban tourism sustainable development is approach for sustaining and 

protection of historical texture. Equipment and rehabilitation these textures can 

achieve goals like protective and qualitative promotion concern about that and 

activate the tourism development at this textures. This issue cause the increase 

social- cultural identity of texture collection and as well it be a strategy for 

creation and reproduction public space and lost identity from historical texture 

of Tehran city. Our goal in this research is to assessment and improvement 

carrying capacity of these textures for creation tourism functions in urban space 

of Tehran, because these spaces are dynamic and organic that we can identify 

cultural-historical values and then it has utilized tourism revenue. Our method is 

descriptive-analytical and survey, for data gathering we use documentary. So 

that, three zones are studied from different aspects such as: economical, social, 

environmental and tourism. That these textures in last history was logical 

function and hierarchical, but today these texture has faced with many problem 

and lack. This texture in Tehran is three percent from the whole as 25 hector of 

Tehran city. This texture has become commercial and spoiling theses texture for 

renovation. The result shows that the number of tourists is more than actual 

capacity of Central Core City, and its tourism development seems temporary. In 

the end, some suggestions are presented for tourist carrying capacity. 

Keywords: Urban spaces, Urban protection, Tehran 
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 آن بر موثر عوامل و مطلوب مسکن

 زاد محمدفرخ، اخوت میمر

 :چکیده

 به انسان ازین کهیبطور است، بوده همراه او با همواره امروز تا گذشته از بشر یزندگ نیآغاز دادیرو بعنوان خانه

 یم که است برخوردار یتیاهم چنان از ما یبرا مکان نیا. باشد یم سرپناه به هیاول ازین از فراتر اریبس خانه

 یفرد یایدن مرکز " خود یرونیب نمود و درون یفضا در بتواند دیبا نیبنابرا. دینام فرد یایدن مرکز را آن توان

 یم فراهم را خانواده افراد نیب مناسب ارتباط امکان که یحال نیع در مطلوب مساکن. سازد برآورده را " بودن

 با مسکن یهماهنگ لذا. کنند یم یریشگیپ آن امثال و یروان ،یصوت ،یبصر یها مزاحمت بروز از آورند

 نظر در با دیبا یطراح نکهیا به توجه با یطرف از.    است مسکن تیمطلوب الزم طیشرا از زین یرامونیپ طیمح

 ساختار کی بعنوان فرهنگ به توجه خصوص، نیا در رسد ثمر به طیمح با انسان تعامل یچگونگ گرفتن

 یضرور کامالً آن، انجام یچگونگ و رفتار انسان، تفکر رینظ موضوعات از یاریبس یبرا یژگیو کی و ینظر

 لحاظ با و فرهنگ مقوله به توجه با مسکن یطراح یالگوها نییتب هدف با حاضر مقاله.     رسد یم نظر به

 مسکن نقش مقاله، نیا در. است آمده در نگارش به... و انسان یازهاین ،یانسان اسیمق چون یمیمفاه کردن

 آن یایگو ها یبررس جینتا. ردگی یم قرار یبررس مورد انسان یازهاین یجسم و یروح بعد دو هر نیتأم در

 عنوان به خانه بودن سرپناه جنبه بر عالوه مسکن یمعمار یطراح یالگوها و یشهرساز مقوله در که است

 با متناسب که یزندگ یبرا بخش امشآر و مطلوب یطیمح جادیا که خانه یواال جنبه آن، یاصل نقش

 .ردیقرارگ توجه مورد شیپ از شیب ستیبا یم زین است آن نیساکن فرهنگ

 معنا ،فرهنگ ،کالبد ،مسکنکلید واژه: 
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 کتاب ها
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 یتیریمد یراهکارهاو  یشهر یپروژه ها

 شهر تهران یباسازیسازمان ز یشهر یو هنرها یمعاونت فرهنگ

 و ربط یذ یرسم ریغ و یرسم اجزاء و عناصر تمام از متشکل گسترده سازمان کی از یشهر تیریمد نظام

 همه توسعه و کنترل تیهدا اداره، هدف با شهر اتیح یکالبد و یاقتصاد ،یاجتماع مختلف ابعاد در موثر

 با که است یاجتماع و یانسان دهیچیپ اریبس و باز نظام نوع از نظام نیا و شود یم لیتشک شهر داریپا و جانبه

 حوزه در یمحل نهاد تنها عنوان به ها یشهردار لذا. است مواجـه متعـدد و متنـوع ـاریبس روابط و عنـاصـر

 ـفیوظا ـدیبا ـریز وعـاتموضـ خصـوص در و دارند عهده بر یرگذاریتاث نقش یتیحاکم فیوظا انجام

 در هـم یشهـر یهـا پـروژه چـارچـوب ـنیا در. نـدینمـا ارائـه شهـر ـمیحـر و مـحـدوده در را یمشخصـ

 قابل... و  یشهر اقتصاد ،یشهر ستیز طیمح ،یشهر یها رساختیز و خدمـات و یشـهـر یهـا حـوزه

 توان یم هم را یشهر یها پروژه در اثرگذار یها صشاخ ندیفرا نیا در اما. باشند یم اجرا و یبررس ف،یتعر

 مدت ،یمال منابع حجم اجرا، خدمات، ای و کاال تیماه رینظ ییارهایمع و ها شاخص یها یژگیو قالب در

 در ها یشهردار فیوظا حوزه یبررس ندیفرآ نیا در  کرد یبند طبقه یبردار بهره زمان مدت و اجرا زمان

 و یفرهنگ و یاجتماع ک،یتراف و نقل و حمل ،یشهر خدمات قالب در عمل کمال مقررات و نیقوان چارچوب

 پروژه، یسودآور و هیسرما بازگشت امکان ، ییدرآمدزا امکان ،ییایجغراف گستره قالب در یشهر عمران

 . باشد یم نییتب و یبررس قابل یشهر یها پروژه یاجتماع یها پروژه یاجتماع و یاقتصاد تیماه
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  اده راهیپ

 شهر تهران یباسازیزمان زسا

 موسسه چشم انداز توسعه عصرمشاور: 

از حمـل و نقـل است که  یـن مبـداء و مقصد بـوده و گونـه ایب یین نـوع جـا به جـایسـاده تـر یـاده رویپ

د یر است. شـایامکان پذ یخارجـ یلـه ایا وسیـچـگـونه ابـزار یه هـر وابستـه بیبه صـورت مستقـل و غ

د یو تول یفـراوان فن آور یشـرفت هایرغم پیباشد که عل یانسانـ یت هایاده جـز معدود فعالیحرکت پ

ر حفظ کرده است. ییه خود را بدون تغیش بشر، شکل اولیدایو حمل و نقل از بدو پ یگوناگون ارتباط یابزارها

کند و به عنوان یز میگر متمایکدیدارند که آن ها را از  ییهایژگیبه لحاظ کارکرد و یشهر یهااهن ریا

ـاده راه یـت پیو جذاب یـیبایدارند. ز یت شهریفیمنظر و ک یباسازیدر ز ینقش موثر یط شهریاز مح یبخش

ش یدر آن را افزا محسـوب شـده و حضـور شهروندان یـط شهـریمح یفـیک یـد از ارزش هایترد یها ب

 یفضاها یباسـازیدر ز یینقش بسزا یشناخت ییبایاده راه ها از نظر زیو ساخت پ یدهد، توجه به طراح یم

 خواهد داشت. یشهر
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 یطیمح یطراح از جرائم توسط یریشگیپ

 یگدلیب، الهه منشرانیم اینس

ـت یـد. بدون ثبـات و امنیآ یبه شمار م یجوامـع امـروز یـدارین عوامـل پاـیتر یاز اصلـ یکـیـت یامن

خـود را به  یمثبـت جـا یافت. بدون آن دستـاوردهایامکـان رشد و تکامل را نخواهد  یچ جامعـه ایه

 د .یآ ید میپد یفراوان یاجتماع یها یها و ناهنجار یدهنـد و ناگـوار یم یمنفـ یامـدهایپ

ت بدون در یانسـان دارد. البته وجود امن یستیز یفضا یا ناامنیت یجاد امنیدر ا ینقش مهم یشهر یطراح

س، نحوه یپل یرویت مجموعـه، نیریر مدی، تاثی، اقتصـادیـل مشخصـات اجتمـاعیاز قب ینظر گرفتن عوامل

ش، یساجاد آیدر ا یتواند کمک موثر یمناسب م یشهر یطراح یست ولیر نیره امکان پذیت و غیمالک

 باشـد. یستـیز یآرامش و عدم بروز جرائـم در مجموعه ها
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 رنگ یشنهادات بصریپ

 شهر تهران یباسازیسازمان ز

 ریرکبیام یدانشگاه صنعت مریپژوهشکده رنگ و پلمشاور: 

مر و یل(، بتـن، پلیفوالد)است یها از جنس ییها سازه یبرا یشنهادیپ یهـا در فصل نخست کتاب، پوشش

ـل ابعـاد یرنگ در شهر تهران به دل یشهـر تهران ارائه شده است. طراح یطـیط محیچوب با توجـه به شرا

مصاحبـه با  یج و دستاوردهایگر کتاب، نتاید یدارد که در بخش یمختلف یها از به تخصصیگوناگـون آن، ن

ان شده است. در یب یرنگ در منظر شهـر یمختلـف درخصوص طراح یها ـب نظـران حـوزهـد و صـاحیاسات

 یهـا ستـمیتهـران براسـاس س یزات شهـریمبلمان و تجه یبرا یشنهادیپ ی، پالت رنگییفصل انتها

RAL ،RGB-RAL  وCIELAB .ارائه شده است 
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 شهر تهران یباسازیزنه یشیپ

 یمحمدحسن حامد

ه مقدمات پژوهش و یرفته است. تهیصورت پذ یباسازیز یاز مبانـ یباچـه نظریه دیته یمطالعـات فـوق برا

 ر انجام شده است:یز یکردهایات آن، با رویارائه فصـل ها و جزئ

و  یخـی، تاریاجتمـاع یها یژگـیشهر تهران به همراه و یخیمختلف تار یدوران ها یدسته بند -

 ف دوران ها.یتعر و ی، هنریفرهنگـ

در  یباسازیو ز یک از دوران ها و روند تعامل شهرسازیدر هـر  یشهرسـاز یها یژگیو یبررس -

 ک از دوران ها.یهر 

ابان یمعابر و خ یباسـازی؛ زیتهران بر اسـاس فصـل ها یباسازینه زیشیصد سال پ ین مجموعه به بررسیا

 پرداختـه است. یغات تجـاری، تبلی، هنـر شهـریرسـانک، اطالع یها، تفرجگاه ها، عبـور و مرور و تراف
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ابان یخ یاده راه سازین )ع( و پیامام حس دانیم یپروژه بهساز یو فرهنگ یوست اجتماعیپ

 شهداء

 یمحمد فاضل

 برآورد و یابیارز یبرا تالش «یاجتماع راتیتاث یابیارز اصول و راهبردها یسازمان نیب تهیکم» فیتعر به بنا

 یاجرا و هابرنامه جمله از) خاص یهااستیس و اقدامات از است ممکن که یایاجتماع راتیتاث کردن

 یهاپروژه به ادیز یهانیزم دادن اختصاص جمله از) مشخص یدولت یهابرنامه یاجرا و( دیجد یهااستیس

 یاجتماع راتیتأث یابیارز. شودیم هخواند یاجتماع راتیتاث یابیارز... شوند یناش( یعیطب منابع استحصال

. دارد عمر دهه کی از کمتر رانیا در آن یجد توسعه و بسط و داشته قدمت جهان در دهه چهار تا سه بیقر

 توسط و گذشته سال چند در رانیا در یاجتمـاعـ ریتأث یابیارز دانش توسعه یبرا هاتیفعال نیترمهم

 را ریاخ یهاسال در تهران یشهردار زیبرانگبحث و مهم یهاپروژه زا یکی. است شده انجام تهران یشهردار

 یهابحث که دانست «شهداء ابانیخ یساز راهادهیپ و( ع) نیحس امام دانیم یبهساز پروژه» دیبا شک بدون

 بر مذکور پروژه یاجتماع راتیتاث یبررس صدد در مذکور طرح. است ختهیبرانگ جامعه سطح در را یفراوان

 بر آن جینتا و طرح نیا بازندگان و برندگان کردن مشخص و یتهران شهروندان عموم زین و پهنه نیساکن

 .است یشهر جامعه
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  شهر تهران در دوره معاصر یمجسمه ها یلیتحلخچه یتار

 شهر تهران یباسازیسازمان ز

 ینشگاهداجهاد  یهشکده فرهنگ، هنر و معمارپژومشاور: 

 و فیتوص)یبررسـ -7: از اسـت عبارت یبررس نیا در توجـه مـورد نکـات خچـهیتار ـنیا ـنیتدو در

 ارائه و تهران یشهر یها مجسمـه و یحجمـ آثار به یشناختـ ییبایز یکردهایرو یخـیتار ریس( ـلیتحل

 داده رخ تحوالت یخـیتار( لیتحل و فیتوص)یررسـب -4 مـورد نیا در یـیها یشناس سنخ ای یشناسـ سنـخ

 ها، نامه نیآئ یچگونگ و یشهر یها مجسمه و یحجمـ آثـار به یشهـر استگـذارانیس یـکـردهـایرو در

 ای یشناسـسنخ ارائـه و و یشهر یها یگذار استیس در موضوع نیا به مربوط ـنیقوان و ها دستورالمعل

 یفرهنگـ و یاسیس یها یدگرگونـ و تحوالت ریتاث یخیتار یبررس -4 مورد ـنیا در یـیهـا یشناسـ سنخ

 مطالعه قالـب در هایبررس. تهران یشهـر یفضـا در ها مجسمـه و یحجمـ آثـار کاربـرد و نگـاه نوع بر

یم انجام عرصه نیا نظرانصاحب و برجسته سازانمجسمه با یلیتفص یهامصاحبه زین و یاکتابخانه اسناد

 کردن مکتوب و یمستندساز در توانـد یمـ تنهـا نه شـود، یمـ یگـردآور قیطر نیا از که یطالعاتا. شود

 از یپارها رفع و کشورـ یساز مجسمه یعموم طور به و ـ تهران شهر یها مجسمه تحوالت خچهیتار

 در تواند یم بلکه شود واقع سودمند اریبس معاصر دوره یشهر یحجم آثار خچهیتار در مبهم نقاط و ابهامات

 خاص و مشخص طور به و)  رانیا یشهر یها مجسمه یرخدادها و تحوالت خچهیتار ریس نییتب و لیتحل

 .کند فایا  کننده نییتع  و راهگشا ینقش( تهران
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 نام شهرها و استان ها تهران یابان هاینام خخچه یتار

 یفاطمه انصار

که نام آنها مشابه نام  یـیابان های،خ یق مطالعات اسنادیآن دارند تا از طربر  یق سعین تحقین در ایمحقق

 یآنها در دوره ها یل نامگذاریخچـه آنها را )دلیو تار ییاسـت را شنـاسـا یگریاکشور دیشهر، مکان 

 یخـیدوران مختلـف تار ینـد. تهـران طینما یمختلـف بررسـ یو...( در دوره ها ی، اجتماعیاسیمختلف س

مرتبط با  یت و ضرورت های( و به تبع رشد جمعیلیا تفصی)جامع و  یتوسعـه شهـر یبه دنبـال طـرح هـا

را  یبـیـر شکل پر فراز و نشییـت، روند تغیریو بحـران مد یآشفتگـ یده و گاه در پیآن،گاه به صورت سنج

ابان ها و یخ یـه نه تمامالبت« تهـران یابان هایخ»پشـت سـر گذاشتـه اسـت. پژوهـش حاضـر با نـام 

 یکه به نام شهرها ییابان ها، بزرگراه ها، بلوارهایاز آنها که به نام خ یتهران، بلکه بخش عمده ا یگذرها

معابر در دسترس بوده،  یمیقد یخچه اسامیشده تا آنجا که تار یرد و سعیگ یران هستند را در بر میگر اید

گر بر اساس ید یقین پژوهش همچون هرپژوهش تحقید اد آنها  آورده شویه گذشته و جدیوجه تسم

 ست.ین اثر مطرح نیا یدر نبود نقصان برا ییشده و ادعا یاطالعات بدست آمده از مطالعات  گذشته جمع آور
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 یخچه مبلمان شهریتار

 موسسه چشم انداز توسعه عصر

را در شهـر و  یزندگـ یـیت و کارایفیاست که ک یالتیو تسهزات یاز تجه ی، مجموعه ایمبلمان شهر

ن، آنچه که یشیپ یـن مجمـوعـه و سابقـۀ تالش هایـر تحـول ایس یبخشـد. در بررس یـابان ارتقـاء میخ

خ یآن است. تار  ین عناصر با شهر و فضاهایر ایک ناپذیو تفک یخیقابل ذکر است، ارتباط تنگاتنگ تار

دان، پارک و در کل خود شهر، یابان، کوچه، میخته است. خیابان آمیخ شهر و خیبا تار یتحول مبلمان شهر

بر مجموعۀ عناصر و  یم و مشخص هر شهریرات مستقین انواع مبلمان هستند. تأثینخست یخاستگاه ها

گذارد و  یاثر م یشهـر یفضاها یدان، دو عنصر اصلیابان و میست. شهر بر خیده نیپوش یش بر کسیفضاها

 .یزات شهریگر تجهیز بر مبلمان و دیآنها ن
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 یغات فرهنگیتبل

 تا عمل یاز تئور

 ید حائریوح، یمحمدرضا رستم

 شهر تهران یباسازیسازمان ز

نـد یفرآ یغـات فرهنـگیگذار باشـد.تبلـریشود تا بر مخاطب تاثیم یارتباطات است که سع یغات نوعیتبل

در جهت  یـابیاز اصول بازار یریگـله بهرهیها در ابـعـاد گـستـرده بوسـر قراردادن رفـتـار انـسـانیتحت تاث

غات پرداخته و مفهوم یتبل یاسـت. کتـاب ابتـدا به مبان یاقتصـاد یمنفعـت طلبـ یبه جـا یبهـره اجتمـاع

و  یغـات فرهنگـیتبل یاجرا ینـدهایو فرآ یـت آن را بررسـید، کارکردها و محدود، ابعایغات فرهنگیتبل

آن ارائه  یش اثربخشیجهت افزا ییو رهنمودها یغات فرهنگیتبل یـزان اثربخشـیم یـابیارز یهاـوهیش

ان فراو  یهاـف شـده اسـت که با مثالیتال یـد حائـریو وح ینمـوده است. کتـاب توسـط محمدرضـا رستم

 ور طبع آراسته شده است.یصفحه بز 225در هفـت فصل و  یغـات فرهنـگیتبل یهاـنیو واضح  از کمپ
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 (یتخصص ینشست ها ی)مقاالت و آرا یطیغات  محیتبل

 شهر تهران یباسازیو توسعه سازمان ز یزیمعاونت برنامه ر

 یکه در آن زندگ یطیقرار دارند. جهان امروز و مح یطیو مح یرسانه ا غاتیاکثر مردم هر روز در معرض تبل

به مخاطبان  یغاتیتبل یام هایپ یمتوال ی ارائه یبرا ی، به مکـانیو اقتصـاد یل اجتمـاعیم، به دالیکن یم

ن، ید ناظرید یای، عدم تناسب در زوایع بصریبد یر شکل هاینظ یان، عواملین میل شده است. در ایتبد

ن ینو یها یر قرار داده است. فناوریما را تحت تأث یغات، منظر شهریدر تبل یتیهو ینشانه ها و ب یشتگسرگ

 یغاتیتبل یو آزمون و خطا یش محصوالت، موجب تجربه اندوزیها و افزا یه گذاریو به تبع آن، توسعه سرما

د دانست، ادراک فضا و منظر یبا د آورده است. امایپد ینگار و مفهوم یشناس ییبایرا در ز یراتییشده و تغ

ر گرفتار شده، با مشاهده ین عصر که در ازدحام تصاویط است. مخاطب ای، حاصل تعامل انسان با محیشهر

 یپردازد و بر اساس اطالعات و داده ها یفضا م یده و سازمان یابی، ارزیابیش، به جهت یرامون خویپ

و  یـع اجتمـاعیوقا یـیـایبخشد. امروزه، پو یا نظـم من داده هـیـش در مقابـل ای، به رفتار خویطیمح

ل یا، تخیپو یر، به نحویکند، چراکه زبان تصو یر ملـزم مینو، مـا را به استفـاده از تصـو یچشـم اندازهـا

 یآورد. در حال حاضر برا یمثبت به حرکت درم یاجتماع یزد و آن را به سمت هدف هایانگ یرا برم یبصر

به  هنرمند  یاصل ی فهیل شود، سه وظیدن به شهر تبدیمؤثر در شکل بخش یر به عاملیکه زبان تصو آن

 ی، توجه به تجربه هایغات شهریتبل یده ن سازمانیقوان یریو به کارگ یریادگیخالق محول شده است: 

 یزادسازن اثر و مخاطبان اثر، و آیمناسب ب یریجاد ارتباط تصویبا هدف ا یع بصریوقا ییبازنما یمعاصر برا

 یبصر ییبایها در سطوح مختلف. ز آن یده ط و سازمانیمح یها یژگیبر و یل خالق مبتنیتخ یره هایذخ

 ین سازمان با همکارین راستا، ایر خواهد بود. در ایپذ مدبرانه، منسجم و تابع اصول امکان یشهر تنها با طراح

 یتخصص یمجموعه نشست ها یگزار، اقدام به بریجهاد دانشگاه یفرهنگ، هنر و معمار  پژوهشکده

 یابیرا مورد ارز یطیغات محیشناسانه و نقادانه، ابعاد مختلف تبل بیآس یکردینمود تا با رو یطیغات محیتبل

ر یمذکور، تأث یآن ارائه کنـد. در نشست ها یده ل به سامانیرا جهـت ن یمناسبـ یکارهـا قرار دهد و راه

 یهـا یور قرار گرفـت و به نقـش فنـا یمورد بررسـ یبصر یامیو س یدر فرهنگ شهر یطیغات محیتبل

پرداخته شد که ماحصل  یغات شهریتبل یدر توانمند یغاتیتبل یگـاه شرکت های، و جایـن در اثـربخشـینو

 و ارائه شده است. ین کتاب گردآوریآن در ا
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 عصر)عج(یابان ولیخ یو جهان ین پرونده ثبت ملیتدو

 هرانشهر ت یباسازیسازمان ز

 دانشگاه تهران یمعاونت پژوهش و فناورمشاور: 

که موجب تعلق خاطر  یرد، خاطراتیگین شکل میاست که در آن خاطرات ساکن یشهر به مثابه ظرف

ن محور یاها است. ان فضین ایتراز شاخص یکیعصر یابان ولیگردد. خیم یشهر یشهروندان به فضا

 یـانه و اصلیابان شهر منطقه خاورمین خیتریواقع در قلب شهر تهران، طوالن یو فرهنگ یعی، طبیخیتار

عصر نه یابان ولیباشد. خ یآهن( مدان راهیآن )م یرانات( به بخش جنوبین راه اتصال بخش شمال شهر)شمیتر

البرز و قله  یه یکوهپـا یبایاست. منظر ز یتماعتعامالت اج یبرقرار یعبور، بلکه فضا یبرا یتنها محل

ن یا یـت را براین قابلیا یاده؛ همگیآب و معبر پ یابان، جویخ یـدور حاصل از درختان دو سویتوچـال، کر

با ارزش، و با  یشهر ین فضایدر جهت ثبت ا یباسازین رو سازمان زیند. از اینمایدو چندان م یشهر یفضا

ابـان یخ یثبت جهـان یو در گـام بعـد یموجود در آن مبادرت به ثبت مل یهاهدف حفظ محور و ارزش 

 عصـر)عج( نمـوده است.یول
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 یشهر یاطالع رسان  یتابلوها  عیو تجمب یترک

 کاوات یمهندس یمشاور:  شرکت راهکارها

 نیب شتریب ارتباط جادیا به افزون روز ازین که دهیگرد باعث شهر در ها یکاربر تمرکز و ینیشهرنش گسترش

 شهر، در یمنیا ملزومات و ها تقاطع یدگیچیپ و تراکم و سواره معابر عیوس سطح رو نیا از. دیآ وجود به مردم

 . شود افزوده یشهر یتابلوها تعداد بر که شده موجب

 گرید طرف از و شهر ییخوانا بر آن میمستق راتیتأث و یشهر یفضاها در یرسان اطالع تیاهم به تیعنا با

 به باتوجه نیهمچن و یشهر یها محـل در تـردد منظور به شهرونـدان ازین مورد اطالعات یباال حجم

 و هرج القاء جهینت در و یشهـر منظر و روها ـادهیپ هـا، ابـانیخ جداره در یشهر یتابلوها ادیز تعداد نصب

 به ازین شهروندان، در شیآسا و آرامش جادیا در یمنف یرگذاریثتأ و نندگانیب در یبصر اغتشاش و مرج

 . گـردد یم احسـاس یا مالحظه قابل طور به ها آن بیترک و عیتجم و یساماندهـ ،یبررس
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 یشهر یجداره ها

 رانیان ایدانشجو یمرکز افکارسنجمشاور: 

ز ابعاد گوناگون یخت، همواره خواست و آرمان انسان ها بوده است و امروزه نانسان سا یط هایدر مح ییبایز

، متخصصـان، صاحبنظـران و شهـرونـدان را به خود معطوف داشته است. شهرها نه یران شهـریآن توجه مد

 کنند. شبکـه معابر یم یاست که در آن زندگـ یعبور و مرور بلکه محل تعامل شهروندان یبرا ییابان هایخ

مختلف  ین اجزایوند و ارتباط بیجاد پین نقش را در ایتر یبه عنـوان ستـون فقرات شهر اساس یو فرع یاصل

ارتباط، محافظت و  یضمن برقرار یشهر یمایاز س یبعنـوان جزئـ یشهـر یند، جداره هـاینما یفا میا

ن پروژه یباشند. در ا یم یرشه یفضا یدر جهـت منـاسب و آرام ساز یمکان استقـرار خـود ، ابـزار یمعرف

 باشد. ی( شهـر تهـران میعی، طبیخی، تاریبا ارزش )فرهنگ ین و محورهایادید بر میتاک
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  یشهر یفضا  در یجمع یخاطره ها

 یگدلیالهه ب، رانمنشیم اینس

هستـند  یـالت منسجمیو تشک یازمانـدهـس یستـم( دارایک نظام )سیبعنـوان  یشهـر یجمعـ یفضاهـا

ـب یو ترک یجستجـو و کاوش در انبـاشتگـ یبرا یشهـر منبع و مرجعـ ییکه در سلسـلـه مراتب فضـا

ق نظم یباشند که از طر یم یعطف یا فضاهایـن مکان ها بصـورت گره و ینـد. ایآ یبه حسـاب م یشهـر

روابط  یا تمرکز مکانیکرده و  ینقش باز یو محل یاس شهریساکنان در مق یدن به روابط جمعیبخش

 یده مید یاقتصاد یت هایمتفاوت و عمدتا با تمرکز فعال یاس هایگوناگون در مق یت هایو فعال یاجتماع

در  ،یخدمات یفضاها یریشهر تهران عمدتا با توجه به ساختار موجود و شکل گ یجمع یشوند. فضاها

ستند و جز پارک یف شده نین فضاها تعریقرار گرفته اند. ا یا شهریو  یه ای، ناحیمحل یان هایمجاورت شر

جـاد مـراکـز یوجـود نـدارد. ضـرورت ا یگرید یجمع یشتر مناطق فضایمختلف ، در ب یاس هایها در مق

ع امور ی، توزیـه ایو ناح یمحل یشتر به شوراهایـارات بیاخت یو واگـذار یو منطقـه ا یه ای، ناحیمحلـ

کمـک  یمـرکـز یسطوح و فضـاهـا یرین تر، نه تنها به شکل گییسطوح پا یبه بخش ها یو دولت یادار

 یشتر در سطوح مناطق خواهد شد. در طراحیب یو اجتماع یجمعـ یـت هاینـه ساز فعالیخواهدکرد، بلکـه زم

ش یاز پ شیو مناطق ب ینواح مراکز محالت، یضرورت ساماندهخدمات،  یو نظام سطح بند یشهر یها

 باشد.  یازمند توجه خاص میمحرز بوده و ن
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 مقدمخانه 

 یفرهنگ یدفتر پژوهش هامشاور: 

ـن موزه ین و با ارزشتریتوان از گرانبهاتر یمنحصربه فرد آن را م یخیو تار یمجموعۀ خانۀ مقدم و آثار هنر

از خانـه باغ بزرگ  یمتر که بخش 4455در حدود  یمسـاحتـ با ین خانـۀ قاجـاریران تصور کرد. ایا یهـا

شامل  یو هنـر یخـیآن عصـر همـراه با آثار تار یاست ارزشمند از معمـار ینه ایبوده است، گنج یقاجار

سال تالش و همـت مرحـوم محسـن مقـدم، که از  25 یشه، پارچه، چپق، تابلو، نشان و... که طـیسفـال، ش

ابان امام ین خانه در شمال خیشده است. ا یدانشگاه تهران بوده، گردآور یبایز یشکده هنرهاانگذاران دانیبن

واقع شده و متعلق به احتسـاب الملـک بـوده  یخ هادیعصر و شیول یابان هاین خی)ره( )سپه سابق( ب ینیخم

ه را به رسد. محسن مقدم و همسرش سلما، خانـ یبه پسـرش محسـن مقدم م یکه پس از درگذشـت و

ـان وقف کـرده و به دانشگـاه تهـران یمحققان و دانشجو یبهره مند یکننـد و آن را برا یـل میموزه تبد

خ ساخت خانه یمقدم، محسن مقدم، وقفنامۀ موزه مقدم، تار یکنند. در کتاب حاضر به خاندان پدر یواگـذار م

 ۀ مقدم پرداخته شده است.موز ینۀ آثار هنریعمارت و گنج یآن، معرف یریت قرارگیو موقع
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 دانشجو، شهر و توسعه

 پور یرنج یعل

شه به دنبال به یخالق هم یروین نیت است که ایاز آن جهت حائز اهم یان در توسعه شهرینقش دانشجو

پشتوانه تواند به عنوان  یکه دارد، م یت زاست و با نگاه نقادانه اینه و خالقیکم هز یراهکارها یریکارگ

 ییه دانشجویاست. نشر یفعال و پر انرژ ییرویموفق عمل کند. به خصوص که ن ییاجرا یدر کارها یفکر

 یان به فضایاز نگاه دانشجو یگو ها نکاتوادداشت ها، مقاالت، گفتیاز  یدانشجو، شهر و توسعه مجموعه ا

 یان میب یت شهریریان را از مدیدانشجودگاه و انتظار ینقادانه به شهر، د یه با نگاهین نشریاست. ا یشهر

 کند. 

ان در اداره امور شهر و یشتر دانشجوید آن است که خواهان مشارکت بیه دیه زاوین نشرینکته اتکا و قوت ا

نه ین هزیتواند با کمتر یده دارد دانشجو میکه عق یهاست به گونه ا یریم گین دخالت در تصمیهمچن

 یژگیگر ویو شهروندان برساند اگر در ساختن شهر مشارکت داشته باشد. از دشهر  یده را به فضاین فایشتریب

 ان در آن نقش دارند.یدر شهر است که دانشجو یه اخبار تحوالتین نشریا ییها
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 یشهر یباسازیدانشنامه جامع ز

 قات معاصریمرکز تحقمشاور: 

، و در یشهر یباسازیمرتبط  با دانش ز  ینه  واژه هایرک در زممشت یات تخصصیبه ادب یابیدست یدر راستا

 ی؛ و نبودن مجموعه ایباسازیفعال در حوزه ز یان متخصصان رشته هایم یجهت درک بهتر و تفاهم علم

ه ین سازمان اقدام به تهیبپردازد، ا یباسازیم مرتبط زیح جامع مفاهین و توضییمدون و مشخص که به تب

 نموده است. یشهر یباسازیدانشنامه جامع ز
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 رستان البرزیدب

 یفرهنگ یدفتر پژوهش هامشاور: 

الدى( در دورۀ یم 74زدهم قمرى ) یانۀ سدۀ سیران به میدر ا یرسم یـس مدارس خارجینۀ تأسیشیپ

ران معطوف یتوجه خود را به ا ن شاهیز از دورۀ ناصرالدیان نییکایمحمدشاه قاجار باز مىگردد. از آنجا که آمر

ن ین آن ها کالج البـرز اسـت. ایران احداث کردند که مهمتریاست هاى خود در ایکردند، مدارسى را بنا به س

ت هاى یـارى از شخصیران بـود و بسین مدرسـه در این دهه مهمتـرین نظـر که براى چندیمدرسـه از ا

ـت دارد و امـروزه مىکوشد تا نقـش علمـى یخوانده اند اهم ران معاصـر در آن درسیـاسـى در ایعلمى و س

ن یف و در آن به این مدرسه تألیز با هدف معرفى ایرستـان البرز نیابـد. کتـاب دبیگذشتـۀ خـود را دوبـاره باز

ه، سابقه یـس شده خارجـى در دورۀ قاجـاریشگفتـارى دربارۀ سابقـۀ مدارس تاسیموارد پرداخته شده است: پ

ر یخچه محوطـه مدرسـه البـرز و سیدر تهران و نقش دکتر جردن در آن، تار ییکاین مدرسه آمریلاو

مدرسه البرز رولستون  یف ساختمان اصلیمدرسه، توص یو معمار روس ییکایتحـوالت آن، سفار ش دهنده آمر

 ها و عناصر وابسته به مدرسه. ینات، ورودی، نما، سازه، تزئییهال، نظام فضا
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 روانیان انوشرستیدب

 یفرهنگ یدفتر پژوهش هامشاور: 

حافـظ و  یابان های، حد فاصل خیابان انقالب اسالمیروان دادگر در منطقـۀ شـش تهـران، خیرستان انوشیدب

فته البرز قرار گر یرستان مجموعۀ آموزشین دبیا ید واقع شده است. در ضلع شرقیعصـر، در کوچۀ سعیول

و در جبهـۀ جنـوب  یابان انقالب اسالمیخ یز در آن سویاست و مجموعۀ تئاتر شهر در پارک دانشجو ن

ـور ماه یـروان دادگر، توسط مهنـدس مارکـف، در شهریرستـان انوشین بنا قرار دارد. ساخـت دبیا یغربـ

ن بنا پس یافت. ایش یشامدرسه گ یشمس7474ـورماه یبـۀ آن در شهریآغاز شـد و مطابـق کت یشمس 7474

ساختـه شد.  ی، مانند ساختمـان شهربانـیهنر هخامنش یاز طرح ها یریرپذیروزبهرام و با تأثیرستان فیاز دب

 یـه بـرایشود. اقدامات اول یران شمـرده میدر ا یآموزش ین بناهایاز مهمتر یکـین بنا به صـورت یا

آن؛  یبنا یرستـان و نقشـه هایدب ی؛ معمـاریشمس 7454رستان در نقشـه سال یـت دبیساخـت بنـا؛ موقع

ـاط ی، کالس ها و سالـن اجتماعـات و حیورود یفضاها یبنا؛ معرف ییو انتظام فضا یاصول طراح

 در بنا مطالب مطرح شده در کتاب هستند. ینات، سازۀ بنا، مصالح و عناصر ساختاریرستـان؛ تزئیدب
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 یریتصو یبر شناخت نمادها یدرآمد

 یاد خداپرستبهز

ن یگذرنـد. ا یا از آن میکننـد و  یم یهستند که در آن شهر زندگـ یکسان یراهنما یشهر ینشانه ها

 یش میت شهر را به نمایهستند که هو ین عناصریاز مهمتر یو شهرساز یمعمار یوه هاینمادهـا بعد از ش

 یآن دانش مربوط به آن و آگاه یاست که در پ یدر شهر، از مواردح نشانه ها یصح ییگذارند. کاربرد و جانما

 د. ینما یک از نشانه ها را طلب میهر  یاز معان

و استفاده نادرست از آن ها،  ی، مشکالت موجود و ناهماهنگ«نماد»و « نشانه»نه ین کتاب در زمیا یدر ابتدا

ر آورده شده یح مختصر و تصوینمادها با توضاز مجموعه  یح داده شده است و در ادامه، فرهنگنامه ایتوض

 است.
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 یشهر یرقابل استفاده در فضایغ یدستورالعمل نشانه ها

 یبهزاد خداپرست

از  یشمنـدان امـروزیاز اند یـاریر دارند و بسیانکارناپذ یروزمره انسان کاربرد ینشانه ها و نمادها در زندگ

 یراهنمـا یشهـر یکنند. مثال نشـانـه هـا یبشـر استفـاده م یر وجـوه زندگـیسادرک  یبرا ینمـادشناسـ

 یک منطقه و گستردگی یگذرند و بزرگ یا از آن شهر میکنند  یم یهستنـد که در آن شهـر زندگـ یکسـان

 یده باشد. شهرداریچیدر آن شهر دشوار و پ یشود که استفاده از نشانه ها و عناصر شهر یآن موجب م

باشنـد.  امـا با  یاسالمـ -یرانیتهران هماهنـگ و ا یشهر یداشتـه است که نشانه ها یتهران همـواره سع

 ین رو نمادهایابند. از ایگـانه در سطح شهـر نمود یناآشنـا و ب یـیافتد که نشانه هـا یـن همـه اتفـاق میا

د عالوه بر درنظـر داشتن یبا یاد شهـرک نمـی یانتخاب شوند. هنگام طراحـ ید با دقت و موشکافیبا یشهر

رسـد  ین رو به نظر مینمـود. از ا یادیکند توجـه ز یک نماد به مردم منتقل میکه  یبه نکات یط شهریمح

ـش یمختلـف را به نما یمعروف فرقه ها و گروه ها یک دستورالعمل که در حد ممکن نمادهایکه ارائه 

م برآن گرفـت که ین مهم تصمیبه ا یشهر تهران با آگاه یباسازیاست. سازمان ز یـاتیح یبگـذارد امـر

ن پژوهش را در یبپردازد و حاصـل ا یشهر ینشانه ها یـق به بررسـیـق و عمیک پژوهـش دقی یط

 رد.یبه کار گ یشهر ینشانه ها یسامانده یراستـا
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 یشهر  ینماها یات  ساماندهیدر عمل ییاجرا یدستورالعمل ها

 ن نقشیپارمشاور ن یمشاور: مهندس

همگن و از  ین نماها از جهتید، ایآ یبدست م یعموم یمشرف به فضا یاز مجموعـه نماها یشهـر ینمـا

 یاجـزا یبدنه  یمشترک رو یتواننـد همگـن باشنـد چون با استفـاده از زبان یناهمگن هستند و م یجهت

ان یخود را ب یازهاین زبان، مقاصـد ونین فضاها به کمک ایز آنجـا که هرکدام از اشونـد و اما ا یشهر اجرا م

ا مالک یاست که فرد طراح  یان حالتین بیکننـد، ناهمگن هستنـد. نما در واقع صـورت ساختمان و بهتر یم

 یبصـر یهـا یگژید از لحاظ وینه بدنه، پس هر بنا بایاست در زم یرون دارد. هر نما شکلیاز خود در برابر ب

بنا را  ید اجزاین ابتدا بایشود. بنابرا یه نماهـا بوده و هماهنگ با آنهـا طراحـیبق یعنینه اطراف یمرتبـط با زم

 شناخت.

کنـد.  یفا میـف هر دو فضـا نقش ایپوشـش ساختمان همـواره در حدفاصـل دو فضـا قـرار دارد و در تعر

که از  یـرد. بدنـه ایگ یمه باز قرار مـیا نیبسته  یک فضایز وبا یک فضایپوشش ساختمان در حد فاصـل 

ن یبسته مسئول ارتباط ا یبسته را، از طرف فضا یگر فضایف کرده و از طرف دیباز را تعر یک طرف فضـای

اطراف و  یف آن فضا، ارتباط با فضا هایت تعریباز مسئول یفضا با نور و چشم انداز و... است و از طرف فضا

 ن و آسمان را به عهده دارد. یبا زم ارتباط

 یمورد بررسـ یت تهران به صورت اجمالـین وضعیاست. بنابرا یشهر ین نوشتار، در مورد نماهایموضوع ا

ران، همزمان با تحوالت صورت یا یاکثر شهرها یبافت مرکز یفعل ینماها یریـرد. روند شکل گیگ یقرار م

کشور  یو اقتصاد ی، اجتماعیاسین دوره ساختار سیول است که در اا یژه دوره پهلویگرفته در تهران، به و

 شود. یمتحول م



474  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 یشهر یورود یمباد یباسازیز

 یانیماست یمهد، پژوهان یموس

آن   رامونیپ یعیط طبیـط مصنـوع و محیـان محیم یانتقال یواسط و حوزه ها یشهرها فضاها یورود یمباد

مسـافر از آن شهـر دارد.  یر ذهنـیتصو یریدر شکل گ یـار مهمـیک شهـر نقـش بسی یهستند. ورود

 یبرا یشتر محلیمختلـف ب یبرنامه در دوره ها یل گسترش بیران به دلیا یامـروز یدر شهـرها یورود

مسـافر در حـال ورود به آراستـه که به  یطـیشده اسـت، تا مح ینده و ناسازگار شهریآال یها یتجمع کاربر

با و یز یک ورودی، انتظارات از یبا مفهوم ورود و ورود ییکند. هدف کتـاب حاضر آشنـا ییشهر خوشامدگو

 است.  یشهر یها یورود یباسازیز یارهایها و ارائه اصول و مع یمشکالت موجود در ورود یمطلوب، معرف
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 نیادیم یباسازیز

 یانیماست یمهد، پژوهان یموس

 ییدر ساختار فضا ینقش مهم ینیشهر و محالت مشهورند از آغاز شهر و شهرنش یاط عمومین که به حیادیم

ـن یقـت  اولیشهرها بر عهده داشتـه اند. در حق ییشهرها از منظر گرد هم آوردن عناصر مهم سازمان فضا

ـدان یم یریخچـه شکل گیـدان بـود. تاریبه کار بـرد، م یشهـر یفضـا استفاده از یکه انسان برا یـدیتمه

ر یس یدان دارایـش و تکامل میدایـران پیگردد. در ا یونان و روم بر میر ینظ ییکهـن اروپا یبه تمـدن ها

شده،  یو کارکرد یعملکرد یها یـدان دچار انواع نابسامانیران میخاص خود اسـت. امـروزه در ا یخیتار

عبور و مرور  یبرا یل به محلـیشهرها از دست داده و تبد ییگاه خود را در بطن سازمان فضایش و جانق

فراتر از عملکرد مغشوش و  ین عنصر ارزشمند شهریگـاه ایکه نقـش و جا یل ها شـده اسـت. در حالـیاتومب

ـش و یدایپ یخـیـر تاریـدان و سیـف و مفهـوم میبا تعر ییاست. کتاب حاضر به منظور آشنا یناقص فعل

با  یرانـیا یـن شهرهـایادیم ین مترتب بر طراحـیت موجود و  ارائه اصول و موازیتکامل آن، شناخت وضع

 ن شده است.یتدو یباسـازیکرد زیرو
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 (7311 یتخصص ینشست ها ی)مقاالت و آرا یو منظر شهر یباسازیز

 شهر تهران یباسازیسازمان ز و توسعه یزیمعاونت برنامه ر

 یگوناگون جامعه بشر یدر عرصه ها یـرقابل انکـاری، نقش غیفن آور یشـرفت هـایدر عصـر حاضر، پ

ـح همـراه نبـاشد، یصح یـزیو برنامـه ر یـت اصـولیرین دستـاوردها با مدیکند و اگر استفاده از ا یفا میا

در  یروان یها یو هم در حوزه آلودگ یطیمح یها ینه آلودگیزم را هم در یاریها و مشکالت بس یدشوار

ت خاطر یاست که موجبات رضا یطی، فراهم آوردن محیباسازین هدف سازمان زیتر یخواهد داشت.  اصل یپ

را اصالح کند و با  یشهر یمایها، س یکوشد با رفع زشت ین سازمان میو مباهات شهروندان را فراهم کند. ا

و  یکیزیف یازهایبه ن ییآن مؤثر باشد. پاسخگو ییبایق و کارآمد، در حفاظت از زین دقیوانق یوضع و اجرا

مبلمان  یریو به کارگ یشهر یجاد و گسترش فضاهایز با این خانواده بزرگ نیا یشهروندان و اعضا یروان

و ارتقاء  یشهرمنظر  ییبای، حفظ زین بردن اغتشاشات بصرین راستا، از بیمناسب مد نظر بوده است. در ا

ـد بر ین امـر، بایاسـت ا یهین سازمان است. بدیف این وظایز از مهمترین یشهر یو هنر یبصر یمایس

رد و بر یدار صورت گیو اقدامات پا ی، مبلمان شهریت عناصر شهریت و کمیفی، کیشهـر یاسـاس فضاهـا

با  یبـاسـازیظور، سـازمـان زن منیباشد. به هم یشخصـ یقه هایو به دور از سل یه مطالعات علمیپا

 یسلسله نشست ها ی، طیتخصص ی، پژوهشکده ها و انجمن هایدانشگاهـ یمـراکـز علمـ یهمـکـار

 یمباحث مختلف شهر یابیب شناسانه و نقادانه، به ارزید و کارشناسان از منظر آسی، با حضور اساتیتخصص

 یت و معضالت  ارائه شد. در نشست هامشکال یسامانده یز براین یمناسب یهمت گمارد و راهکارها

گاه آن یقرار گرفت و جا یز مورد بررسین یبصر یمایو س یو هنر در فرهنگ شهر یر فنآوریمذکور، تأث

ن ید ایاسات یاز ماحصل سخنران ی، دربردارنده گوشـه ایو منظر شهـر یباسازید. کتاب زیگرد یواکاو

 نشست هاست.
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 (7314 یتخصص ینشست ها یآرا )مقاالت و یو منظر شهر یباسازیز

 شهر تهران یباسازیسازمان ز و توسعه یزیمعاونت برنامه ر

 یم فایا یبشر جامعه گوناگون یها عرصه در یانکار رقابلیغ نقش ،یفناور یها شرفتیپ حاضر عصر در

 و ها یدشوار نباشد، همراه حیصح یزیر برنامه و یاصول تیریمد با دستاوردها نیا از استفاده اگر و کند

 خواهد یپ در یروان یها یآلودگ حوزه در هم و یطیمح یها یآلودگ نهیزم در هم را یاریبس مشکالت

 مباهات و خاطر تیرضا موجبات که است یطیمح آوردن فراهم ،یباسازیز سازمان هدف نیتر یاصل. داشت

 و وضع با و کند اصالح را یشهر یمایس ها، یزشت رفع با کوشد یم سازمان نیا. کند فراهم را شهروندان

 یروان و یکیزیف یازهاین به ییپاسخگو. باشد موثر آن ییبایز از حفاظت در کارآمد، و قیدق نیقوان یاجرا

 نیا در. است بوده نظر مد یشهر یفضاها گسترش و جادیا با زین بزرگ خانواده نیا یاعضا و شهروندان

 از زین یشهر هنر و یبصر یمایس ارتقاء و یشهر منظر ییبایز حفظ ،یبصر اغتشاشات بردن نیب از راستا،

 تیکم و تیفیک ،یشهر یفضاها اساس بر دیبا امر نیا است یهیبد. است سازمان نیا فیوظا نیمهمتر

 به. شدبا یشخص یها قهیسل از دور به و یعلم مطالعات هیبرپا و ردیگ صورت داریپا اقدامات و یشهر عناصر

 ،یتخصص یها انجمن و ها پژوهشکده ،یدانشگاه یعلم مراکز یهمکار با یباسازیز سازمان منظور نیهم

 یابیارز به نقادانه، و شناسانه بیآس منظر از کارشناسان و دیاسات حضور با ،یتخصص یها نشست سلسله یط

. شد ارائه معضالت و شکالتم یسامانده یبرا زین یمناسب یراهکارها و گمارد همت یشهر مختلف مباحث

 و گرفت قرار یبررس مورد زین یبصر یمایس و یشهر فرهنگ در هنر و یفناور ریتأث مذکور ینشستها در

 از یا گوشه بردارنده 45 سال یتخصص یها نشست آراء و مقاالت مجموعه کتاب. دیگرد یواکاو آن گاهیجا

 .هاست نشست نیا دیاسات یسخنران ماحصل
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 ن و مقراراتیقوانشهر تهران  یزباسایسازمان ز

 شهر تهران یباسازیسازمان ز یشهر یو هنرها یمعاونت فرهنگ

م، منتخب مردم یرمستقیا غیم یاست. که به طور مستق یو محل یر دولتی، غیاست عموم ینهاد یشهردار

جهان به  یاز کشورها یاریو در بس یت به لحاظ نظریرین مدیت اداره شهر را بر عهده دارد. ایاست و مسئول

تمام  یها تصد ی، شهـرداریت محلیریـت و مدین نوع حاکمیت است. در ایاز حاکم یانگر نوعی، بیطور عمل

ـت آن هـا یو نظـارت بر فعال یـاست گـذاریرا بر عهـده دارنـد و س یت شهـریـریمرتبـط با مد یحـوزه هـا

داشته و  ینده ایفزا یر روندیها در جهان در چند دهه اخ یف شهرداریاست. وظا شهر یـز بـا شـوراین

رنـد که یگ یرا بر عهـده گرفته انـد و مـ یشتریف بیدائما وظا یو محل یمدن یها به عنوان نهادها یشهردار

ط یت محیری، مدیشهر یر ساخت هایت خدمات و زیری، مدین شهریت زمیریاهـم آن هـا عبارتند از: مد

 ک و ... یت استراتژیریشهر، مد یت اقتصادیری، مدیست شهریز

ن کارشناسان یها همواره در ب یشهردار یـف اسـاسـیاز وظـا یکـیهـم به عنـوان  یشهـر یبـاسـازیز

 یبه جنبـه هـا یـرد. بعد کارکردیگ یمـورد مطـالعـه قرار م یو بصـر یاز دو  بعد کارکـرد یمسائل شهر

پردازد. بعد  یط میب فضا و محیز به مقوله رنگ ، فرم و ترکین یط و بعد بصریر محعناصـ یعملکـرد

رگذار است. به یشتر با جسم شهروندان تاثیب یمنظر شهر یها یعناصر، المان، مبلمان و طراح یعملکرد

ه ب اساسنـامیشهر تهـران با تصو یباسـازیز یطرح ها یتهران به منظور اجرا ین منظور در  شهرداریهم

ت یفعال یاز موسسات وابسته به شهردار یکید و به صورت یب رسیبه تصو 44/74/7442خ یکه در تار یا

 خود را آغاز نمود. 
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 یسردر باغ مل

 یفرهنگ یدفتر پژوهش هامشاور: 

ل خاطرات شهر هستند و و حام ین معرف شهرند. نمادها حاویابد و نمادها بهتری یش معنا میشهر با نمادها

برنـد. کـوه، دشـت،  ینده میگر، از گذشتـه به حال و از حال به سفر آیبه نسل د یآن ها را با خود از نسل

ک شهر باشد. سردر باغ یابد تا نماد ی ین موهبت را میا یک اثر معماریرود، شهـر، باغ و درخـت و گـاه 

، یافته اند. سردر باغ ملیهستند که فرصت نماد تهران شدن را  یالد آثاریبرج م یو به تازگ ی، برج آزادیمل

شرفت و یاز توسعه، پ یالد، نشـان هایاز تهـران معاصـر و برج م ی، نمـادیخ شهـر، برج آزادیاز تار ینماد

)ره(  ینـیابان امام خمیخ یشهر تهران، در ابتدا یخیدر مرکـز تار ید است. سـردر باغ ملـیورود به هزارۀ جد

عمارت پست )در  یبایو ز یخیتار ین دو بناین نام و در بیبه هم یدانیاز م یکـیسپه سابق(، در فاصلـه نزد)

ادآور یبا اقتـدار و شکـوه  ین معمـاریس )در غرب( قرار گرفته است. ایران و انگلیشرق( و شرکت نفت ا

دان مشق و سردر باغ یاست. م ان گرفتهیرا در م یک قاب عکـس سردر باغ ملیخ شهـر است و ماننـد یتار

دان مشق و روند یر نام سردر مییو تغ یسردر، احداث باغ مل یف معماریدان مشق، توصیم می، سردر قدیمل

 از مبـاحث مطـرح شـده در کتاب هستند .   یسـردر باغ ملـ یخـیتحـوالت تار
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 یبهداشت یس هایسرو

 یلیب ا... اسماعیحب

به نام  یک سو، و وجود معضلین موضوع را از یت ای، اهمی، با نام توالت عمومیم جهانیک روز در تقوین ییتع

که نبود آن عالوه بر به مخاطره انداختن بهداشت  یرساند. معضل یشهر م یدر فضا یبهداشت یس هایسرو

ا و همسو با توسعه یپو یشود. شهرها یشهروندان م ی، موجب به خطر افتادن سالمت جسمیو اجتماع یروان

دهند پس اگر تهران به دنبال توسعه  یت خود قرار میشهروندان را در اولو یو جسم یدار سالمت روانیپا

 نه سالمت روان و بهداشت برطرف شود.یژه در زمیآن به و ید کمبودهایدار است بایپا

 یاز سو یشهر یهداشتب یس هایبرطرف کردن معضل کمبود سرو یبرا ییر تالش هایاخ یسال ها یط

 یبهداشت یس هایه سرویشهر تهران صورت گرفته که نشر یباسازیتهران به خصوص سازمان ز یشهردار

ک سو و یاز  یبهداشت یس هایتوجه به سرو ین اقدامات، مشکالت و موانع موجود برایا یضمن اطالع رسان

رفع معضل  یکه برا یین راهکارهایمچنه هین نشریکند. ا ین معقوله را بازگو میبه ا یت شهریرینگاه مد

 ان کرده است.یا تجربه و به کار گرفته شده را بیدر دن یعموم یکمبود توالت ها
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 ساله سازمان 5 ک و برنامهیسند استراژ

 شهر تهران یباسازیسازمان ز

خدمـات  یچشم انداز سازمـان در حوزه هـا ـت ویـف مامـوریشهـر تهـران جهـت تعر یباسـازیسازمـان ز

 یشهر یو هنرها یغات فرهنگی، تبلیجیو ترو ی، خدمات آموزشیغات تجاریو تبل ی، بازرگانیمهنـدس یفنـ

 ین برنامه راهبردیبه اهداف فوق نموده است. مطالعات تدو یابیدست یک برایه سند استراتژیاقدام به ته

مناسب و برنامه  یهایت، استراتژیانداز، ماموربه چشم یابیهدف دستبا شهر تهران،  یباسازیسازمان ز

 ده است.یآن به انجـام رس ین سـازمـان در قالـب برنامـه راهبـردیساله اپنج یاتیعمل
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 رانیات ایهنر و ادبنه ییباغ در آ یمایس

 ژه کاسبی، منزاهلل کاسبیعز

 بوده عارفان و متفکّران بان،یاد شاعران، زبان و ذهن در رگاهـان،ید از که سـت،یا واژه ـنیتـر یـیایرؤ بـاغ،

گـل و هاشاخـه و ـرد،یگ یم آغـوش در را آن ،یبـامـداد بخـش جـان ـمینس صبحگاهـان، که ییجا. است

 سپـارد یم خواب به تن ـد،یخورش گدازندۀ فروغ در مروزان،ین و آورد یمـ یکوبـیپا و یافشـان دست به را ها

 که شامگاهـان و کنـد، یم بارور را لسوفـانیف شـهیاند که یـیایرو. شـود یم غـرق خود عارفانـۀ یایرو در و

 چشم در چشم باغ، پاشـد، یم نقره و نور شب ـاهیس ـریحر بر ماه، ای افتـد، یم فرو آن بر شـب ـاهیس پـردۀ

 تا دارند، در بر دهید که است، یفتگانیش و دلدادگان و عاشقان مقدم انتظار در و دوزد، یم ستاره پر آسمانِ

 ینینگار پردۀ نیچن ، یهست جهان یکجا در و ارامندیب اری یهمدم ۀیسا در ار،یاغ چشم از دور چند، یساعت

 یایرو هک است، نیچن و. بخشد نشاط و یشاد از یسهم را همه و دهد یاری را یعام و عارف که افت؟ی توان

 .ردیگ یم جان باغ، ادی با ، طفل هر کودکانۀ
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 یسازمان از سطوح کالن تا عملکرد یندهایه فرآین کلیو تدو یزی، طرح رییشناسا

 شهر تهران یباسازیسازمان ز

 گروه مشاوران تهرانمشاور: 

ت عملکرد کارآمد و یریک نظام مدیجاد یآن منجر به ا یت تحول بر مبنایریو مد یزیاستقرار نظام برنامه ر

 یه هایسازمان و استفاده از منابع و سرما یها یو استراتژ ینه مناسب جهت تحقق متعالیجاد زمیاثربخش و ا

طالعات ، میدیکل یندهایح فرآیف صحیو تعر ییازمند شناساین ساختار نیا یزیسازمان خواهد شد. طرح ر

 یها یشده و بهبود مداوم آن همراستا با اهداف و استراتژ یزیساختار طرح ر ین آن ها، اجرایتعامالت ب

 سازمان است. یجار یت هایکالن و فعال
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 سطح شهر تهران یوارید یشناسنامه آثار نقاش

 یتجل یمهد

داشته، گاه نماد  ینییپشت سر گذاشته است، گاه جنبه آ را به یگوناگون یکرد هایام، روی، در گذر ایوار نگارید

بوده است. اما  یسلطنت ینت بخش عمارت ها و کاخ هایز زین یر زمانیـده و دیبخش یرا تجل یمذهبـ یها

، خود را محـدود کند .  یسنتـ یین هنـر ، فراتر از آن بود که در قالـب هایا یو فرح بخش ییبایاستعـداد ، ز

، به رنگ ها  یشاهد بود . اماکن عموم یوارید یرا از نقاش یع ، جهان چهره گستـرده تریه صنـالذا با توسعـ

بود تا  یگاه بهانه ا یوارید یبه انتشار و توسعه آن دامن زد. نقاش ین شدند و اقبال عمومیبا مزیر زیو تصاو

ستم ، یخ هنر قرن بینچه در تارابد و چنایبروز  یخواهان انسان ها به نوع یات آزادیو منو یاسیشات سیگرا

 یافت میار ین منظور طرح شده اند، بسیکه با هم یوار نگاریدرخشان از هنرد ییمضاعف شود، نمونه ها یدقت

در  یر شگرف و نشاط آور هنر نقاشیچکس، تاثین سال ها با ماست و بر هیتمام ا یشود . اکنون تجربه ها

را  یمناسب یط فرهنگیاماکن، مح ینت بخشـیعالوه بر ز یوارید یده نمانده است . نقاشیو برزن پوش یکو

مستقر در هر فرهنگ ، به منصه ظهور برسد. و  یو معنو ی، اجتماع یانسان یآورد تا ارزش ها یفراهم م

نموده و آن را  یو دوست ین آثار ابراز همدلیم، ساکنان شهر با این روباشد که بارها شاهد بوده اید از همیشا

 یخود دانسته اند. هم اکنون در سطح شهر تهران گواه مناسب یر از منطقه و محله زندگیناپذ ییاجد یتیهو

خلق شده اندکه  یرین رهگذر گاه تصاویده است و ازاین راه به سرانجام رسیکه در ا ییتالش ها یاست برا

 یتیثار احساس مسئولن آیا یو نگهبان ید نگهداریترد یش وا داشته است. بین را به ستایک بیهر چشم بار

 یها ینقاش یابیل و ارزی، ثبت و تحلین راستا کار گردآوریما قرارداده است . در هم یبزرگ را بر شانه ها

شهر  یو هنر ین آثار فرهنگیدر سطح شهر آغاز شده است تا با شناسنامه دار شدن، مراقبت از ا یوارید

 ل گردد.یتسه
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 یشهر یباسازیضوابط و مقررات ز

 زیباسازی شهر تهرانسازمان 

ت یفیک یمرتبط در جهت ارتقا یت هایفعال یو راهبر یشهر تهران الگوساز یباسازیسازمان ز یاز رسالت ها

جـاد وحـدت یرا به منظور ا یت ضوابط شهریت ها، رعاین فعالیبر ا یاست. نظارت عال یشهر یط هایمح

با هدف فوق نسبت به  یباسازین رو سازمان زیـد. از اینما یـودن پروژه هـا طلب مه و نظام منـد نمیرو

 ین راستا کتابچه هـایاقدام نموده است و در ا یشهر یباسازیضوابط و مقررات ز یانتشـار کتابچـه هـا

ه شده است. مجموعه یته یباسـازیدر سازمان ز 7447و 7445 یسـال ها یر طیشهر به شرح ز یراهنمـا

 ه و چاپ شده است.یته یجلد 75فوق در قالب دو مجموعه 
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  یشهر یباسازیضوابط و مقررات ز

 کی یراهنما

 ید امامی،  جمشییدرضا مرتضایس ،د چوپانکارهی، وحجهانشاه پاکزاد

 ریرکبیام یمر دانشگاه صنعتیپلده رنگ و پژوهشک

ـت یشک هو یکه ب یشهـر یعمومـ یل دهنده  فضایعناصر تشک یسامانده یدر راستـا ییـه راهنمایتهـ

 یمناسب یرود و راهنمـا ین پروژه به شمـار میسـازد از اهداف انجـام ا یـان میک شهـر را نمایت یو شخص

ن در دست داشتن یه و همچنی، وحـدت رویطـراح یاز خطا یری، جلوگیزات شهریخاب تجهانت یاست برا

 د. ینما یران، مسئوالن و کارشنـاسـان مشخـص میمد یـه را برایه و اولیکه اصـول پا یـیکتابچه راهنما

 75شامل  یو کف سـاز ی، رنگ در منظـر شهـریه شده در حوزه مبلمان شهریته یمجموعه کتابچه ها

 ی، بررسیمواد و نگهدار، نصب، انتخاب ییو ساخت، جانما یباشدکه از نظر طراح یر میعنـوان به شـرح ز

 شده اند:
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 یزیآم ش از رنگیسطوح پ یساز آماده -4

 سطوح یزیآم نگاعمال پوشش در ر -4

 مبلمان یزیآم رنگ یراهنما  -4

 یکف ساز -75
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 یشهر یباسازیضوابط و مقررات ز

 دو یراهنما

 جهانشاه پاکزاد

مانند  یشود، موارد یم یاده روها سپریدر پ یشهر یو زندگـ یاز آنجا که بخش عمـده تعامالت اجتمـاع

ابـان از نظـر فراهم ساختـن بستر ین بخـش از خیـت ایفیآن، بر ک حیصح یمناسب و نحوه اجرا یکف ساز

به خصوص  -ن حوزه یت به ارتباط اقشار جامعه با ایدارد. با عنا ییر به سزایاده تاثیحضور پ یالزم برا یمکان

 استفاده کنندگان یازهایتوقعات و ن یابان ها پاسخگویخ یاده روید پیبا -یافراد ناتوان و کم توان جسم

باشد. در  یم یاز ضوابط و مقررات ضرور یرویح، پیر صحیت موضوع به مسین رو جهت هدایباشد. از ا

 ه شده است:یر تهیجلد کتابچه راهنما به شرح ز 75، یموضوعات تخصص یمجموعه حاضر به لحاظ گستردگ

 یضوابط عموم

 (اده رویبه کـف پ یاتصال اثاثـه شهـر ییـات اجرایاتصال اثاثه )جزئ -77

 رو( ادهیپ یساز کف یات اجرای)جزئ یتجار ن ابایخ -74

 رو(  ادهیپ یساز کف یات اجرایموجود )جزئ ع تقاط -74

 رو( ادهیپ یساز کف یات اجراید )جزئیجد عتقاط -72

 رو( ادهیپ یساز کف یات اجرای)جزئ یحیو تفر یبلوار تجار  -74

 رو( ادهیپ یساز کف یات اجرای)جزئ یو خدمات یبلوار تجار -74

 اده رو(یپ یکف ساز یات اجرای)جزئیه ایناح یابان  عبوریخ -74

 رو( ادهیپ یساز کف یات اجرای)جزئ یشهر یعبور ن ابایخ -74

 (یکف ساز یات اجرایاده )جزئیپل روگذر عابر پ -74

 رو( ادهیپ یساز کف یات اجرایپل روگذر سواره )جزئ -45
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 یانساناس یدر  مق یشهر  یطراح

 ینیف الدیفرانک س

ـت و یت، جذابیکفا ی، دارایباشنـد که از نظر استفاده از انرژ یم یـیاس، طرح هایانسان مق یها یطراح

 یلذت بخش یزندگـ یشهـر یدهنـد  انسـان ها در فضا یباشنـد و اجازه م یط انسـان هـا میمناسـب شرا

انسان ها  یو روح یکیزیف یازهایاس بر اساس نیانسان مق یها ینکه طراحیـل ایداشتـه باشنـد. به دل

با توجه به تنـوع  ین طراحیمتفـاوت باشد. ا یبه فرد یکه ممکن اسـت از فرد ییازهـایـرد. نیگ یصورت م

باشد  یم یشهر یزیبرنامه ر یک تئوریهوشمنـدانـه که  یـیشهـرگرا یرد. در تئوریگ یازهـا صورت مین

اس یشـود که اصل ششم اصل مق یم ییبا توجه به ده اصل راهنما یشهر یو طراح یرشه یه طرح هایته

 باشد. یم یانسان یها
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 یباسازیامور ز ییو اجرا یمانکاران بر اساس نظام فنیپ یو رتبه بند یابیروش ارز یطراح

 7311سال 

 ع دانشگاه علم و فرهنگیصنا یگروه مهندسمشاور: 

ند، یل نمایتبد یک و علمیستماتیس یندیرا به فرآ یـریـم گینـد تصمیکه بتواننـد فرآ ییبزارها و روش هاا

گر ید یافته و از سویم سازان به شدت کاهش یران و تصمیم گیتصم یک سو فشارکاریسبب خواهند شد از 

 یباسـازیآنجا که سـازمان زن برود. از یها از ب یریم گی، ناقص و جانب خواهانه بودن تصمیرعلمیشائبه غ

باشنـد، دارد و  یم یکه عمـدتاً از بخـش خصوصـ یمـانکـاریپ یبا شرکت ها یـادیـار زیتعـامالت بس

ن یاز مهم تر یکیبه آن ها، همـواره  یباسـازیامـور ز یو برون سپـار یدر ارتبـاط با واگـذار یریـم گیتصم

 ین کتاب سعین منظور در ایمان محسـوب شـده است به همن سـازیـران و کارشنـاسـان ایمد یدغدغه ها

مانکـاران یپ یو رتبه بند یابیـک در خصـوص ارزیستمـاتیو س یـک روش علمـیجاد یو ا یشده تا با  طراح

ـن سازمـان با توجه یـازها و مشکالت ایبه رفع ن 7444سال  یباسازیامور ز یـیو اجرا یبر اسـاس نظـام فنـ

 ن نظام پرداخته شود.ین شده در اییتع یبه شاخص ها
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 یغاتیتبل یو  شرکت ها کانون ها یو رتبه بند یابیک ارزیستماتیروش س یطراح

 ع دانشگاه علم و فرهنگیصنا یگروه مهندسمشاور: 

ک یستمـاتیش سرو یاز طراحـ یـاتـین اهداف کالن و اهـداف عملییبر آن شده تا با تع ین کتاب سعیدر ا

 ینقـاط بهبود روش هـا ییو شنـاسـا یـابیو ارز یغـاتیتبل یکانون ها و شرکت ها یو رتبـه بند یابیارز

افتـه شود. در ادامه یا مرتبـط دست یمشابه  یدر حوزه ها یباالتر یـیـد و با کارایجد یبه شاخص ها یفعل

نـقـاط ضـعـف و قـوت روش  یداف و بـررســـزان تحقـق اهـیـن مییتالش بر آن شـده اسـت تا ضمن تع

اره یچند مع یریم گین )روش تصمیگـزیـن و انتـخـاب روش جـایین حـوزه، به تـعیدر ا یریم گیتصم یهـا

ـن نـامـه یاطالعـات، روش محـاسبه شـاخـص ها و آئ یجمع آور یسازمان(، راهنما یازهایمتناسب با ن

 اشاره شود. ییاجـرا
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 یمومع یفضاها یطراح

Michael Erlhoff ,Philipp Heidkamp ,Iris Utikal 

 زادهیمحمد قلال یناز ،ینیحس یدرضا حاجیحم مترجمان:

، یران شهریدر نظر مد یگاه طراحیجا یوده است با هدف ارتقانم یسع« یشهر یفضاها یطراح»کتاب 

 یفیو رشد ک یشهر یشتر در زندگیب ییایپو یبرا یصرف، به ابزار ییبایدر خدمت مُد و ز یرا از ابزار یطراح

 یبروز مشکالت طراح ینه هاین کتاب به صورت عمده به زمید. در ایل نمایشهروندان تبد یسطح زندگ

ن؛ فرهنگ، یبا عناو ییمختلف پرداخته شده است. عمده مطالب کتاب در فصل ها یه هایدر ال یشهر

 ، آورده شده اند.یم شخصیفضاها، رفتار و حر
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 منظر یو اکولوژ یطراح

 یال احمدیفر، انیمحمدرضا بمان

د و یدانان مطرح گردیاست که در ابتدا توسط جغرافمنظر   یو معمار یدر طراح ینیکرد نویمنظر رو یاکولوژ

اس یکرد که در مقین رویط و معماران منظر قرار گرفت. ایستها، طراحان محیژه اکولوژیت مورد توجه ویدر نها

ه یجامع بستر مورد نظر و ته یابیپردازد، بر ارزیت در گسترهها و مناظر میریو مد یزیمنظر به برنامهر

ق به یدق ید دارد. کتاب حال حاضر نگاهیستگاه و لکه تأکیاس منظر، زیه مدت در مقبلند و کوتا یطرحها

منظر دارد. از  یکرد اکولوژیند مداخله در مناظر با توجه به رویکرد و اصول و فرآین رویا یریشکل گ یچگونگ

که  یعیر طبمنظ یو گونه بند یعیچون منظر، منظر طب یید واژههایق کلینرو در فصل نخست کتاب به تدقیا

از  یدیجد ین فصل گونه بندیان ایباشد، پرداخته شده است. در پایمنظر م یکرد اکولوژینه فهم رویش زمیپ

کرد و ین رویه پردازان ایمنظر، محققان و نظر یکرد اکولوژیده است. در فصل دوم، رویاراءه گرد یعیمناظر طب

از  یقرار گرفته است. از آنجاکه بخش اعظم یابیرزنه مورد مداقه و این زمیانجام شده در ا یه پژوهشهایکل

ند و اصول یباشد، در فصل سوم مرمت منظر، فرآیدر مناظر م یو حفاظت یکرد مرتبط با مباحث مرمتین رویا

محققان به تفاوت نوع برنامه  ییت با توجه به ضرورت آشنایمرمت توسط نگارندگان عرضه شده است. در نها

ن تفاوت روش یمنظر و همچن ین طراحیشیپ یکردهایگر رویکرد نسبت به دیون ریت در ایریو مد یزیر

منظر اختصاص دارد. در  یکرد اکولوژیدر رو یو روششناس یزی، فصل چهارم و پنجم کتاب به برنامهریمرمت

 ده است.یه گردیمنظر ته یو اکولوژ یاز در مبحث طراحیمورد ن یک واژه نامه تخصصیز یان کتاب نیپا
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 یرنگ در منظر شهر طرح جامع

را  یشهـر یتواننـد فضـاها یرامـون خـود دارد. رنگ ها میـط پیبر درک انسـان از مح یـر شگرفـیرنگ تأث

زاننـد. رنگ یا برانگیـن بخشند و یـر قرار داده، انسـان را تسکیرا تحـت تاث یدگرگـون ساختـه و روان آدمـ

ضوابط رنگ در  یبه مطالعه و بررس یباسـازیسازنـد. سازمـان زنـدتر یما را خوشـا یتواننـد شهرهـا یهـا م

رنگ   یمیو ش ی، جامعه شناسیروان شنـاس یمنظـر شهـر پرداختـه و ابعـاد گونـاگـون آن را در حوزه هـا

نده یو آال یمیر عوامل اقلیرنگ  و تاث یمیش یمختلف پروژه با بررس یمورد کنکاش قرار داده است. فازها

 یشهر تهران بر عناصر منظر شهر، متناسب با جنس هر سـازه، رنگ منـاسب مبلمـان شهر یهوا یها

 RGB-RALاستـانـدارد رنگ  یستـم هایمکـت ها، نـرده ها، پل ها، تابلـوها و... را براسـاس سیماننـد ن

،RAL  وCIELAB ـر به یرکبیام یپروژه با مشـارکت دانشگـاه صنعتـ یشنهـاد کرده است. دستـاوردهایپ

کتابچه با  74از مطالعـات مذبور در قالب  ین خالصه ایده است. عالوه بر ایجلد کتـاب چاپ گرد 4صورت 

 ده است تا مراجعه همگان به آن آسـان تر گردد.یـر گردیچاپ و تکث یکرد آموزشـیرو
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  اطالعات یطرح جامع فناور

 شهر تهران یباسازیسازمان ز

 دانشگاه علم و فرهنگ عیصنا یگروه مهندسمشاور: 

کپارچه در سازمان یجامع و  یکردیان اطالعات و رویجاد جریاطالعات به منظور ا یبرنامه جامع توسعه فناور

 یباسازیت زدر قالب بانک اطالعا یستم ها و استاندارد سازیرسیجاد امکان توسعه همزمان زیبا هدف ا

اطالعات و  یو نقشه راه سازمان در حوزه فناور ین استـراتژییده است. تعیه گردیو ته ی، طراحیشهر

اسـت  یگر اهدافـیآن ها از د یـت بنـدینـده و اولویآ یازهـایـن نییپروژه هـا و تع ینـیش بیـف و پیتعر

 شده است. ینیش بیـن طـرح پیکـه در ا
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 تهران شهر  یطرح جامع نورپرداز

 ینیبازآفر یباشد، برا یو هنر م یاز علم و فناور یزه ایکه آم یشهر یفضاها یاز دانش نورپرداز یریبهره گ

و  یات مدنیت حیشهر تهران و تقو یو فراغت ی، فرهنگی، اجتماعی، توسعه کارآمد اقتصادیت شهریهو

ه و ارائه یتهران به ته یلزام شهردارا» ر قابل انکار است. قابل ذکر است یغ یشبانه شهر، ضرورت یسرزندگ

ه طرح جامع ین داشت که نسبت به تهیسازمان را بر ا« شهر تهران یفضاها یو نورپرداز ییطرح جامع روشنا

، ساختمان یخیتار ین، بناهایادیم یشامل )نورپرداز یل و موضوعاتیبه شرح ذ ییکردهایبا رو ینورپرداز

 یو نورپرداز یغاتیتبل یتابلوها ییاده و سواره رو، روشنایعابرپ یپل هاارزشمند، بدنه سبز بزرگراه ها،  یها

 د.یجلد اقدام نما74اد و مناسبت ها( در یموقت اع

 ا در شبیمن، سرزنده و پویشهر روان، ا

 شهر شاداب و با طراوت شبانه

 تمناسب در محال یین روشناینواز شهر در شب و تأمشم ت چیشبانه و رو یتوجه به رونق زندگ

 اده در شبیحرکت سواره و پ یمنین ایتأم

 ر اشاره کرد:یتوان به موارد ز ین پروژه میاز اهداف ا

ت شهر ین امنیدر شب، تأم یشهر یـت فضـاهایهو ییت شهـر و بازنمـایو فعال یعملکـرد یـش بازدهیافزا

 ت شهر در شب.یو شهروندان در شب، توجه به بازتاب هو

ـن و پاک یگزینو، جا یهـا یاز انرژ یـریط موجود و بهره گیفـاده بهتـر از شراو است یـیتوجـه به صرفه جو

ک اصل یبه عنوان  ین نورپردازینو یهـا یبا استفـاده از فـن آور یو باد یـدیخورش یها یهمچـون انرژ

ز ین شود و نین تأمیگزینو و جا یها یدر شب از محل انرژ یکه هر سال حداقل پانزده درصد نورپرداز

در استفـاده از  یدر شب، فرهنـگ سـاز ییو صرفه جو ییروشنا یروگاه مستقل برایجاد نیمطالعه امکان ا

 .ینور یاز آلودگ یریو جلوگ یشادمان یو مناسبت ها ینـور در سطـح عمـوم
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 هیمسعودعمارت 

 یفرهنگ یدفتر پژوهش هامشاور: 

ـدان باغ نگارستان یاست که در اطـراف م یاز مجموعـه باغ ها و عمارات یخشـه بیباغ و عمـارت مسعـود

ـن نام شهرت دارد( وجود داشت. براساس نقشـۀ یـده شد و تا به امـروز به همیدان بهارستان نامی)که بعدها م

دان عناصر یـه در جنـوب میـدان و باغ نظامیق( باغ نگارستـان در شمـال م 7454عبدالغفـار نجـم الدوله ) 

از باغ  یکیتفک یـدان مجموعه باغ ایدان باغ نگارستـان هستنـد. در شرق میـل دهندۀ میتشک یاصل

از ساختـه  یـه و مسجـد سپهسـاالر که همگـیسپهساالر وجود دارد. باغ و عمارت سپهسـاالر، عمـارت عدل

 7454نـد. براساس مندرجات نقشۀ ن بخش از باغ قرار داشتیـن خان سپهسـاالر اسـت در ایـرزا حسیم یها

ه و مکمل یباغ نظام یدان باغ نگارستان در ضلع غربیم یه در گوشۀ جنوب غربیباغ و عمارت مسعود یقمر

ـان و رجـال طـراز اول دوران قاجار است که در سال یاع یو خانـه باغ هـا یسلطنت یاز باغ ها یمنظوم ها

ه )متعلق یه از باغ نگارستان و نظامیب قدمت باغ و عمارت مسعودین ترتیان گذاشته شد. به ایبن یقمر 7444

در  یشـود. تحوالت توسعۀ شهر یم ی( کمتر است و هم دورۀ مجموعۀ سپهسـاالر تلقیرزا آقا خان نوریبه م

ن باغ ها رخ بدهد. باغ نگارستان، باغ بهارستان و باغ یدر ا یعیرات وسییـر سبب شده که تغیصد سال اخ

ن مجموعه یم شدند و ایتقس یو ادار یگوناگـون مسکـون یها یقطعـات مختلف با کاربـر ه بهینظام

شهر تهـران،  یفرهنگ یخـیت مجموعـه در محـور تاریـۀ خود را از دست داد. موقعیش شکل اولیکماب

ت عمارت و باغ در حـال حاضـر و ی، وضعیه در بافت شهریت مجموعۀ مسعودی، موقعیخیمستنـدات تار

 ن مجموعه در کتاب مطرح شده است.یـرات عمده در اییتغ
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 عمارت باغ فردوس

 یفرهنگ یدفتر پژوهش هامشاور: 

عت یانسان با طب یازهایاز همسو نمودن ن یعت و نشان هایانگررابطه تنگاتنگ فرهنگ و طبیب یرانیباغ ا

را  ییده آل از فضایا یرین انتظام تصویاست؛ ا یو معمار اهیب آب، گیشامل ترک یرانیاست. هندسه باغ ا

ن محله یرانات؛  ایشم ییت آب و هوایشود. با توجه به موقع یم یعیبستر طب ییایکند که باعث پو یجاد میا

استفاده  یان و اشراف برایاز اع یاریداشته و بس یریرشد چشم گ یدر دورۀ قاجار و پس از آن در دورۀ پهلو

ران نمودند به یمجلل در شم یسرسبز و کوشک ها یخود شروع به احداث باغ ها یالقییگاه از استراحت

 رفته یاریآن ذکر بس یاشراف یران و عمارت هایشم یاز باغ ها یخیکه در متون تار یطور

س، باغ ملک، باغ اتابک، باغ و عمارت یتوان به باغ سعدآباد، باغ سفارت انگل ین باغ ها میاست. از جمله ا

 7444ن شاه قاجار بوده است که در سـال یفرمانفرما و باغ فردوس اشاره کرد. باغ فردوس متعلق به ناصرالد

ن باغ در یده است. ایرالممالک آن را به دخترش بخشیپـس از ازدواج دختـرش عصمت الدوله با مع یقمـر

ـرانـات، قصـر یر شمباغ فـردوس د یـریشکل گ یشـه هایـش قرار داشتـه است. ریتجر یمحلۀ باال

ـان و هنرمنـدان عمـارت باغ فردوس، حدود و وسعت یعمارت آن، بان یـه، باغ فردوس و معماریمحمد

 باغ فردوس و... از مباحث مطرح شده در کتاب هستند. یآن، قنات ها یکنون
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 عمارت کوشک

 یفرهنگ یدفتر پژوهش هامشاور: 

 چکیده:

تخت رو به توسعه گذاشت. بخش شمالى یپا ب شد ویرۀ پهلوى اول برج و باروى دارالخالفۀ تهران تخردر دو

انى مورد ساخـت یتـىاعیگـر بخش ها، اما با موقعیابان انقالب اسالمـى( به مانند دیۀ جنوبىخیشهر )حاش

ـن امـر یبى به کار رفت که ارانى و غریقـى از معمـارى ایارى از ساختمان هـا تلفیوساز قرار گرفـت. در بس

ز مشاهده مى شود. عمـارت کوشک که توسط مهندس یگذشتـه از ساختمـان هاى دولتـى در خانـه ها ن

ژه اى یـى ویبـایه هاى به کـار رفتـه در آن زین خانه ها ست و آراین این شقاقى طراحى شد، از مهم تریحس

ت بنا، ین مـوارد مى پردازد: موقعین اثر به ایـى ابه آن داده اسـت. کتـاب عمـارت کوشـک براى معرف

 یمعمـار یها یژگـیاثـر، و یـریمحـل قرارگ یخـیت تاریشهر تهران، موقع یخیگاه اثر در مرکز تاریجا

ـر یاثر، س یـریشکل گ یخ و چگونگـینات بنا، تاریه ها و تزئیبنا، آرا یساختار یهـا یژگیعمارت کوشک، و

 اثر. یگاه سبکیتا به امروز و جا یریشکل گ یداتحـوالت بنـا از ابتـ
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 رنگ یبصر یها یژگیک و ویزیف

 شهر تهران یباسازیسازمان ز

 ریرکبیام یدانشگاه صنعت مریپژوهشکده رنگ و پلمشاور: 

دارد، عالوه بر آن  یهده کننده در درک آن نقش اساست مشایاست و حساس یروان -یکیزیف یادهیرنگ پد

ن یدر درک رنگ موثرند. در ا یده شده از منبع نورینور تاب یع انرژیء و توزیمربوط به ش یف انعکاسیط

رنگ، رنگ  یریگاندازه یهاو دستگاه یهاو روش یمانند ابعاد رنگ، منابع نور یاهیم اولیکتابچه مفاه

 د.ینمایبحث شده است که به درک و فهم رنگ و کاربرد آن در صنعت کمک م یرنگ یینایو ب یهمانند
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 رنگ یپوشانندگ یت هایقابل

 ریرکبیام یدانشگاه صنعت مریپژوهشکده رنگ و پلمشاور: 

 یامـر ـوبین عیمناسـب جهـت اصالح ا یجاد آن و راهکارهایوب مختلف رنگ و عوامل ایبا ع ییآشنا

 یاز عوامل ین کتابچه بخشید. اینما یـریجلوگ یاضافـ یهـانهیـل هزیتواند از تحمیاسـت که م یضـرور

ـف رنگ، عقب یت ضعیلم رنگ، براقینگ، تاول زدن فینگ و فلودیشود ماننـد فلوتیوب رنگ میکه موجب ع

ره را یشدن رنگ و غ یغالشدن رنگ، پوست پرت یرنگ،گچ یلم رنگ، زرد شدن رنگ، شکننـدگیف یدگیکش

 د.ینمایم یبررس
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 در شهر ییبایکارکرد ز

 شهر تهران یباسازیسازمان ز یشهر یو هنرها یمعاونت فرهنگ

 هنر، فلسفه، ،یشناسروان با که رییتغ و رشد حال در و مستمر یندیفرا است؛ ندیفرا کی یشناس ییبایز

 است یبصر یهایژگیو توسعه ندیفرا ،یشهر یباسازیز. دارد ارتباط مختلف یارکردهاک و تیهو فرهنگ،

 و شکل ییبایز ای یبصر ییبایز از ترعیوس و ترقیعم یمفهوم ییبایز. ردیگیم صورت شهر یفضا در که

 دانش اساس، نیا بر. کندیم فایا شهروندان تیرضا و یشاداب ،یسرزندگ در یموثر نقش و دارد شهر یمایس

 جذب و یریکارگبه ازمندین خود عیوس اهداف به ییگوپاسخ منظور به یشهر یباسازیز و یطراح یافرارشته

 . است یباشناختیز یارهایمع و یمبان

 استشده نیتدو و هیته تهران یباسازیز یعموم مشترک آموزش یهادوره رانیفراگ ییآشنا هدف با اثر نیا

 مندانعالقه ریسا و هایاریشورا اصناف، شامل که را خود هدف یهاگروه هیاول دانش و اطالعات کوشدیم و

 .بخشد ارتقا است، یشهر یباسازیز به
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 کتاب تهران

 یمحمد طلوع

 از یبخشـ که یخاطـراتـ. اسـت شهرونـدان یبرا خاطره و حس از یادگـاری یشهـر یفضاهـا از یـاریبس

 دیبا میباش داشته ایپو یشهر است قرار اگر. کنـد یم ـزیانگ خاطره شیبرا را شهـر یفضـا و شده فرد تیهو

 خاطـره ـنیهم تهران، کتاب. میبدان شهر یاجتماع تیهو از یندیفرا را آن و میبکوش فضاها نیا حفظ در که

 آن که یکسـ نزبـا از داستـان قالـب در را تهران زیخاطرانگ یفضـاهـا خواهـد یم و داده قرار هدف را ها

 ییها قالب در افراد خاطره یداستان نامه ژهیو نیا در. کند انیب است کرده تجربـه زمان و مکان بعد در را

 تهران یعموم یفضاها در خود، اتیتجرب انیب با نگارندگان. است آمده خاطره و داستان ،یاس فتو ،یاس چون

 .شوند یم آورادی است شهروندان و شهـر ـنیب که را یونـدیپ ـم،یقد
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 کیتراف یروانشناس کتاب

 بارسلطان ایرو دهیس، یریبر ماهرخ

 :چکیده

 و راه کاربران رفتار مطالعه به که است یشناس روان یها رشته نیتر نینو از یکی کیتراف یروانشناس

 و دقت و یشناخت و یرفتار یها نهیزم کیتراف یروانشناس. زدپردا یم رانندگان رفتار یشناخت روان یندهایفرآ

 و ادراک ،یجسمان تیوضع رانندگان، تیشخص رشد ،یاجتماع تعامالت ،یرانندگ هنگام در را راننده توجه

 به کتاب نیا در که دهد یم قرار یبررس و مطالعه مورد را یرانندگ در آن ریتأث و  راننده یخستگ شناخت،

 .است شده اشاره اردمو نیا اتیجزئ

 یانسان عامل، کیتراف، یروانشناسکلید واژه: 
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 یشهر یباسازیز یفیتوص یشناسکتاب 

 موسسه چشم انداز توسعه عصرمشاور: : یفارس

 نژاد یدون وردیمشاور: فر: نیالت

است. استفاده از مطالب گوناگـون و  ید پژوهش علمیق و کلیو فهرست راهنما از ابزار مهم تحق یکتاب شناس

شود که  یآسان و از نظر صرف وقت مقرون به صرفه م یان نامه ها زمانیـات و پایمتنوع کتـاب ها، نشر

ـه کتـاب یمرتب کرد. هدف از ته ییالفبا یخراج و با نظمن مقاالت و رئوس مطالب آن ها را استیبتوان عناو

 یبرا یسـت، بلـکه کمـک به ویک مجموعـه نی یپژوهشـگر نسبـت به محتـوا ییصرفاً راهنمـا یشناس

، با فراهم آوردن و متمرکز یـان انبـوه انـتـشـارات روزافـزون اسـت. کتـاب شناسیـدا کـردن راه در میپ

منابع  ین امکان را خواهد داد که تمامیجود در خصوص موضوع مورد نظر، به پژوهشگر اه منابع موینمودن کل

در دهـه  ینترنتـیا یقراردهد. به رغم گسترش شبـکه ها یکجا مورد استفاده و بهره برداریو مآخذ را به طور 

 یفیتوص یکتاب شنـاسـ»شـود.  یاحسـاس م یبه طـور جـد یر، ضرورت داشتن کتاب شناسیاخ یها

ـع از کتـاب ها و یوس یک بانـک اطالعـاتـین به عنوان یو الت یدر دو مجلد فارس« شهر تهران یباسازیز

بـوده و ضمـن  یسـیو انگل یفارس یان نامه ها، گزارش ها و... به زبان های، پایو ترجمه ا یفـیمقـاالت تأل

و  یسئوالن، کارشناسان و فعاالن شهردارتواند مورد استفاده م یاز منـابـع و مآخـذ م یـاریبسـ یگـردآور

ـن پـروژه به صـورت کتـاب و یمختلف و مرتبط بـاشـد. ا یـان رشته هاید، محققـان و دانشجویز اساتین

 ـار استفاده کنندگان قرار خواهد گرفت.ینـرم افـزار در اختـ



  424 آثار ریسا

 رانیا یبوم یکفساز

 انیرازیرضا ش

 یاصل بخش که شود یم انجام کف جادیا یبرا که ست ها محوطه و بناها ساخت حلمرا از یکی یکفساز

 یرو بر یزندگ لیوسا و اسباب استقرارِ و منینش مرور، و عبور. ردیپذ یم صورت آن یرو بر روزمره یزندگ

 مهم نقش همواره یکفساز ،یاصل کارکرد بر عالوه اما. است آن یکاربرد و مهم نقش نشانگر یهمگ کف،

 معابر یباسازیز  زیون ها باغ و ها محوطه بناها، داخل یباسازیز همان که داشته برعهده طیمح در زین یگرید

 . دارد یکفساز یاجرا نحوه و نقش و طرح مصالح، تیفیک و نوع به یاریبس یبستگ البته که است بوده یشهر

 ینهایزم و است گردآورده را یبوم یها کیتکن و مصالح نقـوش، از یـرینظ کـم مجموعـه حاضـر کتـاب

 با همساز را دیجد یها یکفساز بتوان ،یخیتار یهـا محوطـه و بناهـا در استفـاده بر عالوه تا کرده فراهم

 انتشار از تیحما با تهران شهر یباسازیز سازمان نسببیبد. نمود اجرا و یطراح نیسرزم نیا گذشته یمعمار

 بردارد مثبت یگام رانیا یبوم یمعمار دانش و دستاوردها از یمند هبهر یراستا در تا نموده یسع کتاب نیا

 .دینما میتقد زمانیعز کشور انیدانشجو و مرمتگران شهرسازان، معماران، به را حاصل و
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 یمبلمان شهراز  یده ایگز

Carles Broto & Jacobo Krauel 

 نیحس ی، مجتبیآباد یعل ی، حامد خدادادنیحس یمحمدعلمترجمان: 

اسـت. در  بـوده یجهشـ یمتـداول و بـا رونـد یشدن، بحث یـن بشر، همـواره شهریاز زمان آغاز تمـدن نو

ابان ها، یسازند، خ یروزمره شهروندان را فراهم م یزهاـایکه ن ییهـاها و سرپناهها، ساختمانکنـار سـازه

ا یحرکت کنند، به استراحت بپردازند و  یها شهروندان بتوانند به راحتاز است که در آنین ینیادیپارک ها و م

ـده اند ین عقیبر ا یشهـر یپردازان طراح هیاز نظر یاریقت بسیکنند. درحق یرا سپر یگر اوقاتیکدیدرکنار 

دارد که در دستـرس آنها قـرار دارد و  یبستگ یمشترک یک شهر، به مقدار فضایساکنان  یت زندگیفیکه ک

ار ینقش بس یوجود ندارد که مبلمان شهر یچ شکیرند. هیگ ین فضاها چگونه مورد استفاده قرار مینکـه ایا

 د.کنیفاء مینگونه مکان ها ایرتر مردم در ایدر حضور راحت تر، شادتر و دلپذ یمهم

 یا گردآوریدن یمدرن مبلمان شهر یهـا ین طراحین و مهمتریدتریاز جد ین کتاب بخشیاز آنجا که در ا

ات ساخت، ابعاد و وزن شان، یمربوطه، جزئ یر و نقشه هایهمراه با تصاو ین مبلمان شهریک از ایاست و هر 

ارتقا  یبا ارزش برا یواند مرجعت ین میح داده شده اند، بنابرایل توضیبه تفص یقه نگهداریروش نصب و طر

 باشد. ین داخلیمتخصص یبرا یمبلمان شهر یعلم طراح
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 یشهر یباسازیز یمبان

 یانیماست ی،  مهدپژوهان یموس

 و جنبـش یشنـاسـ یـیبـایز یعملـ -یبرخاسته از مباحث علمـ یدانش -به عنوان حرفه یشهر یباسازیز

 یقاتیتحق ین الگو هایاز مهم تر یکیا به یدن یشهرها یامروزه در تمام یشهر یشناس ییبایـر زینظ ییهـا

 ی، داشتن شهریبدل شده است. از منظر حقوق شهروند یران شهریزان، طراحان و مدیبرنامه ر ییو اجرا

ز بر ین یشهـر ینـاسش ییبـایشـود و جنبـش ز یشهروندان محسـوب م یزه حق تمامیبا، سالم و پاکیز

حاً به منظور یبا کردن شهرها،  بلکه ترجین جنبش نه تنها بخاطر زین اساس شکل گرفته است. در واقع ایهم

از آنها شکل یبه ن ییو پاسخگو یت شهرینگهداشتن جمع یق راضیاز طر یت اجتماعیجلب رضا یبرا یابزار

 یت بصریفیش کیو افزا یشهر یط هایضاها و محبا نمودن فین زیامروز ین در شهرهایگرفته است. بنابرا

 ین کتاب شهر و ضرورت هایاست. در ا ین شهریران و مسئولیاز مطالبات شهروندان از مد یکیدر شهر 

با  یکلـ یین آشنایشود. هدف از ا یان میب یشهر یباسازیز ین کلیز اصول و موازیو ن یشهر یباسازیز

 یشهـر یباسـازیز ینیو ع یورود به مباحث موضوع یشهر یسـازبایو ز یشنـاس ییبـایـه زیمبـاحث اول

 ـواره ها،  نرده و حصـارها  و ... است.ی، دیشهـر یهـا یـن، ورودیـادیدر م یبـاسـازیماننـد ز
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 یابانیخمبلمان 

Van Chris Uffelen 

 ییمحمد آبامشاور: 

 یهاستگاهیها و ا، فوارهیابانیخ یهاها، چراغمکتیکه ن ص استین موضوع قابل تشخیدر همان نگاه اول ا

یشهرها شکل و فرم م یو تمام یعموم یهادانیها، مابانیعت خیبه طب یااتوبوس به طور قابل مالحظه

ز مورد توجه قرار ین یطراح یت باالیفی، تمرکز بر کیمبلمان شهر یعمل یهاراً عالوه بر جنبهیدهند. اخ

د را بر یجد یهنرمندانه آن، پرتو یسازادهیم مبتکرانه و پی، مفاهییبایاز عملکرد و ز یبیگرفته است. ترک

شوند. قطعات ید میتول یبه صورت سر یشهر نکه مبلمانیده است. با وجود ایگستران یامروز یمبلمان شهر

د قرار یض ددر معر یبرا ین اماکن به صورت آشکارین اجناس هستند. ایاز ا یمنحصر به فرد بخش مهم

ن کتاب یاند. اخاص در نظر گرفته شده یطیا هماهنگ کردن محیو  یخاص در ساختار شهر یدادن محل

 کند.یم یو معرف یشده را بررس یساز یدات سریش از صد نمونه برجسته از تولیب



  444 آثار ریسا

 یشهرمبلمان 

 یمحسن سلطان

شهـروندان،  یـم در زنـدگیعالوه بر حضور مستق یشهراز عناصر منظر  یـیبعنـوان جز یمبلمـان شهـر

آن در قالب  برداشـت،  یو سنجش آمار یکه گونه شنـاس یاست بنحـو یخاص یو کاربردهـا یطراح یدارا

 یباسـاز یاز بانـک جامـع اطالعـات ز یبخشـ یت موجـود مبلمـان شهـرین اطالعات وضعیـه و تدویته

 رفتـه است. یمناسب صورت پذ ینـش منطقه ایعناصـر و چ از یـریاسـت که به جهت بهره گ



442  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 افراد کم توان یبرا یمبلمان شهر

 موسسه چشم انداز توسعه عصرمشاور: 

 ییابان نقش بسزایک خیا یک شهر یش ی، نظم وآسای، هماهنگیباسازیدر ز ینکه مبلمان شهریبا توجه به ا

کرد. و ازآنجا که هدف ما  یک شهر معرفین اجزاء ساختار یاز مهم تر یکیآن را به عنوان توان  یدارد، م

 یبه نوع یه شهرین اثاثیو نصب ا ید طراحیافراد کم توان است، با یبرا یط شهریمح ینه سازیبه

در جهت  ـهیک قدم اولین افراد باشد. مسلماً حضور افراد کم توان در شهر به عنـوان یا یازهـاین یپاسخگو

ط یاست که مح ین کامالً منطقیخواهد بود. بنابرا یو اجتماع یانسان یت هاین گروه در فعالیفعـال نمودن ا

 رد.یصورت گ یو با صـرف حـداقـل انـرژ ین افـراد به راحتـیآماده کرد تا حرکـت ا یرا به گونه ا یشهر
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 یبصر یو آلودگ یمبلمان شهر

 صرموسسه چشم انداز توسعه عمشاور: 

ر شکل ییبا تغ یشهر ید بافت هایجد یها یو فنـاور ی، فرهنگـی، اجتمـاعـیـرات اقتـصـادییهمگـام با تغ

مصنـوع انسـان ساخـت در  یـده هایر پدیـز همـچـون سـایـده اند چـرا که شهـر نیو شالـوده مواجـه گرد

 یها یته، آلودگیبزرگ از مدرن یاز شهرها یـاریگـردد. سهـم بس یل مر و تحـوییطـول زمـان دچـار تغ

ناهمگـون با  یاسـت. وجود عناصـر بصر یبشـر یزندگـ یبرا یساختار یو آشفتگـ یو بصـر یصوت

 ی، دکل هایعیطب یب هایلبوردها، تخریر بینظ یبصر یاز عالمـت ها یادیا انباشـت زیرامـون و یـط پیمح

 ییدرب منـازل و... نمـونه هـا یرو یغـیتبل یوارها، برچسب هاید یناهنجار رو یوشته هابرق، ن یفشار قو

از عادات روزانه  یکیـل به یشوند. مشاهده اماکن آلوده شهر رفته رفته تبد یمحسـوب م یبصـر یاز آلودگـ

 دهند.  یاز خودبروز نم ین نوع آلودگیبه مضرات ا ین رو توجهیمردم شده است از هم
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 یشهر یمه هامجس

 یمحسن سلطان

داشته،  ینیین تحوالت گاه جنبه آیرا به پشت سر گذاشته است. ا یام، تحوالت گونانی، در گذر ایمجسمه ساز

بوده است.  یسلطنت یهاها و کاخبخش عمارتنتیز زین یر زمانیده و دیبخش یرا تجل یمذهب یگاه نمادها

ع، جهان ی، خود را محدود کند. لذا با توسعه صنایسنت یهافراتر از آن بود که در قالب ،ن هنریاما استعداد ا

ن شدند و اقبال یبا مزیز یها، با مجسمهیرا شاهد بود. اماکن عموم یاز مجسمه ساز یترابعاد گسترده

ر شگرف و یتاث ها با ماست ون سالیتمام ا یهان هنر دامن زد. اکنون تجربهیبه انتشار و توسعه ا یعموم

از  یو نگهبان ید نگهداریتردیده نمانده است. بیچکس پوشیو برزن بر ه یدر کو یسازآور هنر مجسمهنشاط

، ین راستا کار گردآوریما قرارداده است. در هم یهابزرگ را بر شانه یتیاحساس مسئول یسازآثار مجسمه

ن سازمان آغاز شده است یسطح شهر تهران توسط ادر  یحجم یهاآثار و المان یه بانک اطالعاتیثبت و ته

 ل گردد.یشهر تسه یو هنر ین آثار فرهنگی، مراقبت از ان آثاریتا با ثبت و شناسنامه دار شدن ا
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 تهران یمجسمه ها

 شهر تهران یباسازیسازمان ز

 رانیا یاسالم یجمهور یاقتصاد و یفرهنگ ،یاسیس تختیپا و اسالم جهان یالقر ام عنوان به تهران شهر

 از یکی. اسـت افتـهی یفراوانـ و همگون توسعه یشهر منظر و مایس ها، رساختیز نظر از ریاخ یها سال یط

 در یمختلف یها ژهیو کار با که است یشهر یها مونمان و ها المان ساخت و یطراح توسعـه جهـات نیا

 .است شده نصب و ییجانما شهر نقاط

 تا شود یم منتشر و هیته حاضر کتاب ها ادمانی نیا نصب و ساخت ،یطراحـ خیتار یمستندسـاز منظور به

 و متاخر هنرمندان نام و ادی داشت یگرام یبرا یفرصت نیهمچن و آثار نیا شتریب یمعرف یبرا باشد یا رسانه

 و شده انجام که آنچه مشفقانه و عالمانه یبایارز و نقد زین و معاصر هنرمندان و دیاسات از ریتقد و گذشته در

 .ندهیآ به شتریب پرداختن یبرا گذشته از شتریب استفاده
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 یتهران پژوه یکتاب هامجموعه 

کشف و شناخت  ین، در پیاز زم یشود. شهروندان در هر نقطه ا یده میت شهرها فراوان شنین روزها از هویا

خود را  یعنیا کشور بودن، یک شهر یکنند. اهل  یم یزندگهستند که در آن  یت خود و مکان و زمانیهو

از خود به شمار آوردن.  یآن شهر و کشور دانستن و آن را بخش یخ و مکان و فضایمتصل و متعلق به تار

گر سو او را یکند و از د یمشخص م یگرینسبت او را با د ییت خود، از سویشناخت هو یتالش هر فرد برا

م، یثش، احساساتش، ارزش ها، مفاهیخش، خاطراتش، مواریرامونـش، تاریاز جهان پ یعموم یوادار به شناخت

ک یمرتبط با شهر، شهروندان « ت یهو» کند.  یستـش میـط زیمح یات جمعیر و خصوصیبزرگان و مشاه

کند  یجاد میا« ساکنان »  یبرا«  یشهرونـد» ـت یسـازد، حس مسئول یز میر شهروندان متمایشهر را از غ

 یم میک شهر را ترسی« شهروند » ک شهر با ی« شهروند » ک شهر با ی« ساکن » ان یز میتم یآستانه  و

 کند.

را فراهم آورده است و  یجلد 45ن مجموعه یفوق ا یدگاه هایاهداف و د یه ی، بر پایباسازیسازمان ز

ر، بناها و مکان یبزرگان و مشاه ،یو معنو یراث فرهنگی، میخیراث تاریم با پرداختن به ابعاد متنوع میدواریام

شهروندان تهران،  یبرا یخواندن یج مجموعه ایژه و مانند آن در شهر تهران، به تدریو یها و محوطه ها

ت شهر ین و هویخ، فرهنگ، دیتار یاز سواالت آن ها درباره  یاریبس ید و پاسخگویخاصه جوانان به وجود آ

 آن ها فراهم آورد. یشان را برا یط زندگیه شناخت شهر و محیاول ینه هایو شهروندان تهران باشد و زم
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 یشهر یباسازیدانش ز یمجموعه کتاب ها

بـوده و حـاصـل  ینـیو ع یت شهـرهـا، واقـعـیت و مطلوبیفیمطرح در ک یدر شهر به عنوان مقوله ا ییبایز

 یـت و شهـرونـدان آن معی، طبیمشـاهـده و درک مظاهـر گونـاگـون از بناها، فضـاها، عناصـر شهـر

ـش یقـه مردم آن  را به نمـای، و سلیشنـاختـ یـیبای، زیخـیـت تاریباشـد و در هر شهـر در نگـاه اول هو

 یـان رشته این حال کامالً مین و در عینو یاز دانش ها یکی یشهر یباسازیکه دانش زییگذارد. از آنجا یم

ن دانش به صورت پراکنده یگستـرش ا یت ها برایفعالاز  یچند سال گذشته مجموعه ا یباشـد، طـ یم

باشد.  یکسان و هماهنگ می یین الگوییف و تبین آن مستلزم تعریو تدو یصورت گرفته است، لذا معرف

مختلـف،  یدر حـوزه ها«  یشهـر یباسـازیدانـش ز» تحـت عنـوان  ییف سلسلـه کتاب هـایـه و تألیته

و ... حاصـل  یشهر ی، هنـرهایما و منظرشهری، سی، مبلمان شهریباسازیز یات و تئوریر کلینظ یمباحثـ

ـن دستـاوردها و یباشـد. تا آخر یمرتبط م ین صاحب نام در رشته هاید و متخصصیاسات یتالش گروهـ

جهت  یباسازیو ز یـه فعـاالن شهـرداریار کلیده در اختیگز یـوه ایا را به شیدن یو هنر یعلمـ یراهکـارها

جلـد کتـاب از  45، قرار دهـد. در حـال حاضـر حـدود ییو اجـرا یـت خدمـات مطالعـاتیفیو ارتقاء کبهبود 

 باشد. یف و چاپ مین مجموعه در دسـت تألیا
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 سنگلجمحله 

 یفرهنگ یدفتر پژوهش هامشاور: 

شهر قرار دارند، محلۀ سنگلج از جهت  یفوپنجگانۀ شهر تهران که در محدودۀ حصار ص یان محله هایاز م

ارگ،  یر محله هاینسبت به سا یت مناسب تری، در وضعیشهر یو سرزندگ یات مدنیان حیجر یوستگیپ

ـن عامل یعمده تر یمـیسکونـت و وجـود ساکنـان قد یداریـدان قرار دارد. پایبازار، عودالجان و چاله م

که  یخیتار یشهـر تهران است. تعدد آثار و نشانه ها یخـین محلـۀ تاریدر ا یو نشاط شهـر یسرزندگ

شهـر تهـران ا  یخـین بخـش ا ز مرکـز تاریـز این محله از شهر است، سبب تمایحاصل تداوم سکونت در ا

، بازارچه ها، مساجـد و مدارس، آب انبارها، یخـیـر بخش ها شـده ا ست. گذرها و معابـر تاریز سا

از گذشتۀ کالنشهر تهران سبب  ییمتعدد به عنوان نشانه ها یمیقد یدر کنار خانه هاا یکاروانسراها و تکا

از بناها و  یفیگر عوامل شاخص در محلۀ سنگلج  وجود طیشهر است.از د یگر محله هایز سنگلج ا ز دیتما

دتاً مربوط محله استقرار دارند، عم یشتر در بخش شمالین آثار که بیران است. ایا یخ معماریآثار شاخص تار

شود.  یاد میتهران هستند که از آن به عنوان دوران آغاز مدرن  یو شهرساز یاز تحوالت معمار یبه دوران

تهران، تئاتر  یو مسکن سابق(، شهردار ی)وزارت آبادان ی، بانک کشاورزیستیپارک شهر، سازمان بهز

ل کنندۀ یدوران تحول تکم یانه هااز خ ی، در کنار تعدادیده، ورزشگاه تختید فهمیسنگلج، زورخانۀ شه

 یابان کشیمربوط به خ یشهر یتهران از دورۀ سنت تا دورۀ مدرن اند. وجود بدنه ها یف تحوالت معماریرد

و  یام و مولـوی(، خیخرداد )بوذرجمهر 74)شاپور(،  یوحـدت اسالمـ یابان هایآغاز سدۀ معاصـر در خ یها

عبـور  یبرا یشهـر یآماده سـاز یز سدۀ معاصر که حاصل طرح هامربـوط به آغا یخـیـدان تاریوجود دو م

)شاپور( سبب شده است  ی( و وحـدت اسالمیحسن آباد )پهلـو یو تردد خودرو در تهـران اسـت با نام هـا

دار شود. یبه هنگام حضور و گذر از محلۀ سنگلج در ذهن مخاطب ب یت شهریخ و هویحس تعلق به تار

محله سنگلج، حدود محله، سنگلج در  یخ تحوالت شهریآن، تار یو تحوالت شهر خچۀ مختصر تهرانیتار

شاخص محله در  یو نشانه ها یخیمختلف، آثار تار یمحله در دوره ها یدوران معاصر، تحوالت ساختار

 محله در حال حاضر مطالب مطرح شده در کتاب هستند. یو بافت شهر یت کنونیوضع
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 جمارانمحله 

 یفرهنگ یهش هادفتر پژومشاور: 

ـران به یگر روستـاهـاى شمیران است که مانند دیکـى از روستاهـاى پُر نام و نشـان گذشتۀ شمیجمـاران 

ل ین به دلیع نقش داشته است و هم چنیخ تشیر تاریى در سیه هاینیـل وجود امامزادگـان و حسیدل

انگذار انقالب اسالمى در آن ساکن یالقى شهرت داشته اما از زمانى که بنییبرخوردارى از آب و هوا و باغات 

م و محلۀ امروزى جماران به خوانندگان یافـت. در کتـاب جمـاران روستـاى قدیشدند، شهرت جهانـى 

اى جماران به روند یت مکانى و جغرافیح مختصر دربارۀ موقعین کتاب ضمن ارائۀ توضیمعرفى مى شود. در ا

مـى و یران، آبادىهـا و باغ هـاى قدیتخـت؛ شمیونـد با توسعـۀ پایـۀ تهـران اشـاره شـده است. در پتوسع

نى یژگى هـاى آن تا زمـان سکونت امام خمیۀ جمـاران و ویکُهنسـال آن مورد بررسـى قـرار گرفتـه اند. قر

عنوان محل سکونـت امام، بنـاهاى  ت جمـاران بهینى )ره( در جماران، بین روستا، سکونت امام خمی)ره( در ا

ـران، مباحثـى ینـه هاى جماران، قنات ها و سرآب ها و نشـانه هاى بومى در معمـارى شمیمذهبـى و حس

انى کتـاب است که یى بخش پاینـۀ عکس هاى هوایین کتاب معرفى شده اند. جمـاران در آیهستنـد که در ا

کـى از محالت بزرگ تهـران در یتا  7444ـران در سـال یـى در شمیروند توسعـۀجمـاران را از روستا

 نشان مى دهد. 7444ه هاى البرز در سال یکوهپا
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 دارالفنونمدرسه 

 یفرهنگ یدفتر پژوهش هامشاور: 

و  یز، شهرسای، فرهنگیـد تمدن، تحوالت اجتماعیمظاهـر جد یـریشکـل گ یمدرسه دارالفنـون در راستـا

ـرات قابل ییـات خود تغین بنا نهاده شد که در ادامه حین سرزمیـد در ایجد یدولتـ یساخت ساختمـان ها

تـوان دارالفـنـون را از دو منظر مـورد توجه قرار  یـن رو میـران به وجـود آورد. از ایرا در جامعه ا یتوجهـ

 یـرینکه مدرسه دارالفنـون خاستگاه شکـل گیااء دانست: نخست یستـه حفاظت، مراقبت و احیداد و آن را شا

قات و یـر آمـوزش و پرورش؛ علوم، تحقینظ ییـران است که امروزه وزارتخـانه هـایـن در اینو یآمـوزش ها

آن  یگـر متولـید یو ده ها دانشگاه و مرکـز آموزش عالـ ی؛ و بهداشت، درمان و آموزش پزشکـیفناور

در کشـور شـد که  یانـیـش جریداینـه پیاز مدرسـه دارالفنون زم یـریبهـره گهستنـد؛ دوم آنکـه احـداث و 

ران را فراهم یا یو آموزش یعلم یشرفت و توسعه نسبیر پین کم سابقه بود و مسین سرزمیخ گذشته ایدر تار

ال ر گذاشته شد و احداث آن در سیرکبیبه خواست ام یقمر 7444ل سال یدارالفنون در اوا یکرد. سنگ بنا

نۀ احداث یشیافـت. در کتاب حاضر اعزام محصل به خارج از کشور در دورۀ قاجار، پیـان یپا یقمـر 7444

مختلف  یاحداث دارالفنـون، اجزا و قسمـت ها یجاد مدرسـه دارالفنـون، چگونگـین، فکر ایمدارس نو

س و دارالفنون در بافت شهر و یتأسمدرسه دارالفنون، افتتاح مدرسه دارالفنون، نحوۀ عملکرد دارالفنون در بدو 

 آن مطـرح شده اند. یمعمار یها یژگـیو
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 شهر تهران یباسازیمناطق سازمان ز یابیمدل ارزش

 فیشر یدانشگاه صنعتمشاور: 

نظام یدکریجامع جهت استقرار رو یاـن نظامنامهی، تدویـابین مـدل ارزشیا یسـازـادهیـه و پیهـدف از ته

در مناطق  یباسازیز یخدمـات مرتبط با حوزه ها یفـیعملکرد و ارتقـاء ک یابیکپارچه بمنظور ارزیمند و 

 باشد.یشهر تهران م یباسازیاهداف کالن سازمان ز یتهران در راستا یگانه شهردار44
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 )سپهساالر( ید مطهریشهسجد و مدرسه م

 یفرهنگ یدفتر پژوهش هامشاور: 

دان ین هاى بخش شرقى مین شاه قاجار زمین خان سپهساالر، از رجال برجستۀ دورۀ ناصرالدیرزا حسیم

د و در آن ها ساخت عمارت، باغ، یبهارستان )جلوخان باغ نگارستان( را که جزو اراضى باغ سردار بودند، خر

ن یـادى را وقـف بر مدرسـه کرد و ایو امالک زقمرى آغاز کرد. وى اموال  7444مسجد و مدرسه را از سال 

د مطهـرى مشهـور یبنا با نام مدرسۀ سلطانى، ناصرى، سپهساالر و پس از انقالب اسالمى با نام مدرسۀ شه

وانـى با گنبدخانه و انبوه مناره ها و برج ساعـت است که یشد. مسجد  مدرسۀ سپهساالر داراى طرح چهار ا

ر نظر شاهان هر عصر و پس از انقالب یما زیت آن مستقینى را آموخته و تولیدادى در آن علوم یطالب ز

ز در دورۀ پهلوى اول در ساختمانى یر نظـر رهبـر انقالب بوده است. در کنار مدرسه، کتابخانۀ آن نیاسالمى ز

 ن مدرسه در جوار مجلس شورایمجزا ساخته شد و از آنجا که ا

ران یاسـى، اجتماعـى و فرهنگـى ایدادهاى سیوند با روی، همواره در پن سپهساالر( بوده استیشی)عمارت پ

ان آن معرفى شد ه اند، یخـى و منابعى که در پایـۀ مستنـدات تاریقرار داشتـه است. در کتاب حاضر بر پا

ـه یژگىهاى معمـارى، هنـرى و آرایت؛ عناصـر و ویت آن؛ بانى مدرسـه؛ تولیـن بهارستـان؛ موقعیخ زمیتار

 هاى مسجـد مدرسـه؛ و کتابخـانۀ آن مورد بررسى قرار گرفته اند.
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 اریس یبهداشت یس هایسرومطالعات 

 ینیبهرام عابد، یینا عطای، سیمشاوران: عبداهلل زارع

در سطح شهر تهران پرداخته شده است.  یتبهداش یس هایسرو یل مکانیبه مطالعه و تحل ن پژوهشیدر ا

زان تطابق امکانات موجود از نظر یت میبوده و در نها یدگاه عرضه و تقاضا قابل بررسیل از دو دین تحلیا

ن یمورد سنجش قرار گرفته است. بد یک از مناطق شهرداریهر  یبا تقاضا یبهداشت یس هایعرضه سرو

براساس  یبهداشت یس هایه گشته و انواع سرویته یبهداشت یاس هیت سرویاز وضع یمنظور ابتدا نقشه ا

 ده است.یگرد یمختلف گونه بند یها یژگیو

 یطرف تقاضا برا یل هایو از تحل یبهداشت یس هایسرو یابیطرف عرضه به منظور مکان  یل هایاز تحل

 ک از مناطق استفاده شده است.ین تعداد چشمه در هر ییتع

ارها از ین معیباشد که ا یم ییارهایبر اصول و مع یمبتن یشنهادیو پ یابیمکان ل، یاست که هر تحل یهیبد

 رند.یگ یعرضه و تقاضا مورد استفاده قرار م یل هایاستخراج و در تحل ینظر یمبان
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 یطیمحغات یتبل یهاش رسانه و روانواع  یمعرف

 نژاد یغفار یسیع

باشـد  یم یطـیغاـت محیتبل یانـواع رسـانـه هـا یکه شامل معرف یو روشـ ن کتاب فوقیتدو یزیبرنامه ر

ارائه  یغـات و انـواع روش هایتبل یاجزا یو معرف ییم، شناسایو مفاه یرفته است: مبانیفصل صورت پذ 4در 

ن یان. اریـا و ایدر سطـح دن یطیغـات محیتبل ینمونه ها یه برخیکـره ها و ارایانواع پ یـام، دسته بنـدیپ

، جهـت بهره یغـات شهـریتبلـ ینـه کاربـردیـن در زمیـادیبنـ یک منبع مطالعاتـیکتـاب به عنـوان 

 گردد. یارائه م یباسازیکارشناسان حوزه ز یبردار
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 یطیمحغات یتبل یمهندس

 یاحمد یتق

 که درآمده ریتحر رشته به غاتیتبل یناسش روان و یبازرگان غاتیتبل حوزه در یمتنوع یها کتاب نشر بازار در

  آنچه یول بوده، خدمات و کاال فروش در تیموفق کسب یها راه و شتریب سود کسب ،یاقتصاد نگاه با اغلب

 .  است یشهر منظر و مایس با مرتبط یطیمح غاتیتبل آنهم غاتیتبل صنعت یمنطق رابطه است مهمتر امروزه

 جامعه ، یشهر اقتصاد ،(  یشهرساز)  یشهر یزیر برنامه علوم از یبیترک دانش کی یطیمح غاتیتبل

 یمهندس ، یشناس روان ،یصنعتـ یطراحـ منظـر، یطراحـ ،یمعمـار هنر، ،یطیمح کیگراف ،یشهر یشناس

 . است...  و سازه

 و یکیگراف اتیخصوص ، ها تمدن در رنگ) رنگ یمبان غـات،یتبل یمبـانـ مباحـث از یبیترک حاضر مجموعه

 منظر و یاجتماع ،یشهر اقتصاد بعد از شهرها بر یطیمح غاتیتبل ریتأث ،... ( و یهارمون ها، رنگ یکیولوژیزیف

 یهنر و یفن ضوابط ارائه ، کتاب نیا بحث نیمهمتر و یغاتیتبل یفضاها و ابزارها شناخت.  است یشهر

 . است یشهر غاتیتبل رهیزنج در مفقوده ئ حلقه بعنوان که است

 ضوابط نبود زند، یم دامن را یبصر اغتشاشات و ها یآلودگ و رسد یم شهرها به که یبیآس نیشتریب امروزه

 برنامه» رشته در میها آموخته که شدم آن بر یتیموقع نیچن در.  است یشهر غاتیتبل حوزه در یفن و یهنر

 کی اتیتجرب با را خود یفرع تخصص ، یسیوخوشنو ینقاش هنر و یاصل تخصص بعنوان « یشهر یزیر

 غاتیتبل یمهندس» عنوان تحت یکاربرد یا مجموعه و کرده بیترک ، یشهر غاتیتبل حوزه در خود ئ دهه

 یشهر نیمسئول و رانیمد و یشهر حوزه انیدانشجو و پژوهان دانش ، شهر داران دوست به را « یطیمح

 . مینما ارائه
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 مشقدان یم

 یفرهنگ یدفتر پژوهش ها مشاور:

ل دهندۀ یتشک ین اجزایک از ایشکل گرفته، که هر  یمختلف یشهر تهران از عناصر و اجزا یخیمرکز تار

بردن  یمختلف شهر و پـ یبخش ها یو معرفـ یدارد. با کشف، بازخوانـ یدنـیجالب و شن یشهـر، سرگذشتـ

کند که  یرا فراهم م یتیفیشهروند به شهر کابد و تعلق خاطر ی یت میـخ تحوالت آن، شهر امروز هویبه تار

دان مشق نام برد. ید از میو خاطره ساز شهر با یخیتار یـان مکان هایالزمۀ سکونـت در شهـر است. از م

ک یحفاظـت و دفاع از شهـر و در قالب  یبرا یل دوران قاجار، به عنوان محلـیدان، در اواین میا یهستۀ اصل

 یدند و در آن ساختمانیکش یواریباز در خارج شهر را د یدور تا دور محوط هاساختـه شد.  یپادگان نظام

رنظر یباز بود که قشون در آن ز یپادگان محوطه ا یشتر فضایساختند. ب یل جنگیاستقرار قشون و وسا یبرا

 م،یـت و توسعه شهر قدیکردند. با گذشـت زمان همراه با رشـد جمع یم یفرماندهان و حاکمان مشق نظام

ـرا شد تا یـر و توسعه را در دوران قاجار پذییـن دوره تغید قرار گرفت و چندیدر مرکز شهر جد یپادگان نظام

استقرار  یت براین موقعیبه بعد به عنوان مناسب تر یشمس 7455ت در آغاز قـرن معاصـر و از دهه یدر نها

 یدان نظامیک میاز  یگر در آن اثریروز دکه ا م ییدرآمد تا جا یادار یبه اشغال ساختمان ها یادارات دولت

 ین فضاهایاز جذاب تر یکیبا یباشکوه و ز یـدان مشق تهران با ساختمان هاید. امـروز میتوان د ینم

دان، عمارت یس میتأس یـدان مشـق، زمان و چگونگیدر تهران است. در کتاب حاضر به محدودۀ م یشهر

دان مشق و... یدر محدودۀ م یدولت ی، احداث ساختمـان هایمل ـدان مشـق، احداث باغیـع میقزاقخانه، وقا

 پرداخته شده است.
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 دان حسن آبادیم

 یفرهنگ یدفتر پژوهش هامشاور: 

 یخیاز شکـل کامـل تار یل برخورداریدان حسن آباد، به دلیشهر تهران؛ م یخیمرکز تار یدان هایان میاز م

 ی، سرستون هایگچ ی، ستون هایهالل یشکل، با چهار گوشه، طاق ها یره ایدا یدانیمک استثناست. ی

ن یگذارد. ا یش میرا به نما یخیتار یمتفاوت از معمار ی، شکلیکاله فرنگ یها یو پرنقش و گنبد یکرنت

ست و زد و کرمان متفاوت ایر اصفهان، ینظ ییدان در شهرهایاز م یخیر اشکال تاریدان، با سایشکل از م

ـک است و ینزد یـیاروپا یدان حسن آباد، از نظر سبک به معمـاریم یکند. معمار یگر را ارائه مید یگونه ا

که مردم بر  یدانیو حامل خاطرات شهر است. م یبنا، هنوز حاو یل ماندگاریاست که به دل یاز معدود آثار

الممالک از  یوسف مستوفیرزا یلق به محسن آباد متع یدان نامش را از آبادیآن نام هشت گنبد نهادند. م

ـدان حسـن آباد در سال ین محـل قرار داشتـه است. میرجال خوشنام دورۀ قاجار گرفته است که در هم

خچـه باغ و محلـه حسـن آباد، یت و تاریدان حسن آباد، موقعیه میاحداث شده است. وجه تسم یشمس 7454

س یتهران، سال تأس یاقدامات توسعه شهر یابان سپه الگویدان، خیمحـدود قبل از احداث م یبافت شهـر

 یمرمت یو طرح ها یدان و اقدامات حفاظتیم یـرات و تحوالت کالبدییـدان حسن آباد، تغیم یآن، معمـار

 مطالب مطرح شده در کتاب هستند.
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 اد و مناسبت هایاع ینورپرداز

 نور گستر ییشرکت روشنامشاور: 

شهر تهران  یو مذهب یمل یموقت به مناسبت جشن ها ییروشنا یک جلد با موضوع الگوین پروژه شامل یا

 یو مذهب یمل یموقت به مناسبت جشن ها ییروشنا یمناسب و ارائه روش طراح یه الگویباشد. ته یم

 یچارچوب یهنر یثـرنـش ایدر کنـار آفر ینـورپـرداز یـربنـایکنواخت نمـودن زیو  یجهت هماهنگ ساز

و  یکیو حفاظت الکتر یمنیا یروش ها یان تمامین مید. که در اینمـا ین کار فراهـم میانجـام ا یـز براین

موقت کوچکتر و  ید. اگرچه نورپردازینما یم یریجلوگ یفعل یها یت شده و از ناهماهنگیرعا یکیمکان

در هنگام  یخاص یآن بوده و گرما و هماهنگ ل کنندهیتکم ید ولیآ یدائم بنظر م یسبکتر از نورپرداز

 بخشد. یبه جشن ها م یبرگزار
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 ها بزرگراهه یحاش ینورپرداز

 دهیشرکت طراحان نورپردازان امشاور: 

سـت یز ـطیاز مح یار گسترده اسـت. راه به عنـوان جزئـیشهرها بس یو اجتماع یکیزیط فیها بر مح ر راهیتأث

رود بلکه از  یآن نه تنها سطح رفاه شـــهروندان باال م یکپارچگیشود و با در نظر گرفتن  یم یاطراف آن تلق

 یباسـازین و نقـش زینو یها یشـود. با توجـه به معمـار یم یـریست جلوگیط زیرات مخرب محیتأث

شبانه،  یدر معمار یت نورپردازیه به اهمناظران در حال تردد و با توج یها، برا واره بزرگراهیسبز د یفضاها

بدنه سبـز  یباشد. نورپرداز یم یسبز شهر یمعابر و فضا ینورپرداز یـن اصول طراحیازمنـد تدویشهر ن

که در آن واقع شده مالحظات  یشهـر یـیایـت جغرافیآن بزرگـراه و موقع یط معمـاریها بنا بر شرا بزرگراه

 باشد.  یخاص خود را دارا م
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 یشهر یپردازنور

 یمحسن سلطان

ر آن قرار گرفته، شهر را با آن ی، تحت تأثیاز آن شهر است که هر مخاطب یریند تصاویک شهر، برآی یمایس

ا به یبزرگ دن یشتر شهرهایدر ب یگر، منظر شهریاز آن دارد. از طرف د یشناخته و خاطرات یعموم یمایس

فل، پکن و شهر ممنوعه، تهران و برج یس و برج ایشود؛ پار ین، درک مینماد یهاا مکانیواسطه بناها 

دکنندگان یشتر بازدیاست که در ذهن ب ین خاطره ایـن، شاخص ترین عناصر نمادیرسد ا ی. به نظر میآزاد

ا چند یک یآورد، نه تنها محدود به یک شهر را به وجود می یعموم یمایآن شهر ثبت شده است. اما آنچه س

رد. به یگ یز دربر مید را نیآ یده میکه از آن شهر در هر لحظه به د یریعنصر شاخص نبوده، بلکه تمام تصاو

شبانه  یمایگذارد، سیم یک شهر در طول ساعات شبانه در ذهن کاربران به جایکه  یریب تصوین ترتیهم

 آن شهر است.

 ینورپرداز ین المللیب یر انجمن هاینظ یی، نقش سازمان هایشرفت نورپردازیامروزه درجهت بهبود و پ

ده گرفت. با الهام گرفتن از کارگاهیتوان ناد یرا نم یآموزش یو کارگاه ها ینورپرداز یها، جشنوارهیشهر

، معماران، یزان شهریر، برنامهی، طراحان شهری، طراحان نورپردازینورپرداز یو جشنواره ها یآموزش یها

پرداخته،  یشهر یط هایمح ینحوۀ نورپرداز ینیتوانند به بازب یم یشهرران یو مد یعموم یسازمان ها

 یختگیتوان نسبت به آم یق است که مین طریکنند. از ا یر آنها را بر شهروندان بررسیتأث یچگونگ

ک یجاد یا یرا برا یمناسب یاقدام نمود و اقدام عمل یشهر یکالبد یط و بافت هایبا مح یشهر ینورپرداز

 انه دنبال نمود.یز و نماد گرایک، احساس برانگیهارمون یشهر ینورپرداز

کال و یالکتر یها یژگیو یو بررس یت هنریفیک یابی، ارزیشهر یت شناسین مطالعه، موقعیا ییهدف نها

جاد ین مطالعه به منظور ایتهران است. ا 74منطقه یشهر یمنظرها یبه کار رفته در نورپرداز یزات فنیتجه

 باشد. یم یبا سازیت اطالعات سازمان زیریدر سامانه مد یورپردازن یبانک اطالعات
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 چشم انداز ینورپرداز

Rojer Narboni 

 یاسمن مصلحی: مترجم

 و یتخصص رشتۀ کی عنوان به یشهر ییروشنا به نسبت یشهر زانیر برنامه و مسئوالن یآگاه شیافزا

 اکتشافات یبرا یمکان به را یشهر یفضاها ،7445 یها مهین در ینورپرداز یطراح صصانمتخ نیاول ظهور

 دگاهید دو 7445 دهـۀ یابتـدا از. داشـت یپـ در را ییها تیموفق و ها شکست که کرد لیتبد گوناگون

 دیتأک شب و روز در فضاها یساز کسانی بر یگروه.شد مطرح ینورپرداز متخصصان ـانیم متفـاوت

 .کردند یم یپافشار یخیتار آثار ینورپرداز و ژهیو یها جلوه درک بر گرید یگروه و دندیرزو یم

 عنوان به نانیشهرنش و کنندگان مصرف متـخصصـان، طـراحـان، تـوسـط امـروزه کـه یشهـر ییروشنـا

 کی ورتص به نکیا و شده آغاز ساده اریبس لوازم و زاتیتجه از شود یم شناخته یطراح یتخصص رشتۀ کی

 یها طرح کنندۀ محدود ،یکیزیف یمرزها که تیواقع نیا. است درآمده یشهر یها پروژه از ریناپذ ییجدا جزء

 در اروپا در شبانه یگردشگر صنعـت وجـود، نیا با. دارد یـاریبس موافقـان و مخالفان هستنـد ینورپرداز

 در اما است متمرکز یشهر یها حوزه بر خاص طور به یگردشگر نوع نیا که چنـد هر. است گستـرش حال

 یصنعتـ سـاتیتأس و بنـادر در و شـده ینورپرداز یخیتار یبناها ریمس در ،یخیتار مناطق در حال نیع

 یانیشا کمک زین ینیکارآفر و یاقتصاد ییشکوفا به یگردشگـر از صـورت نیا. اسـت افتـهی گسترش

 چشم رینظ یشهر منظر از یگوناگون یها بخـش ملشا مناظر؛ ینورپرداز و ییروشنـا یطراحـ. کند یم

 کیتفک به کتاب مختلف فصول در که شهرهاست رونیب و درون سبز یفضاها و ادهیپ معابر ،یعیطب یاندازها

 شبانه ینورپرداز. است شده پرداخته آن یاجرا جهت ازین مورد زاتیتجه و ابزار و یطراح یها دهیا یبررس به

 به کتاب نیا در که دارد همراه به زین یمتعدد یاقتصاد و یاجتماع ،یطیمح ،یهنگفر راتیتأث فضاها، یبرا

 .است شده یبررس لیتفص
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 سبز معابر یفضا ینورپرداز

 شرکت جهان نورمشاور: 

سبز  یفضا ین ضوابط نورپردازیاستانداردها و تدو یت موجود و بررسیوضع ین پروژه شامل دو جلد بررسیا

سبز مجاور خود  دارد  یفضا  ییدرروشنا ییر به سزایمعابر تاث ییکه روشنا ییباشد. از آنجا یم یمعابر شهر

سبز مجـاور آن ها باشد و  یفضـا ییجهت روشنـا یتواند متمـم و مکمـل خوب یح معابر میصح ییلذا روشنا

 ینامطلـوب معـابر در فضـاها یازکه معمـوالً در اثـر نورپـرد ینور یها یمزاحـم و آلودگـ یاز نورهـا

از به یمعابر ن یین روشناید. به منظور تامینما یریجلوگ یرید بطور چشم گیآ یآن ها بوجود م یه ایحاش

د اقدام به ین منظور ابتدا بایباشد. به هم یمعابر مختلف م یمتوسط برا ییا شدت روشنای ین درخشندگییتع

مطلوب مشخص و  ییا شدت روشنای یهر معبر، درخشندگ یانموده و سپس بر یمعابر شهر یطبقه بند

 سبز معابر اطراف آن ها پرداخته شود. یفضا یسپس به روشنائ
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 نیادیم ینورپرداز

 دهیشرکت طراحان نورپردازان امشاور: 

ن یادیم ین ضوابط نورپردازیو تدواستانداردها  یـت موجـود و بررسیوضع ین پروژه شامـل دو جلد بررسـیا

انگـر فرهنگ و آداب جامعـه، منطقه، یهستنـد که ب یین در هر شهر، فضاهایادیم یباشد. به طور کل یم

»  ییو معنـا یکالبـد یرین وجود فرهنـگ و تفکر هر جامعه در شکـل گیباشند. با ا یا محله ها میه یناح

و هم از نظر  ین هم از نظر عملکردیادین الزم است که میابراکند. بن یفا میا ینقش درخور توجه« دانیم

و ... هر  ی، محلیخـی، تاریـدان مذهبـیت خاص خود را داراست، میدان هویگردند. هر م یبررس یباشناسیز

ش گذاشته شود. یتواند در دو وجه روزانه و شبانه به نما یف مین تعریـژه از خود دارند و ایو یفـیکدام تعر

 ابد.ی یت مینیمناسـب و درخور ع یو نورپرداز ییروشنـا ین در شـب، در طراحـیادیش مینما
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 دان هایم ینورپرداز

 دهیشرکت طراحان نورپردازان امشاور: 

 یاجتمـاع یازهاین یـد پاسخگـویآن ها است و با یجمعـ یشهروندان و تبلـور زندگـ ی، برایدان شهریم

گر را بشناسند، با یکدیـن، شهرونـدان بدون آنکه یـادیـاس باالتـر از حد محالت باشنـد. در میآن ها در مق

مختلـف انجـام  یـدگـاه هـایـن بـا دیادیـک میچهره به چهـره دارنـد. تفک یاجتماع یگر برخوردهایکدی

ـدان ممکن یو همـان م یه ایحا نایباشد  یباشد، منطقه ا یـدان ممکـن است محلـیک میگـردد .  یم

ت ها و یدان قابلیدان چگونه است میبدنه و هسته م ینکه کاربری. بر اساس ایکیا ترافیباشد  یخیاست تار

، یباشناختـیاز منظـر ز یر نورپردازینظ یدارد که شامل موارد ینورپـرداز یبـرا یگوناگون یـل هایپتانس

 ت و ... خواهد بود. یک، هویسمبول
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 یو مشارکت شهروند ین جشنواره خدمات شهریدوم ییبایز، یندگشهر، ز

 یمین مستقیم حسیشم

 توسعه یکالنشهرها امروز چالش ـنیتر مهم آن، به ـدنیرس یالگوهـا و یشهرونـد مشارکـت یها مولفـه

 و یریگ ـمیتصم ندیفرا در ـدهش موفـق کنـد، یطراحـ آن یبرا مناسـب یراهکار توانسه هرکه. است افتهی

 یشهر رانیمد یبرا نظر جلب نیا تیاهم. کند جلب خود به را شهروندان مشارکت شهر امور یساز میتصم

. است برقـرار آن نیب معکـوس یا رابطه که یا گونـه به شود؛ یم شهر دیعا که گردد یبرم یمنافع به

 یسو از. ابدی یم کاهش ها نهیهز اندازه همان به دکنن مشارکت شهر تیریمد ندیفرا در شهرونـدان هرقدر

 .کوشـد یم آن از ینگهـدار و حفظ در و کنـد یمـ دایپ خاطر تعلق شهرش به شهروند گرید

 کنـد یم تالش و اسـت آن به یـابیدست یپ در یشهرونـد مشـارکـت ـهینشر که هاسـت مولفـه ـنیهم

 نقش یفایا و شهروند شتریب مشارکت جلب نهیزم و دیمایبپ آن تحقق یبرا را راه نیتر کوتاه و نیتر ـکینزد

 تک مشارکت با مگر بود نخواهد ممکن شهر یباسازیز که خصوص به. کند یزیر طرح را یشهر تیریمد در

 .شهر حفظ نیهمچن و شهروندان تک
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 یطیمح غاتیتبل ییبایز، یشهر، زندگ

 د ابوتراب فاضلیس

 دیخر یینها نقطه از خارج غیتبل نوع هر به کیآکادم فیتعر در( Outdoor advertising) یطیمح تغایتبل

 یها پله اتوبوس، یها ه ستگایا مترو، خطوط داخل غاتیتبل لبورد،یب ها، وارنوشتهید. شود یم اطالق یمشتر

 یطیمح غاتیتبل یبرا ییها ق مصدا...  و شهرها داخل و ها پارک ها، هتل مانند یعموم ینها مکا و عابر

 به جهت نیا از. است شتریب یوارس و تامل قابل مؤثر، رسانه کی مثابه به یطیمح غاتیتبل موضوع اما. هستند

 از ییجز بلکه شود ینم ستهینگر کاال مطلوب هیارا جهت یابزار ای یتجار نگاه با صرفا یطیمح غاتیتبل

 گرفته بکار یفرهنگ یها آموزه یساز مقـاوم جهـت در دارد، تالش که شود یم یتلق شهـر کی فرهنگ

 .است یاسالم رانیا فرهنگ هیزاو از یکل ینگاه یطیمح غاتیتبل به نگاه رو نیهم از.شود

 متخصصان و است گرفته شکل کشور در 7444 سال حدود از و نوپاست اریبس رانیا در صنعت نیا چه اگر

 یها وهیش گرید ییسو از و باشد آن یشناس بیآس با همزاد دیبا آن توسعه یول هستند، کم اریبس حرفه نیا

 و ردیگ قرار شهروندان وحقوق شهر یمل و ینید تیهو ،یبصر ییبایز حفظ جهت در دیبا زین جیرا یغاتیتبل

 .ستین نیقوان بر مقدم ،یاقتصاد منافع که کند القا جامعه به را امیپ نیا دیبا

 حقوق ،ینید یها ارزش چارچوب در تهران شهر یطیمح غاتیتبل یمتول عنوان به یساز بایز سازمان

 یاتیعمل انیدانشگاه و نخبگان یهمراه با را خود یراهبرد یها استیس تهران شهر ییبایز و یشهروند

 نیا بهبود یراهکارها و ضعف و قوت نقاط ل،یمسا یبرخ انیب در یسع «یطیمح غاتیتبل» نامه ژهیو و نموده

 .دارد یشهر تیریمد حوزه و دانشگاه استادان کمک با دهیپد
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 اده راهیپ ییبایز، یشهر، زندگ

 یمین مستقیم حسیشم

 یریه شهر و شکل گیاده به عنوان سرمایاده راه ها و توجه به عابر پیو پ یاده رویرشد مباحث مربوط به پ

امروز داده  یبه شهرها یاده مدار، چهره تازه ایابان و شهر پید خیرامون مفهوم جدیپ یاجتماع یت هایفعال

اده از خود ینسبت به عابر پ یر در تالشند تا چهره مهربان ترینفس گ یبرتر امروز، در رقابت یاست. شهرها

 رفتن هرچه گرمتر او باز کنند.یپذ ینشان دهند و آغوششان را برا

 یبه ایاده عمال شهروند درجه دوم غریپست و یاده نیپ یبرا یامن یجا -و به خصوص تهران–ما  یشهرها

ن وجه شهر، عمدتاً مصروف ساخت و سازها و یشود. توجه مسئوالن به ا یم ین تلقیماش یدر جستجو

 یاده و شهر را از نو ساماندهیاز آنها،نتوانسته است ارتباط مخدوش پ ییشده است که درصد باال یینوکردن ها

اده یهمه جانبه به موضوع پ یو نگاه یدرست فکر یرساخت هایگرو ز ن امر دریرسد انجام ا یکند. به نظر م

 آن است. یمخصوصا از وجه فرهنگ

ن مجموعه یام ایش بگذارد. پیرا به نما یاده محوریهمه جانبه به موضوع پ ین مجموعه در نظر دارد نگاهیا

 م تازه.یبه مفاه خاص، جامع و متوازن یاست حاصل نگاه یاده مدار، شهرین خواهد بود که شهر پیا
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 در شهرخاطره  ییبای، زیشهر، زندگ

 شهر و منظر یماهنامه تخصص

دانند،  یت شهر میاز هو یقائلند و آن را بخش مهم یامروز یشهرها یکه برا یژگین ویاز مهم تر یکی

ز در شهر صرف یخاطره انگ یجاد فضاهایا یتمام تالش خود را برا یران شهریخاطره ساز بودن آن است. مد

 زند. یکنند تا حس تعلق خاطر را در شهروند نسب به شهرش برانگ یم

نکه یا ایپروراند و  یرا م یخاطرات جمع یدارد و چگونه شهر ییها یژگیز چه ویک شهر خاطره انگینکه یا

پرسـش ها و پاسـخ  یـارید اقدام کنند و بسیک شهر چگونه بای یحفظ خاطرات جمع یبرا یران شهریمد

 یفیکوشد ضمن ارائه تعر یژه نامه مین ویاست. ا یژه نامه خاطره جمعین دست، موضـوع ویاز ا یهـا

ز جهان را یخاطره انگ یموفق شهرها ین تجربه هایاز شهر خاطره ساز، راهکارها، چالش ها و همچن یمنطق

 یز میکه شهر ما را خاطره انگ یگر مسائلید یز سود. ایدر قالب مقاله، گزارش و گفت و گو به مخاطب باز گو

 ژه نامه به آن پرداخته شده است.ین ویکند، در ا
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 یشهروندمشارکت  ییبای، زیزندگشهر، 

 د ابوتراب فاضلیس

 اگر هچ. است یشهر تیریمد در ها یزیر برنامه از یـاریبس ـلیآش پـاشنـه امـروزه ،یشهـرونـد مشـارکـت

 معطوف نند،یب یم تدارک شهر یفضا در آنان یبرا آنچه به را شهروندن نگاه بتوانند یشهر زانیر برنامه

 و دوام توانند یم کنند، شتریب اقشار تمام یبرا را برنامه آن یمند بهره اند توانسته آنکه بر عالوه کنند،

 .دهند کاهش را آن یها نهیهز نیهمچن

 جلب یبرا رو شیپ یها چالش و راهکارها ییشناسا با دارد یسع ،یشهروند مشارکت ،یزندگ شهر، نامه ژهیو

 ژهیو نیا. کند فیتعر باز نهیزم نیا در را شهروندان نقش ،یشهر یفضا یباسازیز در شهروندان مشارکت

 یبرا مشارکت ندیفرا در را شهر ریمد و یشهر زانیر برنامه شهروند، نقش مختلف یها موضوع طرح با نامه

 .دهد یم قرار یبررس مورد شهر یباسازیز
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 ادمانیشهر و  ییبای، زیشهر، زندگ

 پور یرنج یعل

کشنـد و یـر میشه خالقانـش را به تصـویروشن از اند یـری، تصـویشهـر یادمـان هـایو  ینمادهـا

مخاطبش به همراه دارد و تالش  یرااست که ب یامیک نماد، پین کارکرد یدارند. مهم تر یتـیهو یکارکـرد

ک یشود که  یام آنجا مهم مین پیت منتقل کند. ایف و توامان با هنر و خالقیظر یکند آن را به شکلیم

به خاطر  یران شهریشود. مدینجوا م یامیدهد؛ همانجا که در سکوت پ یوند میپ ینسل را به نسل بعد

ک ین شهروندان از یب یوند مستحکمیها و فرصت ها، پ تیکوشند با شناخت ظرف یت است که مین اهمیهم

 گر برقرار کنند. ید یطرف و شهر از سو

 یت هایخواهـد ضمن شنـاختن ظرف یـن شنـاخت اسـت و میهم یز در پـیادمـان نیـه شهـر و ینشـر

نه را ی، زمجاد کنندیشهر ا یتوانند برا یکه نمادها م ییت هاین ظرفیشهر تهران و همچن یو اجتماع یفرهنگ

ادمان را در نک یف شهر و یه باز تعرین نشریت ها و ارائه آثار فاخر فراهم کند. ایظهور و بروز خالق یبرا

گو با هنرمندان، معماران و دهد. گفت و یـف را ارائه مین تعریکـان نگاه خود قـرار داده و به مخاطـب ایپ

مهم  یادمان هایبه نمادها و  ینکه گوش چشمین راهکار است. عالوه بر ایصاحب نظـران به دنبال هم

 ز دارد.یجهان ن
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 ر مجازیغ یطیغات محیتبل ییبای، زیشهر،  زندگ

 یاللید حسن ایس

 تا اگرچه صنعت نیا. کند جادیا یبزرگ صنعت توانسته که دانند یم موثر رسانه کی را یطیمح غاتیتبل امروزه

 رسانه همانند آنکه بر عالوه ،یعلم یها روش از یریگ بهره با امروزه اما بود شتریب دسو دنبال به فقط روزید

 نیا پناه در. دهد قرار ریتاث تحت زین را یشهر یفضاها ییبایز است توانسته شده، ظاهر یقو و موثر یا

 اثرات نیهمچن و یبصر یفضا بیتخر نگران و بوده سود دنبال به فقط که یافراد هستند ساز، پول صنعت

 ییها تیظرف از استفاده سوء و یعلم ریغ یها روش از استفاده با گروه نیا. ستندین آن یرسان اطالع مخرب

. کنند یم آشفته را شهر یبصر یفضا و چهره شود، یم گرفته کار به شهروندان یروان آرامش جادیا یبرا که

 نیا اگر که یا گونه به. کنند یم لیتحم شهر به یعموم اموال قیطر از یهنگفت یها نهیهز نیا بر عالوه

 که یـاریبس یها ـهیسرما نشـود، گرفتـه نظـر در آنهـا با مقابله یبرا یراهکار و نشوند ییشناسا ها گروه

 . رود یم هدر به شود، صرف یعمران یها بخش در توانسـت یم

 عدم مضرات از مخاطب هب یبخش یآگاه و راهکارها نیهم دنبال به مجاز ریغ یطیمح غاتیتبل هینشر

 قرار توجه مورد زین یجابیا یها مولفه بلکه ستین یسلب یراهکارها دنبال به تنها هینشر. است آن با برخورد

 ،یشهر تیریمد به نهیهز نیکمتر لیتحم با بتوانند که گروها نیا یبرا یتـیظرف جادیا جمله از رد؛یگ یم

 .کنند غاتیتبل
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 یمومع یفضاها ییبایز، یشهر، زندگ

 یلیدرضا نید حمیس

 یتعامالت اجتماع یمناسب، امکان برقرار یعمـومـ یافته به خاطر داشتـن فضـاهـایتوسعـه  یشهرها

مختلف  یها یف کاربریکنند. وجود امکانات و تعر یجامعه را فراهم م یجه نشاط و شادابیسازنده و در نت

 ییایشده و باعث رونق و پو یشهر یدان موجب حضور همه اقشار در فضاهاشهرون یتمام یبهره مند یبرا

بر سر راه دارد.  یش رو، و موانعیدراز پ ین مفهوم راهیدن به ایرس یشود. کالنشهر تهران اما برا یشهر م

آنان و  یاستعداد ها ییتواند در خلق و شکوفا یشهروندان باشد، م یازهاین یپاسخگو یشهر یاگر فضاها

 تشان موثر واقع شود.یز خالقبرو

آن است تا با طرح همه  یدر جستجو یعموم یه فضاهایدارد که نشر یملزومات یعموم یجاد فضاهایا

 یعموم یما فراهم آورد. جستار در فضاها یشهرها یو اجتماع یت فرهنگیمناسب با هو ییدگاه ها، فضاید

ا آن را گوشزد نکند. از ین باشـد و یران زمیو هنـر ا یـخ معمـاریبهـره از تار یتوانـد ب یران  نمیا یشهرها

د ها یت ها، بایران ظرفیا یدر شهرها یعموم یه تالش دارد ضمن شناختن مفهوم فضاهاین نشرین رو ایهم

ان مورد توجه یرانیو اقتباس از هنر ا یرانیع ایبد ین رهگذار معماریان کند. در ایآن را طرح و ب یدهایو نبا

 ژه است.یو
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 یشهر یطراح ییبای، زیزندگر، شه

 قرخلو یمهد

 رانیا یشهرها یتیهو یازهاین با مطابق محور، انسان شهر کی الزامات تیرعا و یشهر یطراح به توجه

 که دهد پاسخ مهم سوال نیا به دارد تالش هینشر نیا. است یشهر یطراح هینشر یها دغدغه نیتر مهم

 یب موهبت نیا از ما یشهرها چرا و کند جادیا آرامش شهروندش یبرا تواند یم چگونه شهر کی یطراح

 در را خود کارکرد گرید امروزه اما کردندیم فایا یدرست به را خود نقش گذشته در شهرها چرا بند،ینص

 یریگ میتصم ایآ اند؟داده دست از آنان یبرا یروان آرامش جادیا نیهمچن و شهروندان ازین به ییپاسخگو

 نیا ما، یشهرساز مولفه با شهروندان برخورد و انتخاب نه ای داشته رادیا ما یشهر یطراح و یشهرساز درباره

 .است آورده ما یشهر یطراح سر را بال

 ارائه ما یشهرها یکنون معضل از رفت برون یبرا زین ییراهکارها مباحث نیا طرح با یشهر یطراح هینشر

 که دارد دهیعق هینشر نیا. است رانیا گذشته یشهرها یاجتماع و یهنگفر تیهو بر یمبتن که کند یم

 .باشد ما یفرهنگ یدستاوردها گرید و سنن د،یعقا از یندیبرا دیبا یشهر یطراح
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 یشهرمبلمان  ییبایز، یشهر، زندگ

 پور یرنج یعل

ن کارکرد یشود. مهم تر یمان شامل مل شده که بخش مهم آن را مبلیاز عناصر تشک یشهر از مجموعه ا

است. هرچه استفاده از  یط شهرینه از محیشهروند در استفاده به یش برایجاد رفاه و آسایا یمبلمان شهر

ط یشهروندان باشد، شهروندان آن شهر راحت تر با مح یازهاین یبهتر و راحت تر و پاسخگو یمبلمان شهر

ضمن توجه به عناصر و  یه مبلمان شهریکنند. نشر یدا میر پرند و به آن تعلق خاطیگ یارتباط م یشهر

کالنشهر تهران را  یمبلمان شهر یشوند، تالش دارد ضعف ها یم یتلق یکه به عنوان مبلمان شهر یموارد

 یها یه در بررسین نشریارائه دهد. ا یران شهریآن به مد یبرا یمنطق یمورد کنکاش قرار دهد و راهکار

 ی، راهکارهایشهر یت ما در طراحی، توجه به هویمبلمان شهر یطراح یون چگونگچ یخود به موضوعات

ه به ین نشریاز ا یگرین در بخش دیاشاره کرد. عالوه بر ا یلمان شهریق میت شهر از طریفیک یارتقا

 اشاره شده است. یمبلمان شهر ینه طراحیا در زمیامروز دن یدستاوردها
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 ودکشهر دوستدار ک ییبایز، یشهر، زندگ

 یمین مستقیحسم یشم

 یگنجانند  که از جمله آن ها م یف خود میرا در تعار یمتعدد یها یکردها و کاربریمعاصر رو یشهرها

شهر براساس الگوها و  یش طراحیژکین ویمهم تر ین شهریتوان به شهر دوستدار کودک اشاره کرد. چن

 یمنیو ا یکه در آنها بهداشت و سالمت روان، هنر و فرهنگ، باز ییهاکودکان است. الگو یحقوق شهروند

در  یار از کشورها وجود دارد، حتیدر بس یین شهرهایشود. چن یف میکودکان متناسب با حقوقشان تعر یبرا

ن یا یژه نامه شهر دوستدار کودک با بررسیاز شهر را بر عهده دارند. و یبخش یآن ها خود کودکان طراح

آن،  یش رویپ ین  راهکارها و چالش هایگر کشورها و همچنیاجرا شده در د یها و  نمونه هامصداق 

کودک را  یکرده است تا حقوق شهروند یگرآور یک شهر دوستدار کودک را در مجموعه ایجاد یط ایشرا

 بازشناسد. 
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 یشهر ییبایز یمولفه ها یشهر ییبایبا، زیز یشهرها

 ییمحمدساالر کسرا

در فضا، در  یانسان یت های، اجزا و عناصر مشخص و فعالیشکل هندس یرا سازمانده یبخش ییبایز یعده ا

افته، آراسته و یسازمان  یرا به مثابه ساختار یشهر یجاد فضایا یدانند، برخ یجاد نظم و وحدت میجهت ا

، معقتدند در کنار یطرح ساختـه انـد و  عـده ارا م یانسـان یـت هـایفعـال یبرا یواجد نظم به صورت کالبد

عناصر  یشناخت ییبایت زیفیشود، ک یکه در آن واقع م یخاص شهر یت هایت محصور بودن و فعالیفیک

 یدارد در پژوهش یق سعین تحقیاست. ا یشهر یشناخت فضا یبرا یت عناصر راهیل دهنده و کلیتشک

و  یساز ییبایجامع در مورد ز یفی، به تعریشهر یـیبایرد زـات مختلـف در موینظر یضمـن بررسـ یاکتشاف

بـا یز یبرتـر شهـرهـا یمشخص ساختـن مؤلفـه هـا یشکل دهنـده  آن برسـد. نگارنده در پ یمؤلفه ها

 یح مولفـه هایبا همراه با تشـریز یاز شهرها یی، نمونـه هـایمـورد یـقـیکنـد، در تحـق یمـ یسعـ

مشخص  یه یاول یـه و مؤلفه هایـف اولیجـه تعریـد و در نتیـح نمـایـف و تشریصآن را تو یساز ییبایز

جامـع  ی، مؤلفه هایدر جهـان امـروز ینیع ید و بتواند همراه با نشان دادن مدل هایل نمایشده را تکم

سالم ا و جهان ایبرتر جهان، آس یسه تهران با شهرهایـف و تجسم بخشد و با مقایرا توص یشناسـ یـیبایز

 م کند.یترس یشهر یباسازیز یارتقاء مؤلفه ها یبرا یبتواند نقشه  راه قابل قبول
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 اده مداریپ یشهرها

 ینیمع ید مهدیس

پردازد. کتاب فوق در  یمدرن م یاست و اقدامات شهرهایچشم انداز، س یشده تا به معرف ین کتاب سعیدر ا

 م شده استیفصل تنظ 4ران و راهکارها در یا یاات، تجربه هیسه بخش شامل کل

ادگان از یگاه پیاده دارد. بخش دوم شامل دوفصل بوده که به جایات حرکت پیبخش اول اختصاص به کل

د اشاره شده است. در بخش سوم به یجد یران و شهرهایا یدر شهرها یاده مدارینقطه نظر مشکالت پ

 اشاره شده است. یشمال یکایو آمر ییاروپا یورهان در کشیبکار برده شده امروز یراهکارها
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 یانساناس یدر مق یشهر یطراح

 ینیف الدیفرانک س

ـت و یت، جذابیکفا ی، دارایباشنـد که از نظر استفاده از انرژ یم یـیاس، طرح هایانسان مق یها یطراح

 یلذت بخش یزندگـ یشهـر یـد  انسـان ها در فضادهن یباشنـد و اجازه م یط انسـان هـا میمناسـب شرا

انسان ها  یو روح یکیزیف یازهایاس بر اساس نیانسان مق یها ینکه طراحیـل ایداشتـه باشنـد. به دل

با توجه به تنـوع  ین طراحیمتفـاوت باشد. ا یبه فرد یکه ممکن اسـت از فرد ییازهـایـرد. نیگ یصورت م

باشد  یم یشهر یزیبرنامه ر یک تئوریهوشمنـدانـه که  یـیشهـرگرا یئوررد. در تیگ یازهـا صورت مین

اس یشـود که اصل ششم اصل مق یم ییبا توجه به ده اصل راهنما یشهر یو طراح یشهر یه طرح هایته

 باشد. یم یانسان یها
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 در شهر یعناصر بصر

 یانیماست ی، مهدپژوهان یموس

رامون ما یت در پیمنظر قابل روئ یده ها به نوعین پدیاست. ا یعیطب یده هایرامون ما متشکل از پدیط پیمح

با  یواسطه ا یک و بیکند. انسان در رابطه نزد یف میو منظر انسان ساخت تعر یعیرا در غالب منظر طب

 ین مناظر استوار میس ادراک اش از اش قرار گرفتـه و باورها و شنـاخت خود را بر اسـایرامون خویط و پیمح

دهد  یر مییست خود را تغیط زیاست که آگاهانه و به عمد مح یکند. گفته شده است که انسان تنها جاندار

ک یاز به یرامون، نیط پیدرک مطلوب مح ین ما برایبرسد. بنابرا یشناس ییباینکه به لذت زیتنها با صرف ا

 یبصر یتوان به قواعد درک زبان و ابداع در هنرها یرا م یصـرـم. عناصـر بیدار یاصـول بصـر یسر

شتر درک و آن را یط اطراف را بهتر و بیتوان مح یم یله شناختن و تجربه کردن زبان بصریر کرد. به وسیتعب

توسط طراح،  یرامـون نه تنهـا به درستـیـط پیمتاسفانه مح یل فقر در سواد بصریکرد. امروزه بدل یطراح

ست. در ین یشنـاس یـیبایجه لذت زیط و در نتیز قادر به درک مطلوب از محیشود بلکه ناظر ن یمن یطراح

ن یامروزه، همچن یـت آن در زندگیو اهم یه اصـول بصریـم پایـف مفاهیشده است به تعر ین کتـاب سعـیا

چند  یمعرف تیاز مشکالت و معضالت و در نها یبرخ یعوامل متشکله و بررس یفیساختار سه رد یمعرف

 پرداخته شود. یشناس ییبایو در ارتباط با مسائل ز یل آن با عناصر بصریو تحل ینمونه مورد
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 یعناصر مبلمان شهر

 یمحسن صفار دزفول

 دانـش یها کتـاب قالـب در یقـبلـ شـده انجام مطالعات و موجود اطالعات یروزرسان به و نیتدو ص،یتلخ

 و همکاران دانـش یسـاز یغنـ منظـور به که اسـت بوده سازمـان یها ـتیفعال جملـه از ،یازبـاسـیز

 ـنیتأم هدف با است شـده یسعـ مجموعـه ـنیا در. است درآمده اجرا مرحله به حوزه نیا در ییاجرا انیمتول

 رگذاریتأث یهـا شاخصه یمعرف ک،ی هر یکاربـردها و انـواع محصـول، فیتعـر و نـهیشیپ به ه،یپا اطالعات

 :باشند یم خصوص نیا در شـده کار ـنیعناو جملـه از ریز موضـوع 2. شود پرداخته...  و

 اتوبوس ستگاهیا سرپناه. 7

 مطبوعات عرضه وسکیک. 4

 دوچرخه و موتور نگیپارک. 4

 یگلجا و گلدان. 2
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 یبا سازیزو  یادمانیعناصر 

 یانیاستم یمهد، پژوهان یموس

و  یادمانی یشوند، بعنوان طرح و بنا یمحسـوب م یشهـر یاز نشـانه هـا یکه بخشـ یادمـانیعناصـر 

 یمهم و مجموعه ا ی، بنایشهر یادمان، المان، مقبره، فضای یعامه مردم به صورت ها ین از زندگینماد

خود،  یعالوه بر نقش نشانه ا یشهر یانه ها در فضاهاموارد نش یاریشوند. در بس یت ارائه میحائز اهم

 ینشانه شهر ینوع یادمانین عناصر یرند. بنابرایگ یخـاص به خـود م یـن و عملـکـردی، نمادیادمانینقش 

جه یافراد و در نت یر ذهنیل تصویدر تشک ینقش مهم یشهر یشوند که مانند همه نشانه ها یمحسوب م

 یو احجام در شکل ده یادمانیشهرها و نقش عناصر  یمایس یت کنونیبه وضع یاهشهر دارند. با نگ ییخوانا

کوچک و  یدان هایغالباً به م ین عنصر شهریشود که استفاده از ا ی، مشاهده میط ها و مناظر شهریبه مح

 یاجاد نشانه هیو ا یادمانیو نصب عناصر  یابی، مکان یبزرگ ختم شده است. با ارائه اصول و ضوابط طراح

ن کتاب، یافت. هدف ایمطلوب دست  یتوان به منظر شهر یمطلوب و ماندگار م یادمانیو عناصر  یشهر

و  یابی، ضوابط، مکان یو ارائه اصول طراح یادمانیو انواع آن، کارکرد عناصر  یادمانینشانه و عناصر  یمعرف

 است. یادمانینصب عناصر  
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 یشهرساز یمهندسحات فرهنگ اصطال

 یاحمد یتق

کند که اصطالحات و لغات  یجاب میو ارتباط آن با علـوم مختلـف ا یعرضه دانش و فن شهرساز یگستردگ

لغات و اصطالحات مجموعه  یریومنسجم شود؛ به تعب ییشناسا یشهرساز یرمجموعه یز یاز حوزه ها

 یکه در رشته ها یاصطالحات شود. یساز ین رشته استخراج وبومید از دل ایگر بایک بار دی یشهرساز

و ... وجود دارند،  یت شهریریمنظر، مد یست، طراحیط زی، محی، نقشه برداری، جامعه شناسیاقتصاد، معمار

 یبکار م یشهرساز یک اصطالح مهندسیکه به عنوان  یخاص خود رادارند. اما زمان یبه صورت مجرد معان

از آن حاصل شود. انتقال  یمتناسب با علم شهرساز یا مفهومسته شود،تیبه آن نگر یگریه دید از زاویروند با

ر و تحول در مناسبـات یی، تغی، رشد و توسعه دانش شهرسازیع اطالعات و کوچک شدن جامعه جهانیسر

کند که اصطالحات  یجاب میو ... همه و همه  ا یزندگ یـر الگو هاییو تغ ی، اجتمـاعی، اقتصادیاسیس

ان ی، کارشناسان و دانشجویران شهریدر دسترس دانش پژوهان، مد یو مفهوم یک انسجام شکلیمربوطه با 

هم  یاز لغات و اصطالحات هستند، بعض یمناسب یره یذخ یمه دارایاز علوم قد یرد. بعضین رشته قرار گیا

ن یمناسب در ا یو نبود فرهنگ تخصص یرشته شهرساز ییاست.نوپا یریدر حال شکل گ یمثل شهرساز

نرو لغات و یف باشم، از ای( به فکر تال7444) یلیالت تکمیب شد همزمان با شروع تحصنه، موجیزم

، بحث و مبادله یعلم یها یش ها و سخنرانیاز منابع مختلف )کتاب، مجله، هما یاصطالحات شهرساز

 یبه فارس یسیفرهنگ انگل 7445د.پس از پنج سال کار، در یگرد یبا زبان شناسان و ...( جمع آور یعلم

د دو یعالوه بر اضافه نمودن لغات و اصطالحات جد7444د فن تا سال یاسات ییآماده چاپ شد و با راهنما

،  یشهر یزیشامل: برنامه ر یلغات و اصطالحات شهرساز یو بخش طبقه بند یسیبه انگل یبخش فارس

ط ی، محیشهر یها ی،کاربری، اقتصاد شهر یت شهریری، مدیشهر یای، جغرافیشهر ی، هنرهایمعمار

ن شد. یز اضافه و تدوین یرساخت شهری، زیک شهری، ترافیآمار یو روش ها ی، نقشه برداریست شهریز

چاپ  -7444ده ) چاپ اولیجه رسیسال به نت 74، پس از یو تالش مستمرعلم یاکنون به حول قوه اله

)  یو حوزه شهر یشهرساز یان رشته هایو دانشجو یزان شهریران، برنامه ری( و هم اکنون مد 7444دوم

، اقتصاد یت شهریری، مدیشهر یایجغراف یشهر ی، هنرهای، معماریشهر ی، طراحیشهر یزیبرنامه ر

، یک شهری،ترافیآمار یو روش ها ی، نقشه برداریست شهریط زی، محیشهر یها ی، کاربریشهر

 ن فرهنگ بهره مند شوند.یتوانند از ا ی( م یرساخت شهریز
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 یمنظر شهر یطراح یمباد

 یروس صبریرضا س

شود، دوم آنکه  یچون شهر مربوط م یده اینکـه به پدیا یکـیبه چند علـت  یشناخت موضوع منظـر شهـر

فراوان  یـاز به پژوهـش هـایباشد ن یبکر در جامعـه م ینـه اینکه زمیگر ایاست و د یان دانشـیم یموضوع

تـوان مشاهـده  یسـت میط زین نگرش به محیدر ا یخیو تار یـگفرهن یدارد. پـس از درک ارزش هـا

 ن عرصه جست.یتوان در ا یشناخته شده تر را م یاز رشتـه ها یاریبس یشـه هاینموده که ر

، یخیمطالعـات کتـب مختلف حاصل آمد شامل موارد تار ین پژوهش که از البالیا یموضوعـات اصلـ

 ین پژوهش را گام هایباشند. پژوهشگر ا یم ینده، و روند طراحل دهی، عناصر تشکینظـر ینـه هـایزم

مواجهه با موضوع  یمنظر برا یاز پژوهشگران و متخصصان معماریکه مورد ن یساختن شالوده ا یه برایاول

ند تا یافزایب ین توشه اطالعاتیداند و بر عهده پژوهشگران و عالقمندان است که بر ا یاست م یمنظر شهر

 شان شود.یات شخصیاز ادراک و تجرب یپژوهش بخش نیموضوعات ا
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 ها وحصارها نرده

 یانیماست یمهد، پژوهان یموس

 یشوند که جداساز یمحسوب م یاز مبـلمـان شهر ینـرده ها و حفـاظ ها در شـهـرهـا بعنـوان بخشـ

ر فضاها و ... را بر عهده دارند. یدوچرخه از سا ی، فضایعموماز  یخصوص یاده، فضاهایسواره از پ یفضاها

، ییبایت، زیفیت و کیشود که کم یمحسوب م یشهر یاز جملـه عنـاصر سازنده فضا یمبلمـان شهـر

بـا و سـالـم دارد. نـرده ها، یز یبه شهـر یـابیدر دست یار اساسی، دوام و محل استقرار آن نقش بسیراحت

 یمشکـالت و معضـالت خـاص خود م یدر کشور ما دارا یر مبلمان شهریز مانند ساین رک هایحصـارها و ت

ت اصول یبا و نامطلوب به شهر داده اند. با رعایناز یچهره ا یشهر یاز مکان ها یباشنـد که در برخ

ن در آ ین نوع مبلمان شهریاز شهر که ا ییبخش ها یباسازیتوان عالوه بر ز ین خصوص میدر ا یباسازیز

 یبه چارچوب یابیز افـزود. هدف کتاب حاضر دستین بخش ها نیا یت عملکـردیفیبکار گرفته شده، بر ک

آن  یباسازیو ز یـت موجـود و ارائـه اصـول طراحـیم حصـارها و نـرده ها، شنـاخت وضعیاز مفاه یشناخت

 است. یمهم از مبلمان شهر یها به عنوان عنصر
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 مکتیمن و نینش

 رانیصنعت ادانشگاه علم و 

است که به کاربرانش امکان استراحت  یک اقامت شهرین مظهر و نماد ی، اولیمکت شهریمنگاه و نینش

 ییبه جابجا ین المان شهریکند. ا یدن را فراهم میکردن، غذا و تنقالت خوردن، تماشا کردن و انتظار کش

 یها )شهروندان( تنها در فضاهاادهید. پینمایطش را آسان میبه شهر و مح یاده کمک نموده و دسترسیافراد پ

 یدگاه موجب خلق فضاهایر دیین تغیکنند. ا یم ین فضاها زندگیشوند، بلکه در ا یجابجا نم یشهر

 یبرا ییتنها فضاها یشهر ین معنا که فضاهاید، به ایآ یک هدف بشمار میشود که خود  یز میمتفـاوت ن

 کردن هستند. یزندگ یبرا ییکان هاستند، بلکه مین گذر کردن
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 طرح های پژوهشی
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 یمکان ارهیمع چند یریگ میتصم روش با یشهر رواناب نهیبه تیریمد

 تهران یشهر زیآبر حوزه: یمورد مطالعه

 نژاد یعراق شهاب -رادمهر احمد

 :چکیده

 کننده جمع) یزهکش یها شبکه اصالح و هرزابها انیجر کنترل شامل یشهر ناطقم در رواناب تیریمد

 تیریمد نهیزم در را یادیز مشکالت آن، تیجمع شیافزا همراه به شهرها عیسر رشد. باشد یم( رواناب

 لیدل به یرینفوذپذ کاهش اد،یز شدت با یها یبارندگ. دارد همراه به یالبیس یرخدادها هنگام در ها رواناب

 وقوع عمده لیدال از باال، عمر با رواناب یآور جمع یها ستمیس وجود نیهمچن و یشهر مناطق توسعه

 بودن مستعد زانیم که ییها نقشه شد، اشاره که یموارد به توجه با. باشد یم یشهر مناطق در البیس

 لیتحل. باشند ندهیآ در یشهر یها یزیر برنامه یبرا یمناسب ابزار توانند یم دهند، نشان را یالبیس مناطق

 طور به که است یا چندگانه یارهایمع شامل اغلب یشهر یها طیمح مختلف مناطق در یریپذ بیآس

 رواناب تیریمد در تر قیدق ماتیتصم اتخاذ منظور به قیتحق نیا در. باشند یم مرتبط گریکدی به یمکان

 بانیپشت ستمیس کی قالب در ییایجغراف اطالعات ستمیس با ارهیمع چند یریگ میتصم روش قیتلف از یشهر

 اجازه که هاست کیتکن از یسر کی شامل ارهیچندمع یریگ میتصم روش. است شده استفاده یریگ میتصم

 و کارشناسان لهیبوس سپس و شده یده وزن و یازدهیامت مبحث کی به وابسته یارهایمع از یفیط دهد، یم

 لیپتانس یابیارز( 7. است گرفته قرار مدنظر ریز اهداف ق،یتحق نیا در. شوند یبند رتبه نفعیذ یها گروه

 یریگ میتصم مدل یابیارز( 4. هستند مناسب هیاول اطالعات فاقد که ،یشهر مختلف درمناطق یزیخ لیس

 یها شبکه رینظ یهوشمند یها مدل توسط یمکان یساز مدل تیقابل جادیا از استفاده با یمکان ارهیچندمع

 مطالعات انجام جهت یمطالعات یها رحوضهیز یبند تیاولو منظور به یتمیالگور ئهارا( 4.یمصنوع یعصب

 بر هیتک با یفاز یریگ میتصم طیمح در TOPSIS و AHP یها روش از استفاده با البیس کنترل

 نیا در یابیارز یارهایمع.  یشهر رواناب یآور جمع یبرا یشنهادیپ یرهایمس یابیارز( 2. یمکان اطالعات

 نیهمچن. شدند میتقس یطیمح اثرات و یکیدرولیه ،یریپذ بیآس یارهایمع شامل یاصل دسته سه به قیتحق

 آمده ادامه در آنها فیتوص که اند شده یبند میتقس یگرید یارهایرمعیز به خود یاصل یارهایمع از کدام هر

 ستمیس) یزهکش یهاکانال از فاصله ،یشهر یاراض یکاربر اریمع دسته سه شامل یریپذ بیآس اریمع. است

 و ب،یش و ارتفاع اریمع دسته دو شامل یکیدرولیه اریمع زهکشها، و کانالها شبکه تراکم و( کننده جمع یها
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 ارهایمع نیا انتخاب. شدند یبند میتقس یستابیا سطح و یژئولوژ اریمع دسته دو به زین یطیمح اثرات اریمع

 و تیفیک اساس بر نیهمچن و یمطالعات محدوده بودن یبالیس زانیم دادن نشان در آنها تیاهم اساس بر زین

 از ،یزیخ لیس لیپتانس یینها نقشه و اریمع یها نقشه هیته منظور به. گرفت صورت موجود، اطالعات تیکم

 ابزار جعبه مورد در. است شده استفاده Arc Gis 9.3 افزار نرم طیمح در شده داده توسعه ابزار جعبه کی

 Arc افزار نرم طیمح در یالحاق برنامه کی قالب در ابزار جعبه نیا شود اشاره که است ذکر به الزم شده هیته

Gis 9.3 استوار( یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا) ارهیچندمع یریگ میتصم یها روش از یکی یمبنا بر که 

 توسط یورود یبردار اطالعات ابتدا که است بیترت نیا به فوق  برنامه یاجرا نحوه. اجراست قابل است،

. شوند یم لیتبد یرستر اطالعات فرمت به آنها، یرو بر الزم یها پردازش انجام از بعد شده، خوانده برنامه

 یارهایمع وزن بعد مرحله در و گرفته شکل مسئله هدف به توجه با یمراتب سلسله ساختار یبعد گام در

 یخروج نقشه برنامه، آخر گام در تینها در. شوند یم محاسبه یزوج سهیمقا سیماتر اساس بر یریگ میتصم

 وزن رییتغ با که است نیا شده داده توسعه ابزار جعبه یها تیقابل از یکی. شود یم دیتول یبند کالسه از بعد

 مدل تیحساس لیتحل به توان یم قیطر نیا از که شده، جادیا یریگ میتصم مختلف یوهایسنار ارها،یمع

 .است شده بحث و ارائه یا سهیمقا صورت به جینتا ق،یتحق مختلف یها فصل در. پرداخت

 یریگ میتصم بانیپشت ستمیس ،البیس تیریمدکلید واژه: 
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 مدرسه در بین مدارس راهنمایی شهر تهران بررسی اثربخشی طرح شهردار

 احمد غیاثوند

 کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی دارها

 چکیده:

شهر تهران پرداخته  یین مدارس راهنمایطرح شهردار مدرسه در ب یزان اثربخشیم یمطالعه حاضر به بررس

ن پرسش های شهروندی و سازمان آموزش و پرورش همواره با ای اندرکاران اداره کل آموزش است؛ زیرا دست

اند که تا چه اندازه طرح شهردار مدرسه به لحاظ اهداف مورد نظر از اثر بخشی الزم برخوردار  مواجه بوده

ده، به یگرد استفاده  CIPPن مطالعه برای سنجش میزان اثربخشی طرح شهردار مدرسه از مدل یاست؟ در ا

داد پرداخته  داد، فرایند و برون ونسه بخش در ینحوی که سعی شده به ارزشیابی کیفیت عوامل و معرف ها

و مصاحبه استفاده شده است. جامعه ش یمایپشود. از این رو، با توجه به اهداف، سؤاالت مورد نظر از دو روش 

در  یران مدارس و مسئوالن اداره آموزش شهروندین شان، مدیه شهرداران مدرسه، والدیآن را کل یآمار

آموزان شهردار  ن دانشیدهند. در واقع در ب یل میتشک 7445-47 یلیدر سال تحص یگانه شهردار 44مناطق 

ران مدرسه از یز مدیآموزان و ن ن دانشیبررسی نظرات والد یمدرسه از روش پیمایش استفاده شده و برا

ران و یکسب نظرات مد یافته برای ساخت مهیاز روش مصاحبه نن یم. همچنیا کمک گرفته یش تلفنیمایپ

و « پرسشنامه»از ابزار اطالعات  یجمع آورم. برای یا بهره گرفته یه کل آموزش شهروندکارشناسان ادار

)منطقی(  یریگ و اعتبار نمونه یاعتبار صور  روشدو رها از یم و متغیت اعتبار مفاهیجهت سنجش وضعنیز 

ت یم که وضعیا م کمک گرفتهیمفاه ییایبه پا یابیدست یکرونباخ برا یز از آزمون آلفایو نده یاستفاده گرد

 یداد عوامل ت درونیدهد. نتایج حاصل از بررسی به عمل آمده نشان می دهد که وضع یرا نشان م یمطلوب

است. در مقابل  یآموزان در سطح مطلوب ن دانشیو والد ین شهرداریران، رابطیچون شهرداران مدرسه، مد

 یشهردار یها و خدمات ارائه شده از سو نهیو هز یآموزان، مسئوالن شهردار گر دانشین و دیوضعیت معاون

دهد که  یند نشان میمختلف در بخش فرا یها مؤلفه یابیج حاصل از ارزشیست. دیگر نتایچندان مطلوب ن

طرح شهردار مدرسه در سطح مطلوبی بوده و در مقابل از نظر  یو ارتباط ی، انتخاباتیشناخت یها تیفعال

 یت نامطلوبیطرح از وضع یـ پرورش یو فرهنگ ی، انجمنیخدمات یها تیآموزان شهردار مدرسه فعال دانش

آموزان شهردار مدرسه  دانش یامدها و آثار طرح بر رویت پیوضع یبند ت در جمعیبرخوردار است. در نها

 یریپذ تیش احساس مسئولیر طرح شهردار مدرسه در افزاین تاثیشترین قضاوت داشت که بیتوان چن یم
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و  یبخش تیباشد. در این میان بعد شخص یط مدرسه میعالقه و تعلق نسبت به محز افزایش یو ن یاجتماع

در امور منزل در حد متوسط قرار دارد. در مقابل  یریپذ تیش احساس مسئولیافراد و افزا یفرد یتوانمندساز

ر یبه سا یبخش یآموزان، افزایش آموزش و آگاه ن دانشیدر ب یش مشارکت جمعیمواردی از قبیل افزا

 اند.  شده یابیارز یشهرداران مدرسه در سطح نامطلوب یلیت تحصیز بهبود وضعیآموزان مدرسه و ن انشد

 ، مشارکت جمعیولیت پذیری اجتماعی، مسئ، ارزشیابی کیفیتشهردار مدرسه کلید واژه ها:
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 بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزش شهروندی در حوزه های مختلف شهرداری

 اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

 چکیده:

 یها در حوزه یهای آموزش شهروند این پژوهش جهت دستیابی به بررسی و سنجش میزان اثربخشی دوره

در زمره مطالعات  یاست، و از نظر زمان یپژوهش از نظر هدف کاربرد نیاتهران است.  یشهردار مختلف

و پرسشنامه محقق  شیمایپ کیها از تکن داده یگردآور نهیدر زم نکهی. ضمن اشود یمحسوب م یمقطع

ط به دوره مربو ملعا نینمره ا نیانگیم نیآن است که باالتر انگریب ها افتهی ساخته استفاده شده است.

پسماند و  تیریمد ک،یحمل و نقل و تراف یآموزش ی. دوره هاباشد یم یشهروند فیحقوق و تکال یآموزش

شده  نییکه با توجه به دامنه نمره تع ستیدر حال نیقرار دادند. ا یدر مراتب بعد نهیزم نیبحران در ا تیریمد

در  ،یو هم به صورت کل یکیصورت تفک هم به لعام نیا تیفیدر مجموع ک ت،یمطلوب زانیم نییتع یبرا

 شده است. یابیسطح مطلوب ارز

 ، آموزش شهروندیکلید واژه: اثربخشی
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شهادت، تختی و   مطالعه موردی محله های تجریش، خاک سفید،سنجش ظرفیت فرهنگی 

 تهران سعادت آباد شهر

 یساع یعل دکتر

 اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

 چکیده:

این پژوهش ظرفیت فرهنگی در دو سطح عاملیتی و  موضوع این پژوهش سنجش ظرفیت فرهنگی است. در

الش شده این پژوهش ت اکتشافی دارد. بنابراین در -ساختاری تحلیل شده است. این پیمایش ماهیت توصیفی

چارچوب مدل نظری فرموله شده، داده های تجربی مولفه های ظرفیت فرهنگی گردآوری و تحلیل  است در

مبنای داده های موجود می توان گفت  توصیفی گردد که مجموع این داده ها درجدول زیر ارایه شده است. بر

حداکثر و در محله  44رزش سوادی درمحله سعادت آباد با ا بعد با شاخص ظرفیت فرهنگی عاملیتی در

ی فرهنگی بر حسب فضاهاحداقل است. دامنه تغییر توزیع منابع دربعد سواد کنشگران  44,4شهادت با ارزش 

محله بسیار کم است. با وجود این میزان این شاخص در محله های سعادت آباد و تجریش بیشتر از سه محله 

 دیگر است.

بعد سرانه فضای فرهنگی داللت بر آن دارد که سرانه زمین  اری درظرفیت فرهنگی ساخت داده های ناظر بر

مقایسه با توزیع آن در سایر فضاهای فرهنگی حداکثر است. باالترین  چهار محله در هر فضاهای تفریحی در

 سرانه امکانات فضاهای فرهنگی به ترتیب در محله تجریش و خاک سفید توزیع شده است.

 ی فرهنگیفضاها، کنشگران ، مولفه های ظرفیت فرهنگیگی: ظرفیت فرهنواژگان کلیدی
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 تهران  فعالیت شوراهای سالمت محالت شهر اثربخشی میزان سنجش

 دکتر زهرا زارع

 گیاداره کل مطالعات اجتماعی و فرهن

 :چکیده

شوراهای سالمت محالت در اداره کل سالمت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برنامه ریزی و 

اند. این مطالعه بر آن است تا با شیوه  محور سامان یافته  گردد و بر رویکرد توانمندسازی اجتماع اجرا می

بر هدف و سیستمی، اثربخشی شوراهای سالمت محالت شهر تهران را مورد ارزیابی قرار ارزشیابی مبتنی 

مالک ارزیابی قرار گرفته و بجز مطالعه اسنادی، مشاهده،  45ماهه دوم سال  4دهد. در این مطالعه عملکرد 

 22است. وری اطالعات مورد استفاده قرار گرفته آ مصاحبه، بررسی مستندات شوراها و پیمایش جهت جمع

گروه مدیران و کارکنان محلی، اعضای شورا و شهروندان  4منطقه مورد بررسی و  44محله شهر تهران از 

 اند. محله پاسخگویان اصلی در بخش پیمایش این تحقیق بوده

دهد: اثربخشی شورای سالمت محله بر اساس شاخص های در نظر گرفته  های این مطالعه نشان می یافته

کمترین نمره را 72و  2بیشترین نمره و منطقه  4ناطق در حد متوسط برآورد شده است. منطقه شده در اکثر م

کسب کرده، هرچند که در مجموع بین مناطق مختلف تفاوت چندانی وجود ندارد. مناطق پهنه شمال شامل 

سالمت دارای بیشترین نمره اثربخشی و در نهایت میانگین نمره اثربخشی شورای  4و  4، 4، 7مناطق 

با توجه به رویکرد شهرداری در  دهد. است که اثربخشی متوسطی را نشان می 45,4محالت شهر تهران 

هایی چون برگزاری شورای  محور ضرورت اجرای برنامه محور و محله های اجتماع بسط خدمات و برنامه

تیجه الزم است شود، در ن سالمت محالت خصوصاً با تقویت مدیریت محله در محالت بیشتر احساس می

های موجود بهتر شناخته و در جهت رفع یا کاهش آن اقدامات اصالحی یا ترمیمی صورت  هایی طرح نقصان

  پذیرد. 

 تهران ، شهر، شورای سالمتاثربخشی واژگان کلیدی:
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 یشهر یعموم یفضاها و زنان

 یائیغ یهاد مهندس ،یبیحب ،ییقرا ،یشکوه ،یپرتو دکتر

 :چکیده

 و محور عدالت دار،یپا یشهرها تحقق یراستا در مهم اریبس عوامل از یکی که اند افتهیدر شهرسازان امروزه

 نیتأم لذا است، یجنس و یسن یها گروه ی همه حضور امکان با کارآمد یعموم یفضاها جادیا ساز، توانمند

 یپژوهش برنامه از یبخش زین حاضر مطالعه. گردد قلمداد توسعه یها برنامه از مهم یبخش دیبا فضاها نیا

 زنان حضور یارتقا یراستا در مناسب ییاجرا یاستهایس به لین منظور به که است "یشهر یزندگ و زنان"

 یبررس ،یپژوهش ی برنامه نیا نیآغاز ندیفرا. است دهیپوش عمل ی جامه یشهر یعموم یفضاها در

 یمفهوم مدل به لین منظور به متعاقبا است؛ بوده گوناگون یکشورها در تجارب و یقاتیتحق نهیشیپ گسترده

 تیمطلوب که بود آن ی دهنده نشان هیاول جینتا. گرفت صورت موجود یها داده از یجامع لیتحل فرا ق،یتحق

 تنوع ،یریپذ اجتماع مناسب، یدسترس ت،یامن از یتابع زیچ هر از شیب زنان دگاهید از یعموم یفضاها

 محور سه نییتع قیتحق از بخش نیا امدیپ لذا. است یکالبد و یطیمح تیفیک و یاجتماع نظارت تها،یفعال

 شبکه در زنان تیامن نیتأم و یدسترس شبکه یطراح -:  است بوده(  تهران شهر بر دیتأک با) ریز یمطالعات

 در زنان حضور بر آن ریتاث و طیمح یبصر و یکالبد تیفیک یارهایمع ییشناسا -  ؛یعموم یفضاها یها

 حضور بر آن ریتأث و یعموم یفضاها در التیتسه و ها تیفعال تنوع و تیفیک یبررس -   ؛یعموم یفضاها

 .زنان

 یمحور عدالت ،یشهر یمعمو یفضاها ،زنانکلید واژه: 
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 مشهد 1در منطقه  یشهر یزنان در فضاها تیاحساس امن یبررس

 طیبه علی آبادی

 چکیده:

. روش استمشهد 4در منطقه  یشهر یزنان در فضاها تیاحساس امن یبررس یپژوهش بررس نیا موضوع

نفر  577پژوهش  نیا است. تعداد نمونه مشهد بوده 4پژوهش زنان منطقه  یو جامعه آمار یشیمایپ قیتحق

آرامش  یبه معنا تیامن حساسانجام شد. ا یچند مرحل ها یها به روش خوش یریگ بدست آمد و نمونه

پژوهش  نیدر ا. کند یم دیفرد را تهد روزمرهی است که در زندگ یدر برابر خطرات و حوادث یو روان یروح

 اریبس تیاحساس امن یبوده است که دارا 577447ر زنان شهر مشهد د یاجتماع تیاحساس امن نیانگیم

 یفضاها یطراح الت،یتحص زانیم تیمؤثر براحساس امن عوامل 547تا  77، بازه یاست. در بررس ینییپا

احساس  یبر رو هینقل لهیوع وسو ن سیعملکرد قانون، نگرش به عملکرد پل به، نگرشیاجتماع تیحما ،یشهر

 اند. داشته ییسزا به ریافراد تاث تیامن

  ی عمومیفضاها ،هریش ی، فضاهایاجتماع تی، احساس امنیاجتمااع تیامن ،تیها: امن واژه دیکل
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 جهان و رانیا در یشهر درآمد کم یها گروه مسکن نیتأم یها استیس بر یمرور

 ییطباطبا محسن ،یریندام ،یترحم فرهاد

 :چکیده

 از یاریسب. است بوده خانوارها مهم دغدغۀ همواره آن هیته که غذاست از پس بشر ازین نیدوم مسکن

 انجام یبرا و اند انگاشته خود فیوظا نیمهمتر از یکی عنوان به را مردم یبرا مناسب پناه سر هیته ها دولت

 درآمد کم یها گروه یبرا ژهیو به مناسب مسکن نیتأم است واضح اند، دهیشیاند زین یداتیتهم مهم نیا

 محسوب داریپا توسعه به یابیدست یراب جهان یکشورها یرو شیپ یها چالش و مسائل نیتر مهم از یشهر

 به مسکن مشکل زین رانیا در مواجهند، یجد معضالت با نهیزم نیا در زین کشورها همه باًیتقر و شود یم

 بر یمرور. هست و بوده اجتماع و اقتصاد ریگ دامن مزون بصورت یبخش برون و یبخش درون متعدد لیدال

. دهد یم نشان رانیا گذشته دهه سه یط یبشر درآمد کم یها هگرو مسکن یها برنامه و ها استیس نهیشیپ

 مرور ابتدا حاضر مقاله در. است بوده همراه یگوناگون یها استیس با همواره یشهر درآمد کم اقشار مسکن

 یکل یبررس ضمن سپس و یشهر درآمد کم یها گروه مسکن نهیزم در یجهان تجارب بر دارد یمختصر

 لیتحل و تر قیعم ینگاه کشور، در مسکن تیوضع بهبود یبرا ها دولت یتیحما یها استیس تیوضع

 .دارد مهر مسکن طرح یعنی ، درآمدها کم مسکن نۀیزم در دیجد یکردهایرو به دارد تر انهیگرا

 ریشه درآمد کم یها گروه ،یشهر اقتصاد ،یشهر مهر مسکنکلید واژه: 
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 بررسی میزان اثر بخشی ایستگاههای تندرستی شهرداری شیراز در شهروندان مشارکت کننده

 خازنیعلی 

 چکیده:

 شهروندان در شیراز شهر یشهردار تندرستی یایستگاهها اثربخشی میزان بررسی حاضر، پژوهش از هدف

 وزن و متر 44/7 قد ، 7/24 سنی میانگین با بترتیب نفر 244 را تحقیق یمارآ نمونه .بود کننده مشارکت

 .شد شیرازانتخاب یشهردار گانه 4 یها منطقه جمعیت پر ایستگاه 4 از کیلوگرم، 44/44

 نامنظم و هفته در جلسه 4 بصورت منظم فعالیت ماه 4 حداقل منظم استفاده اساس بر را کننده مشارکت افراد

 در فعالیت اول هفته و اول جلسه یا اند داشته فعالیت نامنظم بصورت ماه 4 حداکثر که است یافراد شامل

 از پس .اند شده مقایسه نظر مورد یمتغیرها و تقسیم تجربی گروه دو به باشد داشته را ها ایستگاه این

 دو بین تفاوت رسیبر جهت اسمیرنوف،-  کلموگرف نرمالیتی آزمون بوسیله ها داده نرمال توزیع از اطمینان

 .شد استفاده مستقل تی آزمون از ها فرضیه آزمون و ها نامنظم و منظم فعالیت گروه

 تشکیل مردان را آنها از درصد 44 و زنان را هانمونه از درصد 44 که است این از حاکی آمده بدست اطالعات

 و هستند دیپلم زیر و دیپلم کمدر یدار کننده شرکت افراد درصد 45 تحصیالت لحاظ از همچنین .دهند می

 افراد درصد 44 .باشد می دار خانه و بازنشسته آزاد، کننده شرکت افراد اغلب شغل یمساو نسبتاً بصوت

 درصد 24 با سال 44 تا 45 افراد دامنه این از که .باشد می سال 44 تا 44 بین سنی رده یدار کننده شرکت

 مشارکت افراد از درصد 45 حدود .است داده اختصاص خود هب را ها کننده مشارکت جمعیت از نیمی حدود

 بیشتر .بود حرکتی و عروقی قلبی متابولیکی، یها یبیمار شامل بیشتر که بودند یبیمار یدار کننده

 طرفی از پردازند؛ می ورزشی فعالیت به کمتر اکنون هم ولی اند، داشته ورزشی قبلی سابقه ها کننده مشارکت

 وسایل انتخابی دستگاه 74 از .باشد می وزن کاهش آن از پس و سالمتی و تندرستی ادافر این عمده هدف

 گفت توان می که کرد می استفاده آنها عدد 4/4 از میانگین طور به کننده شرکت افراد ها ایستگاه یبدنساز

 و جلو زدن امگ ،یمسگر یها دستگاه از اولویت درصد بترتیب .کردند می استفاده وسایل از نیمی از حدوداً

 قایقراینی، نشست، دراز بارفیکس سینه، پرس بازو، پرس پا، و دست زدن گام فرمان، پاندولی، تک چرخ عقب،

 تحقیق نتایج اساس بر .دادند انجام را درصداستفاده بیشترین پارالل و ماساژور ارتفاع، پرش فرمان، دو چرخ

 کننده مشارکت افراد نمره میانگین لیکرت، یگذار هنمر و عمومی سالمت پرسشنامه گروه زیر چهار از حاصل
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 کارکرد خوابی، بی و اضطراب جسمانی، ، 2/77، طور به .باشد می 4/4 و 4/74 سالمت ارزیابی در بترتیب

 .است 54/24 پرسشنامه از کلی نمره میانگین 4/75  افسردگی و اجتماعی

  بدن توده شاخص میانگین در معنادار تالفاخ وجود دهنده نشان مستقل تی آزمون یآمار آنالیز نتایج

(BMI) مصرفی  اکسیژن حداکثر چربی، درصد((VO2max و خوابی بی و اضطراب جسمانی، سالمت 

 وزن، میانگین در یمعنادار تفاوت که حالی در (P≤0)بود نامنظم فعالیت و منظم فعالیت گره بین دو افسردگی

 اجتماعی کارکرد نمره دیاستول خون فشار سیستول، خون رفشا (WHR) باسن دور به کمر دور محیط نسبت

 (P>0)    نیامد دست گروه به دو بین

 مدت بلند بصورت تندرستی یایستگاهها در شرکت که داشت بیان توانیم تحقیق نتایج به کلی نگاه یکبا 

 در اوالً که است این دارد اهمیت اینجا در که یامسأله اما .شودمی افراد سالمت سطح بهبود باعث منظم و

 کشور عمده جمعیت سال چهل زیر افراد که ما کشور در .دارند شرکت باال سنین با افراد عمدتاً ایستگاهها این

 افراد این بتواند بیشتر که کرد ارائه یتأثیرگذار یها برنامه و تمهیدات است بهتر دهندمی اختصاص خود به را

 م استفاده هها ایستگا این از یافراد عمدتا اینکه شد حاصل تحقیق نای نتایج از که یبعد مسأله شوند جذب

 قادر شهرها کالن در جمعیت از یاعمده بخش بنابراین. باشدیم آزاد آنها شغل یا نیستند شاغل که یکنند

 بحث یبعد مساله .بنمایند را استفاده اکثر حد ها ایستگاه این در موجود ها برنامه این از بود نخواهند

 این در که تبلیغاتی با تواندمی یشهردار که است تندرستی یایستگاهها در شرکت زمینه در یرهنگسازف

 را جامعه آحاد بیشتر چه هر شرکت زمینه مربیان، از استفاده و یمعنو و مالی یحمایتها و دهدمی انجام زمینه

 .بیاورد فراهم مفید برنامه این در
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 یافتگی توسعه یها شاخص راساسب شیراز نواحی و مناطق یبند رتبه

 رئیسی محمدمنان

 چکیده:

فاقد  که یشهر میدهند نشان اخیر یها دهه در یشهرساز دانش ینظر یها حوزه با مرتبط یها پژوهش

 شاخص نماید، رشد ناهمگون یگونها به و باشد ... و فرهنگی ،یاقتصاد اجتماعی، متوازن مناسبات سلسله

 .نمود خواهد بروز اساسی اختالالتی آن حیات مکانیسم در و نداشته را سالم یک شهر یها

خدمات  و امکانات توزیع ی نحوه از متأثر مستقیم غیر هم برخی و مستقیم طور به مناسبات این که آنجایی از

 یبرا یشهر امکانات توزیع کیفی و کمی وضعیت سنجش باشد، می شهر مختلف مناطق سطح در یشهر

 تعادل و توازن وضعیت اساس، این بر .باشد می اساسی اهمیتی حائز الذکر فوق مناسبات در تعادل یبسترساز

 که یا مسئله لذا .گرفت خواهد قرار ارزیابی مورد پژوهش این در شیراز، شهر ی در گستره یشهر امکانات

 ی گستره در یشهر امکانات و خدمات توزیع چگونگی"  فرایند در .باشد را می پژوهش این اصلی شاکله

 دهد می تشکیل  "شیراز شهر کالن

 است بدیهی .داشت خواهد سزا به اهمیتی و اساسی نقشی اجتماعی عدالت مؤلفه مسئله، این ارزیابی و تبیین

 کیفی ارتقاء ضمانت چون مهمی اهداف تأمین گردد، تحلیل منطقی و مناسب روشی با مسئله این که چنانچه

 یبرا .بود نخواهد دسترس از دور اجتماعی و خدماتی فضایی، عدالت حیث از شیراز موجودشهر یمنطقه بند

 یها روش از مرحله، هر خاص یویژگیها و پژوهش این مختلف مراحل به بسته مهم، به این یابی دست

 و یعدد یتاکسونوم یروشها ها داده تحلیل یبرا و شد استفاده میدانی نیز و یا کتابخانه ،یاسناد مختلف

 .رفت کار به عاملی تحلیل

 یها ناحیه و فرهنگی -تاریخی بافت که است آن نشانگر پژوهش این در تاکسونومی تحلیل یها یافته

 راستا این در و هستند یافتگی توسعه از پایینی سطح یدارا شیراز شرقی شمال و شرق جنوب، یا حاشیه

 پیشتاز یها پروژه المللی، بین متداول عرف در که ویژه یپروژهها و ها طرح یبا بکارگیر است یضرور

 .یابند توسعه میشوند نامیده

 یها ناحیه یافتگی توسعه به دستیابی یراستا در مهم یها شاخص شناسایی یبرا عاملی تحلیل یها یافته

 .است یضرور زیر یها زمینه در مشکالت رفع و توسعه که داد نشان بهینه، یگذار و سرمایه شیراز شهر

 و درمانگاه مانند) سالمتی ورزش، زمینه در بنایی زیر یها دستگاه به شعاع دسترسی نوعی به اول، عامل
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 به توجه با که داد نشان دوم، عامل .است داده قرار مورد توجه را (بانک مانند) یاقتصاد و (بیمارستان

 ینهادها کمک از برخوردار یهاخانواده یتوانمندساز و اشتغال درآمد، مانند خانواده رفاه یها زیرساخت

 که میدهد سوم، نشان عامل و کرد رفع را مشکالت از یدیگر بخش توان می امداد کمیته مانند حمایتی

 .کند توسعه به کمک یدرصدزیاد تواند می آب و آسفالت مانند یشهر یزیرساختها کیفیت عامل به توجه

 عاملی تحلیل ،یعدد تاکسونومی ،یشهر یبند منطقه ،یشهر مدیریت ،یافتگی توسعه یها شاخص: یکلید واژگان
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ارزیابی عملکرد میادین میوه و تره بار و نقش آنها در قیمت، سهولت بازار رسانی و بررسی 

 استقرار سامانه مدیریت میادین توسط شهرداری مشهد  نحوه

 دکتر محمد مظهری

 :دهیچک

میادین میوه و تره یار اعم از میدان مرکزی و یا میادین محلی و منطقه ای نقش مهمی در کنترل قیمت بازار 

و مناطق مجاور ) در بین عمده میوه و تره بار و همچنین توزیع و پخش میوه و تره بار در سطح شهر مشهد 

فروشان، خرده فروشان و شهروندان( و حذف حداقل چند مرحله واسطه گری از تولید کننده تا مصرف 

کنندهدارند. به همین خاطر افزایش بهره وری و راندمان این میادین تاثیرزیادی در ساختار اقتصادی شهر و 

عرضه و تقاضا، نحوه توزیع، بسته بندی و وه و تره بار )سی شهروندان به میسازمان شهرداری و سهولت دستر

...( از طریق ارزیابی عملکرد این میادین و نقش آنها در بازاریابی و قیمت گذاری میوه و تره بار و همچنین 

ارائه راهکارهایی در جهت ارتقاء عملکرد میادین )افزایش راندمان ها و استفاده از پتانسیل های موجود 

ر زمینه استقرار یک سامانه مدیریتی توسط شهرداری و ضرورت یا عدم ضرورت ایجاد یک میدان میادین( د

بار جدید میوه و تره بار می باشد. نتایج این مطالعه حاکی ازوجود مشکالت زیاد در عرضه و تقاضای میوه و 

موجود، به ارائه تره بار در شهر مشهد و بازاررسانی آن می باشد.در این مطالعه برای بهبود وضعیت 

راهکارهایی اجرایی در هر کدام از میادین و ارائه سه الگوی سامانه مدیریتی پرداخته شده است. همچنین در 

الگوی ایده آل  4این مطالعه برای بهبود وضعیت عرضه و تقاضای میوه و تره بار و افزایش عملکرد میادین، 

 در بازار رسانی میوه و تره بار ارائه شده است.
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 بررسی علل کوتاه بودن طول عمر ساختمان ها در ایران

 محمد رضا مسعودی ،حسن مظهری

 شهرداری مشهد

 چکیده:

ز سال را برای مدت بهره برداری مفید ا 45قانون گذار در ایران، با هدف صیانت از سرمایه ملی، حداقل زمان 

ساختمانها لحاظ نموده، با این حال و علیرغم بهبود نسبی کیفیت ساخت و سازها در چند دهه اخیر، کماکان 

تخریب زود هنگام ساختمانها، موجب هدر رفت سرمایه های ملی کشور می گردد. در این تحقیق پس از 

تحلیلی  -ا، به روش توصیفیمحاسبه عمر متوسط ساختمانها در کشور و مقایسه آن با چند کشور پیشرفته دنی

و با هدف ارائه راهکار برای افزایش طول عمر مفید ساختمانها به واکاوی علل کوتاه بودن زمان بهرهبرداری 

ساختمان ها در ایران پرداخته شده است. هرچند از میان عوامل تاثیر گذار عامل اقتصادی بموازات نبود قوانین 

ساختمان و ضوابط شهرسازی و کوتاهی مهندسین و دستگاههای متولی بازدارنده اجرای ناقص مقررات ملی 

ساخت و ساز در انجام وظایف قانونی و نظارتی محوله از دالیل اصلی این امر محسوب می شوند، سنتی بودن 

صنعت ساختمان و ورود افراد غیر متخصص در این حوزه در کنار نادیده گرفتن عوامل محیطی در طراحی ها 

ت مردم در برنامه ریزیها و نبود مدیریت یکپارچه در سطح شهر و کشور نیز در بروز این پدیده بی عدم مشارک

تاثیر نبوده است. در خاتمه نیز راهکارهایی برای افزایش مدت زمان بهره برداری از ساختمانها ارائه گردیده 

 است.

 ، سازمان نظام مهندسی خراسان، مقررات ملی ساختماناز، کیفیت ساخت و سعمر ساختمان : یدیکل کلمات
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 بررسی میزان رضایت استفاده کنندگان از سالن های ورزشی سر پوشیده شهرداری مشهد

 امیر فوالدی عفت ،باقر حق وردیان

 :دهیچک

این پژوهش با هدف ارزیابی وضعیت سالن های ورزشی سر پوشیده شهرداری مشهد و در سطح توصیفی 

نفر از استفاده کنندگان سالن های ورزشی سر پوشیده شهرداری که  444انجام شده است.در این تحقیق نظر 

مورد بررسی قرار گرفته است. در این طرح با استفاده  -استفاده کرده انداز این سالن ها  47در سه ماهه اول 

سالن ورزشی سرپوشیده شهرداری که در زمان تحقیق فعال بودند نمونه گیری شده  4از روش خوشه ای از 

است. ابراز جمع آوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه خود ساخته محقق است که در زمان انجام تحقیق 

ودند نمونه گیری شده است.ابزار جمع آوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه خود ساخته محقق فعال ب

(و روایی )محتوایی و بیرونی( باالیی برخوردار بوده و توانایی تعمیم نتایج 44/5است که از اعتبار )الفا بزرگتر از 

های ورزشی سر پوشیده بوده که با به جامعه آماری را دارد. اصلی ترین متغیر این رضایت از وضعیت سالن 

در  44در صد از پاسخگویان نارضایتی و 4/75مولفه سنجیده شده است . نتایج نشان میدهد که  74استفاده از 

صد از آنها رضایت خود را نسبت به وضعیت سالن های ورزشی سرپوشیده ابراز نموده اند. به عبارت دیگر 

 است. در میان ابعا مختلف رضایت از وضعیت سالن های ورزشی سر نمره رضایت از این سالن ها نسبتا باال

پوشیده هزینه استفاده از سالن بیشترین و امکانات ورزشی کمترین نمره رضایت پاسخگویان را به خود 

 اختصاص داده است.

 وشیده، سالن های ورزشی سر پورزش همگانی ،: رضایتواژه ها دیکل
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 بررسی میزان رضایت استفاده کنندگان از طرح )ورزش ،محله ، مساجد( سطح شهر مشهد

 عفت امیر فوالدی ،باقر حق وردیان

 :دهیچک

مشهد و در سطح توصیفی انجام شده این پژوهش با هدف ارزیابی وضعیت کالسهای ورزشی مساجد شهر 

نفر از بانوان شرکت کننده در کالسهای ورزشی مساجد شهر مشهد که در سه  444است. در این تحقیق نظر 

از این کالسها استفاده کرده اند مورد بررسی قرار گرفته است.در این طرح با استفاده از  47ماهه اول سال 

منطقه شهر مشهد  77مسجد فعال در  744نمونه از مجموع مسجد به عنوان  25روش خوشه ای تعداد 

نفر از ورزشکاران نظر خورد را در مورد این  75مسجد( حداقل  45درصد از آنها ) 44انتخاب شده است که در 

بعد  4طرح ابراز نموده اند.ابزار جمع بندی اطالعات در این تحقیق پرسشنامه خود ساخته محقق است که در 

درصد رضایت نسبس و  2/24درصد از پاسخگویان نارضایتی  74ت نتایج نشام میدهد که سنجیده شده اس

درصد از آنها رضایت خود را از وضعیت کالسها ) مکان ، نحوه اطالع رسانی، امکانات ورزشی، مربی،  4/44

ایت از این شرایط برگزاری کالسها و رضایت از شرکت در کالسها( ابراز نموئدهاند. به عبارت دیگر نمره رض

فضاها در حد نسبتا باال است.در میان ابعاد مختلف رضایت از وضعیت کالسهای ورزشی مساجد ) رضایت از 

مربیس( بیشترین و ) رضایت از امکانت ورزشی ( کمترین  نمره رضایت پاسخگویان را به خود اختصاص داده 

 است.

 ، مسجد، ورزش بانوان، ورزش همگانی: رضایتیدیکل واژگان
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 بررسی میزان رضایت استفاده کنندگان از سالن های ورزشی رو باز شهرداری مشهد

 عفت امیر فوالدی ،باقر حق وردیان

 :دهیچک

یت فضاهای ورزشی روبازشهرداری مشهد و در سطح توصیفی انجام شده این پژوهش با هدف ارزیابی وضع

نفر از استفاده کنندگان فضاهای ورزشی روباز شهرداری که در سه ماهه اول  444است. در این تحقیق نظر 

از این زمین ها استفاده کرده اند مورد بررسی قرار گرفته است. در این طرح با استفاده از روش خوشه  47سال 

گانه شهر مشهد  74قطعه زمین در مناطق  744فضای ورزشی به عنوان نمونه از مجموع  24تعداد  ای

نفر از ورزشکاران نظر خود را در مورد  75قطعه زمین( حداقل  44درصد از آنها ) 44انتخاب شده است که در 

ساخته محقق است که از این طرح ابراز نموده اند. ابراز جمع آوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه خود 

( و روایی ) محتوایی و بیرونی( باالیی برخوردار بوده و توانایی تعمیم نتایج جامعه 44/5عتبار ) الفا بزرگتر از 

 4آماری را دارد. اصلی ترین متغیر این تحقیق رضایت از وضعیت فضاهای ورزشی روباز بوده که با استفاده از 

در صد از انها  4/4درصد از پاسخگویان نارضایتی و  2/25ن میدهد که مولفه سنجیده شده است نتایج نشا

رضایت خودر را نسبت به وضعیت فضاهای ورزشی روباز ابراز نموده اند. به عبارت دیگر نمره رضایت از این 

فضاها پایین تر از حد متوسط است. در میان ابعاد مختلف رضایت از وضعیت فضاهای ورزشی روباز )دسترسی 

ن به زمین روباز( بیشترین و )اطالع رسانی( کمترین نمره رضایت پاسخگویان را به خود اختصاص داده آسا

 است.

 ، فضاهای ورزشی روباز، ورزش همگانیرضایتد واژه ها: یکل
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 شهرداری تهران 71احداث زورخانه آالله  منطقه 

 فاطمه مدیر روستا

 :چکیده

آن و هم به لحاظ  یو نوع کاربر تیاست که هم به لحاظ ماه یپروژه احداث زورخانه آالله از جمله پروژه ها

 یادیز تیاز اهم ( 47محله  72)منطقه  که قرار هست پروژه در آن جا احداث شود یمنطقه و محله ا

سالمت  نیو همچن یا لهمح تیآن بر هو یبسزا ریطرح و تاث یاجتماع یفرهنگ تیهچراکه ما.برخوردار است

 جادیاست و باعث ا حیمثبت و صح یپروژه قطعا حرکت نی. انجام استین دهیکس پوش چیشهروندان بر ه

اجرا  نیدر ح دیترد یذکر است که ب انیشهروندان خواهد شد و شا نیدر ب یشهردار یاعتماد به کارها

 را بر شهروندان خواهد داشت. یراتیتاث

پژوهش  نیا یجامعه آمار است. "پروژه احداث زورخانه آالله یاجتماع راتیتاث ییشناسا"پژوهش نیا هدف

 بودند. 47محله  نینفر از ساکن 445)خاوران( بودند که جامعه نمونه شامل  47مردم محله 

و مشارکت مد نظر  یزندگ تیفیبهبود ک ،یتصاداق یها نهیاجرا و پس از اجرا در زم نیپروژه در ح راتیتاث

 قرار گرفت. یابیو ارز یمورد بررس یمثبت و منف راتیتاث نهیقرار گرفت و در زم

 تهران ،شهرداری ،زورخانه ،ارزیابی تاثیر اجتماعی کلیدواژه:
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 مطلوب یارائه الگو و اکرم یسند توسعه محله  نب نیتدو

 یانیدکتر آزاده کاو

 یشهردار 41منطقه  یو توسعه شهر یزیمعاونت برنامه ر ،شهر تهران یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 تهران

 :چکیده

در آن  یشهر یزندگ انیصورت جر نتری قیو عم نتری است که ملموس یواحد اجتماع نیچکترمحله کو

وجود  یمشترک و مشخص یبود و باورها وستهیبه هم پ یتماعجروابط ا ،ی. در محالت سنتابدی یتحقق م

 ی. طشد یم ختهمحله محترم شنا میبود و حر شتریب انشانیو اعتماد م شناختند یرا م گریداشت و افراد همد

 های جامعه و خرده فرهنگ یفرهنگ مل یایدر در هایی رهیبه صورت جز یشهر های محله ریاخ های دهه

 یبه عنوان عامل مهم در زندگ ای از اعتبار محله یکیو تکنولوژ یاجتماع ،یاسیس راتییدرآمدند و تغ یشهر

 ،یخیو دوره انقطاع تار ونیزاسیمدرن هو با توسع جیبه تدر رسد یکاسته است. به نظر م یو اجتماع یفرد

 رفته است.  نیمستقل محالت از ب تیو شخص تیو هو یوستگیانسجام و پ

در  ای ژهیو گاهیجا یمسکون یمحله ها ر،یاخ یها در سال یدر توسعه شهر راتییدنبال بوجود آمدن تغ به

امروزه مورد  یشهر تیریدر قالب مد یمحله ا اند. کاربرد مفهوم توسعه واحدهای شهرها داشته یریشکل گ

 طیرا شناخت، شرا شهرهاابعاد مختلف  توان یاساس م نیقرار گرفته است. بر ا یشهر زانیتوجه برنامه ر

 های انتظارات و دغدغه ها ازینمود، با ن یابها را خصلت یآن یخیتار ،یو مختصات ساختار یموجود را بررس

حل  یرا برا ییها راه یو تجرب یا  اتکا به دانش نظرآشنا شد و ب یشهر رانیشهروندان، صاحب نظران و مد

شهرها به کار  ها را در توسعهو الزامات و مالحظات آن افتی تندها مواجه هسکه شهر و شهروندان با آن یمسائل

 گرفت. 

شده و  یتلق تیحائز اهم اریبس یتوجه به مفهوم محله و محله محور زیشهر تهران ن دیطرح جامع جد در

و  یشهر یزندگ انیجر تینقش را در تقو نیشتریب تواند یمحالت م اجتماعی – یاختار کالبدتوجه به س

برنامه و سند توسعه منحصر به فرد  نیتدو ،یتحقق توسعه محله ا یداشته باشد. در راستا یمدن اتیرونق ح

ح سند توسعه طر نیاساس، در ا نیباشد. بر ا یم یضرور یهر محله امر اتیها و خصوص یژگیبا توجه به و

 شده است. نیاکرم تدو یمحله نب

 ، تهران، شهرداری، محلهکلید واژه: توسعه
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 یمرکز استان مردم یفرهنگ یباورها و ها رسانه از استفاده نیب رابطه یررسب

 یبخش یعل یمجتب، دل زنده محمود

 :چکیده

 74) یمرکز استان مخاطبان از کی هر اعتماد و تیرضا استفاده، لیدل و زانیم یبررس هدف با پژوهش نیا

 ،(یمجاز یها رسانه و ماهواره) یفرامرز یها رسانه و( یمل و یاستان) یداخل یها رسانه از( استان شهرستان

 هر بر یجمع یها رسانه اثرات و رابطه یبررس و یمرکز استان مردم یاه نگرش و ها ارزش سنجش نیهمچن

 قیتحق جینتا نیمهمتر. شد استفاده یشیمایپ روش از منظور نیا یبرا و انجام یاجتماع یها ارزش از کی

 یسراسر یها شبکه درصد 44 و ویراد یسراسر یها شبکه مخاطب ان،یپاسخگو از درصد 44: از عبارتند

. هستند یاستان یویراد شنونده درصد 74 و یاستان ونیزیتلو نندهیب انیپاسخگو از درصد 44. ندهست ونیزیتلو

 هفته خواننده درصد 4 و یسراسر یها روزنامه مخاطب درصد 44 کنند، یم استفاده نترنتیا از درصد 44

 77. کنند یم استفاده یاستان مجالت از درصد 4 و یسراسر مجالت از درصد 44 هستند یاستان یها نامه

 یها یسخنران از درصد 24. پردازند یم یدرس ریغ یها کتاب مطالعه به درصد 44. روند یم نمایس به درصد

 45. کنند یم استفاده یریتصو و یصوت یها  DVDو CD از درصد 45 و ها هینیحس و مساجد در یمذهب

. هستند زبان یفارس گانهیب یها ویادر شنونده درصد 4 و پردازند یم یا ماهواره یها شبکه یتماشا به درصد

 درصد، 44 ونیزیتلو یسراسر یها شبکه درصد، 45 ویراد یسراسر یها شبکه از انیپاسخگو تیرضا زانیم

 42 یسراسر یها روزنامه درصد، 44 نترنتیا یمحتوا درصد، 45یاستان ونیزیتلو درصد، 44 یاستان یویراد

 و مساجد در یمذهب یها یسخنران ، درصد، 44 یسراسر تمجال درصد، 44 یاستان یها نامه هفته درصد،

 44 زبان یفارس یا ماهواره یها شبکه و درصد 44 یریتصو و یصوت یهاDVDو CD درصد، 42 ها هینیحس

 بودن کم به انیپاسخگو درصد 42 که است آن انگریب هم یاجتماع یها ارزش سنجش. است بوده درصد

 شدن کمرنگ به درصد 44 کم، انصاف به درصد 44 ،یامانتدار نبود کم به درصد 24جامعه، در گذشت

 جامعه در تظاهر و ییرو دو ادیز رواج به درصد 44 و قرار و قول به کم یبندیپا رواج درصد 24 و صداقت

 درصد 45. اند کرده اشاره جامعه یجد مشکالت عنوان به تورم و یگران به درصد 44. دارند اذعان

 محل شهر وضع از انیپاسخگو از درصد 44 و ازدواج وضع از درصد 44 ،یانوادگخ یزندگ از انیپاسخگو

 مشاغل جامعه معلمان به درصد 44 و خود خانواده به انیپاسخگو از درصد 44. دارند تیرضا خود یزندگ

 به که اند گفته درصد 44 و مردم به که اند کرده اعالم آنان درصد 44 مقابل در. دارند یادیز اعتماد
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 از درصد 44. کنند یم افتخار خود بودن یرانیا به انیپاسخگو از درصد 44. اعتمادند یب داران اهبنگ

 کمک درخواست خدا از مواقع شتریب در آنان درصد 44 و توکل خدا به یزندگ مهم امور انجام در انیپاسخگو

 یزندگ مشکالت بر لبهغ یراهها نیبهتر از یکی مانیا و نید معتقدند انیپاسخگو از درصد 44. کنند یم

 از استفاده زانیم شیافزا با که دهد یم نشان ارزش و رسانه بخش دو به مربوط یرهایمتغ روابط. است

 ها، هینیحس و مساجد در یمذهب یها یسخنران و یاستان ونیزیتلو و ویراد ون،یزیتلو یسراسر یها شبکه

 شیافزا با یول ابدی یم شیافزا یتگهمبس و یدوست احساس و تیامن و یآزاد احساس عدالت، احساس

 و یریتصو و یصوت یهاDVD و CD از استفاده گانه،یب زبان یفارس یوهایراد نترنت،یا از استفاده

 جامعه در یهمبستگ و یدوست احساس و تیامن احساس عدالت، احساس زبان، یفارس یا ماهواره یها شبکه

 و ها نامه هفته ،یاستان و یسراسر ونیزیتلو و ویراد از استفاده زانیم شیافزا با نیهمچن. ابدی یم کاهش

 بهبود ندهیآ به نسبت افراد نگرش ها، هینیحس و مساجد در یمذهب یها یسخنران از استفاده ،یاستان مجالت

 نترنت،یا از استفاده زانیم شیافزا با مقابل در. ابدی یم شیافزا زین نید به آنان شیگرا و کرد خواهد دایپ

 بدتر ندهیآ به نسبت افراد نگرش زبان، یفارس یا ماهواره یها شبکه و نمایس گانه،یب زبان یفارس یوهایراد

 .ابدی یم کاهش نید به آنان شیگرا و شد خواهد

 یونیزیتلو و ییویراد یها شبکه ،فرهنگ ،ارزش ،رسانهکلید واژه: 
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 آن یها شاخص و فرسوده بافت یها محدوده نییتع لیتحل و یابیارز

 یشهرساز و راه وزارت

 :چکیده

 یابی حل راه و یشهر یها بافت تیفیک بهبود در گام نینخست عنوان به یشهر فرسوده یها محدوده نییتع

 یفرسودگ( 7442) رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا مصوبه.اردد اریبس تیاهم یفرسودگ معضل یبرا

 7444 سال در و نمود یمعرف شهر یها بافت ریسا به نسبت بافت کی "ییکارآ کاهش" را یشهر ینواح در

 اساس نیا بر. شد یمعرف ها بافت نیا ییشناسا یبرا یزدانگیر و یرینفوذناپذ ،یداریناپا یاصل شاخص سه

 برنامه و ها طرح هیته موضوع و نییتع( شهر 245 حدود) شهرها از یاریبس در فرسوده یاه بافت محدوده

 موجب شهرها کیمورفولوژ و ییایجغراف یها یژگیو تنوع و کشور وسعت. اند شده یبهساز ینوساز یها

 نیبرابنا باشند،( شهر کی سطح در یحت) ناهمگن و متنوع ینواح بالتبع زین شهرها فرسوده ینواح است شده

 فرسوده ینواح  حدود نییتع در ژهیو به اقدامات و فیتعار هیکل در ینگر جانبه همه و تیجامع تا است الزم

 اقدامات ریسا همچون شهرها فرسوده یها محدوده نییتع ندیفرا و ها شاخص نیبنابرا. گردد لحاظ شهرها

 نیا. ردیگ قرار اصالح مورد و ییاساشن آن یها ضعف یجد یابیارز و نقد با تا است ییبازخوردها ازمندین

 .دهد انجام را یابیارز نیا شده نییتع یها محدوده یبررس قیطر از تا است آن بر پژوهش

 شاخص ،بافت یبند گونه ،فرسوده یبافتها ،یفرسودگکلید واژه: 
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 یشهر یبافتها ینوساز و یبهساز مکتوب اتیادب یساز مستند

 یشهرساز و راه وزارت

 :چکیده

 اتیادب متاسفانه یول است آن یتـخـصـص اتیادب یغنا مستلزم دانـش هـر بـه ـکیوآکـادمـ یعلم نگرش

 یتهایفعال با که ستین یا زهاندا به و ستین برخوردار یکاف یغنا از ما کشور در یشهر مرمت یتخصص

 یب ،یکاف یعلم مستندات فقدان معضل بـر عـالوه. باشد داشته تناسب نهیزم نیا در کشور ازین و ییاجرا

 کی هیته پژوهش نیا. دیافزا یم موجود مشکالت بر زین یقبل یها افتهی و مکتوبات آمار، ینگهدار در ینظم

 بانک پژوهشگران، دید از که چرا نموده دنبال را نهیزم نیا در یتخصص یشناس کتاب و یقو یاطالعات بانک

 کتاب نیهمچن و شوند یم یتلق قیتحق و پژوهش در مرجع یابزارها نیمهمتر عنوان به یاطالعات یها

 یفراوان تیاهم از دارند عهده به منابع یمعرف و شناخت در که ینقش به توجه با یتخصص یها یشناس

 از یشهر مرمت نهیزم در هیپا میمفاه و واژگان یگردآور و یآور جمع پژوهش نیا گرید هدف. برخوردارند

 یدسترس موجود ریتعاب هیکل به مفهوم و واژه هر از استفاده هنگام محققان تا است کشور نظران صاحب قول

 . ندینما ارائه  میمفاه نیا از یا آگاهانه ریتفس تا داشته

 یشهر بافت ،مکتوب اتیادب ،یساز مستندکلید واژه: 
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 GISبودجه،آمار، یعدم خالف و بال مانع در نظارت فن یگردش کارگواه یبررس

 رباب مظلومی

 :چکیده

رفع  یبرا شهر محدوده است که در یسازمان یاست. شهردار یشهردار رمتمرکز،یغ یمحل ساتیازجمله تأس

 ساتیتأس یاداره پاره ا و جادیا یزبراین دارد و یمردم که جنبه محل یرفاه و یعمران یازهاین آن دسته از

آن حداقل  تیکه جمع درهرمحل شود. یم لیمردم همان محل است تشک یازهایمربوط به ن که باز یشهر

 شود. یم سیتأس یبالغ به پنج هزار نفر باشد شهردار

 باشد: یم ریز قیبه طر یو معمار یحوزه  شهرساز تیفعال شرح

آنها در سطح  یجهت اجرا یو معمار یشهرساز نهیدر زم یکالن شهردار یها استیبرنامه ها وس افتیدر -

  ربط یذ یواحدها ریو سا یتحت سرپرست یمنطقه و ابالغ به واحدها

نامه  نییآ هیکل حیصح یزم جهت اجراو ضوابط مرتبط و اقدام ال نیکامل قوان تیکنترل و نظارت بر رعا -

 تهران در سطح منطقه یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز یابالغ یها و دستورالعمل ها

 یاز شهرساز یدرخواست یاستعالم هاو پاسخ به  یدگیرس - 

بود بودجه و به یم و اجرایو تنظ هیمنطقه جهت ته یزیر و برنامه یبا معاونت هماهنگ یمشارکت و همکار - 

  یتحت سرپرست یت واحدهایرچوب فعالستم ها در چایروش ها و س

و  یه آمار و اطالعات شهرسازیکل یو به هنگام ساز ی، سازماندهیآور نظارت و کنترل بر امور جمع -

و  یزیر در امر برنامه یریمنطقه جهت بکار گ یزیر و برنامه یمعاونت هماهنگ یمنطقه با هماهنگ یمعمار

 مربوطه یاطالعات یه بانک هایته

 یفن یبازرس عوارض

 یداخل ونیسیکم

 2ا ی 4تبصره  444ک صورت جلسه یو بند  یمسکون صرفا

، مازاد یش آمدگیشتر، پیا بیکمتر و  یبه واحدها یمسکون یل واحدهایتوسعه بنا، تبد یعوارض ها هیکل

( دو یگردشگر یهتل و فضاها ،ی، صنعتی، اداری، تجاری) مسکون ینگ، ورزشیره، پارکیتراکم، کاربرد، پذ

 ق.یت، تعلیک، حق مشرفیگردد بجز عوارض تفک یبرابر اخذ م

 انجام شده است. یو کتابخانه ا یدانیگزارش بر اساس روش م نیا
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 یفن یبازرس ،یو معمار یمعاونت شهرساز ،ی: شهردارکلید واژه



444  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 1هیناح 71گرد( منطقه  ی)مرتضینمونه مورد یررسمیغ یها گاه در سکونت یعدالت اجتماع

 رباب مظلومی

 74منطقه  یو توسعه شهر یزیمعاونت برنامه ر

 :چکیده

 یم یو عدالت شهر خدمات و امکانات عیتوز یبر نحوه  یتوسعه شهر یالگو ریتأث یمقاله بررس نیهدف ا

حال  نیاما در ع .بشر و چشم انداز توسعه از ابعاد مختلف است دیجد یبه زندگ نینو یشهر به نگاه باشد.

شدن  یمنجر به دو قطب شرفتیرو به پ یدر کشورها ژهیاز کشورها بو یاریرشد در بس یبر ابعاد کم دیتأک

کشور در دهه  یشهرها یکیزیو توسعه ف ینیشرشد شتابان شهرن یامدهایپ نیتر از مهم شهرها شده است.

شهروندان و  یاجتماع یساز نابرابر نهیبوده که زم یشهر یمراکز خدمات عینظام توز یدگیپاش گذشته، یها

 ینخست مطالعات اکتشاف م شهر شده است.یدر بافت قد یخدمات شهر یها یاز کاربر یبرخوردار زانیم

انجام  یبا استفاده از روش پرسشنامه ا یدانیم مطالعه ن،آو پس از  یمقدمات دیو بازد یبصورت کتابخانه ا

 شده است.

 عیبا توز تیدهد که تراکم جمع یخدمات نشان م عیو توز تیتراکم خالص جمع نیب یارتباط آمار یبرقرار

 عیتوز یباال دارا یلیخ یتیبا تراکم جمع ییکه محله ها یبه گونه ا است. ینسب یرابطه معنادار یخدمات دارا

 خدمات کامأل نامتعادل هستند.
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بررسی وضعیت جمعیت ساکن در حاشیه شهرها با تاکید مهاجرات از روستا به شهر )از منظر 

 روستا به حاشیه نشینی(

 رباب مظلومی

 74منطقه  یو توسعه شهر یزیمعاونت برنامه ر

 چکیده:

شده  ینیب شیهزاره سوم خواهد بود و پ یچالش اصل «یرسم ریاسکان غ»ملل اساس مطالعات سازمان  بر

نفر  ونیلیو چهارصد م اردیلیم کیبه  بایجهان تقر یرسم ریاسکان غ نیرقم کل ساکن 4545است که تا سال 

همراه  یغر رسم یها سکونتگاه عیشهرها در سراسر جهان با رشد سر عی. گسترش سرافتیخواهد  شیافزا

مسائل  ست،یز طیمح بیو تخر یها ضمن بر هم زدن مبلمان شهر سکونتگاه نیا هیرو یت. رشد ببوده اس

 داشته است. یدر پ یاجتماع یها بیآس شیافزا نهیرا خصوصا در زم یادیز یو فرهنگ یاجتماع

ع ها تنو سکونتگاه نیا یو توانمند ساز یتا بهساز بیخصوص، از حذف و تخر نیارائه شده در ا یراهکارها

رها کردن آنها به  ایو  بیو به تخر کنند یقلمداد م یمعضل اجتماع کیآنها را به عنوان  یا داشته است. عده

مشکالت  یها دارا سکونتگاه نیا نکهیا رغمیباورند عل نیاز صاحبنظران بر ا گرید یا حال خود معتقدند. و عده

از افراد  یشناخته و تنها راه خانه دار شدن گروه راه حل کیاما امروزه به عنوان  باشند، یم یفراوان لیو مسا

است؛ و با برنامه  یو نه انسان ینه عمل رانیآنها در سطح جهان و ا بیجامعه قلمداد شده و تخر دستیته

آنان استفاده  یتوانمند ساز یسکونتگاهها در راستا نیا تیتوان از توان و ظرف یو منسجم م قیدق یهایزیر

 یو اجرا یزیدر برنامه ر نیو منتقد یخصوصا رهبران محل نیاساس بر مشارکت ساکن هدگاید نینمود.( در ا

غلبه  یراابتکار عمل ب یرا برا نهیو زم یمساع کیو تشر ها یهمکار لیامر سبب تسه نی. اباشد یها م برنامه

اهش و ک یزندگ تیفیک شیموجب افزا بیترت نیفراهم کرده و به ا یبر مسائل و مشکالت اجتماع محل

 .شود یم یرسم ریغ یها سکونتگاه یاجتماع یها بیآس

 مشارکت محلی ،کلید واژه: سکونتگاه غیر رسمی
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 الف( مقاالت

 )به ترتیب حروف الفبا(

 مقاله یا صاحبان صاحب مقالهنام 

Air Pollution Biomonitoring by Urban Tree Species: A 

Tree Ring Based Study 
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 یشهر یدر فضاها یغات حمل و نقل عمومیتبل یاثرات بصر
مر دانشگاه یده رنگ و پلپژوهشک

 ریرکبیام

 ادهیپ یق زندگیتشو یبرا یاحداث مراکز محله راهکار
، یبید رضا طبید حمیپور ، س یل حاجیخل

 ت ینسترن هدا

 انیم چرخچیمر یشهر یبه فضاها یبازگرداندن ابعاد انسان  یشهر یاء زندگیاح

  یمه خوانساریزاده سراج ، نعیفاطمه مهد زیگذر سرخاب تبر ینمونه مورد یخیدر بافت تار یاده شهریپ یزندگ یایاح

   ید رحمانی، سعیمهرداد سلطان رانیا یخیتار یبازارهادر کالبد مجموعه  یاده شهریپ یزندگ یایاح

 اصل ینا رزاقیس ک تهران(یمنطقه  یخوب )نمونه مورد یابان محلیاده از خیحات افراد پیادراک و ترج

 شهرتهران یاده راه مطالعات موردیاحداث پ یابیمناسب جهت مکان یارائه الگو
لوفر معصوم ینژاد، ن ین طاهرمحس

 پور

 یطاسیم قیمر با استفاده  یابیبازار یکپارچه سازیجاد یدل اارائه م

 یالهام مصطفو رانیا یصنعت یشرکتها یورشکستگ ینیش بیپ یهوشمند برا یارائه مدل

 یمورد ی)بررس یزان تعامالت اجتماعیبا م یاده شهریعرصه پ ییت فضایفیارتباط ک

 دان تهران (یاده مقابل تئاتر شهر و سبزه میپ یفضا
 زاده یم نورعلیک سرشت، مریم ناز نیمر

 یشهر یاده راه هایجاد شکل و شاکله پیدر ا ییربنایز یارتباط، قلمرو، خاطره ضرورت
، یان خمرید، رضا پاسیحجت اله رش

 طبس  یمحسن حسن

ابان ی: خیاده مدار امن )نمونه موردیپ یق خلق مکانهایاز طر یارتقاء تعامالت اجتماع

 د تهران(یسف محله خاک یبهار آزاد

فخر، فائزه استاد  یف اللهیده سیسپ

  یمحمد عل

 75: منطقه ینمونه مورد یاده شهروندان به خدمات درمان عمومیپ یارتقاء دسترس

 اصفهان یشهردار
  یررضا ممدوحی، امیم الویمر

د بر شهر یا  با تاکیپو یجمع یجاد فضاهایبا ا یاده از منظرشهریت ادارک پیفیارتقاء ک

 و باروک یوسط دوره
 ان یم اکبریده عادلوند،مریپد

 ن نسترن ی، مه یرضا نوروزیعل محله مبارزان اصفهان( یاده کودکان در محله )نمونه موردیپ یت زندگیفیارتقاء ک
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د ی: شهر  جدی،مونه موردیجمع یفضاها یه بر مناسب سازیبا تک یتعلق مکان یارتقا

 بهارستان(
  یمید کریمهش

چان ی: محله  سینمونه  مورد یمحل یابان هایاده در خیعابران پ یمنیسطح ا یارتقا

 اصفهان
 حانه زارع زاده ی،  ر ییمحمود قلعه نو

ات یو تداوم ح یه اجتماعیسرما یدر جهت اعتال یگام یاده مداریت پیفیک یارتقا

 یشهر

ن، یبفرهنگ مظفر ساجد راست

 مهر طهران  یرمحمد معززیام

 نا شهامت نژادیم یشهر یها مکان یدر طراح یعموم یها ت عرصهیفیک یارتقا

اده راه ی: پی) مطالعه مورد یط شهریت محیفیک یدر ارتقا یاده راه سازیاثرات پ یابیارز

 ن (یام شهر قزویخ

، الهام یزهره داودپور، سمانه جبار

 کاکاوند 

با استفاده از  یمیرودخانه دا یدار بر رویپا یاستقرار منظر شهر یت هایاولو یابیارز

 : رودخانه قشالق سنندج(ی،)نمونه موردAIDAمدل 
  یه آهنیسم-کرگ آباد یفاطمه زارع

: ی)مطالعه مورد یکپارچگیبر اساس اصل  یتوسعه شهر یهاطرح یمدارادهیپ یابیارز

 )ع( اصفهان(یدان امام علیم یایطرح اح
  ید محمد امامیار زبردست، سیاسفند

  72منطقه  یک زباله از مبداء در شهرداریستگاه طرح تفکیا یاعرات اجتمیتاث یابیارز
 یو توسعه شهر یزیمعاونت برنامه ر

 منطقه چهارده 

 ین منصوریفرد معابر یاصالح هندس یو فرهنگ یرات اجتماعیتاث یابیارز

 ین منصوریفرد ها  بوستان یم و باسازیترم یر اجتماعیتأث یابیارز

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ادهین پیت عابریمن در امنیر ایجاد جزایک به روش ایتراف یر آرام سازیتأث یابیارز

  یمردانیمسعودعل-ن مهرادیام دزفول یدار بافت سنتیرودخانه دز در توسعه پایکیتوان اکولوژ یابیارز

  یمحمود خان یمهر  ندر کمربند سبز شمال تهرا یتفرجگاه جنگل یمهندس یو طراح یتوان تفرج یابیارز

 ع زاده یندا رف اده شهر تهرانیپ یرهاینا در مسیبدون مانع افراد ناب یدسترس یابیارز

  ید محمدیساره نجوا، حم لدیاده در مرکز شهر شفیپ یجاد زندگیبکار رفته در ا یک هایروش ها و تکن یابیارز

 ید طالعمحم ن تنوع در اختالط کاربرییمختلف تع یها شاخص یابیارز

متوازن /  یازیکارت امت یبیکرد ترکیک با رویعملکرد دفاتر خدمات الکترون یابیارز

 تهران یشهردار یمطالعه مورد -داده ها یل پوششیتحل
 ات ترک یربیام 

  یوا نظری، شیم روشنی، مریبهادر زمان ه(یام ارومیاده راه خیپ یاده راه ها )نمونه موردیپ  یعوامل موثر بر سرزندگ یابیارز

 یزهرا عنابستان طرح  یاهداف کالبد یریعوامل مؤثر بر تحقق پذ یابیارز
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 مکان یش سرزندگیمایق پیاز طر یات اجتماعیح یکم یابیارز
م ی، طاهره پژوهنده، مریانصار یمجتب

  یفراهان

   ینیاحس، محمد باقر آقین شعبانیرحسیام ("SPACESک یتکن یاده راه )معرفیپ یت کالبدیفیک یابیارز

  یسلطان یعل میر پاراداییت تغیو اهم یروهادیپ یت نسبیمطلوب یابیارز

و کهن     یخیتار یها اده در بافتیپ یرهایجاد مسیجامعه از ا یمندتیزان رضایم یابیارز

 خرداد شهر تهران( 74ابان یخ یاده راه سازی: طرح پی)نمونه مورد

، مسعود ید محکی، وحیتیمه قبیفه

 ن ایمیرح

 ین پورجوهریرحسیام بافت فرسوده و شاخ ین محدوده هاییل تعیو تحل یابیارز

 مشهد  یشهردار ارزیابی تولید بیوگاز ضایعات آلی کارخانه های صنایع غذایی

 ش یک اندیسا نیپر -شیک اندیمهسا ن داریتا شهر پا یاز پارک انرژ

 شهر تهران استحصال انرژی از پسماندهای شهری، نمونه موردی هاضم

محمد فیاض، امیر صالحی، طاهره 

مالمیر، کامران لگزیان  سازمان مدیریت 

 پسماند

  یشهر یفضاها یاده در طراحیپ یت زندگیموثر بر تقو یاستخراج اصول و راهکارها

 ن(یابان سپه شهر قزویخ ی)نمونه مورد
  ی، ناصر اسد یبیسارا حب

: مراکز ی،نمونه موردیخیمحالت بافت تارشناسانه از مراکز بوم یهااستخراج شاخص

 زد(یمحالت شهر 

بهاره  -یکمال جعفر-ف نژادیشر یمجتب

 بهرا 

 زدان پناهیرهام  تهران یمناسب توسعه شهر یاستراتژ

  یید رهایام اهواز یفرسوده شهر یبافتها یدار در باززنده سازیپا یهایاستراتژ

 یبهرامد یفرش یت شهریریدر مد یفرهنگ یهایاستراتژ

 یشهر یفضاها یاده در طراحیحرکت پ یاستفاده از الگو

 باز اطراف تئاتر شهر تهران( یدر فضا ی)مطالعه مورد
 کژال کوچک پور 

  یزیحامد عز رانیدار در ایتوسعه پا یبه سو-موثر یباد، گام ینو از جمله انرژ یها یاستفاده از انرژ

 یو ساخت مبلمان شهر یراحشده در ط ییروغن گرما یهااستفاده از چوب

محمد -یبهبود محب-یر موتاب ساعیام

رضا -یمانیرسلیمسعود ام-رضا عبده

  یدآبادیب

 د دهقانیوح خوش یو روشها ین وابستگیاز کاوش قوان یبیاستفاده ترک

  یکان یدریار حیاسفند اده یعابر پ یاستفاده نامتناسب از پلها

  یکان یدریار حیاسفند ه ادیعابر پ یاستفاده نامتناسب از پلها
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  یزیپار یمندیقه میصد اده راه هایپ یابیعابران و مکان یبرا یزیاصول برنامه ر

انسان محور در   یعیطب یبه عنوان فضاها« سبز یرهایمس»شبکه  یاصول طراح

 یشهر ینواح
  یینو، محمود قلعهیدیمژده جمش

 یر ذهنیتصو یریگشکلها در نشهر و نقش آ یورودیفضاهامنظر  یاصول طراح

 شهروندان و مسافران
 ن یب رضا جهان

 یمحمد افشار یت استراتزیریمد یدر نظامها یزیبرنامه ر یاصول ومبان

  یماندانا کمال-انیبیمنوچهر طب یدار شهریتوسعه پا یبه سو یت محالت گامیش امنیافزا

 فر  یراله امامیه، خیزند یهدم مطلوب یستیک مکان زیبه مثابه  ادهیپ یت فضاهایفیش کیافزا

 اده مداریپ یجاد شهرهایکمک به ا یدر راستا یشهر یبافت ها یریش نفوذپذیافزا

 ذر تهران(ی: محله چی)نمونه مورد
  یالنیمان گیاحسان پسرک لو، پ

 یمزدآباد ییدمحسن طباطبایس یدار شهریو توسعه پا یاقتصاد گردشگر

فرآیند جهانی شدن با تاکید بر منطقه  الزامات مدیریت مناطق کالنشهری در

 کالنشهری تهران
 یرضا محمدیعل

 یعموم یساخت توالت ها یو فرهنگ یالزامات و مالحظات اجتماع
حه یمهندس را، یدکترحسن عمار

 ییرضا

موفق از  یا نز، نمونهیما یخیمرکز تار یاده )بررسیپ یط هایمح یها یژگیالگوها و و

 اده مدار(یط پیک محی
 زواره    یضیه تفوفاطم

 عتیموجود در طب یبر اساس الگوها یابانیمه بیو ن یابانیدار در مناطق بیپا یالگو
 یدید مفید مجیس-پور ییه طباطبایراض

  یرانیشم

 داریپا یشهرها یبه سو ی، گامیرشد هوشمند شهر یالگو
 یدید مفید مجی=س-مفرد یدیساناز سع

  یرانیشم

ده ین مجموعه سر پوشیع تری: وسینمونه مورد-رانیزار ادار در بایپا یمعمار یالگو

 ز(یجهان، بازار تبر

ن یحس-یوب رسولیا-وش ستارزادهیدار

 فرود 

  یابهر یبیده احترام حبیس  74شهروندان منطقه  یبا توجه به نظر سنج یب ها و مسائل اجتماعیآس یت بندیالو

 تهران ر در شهریب پذیشهروندان آس یاده رویپ یریامکان پذ

 دان شوش(یابان شهرزاد تا میر خیابان شوش )مسی:خ 74منطقه  ینمونه مورد

 ی، زهرا افتخاریورباطد یزهرا اسکندر

 راد

 یدر کالبد محالت شهر Home zone)  ) یپهنه امن خانگ یامکان سنج

 (بهارستان –بوستان  یزحد فاصل کویه تبریشهرک رشد ی)نمونه مورد

 ی، فاطمه زارع یه آهنی، سمیبهمن زارع

 کرگ آباد 



  444 هستند دهیکه فاقد چک یآثار

 مقاله یا صاحبان صاحب مقالهنام 

 شهر سنندج یدر بافت مرکز یاده راه سازیپ یامکان سنج
کاکه  یمیزاده، آرمان رحیهوشمند عل

  یجوب، محمد حامد عبد

 یت محسنید هدایس قابل اجراء با م یطیست محین زین قوانیتدو یامکان سنج

 یخاور هیدا نادیش  یاهیگ یاز زباله ها ید کمپوست کرمیتول یامکانسنج

ک در کمربند یتوان اکولوژ یابیبر اساس ارز یجنگل کار یانتخاب گونه در طرح ها

 سبز شمال تهران
  یمحمود خان یمهر 

 یاده درون شهریپ یق ارتباط محورهایعت از طریان شهر و طبیا میجاد تعامل پویا

 وکناره رودها
  یتوران پشت یرخانیم امیمر

 درستکار  ین وجدانی،نازن  یزدیحسن ا کودکان  یاده رویت پیو امن  یمنید بر ایتاکبا  یرواده یدوستدار پ ید شهرهاجایا

ر ینظ یشهر یفضاها   یبا طراح ی، حس تعلق اجتماع یت شهریجاد هویا

 تهران(75ن،بوستانها،بازارهاو...)مطالعه منطقه یادیادهروها،میپ
 ش یمحمد درو

اده راه ها ، یپ یطراح یو خارج یتجارب داخل یاده راه )بررسیپ یدر طراح یده مرکزیا

 اده(یپ یفضاها یمعمار
  ین تاجیمشاور، صمد نگ یمیمهرداد کر

 یمحمد حسن  نخجوان ستیط زیمح ینده هایآال یریگ اندازه ی:  بررس72557زو یا

 فرامرز  یمرتض  یدیخورش یآبگرمکن ها

 ان یر اسگندرسح یانرژ یداریپا یوم از گذشته تا به امروز برایآتر

توسعه  ی، در راستایمدارادهیبا اهداف پ یشهر یعموم یعملکرد فضاها یشناسبیآس

 ه( یکالنشهر اروم ی: بخش مرکزی)مطالعه مورد یشهر یدار درونزایپا

 یخکانلویاصل، ناصر ش یفین حنیاسی

 ادلو یالن،  فراز بنیم

  ینان نصرآباد، محمد کارکیازیمحسن ن یشهر یزندگ یاجتماع یب شناسیآس

رو در شهر ادهیپ ینه از فضایاستفاده به یاده و راهکار هایتردد پ یکالبد یب شناسیآس

 رانیا یها
   یمیمق ی، مهدیمهرداد سلطان

 یشهر یدر منظر ساز یطیک محیگراف یب شناسیآس
محمود رضا -ید محمد رضا مرتضویس

  یمنصوره مراد-یمرتضو

 فرد یفاطمه  محمد مانیکارخانه سز یدات مخاطره آمیوتهد یآلودگ

 پور  یه اعتمادیمرض روزآباد(یقلعه دختر ف ی: بنای،نمونه موردیخیتار یق نقد بناهایاز طر یآموزش معمار

  یادتیالسادات سیفر-اوش پوریبهرام س یآت یمعمار یداریت معماران بر پایبرنقش ترب ی،نگرشیدرمعمار یداریآموزش و پا

:کج ی)مطالعه مورد "یعیطب یده هایران در برخورد با پدیا یبوم یاراز معم ییآموزه ها

 باران(
 یدرضا عظمتی، حمینیمحمد حس
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 یط اقتصادید بر شرایحفاظت محور در محله عودالجان تهران،با تاک ینیباز آفر

 نیساکن یاجتماع
 یال رسولیات لیاشکان ب

 یط هایاده ، حرکت از محیپ یشهر یدان)) الزامات فضاهایدر م یجمع ید زندگیباز تول

 انسان دوست( یط هایمح یز به سویانسان گر
 یدانش، پگاه پرگال ید خسرویام

دار یپا یکرد معمارین با رویمناطق کردنش یات معماریعناصر و خصوص یباز کشف برخ

 کیو ارگان
 یان نعمتیپرن یار صلواتیکام

 بهزادفر ی، مصطفیم صانعیمر یاده مداریت پیش قابلیافزاباره در اصفهان به منظور یجو یخیمحور تار ینیبازآفر

کرد یتهران با رو یشهر یت فضاهایفیو ک یت اجتماعیهو یهیارتباط دو سو یبازخوان

 یاسالم -یرانیت ایتهران در ارتباط با هو یشهر یفضاها یاجتماع یب شناسیآس

 یمهد -مهماندوست  یمودمح یمرتض

 بزاز زاده

اده یپ یرهاینو به مس یشهرها، با نگرش یخیدر بافت تار یاجتماع اتیح یباززنده ساز

 یگردشگر
 یج، محمدرضا بهادریشورم یرمضانعل

دبر مراکز محالت بافت یبا تاک یکرد جامعه شناختیبارو یمحالت شهر یباززنده ساز

 جهان ین کشوراسالمیتخت بزرگتریتهران به عنوان پا یخیتار
 یرزاخانیآرمان م - یغزال نور

 یالهام جعفر اء آن در منطقهیالن و احیگ یبوم یدار معماریپا یبازشناخت روشها

 یه ابوعلیهان بوشهر یسنت یدارمعماریپا یمعمار یالگوها یبازشناس

 یطغرالجرد ید هاشمید مجیس یشهر یفضا یزیانگ ن در خاطرهیر نقوش نمادیتأث یبازشناس

دار،)نمونه مورد مطالعه: محله یپا یمعمار ز با توجه بهیتبر یاط خانه هایح یبازشناس

 چرنداب(
 ه آزرم نژاداله

: یاده )نمونه موردیپ یدر محورها یزات شهریمبلمان و تجه یها ضعف یبازشناس

 محدوده بازار تهران(
 نسب یعال یمحمدعل ، یانوش سوزنچیک

 یدر پهنه ها یعموم یت فضایفیارتقاء ک یها ها و روش چالش یعموم یبازشناس

 شهر یمرکز
 یداوود کاظم

با  یشاخص  شهر یها اده از محوریحس زمان در تجربه پ یب شناسیو آس یبازشناس

 (یمحور چهارباغ عباس ی)نمونه مورد یشهر یتم هاید بر ریتاک
 ما استواری، نیبهادر زمان

اده، در جهت یپ یحرکت یرهایسالمندان به مس یازهایسنجش ن یارهایمع یبازنگر

 یاجتماع یز بحران ناتوانا یریشگیپ

 ران(ینده کشور ایآ یچهار دهه  یدر سه ال یش سال مندیل موج افزای)به دل

   یمان صاحبدادیا یامت یمصطف

  یطاوین شحیام یرانیدر فرهنگ ا یرانیباغ ا
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به  یشکل ده یاز فرصت ها برا یریس: بهره گیفل در پاریتهران و برج ا یبرج آزاد

 ایو پو زنده یاده یپ یفضاها

گرده،   یموریده تی،  سعیناصر برات

   ین ساعدیحس

 ینیمحمدحس یمصطف ستم مدیو الزامات استقرار س یت مصرف انرژیوضع  یبررس

 ینمونه مورد یک نت برداریتوسط تکن یدمان قطعات شهریچ یابعاد بصر یبررس

 اسریمعبر مسجد جامع ن
  ی، غزال اسدییمحمود قلعه نو

 اصفهان  یسازمان عمران شهردار  سیلیکروسیو دوام مالت به همراه پوزوالن م یکیلون بررفتار مکانینا افیاثر ال یبررس

 یبافت مرکز ییت فضایفیدر ک یشهر یو نوساز یطرح بهساز یاثرات اجرا یبررس

 ینیابان امام خمیبدنه خ ید بر پروژه طراحیلبا تاکیاردب
 د یبهروز نو-رج خوش باطنیا

  یفاطمه فراهان - یمیرح یعل شهر تهران یو کالبد یت مذهبیان هویط مارتبا یبررس

 پور  یعارفه کرم : شهر سبز(ی، )نمونه موردیشهر یداریبه  پا یابیدست یالگوها یبررس

در  یاده مداریت پیش قابلیر آن بر افزایم و تاثیقد یشهرها ییفضا یالگو یبررس

 معاصر یشهرها

پور  یقل یخواه زرمهر، مجتب یساره پر

  یانیگشن

 یدار در محله هایشهر پا ین شاخصه هاییمؤثر در تب یطیمح یانگاره ها یبررس

 زیدر تبر یشهر

 یحسن ستار-ن زادهیحس یدا علیآ

  یساربانقل

 ینیزهره مسک آن  یتهران و سامانده 4بافت فرسوده منطقه  یبررس

 اتیشکان با رانیا یشهر یفضاها یم در روند طراحیر اقلیتاث یبررس

  ی، عباس غفاریقاسم مطلب بازار همدان( ین )نمونه موردیشکل  بر رفتار عابر Tاده یپ یر تقاطع هایتاث یبررس

  یا پورمحمدیپر یاده شهریت معابر پیبر موفق یر قلمرو مکانیتاث یبررس

 در ساختمان یانرژ یداریو پا ییدر صرفه جو ین و مقررات ملیر قوانیتاث یبررس
ل یاسماع -یرینص یهاد محمد

  یضرغام

  ی، سارا گلستانین ماهان، مونا مسچیام اده راه هایدر پ یاده رویت پیزان قابلیمجاور ر م یها یت کاربریفیر نوع و کیتاث یبررس

استفاده کنندگان و  یرفتار ی، الگوهاییات فضایفیبر ک یشهر یر هنرهایتاث یبررس

 یاده شهریپ یت فضاهاین هوییتب

 یردی، اللهویرضا توکلیزدانفر،علیا هان

  ینقد

 یو دوام بتن سبک حاو یات مقاومتیبر خصوص یعاتیرات خرده شیشه ضایتاث یبررس

 نیمتاکائول
 اصفهان  یسازمان عمران شهردار 

 اصفهان  یسازمان عمران شهردار  و دوام بتن یات مقاومتیبر خصوص یعاتیک ضایالست یرات خرده هایتاث یبررس

 اصفهان  یسازمان عمران شهردار  بتن یت برمقاومت فشاریرات زئولیتاث یررسب
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و  یو دوام بتن سبک سازه ا یات مقاومتیس بر خصوصیلیکرو سیرات میتاث یبررس

 آن یاقتصاد یریه پذیبحث در مورد توج
 اصفهان  یسازمان عمران شهردار 

استفادهکنندگان از فضا )نمونه  یتاررف یروها  بر الگو ادهیپ یر در فضاییرتغیتاث یبررس

 نیابان سپه شهر قزویخ یمورد
 روزگر  یم پیا فالح، مری، نادیناصر برات

 یگر نامگذارید یا استانیاز شهر تهران که به نام شهر  ییابان هایخچه خیتار یبررس

 شده اند
   یفاطمه انصار

شهروندان)مطالعه  یاعه اجتمیش سطح سرمایاده بر افزایر پیجاد مسیر ایتأث یبررس

 ن(یم قزویو حالجان در بافت قد یراه ر یمحله ها یمورد

پناه، زدانیزاده، محمدرضا نیبهرام ام

  ینب عادلیز

 ینالیز یمحمد عل شهر تهران 74و 7مناطق  یت شهریبر امن ییر عدالت فضایتأث یبررس

روم و  یکومب ها: کاتای،مطالعه موردینیرزمیز یدر معمار یتحول بوم شناس یبررس

 ه(یا ترکیکاپادوک
  یبهنام ساعد -دون زادهیحسن فر

 تهران و عوامل موثر بر آن یو شهرساز یتحوالت معمار یبررس
د محمود یسع -وساالر  یدکتر شاپور د

 ه یکال

  یل ضرغامیاسماع ینیمحمد حس هیدوران صفو یارامنه جلفا از معمار یساهایکل یریر پذیتاث یقیتطب یبررس

 یدر معمار یرانیا یو شهرساز یمعمار یسنت یم، اصول و روشهایمفاه یقیتطب یبررس

 داریپا یو شهرساز
  یاتیحامد ح

جهت عبور افراد عام وخاص در  یمعابر شهر یزان توجه به طراحیم یقیتطب یبررس

 ران و اروپا یا

مجد،  یاءبخش، هنگامه ساعیندا ض

  ینیه حسیه فقیده عطیس

 م اخوت یمر-محمد فرخزاد یمعمار یریدر فراگ یآموزش مجازگاه یجا یبررس

 محمد جواد عباس زاده  یجواد احمد یمقطع کارشناس یرشته معمار یداریت دروس پایگاه و اهمیجا یبررس

 یشهر یاده راه هایپ یابیمکان  یارهاین معییتب یچگونگ یبررس
د شهاب، ید عمیمحمدرضا پور جعفر، س

  یازیرعنا ا

  ین قاسمینوش یقابل زندگ یابان هایدر خ یات اجتماعیح یبررس

 اصفهان  یسازمان عمران شهردار  تیزئول یو دوام بتن سبک حاو یات مقاومتیخصوص یبررس

به همراه  ین و فوالدیپروپل یاف پلیال یبتن سبک حاو یخواص مقاومت یبررس

 نیپوزوالن متاکائول
 اصفهان  یسازمان عمران شهردار 

ک به همراه پوزوالن یپودر الست یبتن سبکدانه حاو یخواص مقاومت یبررس

 سیلیکروسیم
 اصفهان  یسازمان عمران شهردار 
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  یفاطمه فراهان - یمیرح یعل شهر تهران یفرهنگ یها و  چالش یخین بافت تاریرابطه ب یبررس

 یبهزاد عربعل دایوتوسعه پا یمنطقه ا یزیان برنامه ریرابطه م یبررس

 ه آجورلو یان و سمیمحمد متول یعل  یه اجتماعیبا سرما یت شهریریشهروندان از عملکرد مد یابیرابطه نحوه ارز یرسبر

: یاده مطالعه موردیپ یرهایبه مس  یل مراکز شهریتبد یعمل یراهکارها یبررس

 درمرکز شهر بهشهر( ینیابان امام خمیخ

ور،  شهیال پی، جمید محسن موسویس

  یروسا یفاطمه جد

 زدپناه ی، محبوبه ایعیررضا رفیام یعموم یبهداشت یها سیت سرویریمد یمناسب برا یها روش یبررس

عناصر معابر محله  یر دگرگونیاز گذشته تا کنون س یرات معابر محله اییروند تغ یبررس

 مدرن یبا ورود شهرساز   یبافت سنت یا
 ن قانع پور ی، نگیید عطایام

در تهران با استفاده از  یم حسنیراه حرم عبدالعظادهیاخله در پمد یکردهایرو یبررس

 س و استانبولیپار یاده راه هایپ یتجربه 

نا یده پارساپژوه ،می،سپ ین قاسمیپرو

فرد، روح اهلل  یمیال کری، لیدیسع

  ینصرت

نقل انسان محور )مورد: و د بر حملیبا تاک یشد شهر و ت آمدیاده و وضعیپ یزندگ یبررس

 ر رشت(شه
  یوسف بهرامی

 بنام  یبه بدرینس -ید موسویر سعیم یجان شرقیآذربا یمسکون یدر معمار یداریپا یشاخصه ها یبررس

: محله امامزاده یروستا شهرها )نمونه مورد یادهیپ یمدرن در زندگ یشهرساز یبررس

 قاسم تهران(
  یانوش حسنیک

  یه اجاللیمرض -یعیشف یدشت یعل یرانیا یعمارساختمان در م یسازسبک یهایعملکرد فناور یبررس

به  -ستایا یدیخورش یعناصر معمار یه یبر پا -یرانیا یمعمار یمیعناصر اقل یبررس

 یمسکون یدر خانه ها یکاهش مصرف انرژ یمنظور کاربرد آن برا
  یفاطمه تراب

 یباط فناوردر ارت یکرد تعاملیبر اساس رو یر گذار بر آموزش معماریعوامل تاث یبررس

 یخیو بستر تار

 -یاریمه یفه-نژادیجواد مهدو محمد

  یب دهقانیصه

: یابان )نمونه موردیخ یشهر یاده در فضایت پیش فعالیعوامل موثر در افزا یبررس

 راز(یابان رحمت آباد شهر شیخ

، فاطمه یسلطان یپور، عللینجما اسمع

  یزدیا

 انیروزیمحمد ف یو دگرگون یشرفت تکنولوژی، پین زندگینو یفضاها یبررس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یرمتمرکز و منافع آن در اقتصاد شهریغ یاجتماع یگفتگو یبررس

 یشهر یرهمسطح ارائه چارچوب طراحیغ یاده در فلکه هایمشکالت حرکت پ یبررس

 دان رسالت(یاده مدار)میپ
 دانشپور، الهه پژوتن  ید عبدالهادیس
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 یهاز و کمرنگ شدن آن در خانهیشهر تبر یدار در بناهایپا یم معماریمفاه یبررس

 معاصر
  یه اجاللیمرض-یعیشف یدشت یعل

 نژاد  ید محسن علویدکتر س یاسالم منابع در یوارنگاریمفهوم د یبررس

  یدیبابک خورش-ییداوود رضا یشهر یها راه ادهیدر پ یمنظر شهر یبررس

 یشهر یها راه ادهیدر پ یمنظر شهر یبررس
ه ی، مرضیدی، بابک خورشییداوود رضا

  ینهاوند

   انینژاد، محمد جمشد یشهاب یعل یشهر یفضاها یمدارادهیموثر بر پ یفیک یهامولفه یبررس

   یان گل خطمیمان قلندریا یحرکت یدگاه معلوالن جسمیاده در شهر از دیپ یزندگ یاصل یمولفه ها یبررس

 یحرکت یدگاه معلوالن جسمیاده در شهر از دیپ یزندگ یاصل یمولفه ها یبررس
د ی، حم یان گل خطمیمان قلندریا

   ینیحس

و  یدگاه معلوالن جسمیدار از دیپا یشهر یحضور در فضاها یاصل یمؤلفه ها یبررس

 یحرکت

محمد  -انیدرضا شایحم -ل زرپوشیراح

  یم مظهریابراه

 یو انرژ یطیمح یطراح یبا توجه به الگو یمحالت شهر یاده مداریزان پیم یبررس

 : محله جلفا(یدر توسعه محالت )مطالعه مورد

، محسن  ینین امیمحمد مسعود، ام

 هنرور 

در محور  یبوم شناسانه در جهت توسعه گردشگر یارزشها یرگذاریزان تاثیم یبررس

 خزر یایماسوله و در یستیو تور یخیتار

قه یده صدیس-ک فطرتین یمرتض

  یر لنگرودرگذایم

 یزهرا عنابستان  یر شرکت عمران در تحقق اهداف کالبدیزان تأثیم یبررس

 یگاه حکومتیران در پایمعاصر ا یک اروپا در معمارینئوکالس ینفوذ معمار یبررس

 یتهران دوره ناصر

 یمنا صالح -یینب ییرضا ید مهدیس

  یزیتبر

 ان مقدم یتر اصغر کفشچدک تهران قبل و بعد از انقالب یوارید ینقاش یبررس

 یت عرصه یفیبر ک یباز شهر یدر فضاها یطیست محیز یدارینقش پا یبررس

 شهرها یعموم
 زاده  یعاطفه مجتب-انیرضا احمد

ض و یمحالت باغ ف یقیسه تطبیدار محالت مقایدر توسعه پا یمدارادهینقش پ یبررس

 تهران  4شهرک نفت منطقه 

ه یمهد،   یده زرآبادیزهرا سادات سع

   یخیمشا ی،هدیمحمد یقیتوف

: شهر یران )نمونه موردیا یسنت یشهرها یها یاده روها در دسترسینقش پ یبررس

 ن(یقزو
 ه یزند یمهد

: ی)نمونه مورد یمحل یدان هایم یریدر حضورپذ یسکونت یتمندینقش رضا یبررس

 نارمک تهران( یبافت مسکون
 ک یپور، آرزو تاج ی، مستوره قلینادر زال
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 یمزدآباد یید محسن طباطبایس تیریمد یدرکالنشهر تهران برا یشهر ینقش شاخصها یبررس

   یپروانه مژگان اده راهیبر پ یت عناصر مبلمان شهریفینقش ک یبررس

 مهندس کامران صفامنش  در شهر تهران یت شهر و روند شهرسازینقش متقابل هو یبررس

 یاز خطر لغزندگ یریشگیعابران در جهت پدگاه یاز د یطراح یهایازمندین یبررس

 ر یاده رو در مناطق سردسیپ
  یاکبر بابائ یاوستاخان، عل یمرتض

  یمیرح یعل آن در شهر تهران یو چالشها یت فرهنگیهو یبررس

از  یوه و تره بار با بهره مندیم یبازارها یابیتوسعه و مکان یارهایو ارائه مع یبررس

GIS یو منطق فاز 
 شهر تهران  یزیالعات و برنامه رمرکز مط

از روش برنامه  یوه و تره بار با بهره مندیم یبازارها یسامانده یارهایو ارائه مع یبررس

 (PARن عمل )یح یمشارکت یزیر
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

  ییمحمدرضا بابا -ه ین رضوانینوش تهران یرانیا یت اسالمیکرد هوینمادها با رو یل استعاره در نوستالژیو تحل یبررس

اده و ارائه یحرکت پ یب شناسیو آس یاده مداریل چالش ها و موانع پیو تحل یبررس

 جهت تحقق آن ییراهکارها

 ید مصطفی، س  یرضوان یدید سعینو

  یرضو

اده با استفاده یت پیجاد حس امنیدان ازگل از لحاظ ایم یطیمح یل طراحیو تحل یبررس

 CPTEDکرد یاز رو
     یان، مارال احمدیان شهابیپو

 یهیدر چارچوب نظر یشهر یادهیپ یدر فضا یل کارکرد هنر انتقادیو تحل یبررس

 لفور یروزمره هانر یزندگ
 ان، سارا ثابت یمحمد جواد صاف

 ما دهقان زاد یش یدار کالبدیکرد توسعه پایبا رو -شهرضا یدر محله باغ مل یل منظر شهریو تحل یبررس

  یرج اسکندریدکتر ا خ تا عصر حاضر )دوره رنسانس(یاز ماقبل تار یوارید یل نقاشیو تحل یبررس

  یرج اسکندریدکتر ا خ تا عصر حاضر)دوره مدرن(یاز ماقبل تار یوارید یل نقاشیو تحل یبررس

 یائیغ یمحمدهاد یبا متغ یسکونت یتمندیزان ارتباط رضایو سنجش م یبررس

 (Leed) یطیمح یو طراح یت در انرژیریستم مدیو شناخت س یبررس
ن یرضا حس یعل-یرینص یمحمد هاد

  یرازیزادگان ش

گرم  یات مخلوط هایبر خصوص یاثر مصالح بازالت یشگاهیو مطالعات آزما یبررس

 یآسفالت
 اصفهان  یسازمان عمران شهردار 

، یدار شهریوسعه پاند تیدرفرآ یخیتار یبافتها یباززنده ساز یل ضرورتهایوتحل یبررس

 ز(ی: محله پاساژ تبری)مطالعه مورد
 تا رحم جو یب

  یریام قدی،پ یسجاد ازگل یمدرن حمل و نقل شهر یه فردیل نقلیوسا یبررس
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  یطاوین شحیام یفرسوده شهر یدر بافتها یارتباط یت شبکه راه و الگوهایوضع یبررس

ز با یم شهر تبرید و قدیبافت جد یمعمار یریدر شکل گ یمیط اقلیسه شرایومقا یبررس

د و محله یه به عنوان بافت جدی: منطقه رشدیدار، )مطالعات موردیکرد توسعه پایرو

 (یه به عنوان بافت سنتیمقصود

ان یسهراب سراج-لسانمسعود حق

 فر  یقدوس ید مهدیس-یزیتبر

کور )نمونه وه  واک اسیاده رهوار با استفاده از شیپ یل فضاهایها و تحل یژگیو یبررس

 : محله گلها، تهران( یمورد
 آزار  یان، بهار بیان شهابیپو

 ، اعظم صابر   ید شهبازیمج (( uotopiaاده مداریها و کاربرد آرمانشهر در  شهر پ یژگیو یبررس

م گرم و خشک در ارتباط با توسعه یاقل یسنت یخانه ها یکالبد یها یژگیو یبررس

 م بم(یارگ قد ینه ها: خایمورد یدار، )نمونه هایپا

د یحم -نا موفق یروم-یاله یده ولیحم

  یرضا قاسم

  یزهرا احمد -یروس صبریرضا س داریپا یران در انطباق با اصول معماریا یبوم یمعمار یها یژگیو یبررس

 مشهد  یشهردار بررسی سیستمهای بازیافت شهری از دیدگاه اقتصاد محیط زیست 

ت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در مناطق شهرداری بررسی عملکرد سیستم مدیری

 تهران 
  2شهرداری منطقه  

 یمحمدکاظم جبار بررسی نقش گردشگری

 یبهزاد عربعل یشهر یکرد توسعه گردشگریحمل ونقل با رو یزیبرنامه ر

 نمونه شهرها یفرهنگ– یخیاده در محدوده تاریشبکه حرکت پ یزیبرنامه ر

 رازیش ینگفره-یخیتار منطقه:یمورد
   ینلو ،  مهسا خالصیمعصومه حس

   یترجمه نادر قبله ا  یت فرهنگیو ارتباطش با هو یشهر یزیبرنامه ر

 یر حسامیام ت بحرانیریدر مد یریم گیو تصم یزیبرنامه ر

 یکرد توسعه شهریفرسوده با رو یات بافت هاید حیو تجد ی، ساماندهیزیبرنامه ر

 رسوده شهرکردبافت ف یدار نمونه موردیپا
 و رضا نگهبان  یکنعان یمهد

   یعاطفه کرباس نسار یاده در شهر به مدد هنر زمیپ یبهبود زندگ

 یاجتماع یش سرزندگیاده رو در محالت جهت افزایت پیفیبهبود ک
، یراسادات کرمانیزهره داوود پور، سم

 مه شکوه فر یفه

 ین نظریمحمد ام یحمل و نقل عموم یستم هایاز س یاقتصاد یبهره بردار

 سه حق طلب ینف-یمحسن گودرز ه شهر با نگرش بوم شناسانهیط و منظر حاشیمح یبهساز

 نژاد یه فدائیسم کشور؛ ضر یفرسوده شهرها یبافت ها ینیو بازآفر یبهساز
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)نمونه  یش تعامالت اجتماعیم شهرها  و افزایروها در بافت قد ادهیپ یو نوساز یبهساز

 ش(یره کیجز میبافت قد یمورد
   ی، فروغ قاسمیمحمد صادق

 یریرضا جهانگیعل در بخش ساختمان یحرارت یابیباز یها ستمیس یریبهکارگ

 انیرضا صفائیعل )مطالعه یدات جامد شهریزا یر جمع آوریمس ینه سازیبه

ران )مطالعه یا یسنت یشهر ینهفته در فضاها یدار، مفهومیپا ۀو توسع یداریپا

 چهارباغ اصفهان(ابان ی: خیمورد
 احمد پورمختار 

 انیه شاه محمدیهان یشهر یبه مثابه فضا یدانشگاه یس هایپرد

 ی، نمونه مورد یخیتار یب بافتهایتخر یبرا ین محور، خطریماش ینوساز یپروژه ها

 شهرتهران
 ان یسمانچید ریام

: پل یورداز گذشته تا امروز،)نمونه م یشهر یبا فضایمعمار یپل بازار، تعامل فضا

 ز(یتبر یبازارها
 ان یپورشا یروشنک قل

  7یجالل محدث یعزادار یسنت ها یام برگزاریاده با شهر در ایرابطه حرکت پ یررس یادگان فرهنگیپ

: کوچه ینمونه مورد یت و خاطره جمعی، هویخلق سرزندگ یبرا یاده راه عرصه ایپ

 تهران( -یمرو
 ، مهرشاد خلج یالهام لشکر

  یما الوندید پاکساز، شیمج ها در تهران فردا اده راهیپ

 از شهر یزیت خاطره انگیاده راه؛ روایپ
ه ی، عط4ردستی، آرزو ش7ردستیهما ش

  4فرد یفراهان

  یان ارثیمنصوره ک اده راه؛ منظر تعامل فرهنگ و شهریپ

کز اده راه مریپ ینمونه مورد یدر مراکز کالن شهرها  )بررس یچند سطح یاده راههایپ

 و،کانادا(یشهر تورنتو ، انتار
   یآرش سجاد -انیلیپونه وک

 ان ینامدار ی، احمدعلیسلطان یعل شهرها یاده محوریشهرها، پ یاده سازیپ

  ینگانیر، بهمن باین امیآرم م(یاده بسازی)پ یشهر یک سنخ اجتماعیاده، یپ

 عصریابان ولیر خمنظ یراه در سامانده ادهینقش پ یت منظر شهریراه ، مطلوب ادهیپ
ن، فرنوش مخلص، زهرا یفرز یاحمد عل

  یرین

)مورد مطالعه  یشهر  فرسوده یها بافت   ینوساز یراه؛ عنصر گم شده در طرح ها ادهیپ

 شهرتهران( 75منطقه  یطرح منظر محله هاشم

، ینب اکبری، زینب السادات مطهریز

 ساناز احمدزاده 

 یشهرام انصار ام صفریپ
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تهران بزرگ از طرح جامع  یبرا یسرتاسر یاده راه هایمغفول مانده: پ یشنهاداتیپ

 د تهرانیجد
 لدا یترانه 

 یمیکر یعل شدن برشهرها یر جهانیتاث

  یشهر یدرک شده در فضاها یه در بلندب صدایل نقلیر رنگ وسایتاث
مر دانشگاه یپژوهشکده رنگ و پل

 ر یرکبیام

 رانیدار ایپا یماردر آموزش مع یداریپا یر شاخص هایتاث
ن یمحمدام -یاصل یمهسا فرامرز

  یخجسته قمر

اده راه ی: مطالعه پینمونه مورد یشهر یها راه ادهیپ ییت فضایفیبر ک یر کفسازیتاث

 ساالر( صف )سپه

ن ینژاد، نسر یمحمدجواد مهدو

 فر  زنوز، ساالر پژمانیانتظار

 یس بهداشتیر رفتار کاربرسروییدر تغ یرات طراحیتاث

 ما بازرگانیمهندس ن

 مهندس آرش اهرپور

  یدختیب یبیه نقیمهندس سم

 یاده شهریپ یبر فضاها یمیه اسلیرنقش مایتاث
 یا شاه نظریونک،آزال یراویه پیمرض

  ییشاهرضا

 میالد امینی تاثیر اقتصاد سیاه بر فقر در مناطق شهری ایران

 یاد آقامحمدسج نیزم یگرانش یرویبرق با استفاده از ن ین انرژیتام

 یخی: بافت تار یر آن بر ادراک شهروندان، )نمونه موردیشهر و تاث یط بصریل محیتاو

 کاشان(
 زاده  یاعظم السادات رضو

 یمزدآباد ییدمحسن طباطبایس یها و مشارکت یو خارج یگذاران داخل هیر جذب سرمایتأث

د یشهر جد یمطالعه مورداده یشهر بر تردد پ یو کالبد یاقتصاد-یر ساختار اجتماعیتأث

 هشتگرد
  ییرمقتدایمهتا م

 ینالیمان  زیسل دیجد یبر عملکرد شهرها  یر رسمیغ یسکونتگاهها یریر شکل گیتأث

  یریضم یان ،مهدیساناز تراب عصر تهرانیابان ولیخ یفرهنگ یت بخشیاده راهها در هویپ یر عناصر معماریتأث

)نمونه مورد مطالعه:  یرفتار شهروند یریکل گاده راه ها بر شیپ یت طراحیفیر کیتأث

 دان ونک(یعصر تا میدان ولیعصر،حد فاصل میابان ولیخ

، 4ربندیشمش ی، مصطف7ییاکبر تقوا یعل

   4ل باالیکتا پین

 مرجان زارع هرفته  یشهر یفضاها یدر فعال ساز یتیر گرفیتأث

 یداریکرد پایبر روه یبا تک یشهر یهاطیو مح یرفتار یرات متقابل الگوهایتأث

 یاجتماع

فرشاد -یجواد محمد

 ن یاخوت،بهروزچاوش
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ت یاده راه تربی: پ ی) نمونه مورد یشهر یها راه ادهیروزمره در پ یبر مفهوم زندگ یتأمل

 ز(یتبر
  یم فرخی، مریرغالمیم یمرتض

م سرد و یدراقل-یدیخورش یخانه ها یدرطراح یداریپا ین اصول و شاخص هاییتب

 خشک

 ین احمدیحس-یپورمهد ید جدارفرها

 زاده  یردین تارویشاه-یسرا

کردها  ،کارکردها،راهکارها و یرو"اده در شهر تهران یپ یزندگ ین جامعه شناختییتب

 "موانع آن
 نژاد  یمحمد رضا طالب

ک یدور اکولوژیرودخانهکارون در ساختار کر یت عرصه هایفیگاه و کین جاییتب

توسعه  یدار، متاثر از مولفه هایپا یمنظر شهر یفیک یتقااهوازبه منظور ار یشهرساحل

 داریپا

  ییرضا قشقا-انیدین سعیام

و  یمعمار یو آموزش یند مطالعاتیدر فرا یوتریکامپ یگاه و نقش نرم افزارهاین جاییتب

 داریپا یشهرساز
 د قنبران یعبدالحم یدرضا روضاتید حمیس

در محالت به منظور ارتقا  یاده مداریت پیش قابلیموثر بر افزا ین شاخص هاییتب

 ذر(ی: محله چیها )نمونه مورد در آن یو اجتماع یاریحضور اخت
  ین خلوصیرحسی، امیم محمدیمر

بر  یک( تهران گاهی)تماتیاده راه موضوعین  پینخست یداریموثر بر پا ین شاخصهاییتب

 وریهفده شهر ینییاده راه آیطرح پ یمبان
   یاوشیسرضا ی، علیال سلطانیل

 تکابتپه یمرجان خسرو یشهر یت زندگیفیدر بهبود ک یشهروند ین ضرورت آموزش هاییتب

  یمژگان غفار-یسروش کرم رانیدار در ایپا یند آموزش معماریفرآ یازهاین ضعف ها و نییتب

سالمندان با روش  یزان تعلق مکانیدار و رابطه آن با میپا یمعمار ین مؤلفه هاییتب

 آتسو یلیتحل

 یحسن ستار-ن زادهیحس یدا علیآ

  یساربانقل

 ینیدفاطمه حسیس از شهرویبا ن یشهردار یعمران یپروژه ها یین همسوییتب

اده راه ی: پیمؤثر بر ارتقاء حس تعلق به مکان مونه مورد یمؤلفه ها یابین و ارزییتب

 راز(یم خان شیارگ کر
  یرهادی، سارا میبین حبیام

 رایحه رضایی الی بافت های فرسوده در طرح های نوسازی مشارکتیتبیین فرایند کنش اه

اده در شهر  متناسب با یپ یفضاها ین ضوابط طراحیاده تدویپ یتجربه شهر با پا

 مخاطبان فضا یرفتار یالگوها
  یمهندس نسترن نژداغ

 تحقق در رابطه با رنگ خودرو و خطر تصادف 
مر دانشگاه یپژوهشکده رنگ و پل

  ریرکبیام

ابان ی: خیمطالعه مورد H C Mاده با استفاده از مدل  یان آمد رفت عابر پیل جریتحل

 اصفهان ینظر شرق
  یمحمد مسعود، محمود شکوه
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 یمیجعفر کر خلق شهر دانش محور در کالنشهر اصفهان ب یل چگونگیتحل

 یها اصالح شده با استفاده از نانو لوله یآسفالت یر و مخلوط هایات قیل خصوصیتحل

 یکربن
 اصفهان  یسازمان عمران شهردار 

 ساخت و ساز و مسکن در شهر اصفهان ییل فضایتحل
عباس  -ییمحمد عطا-یمیجعفر کر

 بهارلو 

در آموزش و  یستمیبر نگرش س یمنظر مبتن یسرفصل دروس معمار یل محتوایتحل

 منظر یطراح
 اسد پور  یعل یضیمحسن ف

 رانیا یکاروانسراها یدر معمار یداریل مفهوم پایتحل
درضا یحم-نژاد ین مهدیجمال الد

  یخسروشاه یسا باللیپر -یجانیعل

 پور  تا جمالیب زنان یکرد استفاده یبا رو یشهر یاده روهایپ یل مکانیتحل

  7انیسارا شعبان رامسر یخیاده راه تارین پیل منظریتحل

)پاساژها( جهت  یشهربسته  یفضاها یریگاه پرسه زن در شکل گیل نقش و جایتحل

 ن(یادیابان ها و می)خ یباز شهر یدر فضاها یسرزندگ یابیباز
  7ین غفارینازن

د بر یشدن با تاک یده جهانیران در روند پدیمعاصر ا یو شهرساز یتحول آموزش معمار

 یاسالم-یرانیت ایهو
 مطلق  یاین یوب علیا -وانلویل کیاسماع

 ییخ الحکمایش یمحمد عل امرو یشهر یر فضاهافاخر د یوارنگاره هایتداوم حضور د

 یبرا یشنهادیچهارچوب پ یو ساختمان ساز یو اخالق شهرساز ین حقوق شهریتدو

 حه یک الی
 یبهرام عبداله خان گرج

 یه اردوخانیمهد   یاخالق  شهروند ین سند جامع ارتقایتدو

محله  یه مورداده  مونید عابر پیاز د یشهر یفضاها یابیارز ین شاخص هایتدو

 دردشت
 ززاده ی، غزاله عزیاسر جعفری

: یدار،مونه موردیپا یشهر یدر خلق فضاها یرانیت ایو هو یتعامل سنت اسالم

 (یاصفهان در دوره صفو یشهرساز
  ینیم حسیده مریس -نژادهاشم هاشم

 ن قدس یحس بوم یها هیمعمار و ال یذهن یها هیان الیا تقابل میتعامل 

محله  ی)نمونه مورد  AHPک یاده با استفاده از تکنیر پیها در انتحاب مسن شاخصییتع

 تهران( یج
 نا خندان ی، میمحمد جواد  غالم

 دان انقالب تهران(یم یشبانه )مطالعه مورد یموثر در سرزندگ یارهاین معییتع
، فرزاد کاظم یزیزاده گوهرر نیبهرام ام

 زاده آزاد 
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: جنت یاده راه محالت،نمونه موردیبه توسعه پ یافتی، رهیاط مسکونیر کارکرد حییتغ

 ، تهران(یآباد جنوب
 کامران  یمیفخ یهاد

  یمراد کرد تفکیک زباله در مبدا و نقش آن در افزایش راندمان بازیافت مواد

  یفرنوش روشن ینانو در معمار یتکنولوژ

 ن قلم یمشک یرسول رفعت، محمد مهد یشهر یفضا یت مکانیهو یایعت قدرت منظر در احیخ و طبیتار یتالق

ابان بارخور همجوار ی: خ ینمونه مورد یشهر یها راه ادهیبا پ ینیمراسم آئ یق اجرایتلف

 با معبد جوخونگ در شهر لهاسا(
 ان ین گودرزی، شرویشهرزاد خادم

 یر حسامیام کیژ ت استراتیریت بحران  و مدیریق مدیتلف

 یدر طراح یباشناسیاصول ز دار ویتوسعه پا یارهایق معیتلف
-یشمیشهره ابر-یزدیان یلوفر رضائین

  یرضا شجاعید علیس

 کزادیرفضل نیم 7252تهران 

  ین اکمالیده رشادت جو، امیحم تها و راهکارهایاده محور:مزیتهران شهر پ

  یدکتر اسکندر مختار یت شهریتهران و هو

  خرّم یمهد –یاردزفولمحسن صفّ یشهر یعموم یتوالتها یهایژگیتوالت و و

ن در شهر یمعلول یت حضور اجتماعیتقو یدر راستا یشهر یط هایمح  یتوانمندساز

 وسف آباد(ی: محله ی)نمونه مورد
 ان یبیمنوچهر طب

: محدوده ی)نمونه مورد یشهر یاده در حوزه نفوذ پارک هایت زنان پیتوجه به امن

 اطراف پارک بعثت تهران(

،  یغفار ن، نرگسیقت بیحق یمهد

 ان ین غزائیمه

 ، روستایرضا، مجید محمدیعل توسعه اجتماع محور: ساز و کاری برای ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی

در  یجمع یاز فضاها یریبا الگوگ یاز بعد اجتماع یشهر یدار محله هایتوسعه پا

 در حوزه اصفهان یخیتار یشهرها
 را تفضل یسم-الهام مهردوست

  یر منصورید امیس اده در شهریپ ی، هدف زندگیمدنات یتوسعه ح

د، )نمونه یمحالت جد یتیهو یو ب یخیتار یبافت ها یمعاصر، فرسودگیتوسعه شهر

 شهر گرگان( ی: محله دوشنبه ایمورد
  یکاکرود یمحمد یالهه عل

 نژاد یه فدائیسم کپارچه به منظور تدی یتوسعه مدل حفاظت و باززنده ساز

  یالهام فدو فزا، ضرورت ها و جلوه هاان ایتوسعه م

 ی،نمونه مطالعاتیشهر ینشانه ها یابیافت  مکانیاز ره یدار منظر شهریپا یتوسعه 

 الد تهران(یبرج م
  یجانیدرضا علیحم
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 یدارید ییخاص بر بازنما یدیبا تاک یخ نگارخانه در باره شهر اسالمیحات تاریتوض

 شهر مصنوع 
 خسرو طالب زاده  

 محمد عطاری  شناسی شهری جامعه

   ییسولماز رضا-م برومندیمر یشهر یزنان در استفاده از فضاها یو حقوق شهروند یجامعه مدن

 ش یک اندیسا نیش، پریک اندیمهسا ن یمنظر شهر یبصر یداریسبز در پا یها یگاه بام ها و نمایجا

ن )ع( یدان امام حسیم یل و بررسی)تحل   یباز شهر یدر فضاها یاده مداریگاه پیجا

 تهران(

خاک زند، ندا عرب سلغار،  یمهد

 ا یانوش کیک

  یان، فاطمه قارونینماز یعل یط در آموزش معماریمح یگاه درس روان شناسیجا

 اندوآب یهومیدا تیزاده آیاعظم قل داریپا یل به توسعه معمارین یبرا ین در معمارینو یها یگاه فن آوریجا

  یانیپور گشنیقل یمصطف یاده شهریپ یت فضایفیدر ارتقاء ک یبصر ریغ یهاگاه محرکیجا

  یحق یمهد-محسن دادخواه داریپا یشهر یجاد فضایگاه)نقش( مشارکت مردم در ایجا

 یآلودگ یجهت پهنه بند یوم درختان چنار و توت، شاخصیسرب و کادم یجذب برگ

 شهر تهران
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 محمودزاده  ید مرتضیس  یجان شهر اسالمجر

  ینیقت نائیغالمرضا حق (یوارید ینقاش در یتأمل)یشهرساز در آن ریتاث و یدر نقاش یجستار

 جغرافیای شهری
 -الهام امیر حاجلو -علیرضا سائلی

 ابوالفضل زنگانه 

 دکتر محمد کاظم حسنوند  کیمکز یوارید یجنبش نقاش

  یدکتر محمدمنصور فالمک یمدن – یفرهنگ ینشیتهران در ب شهر یهایگجهان روزمره

 یرضا محمدیعل جهانی شدن، شهرهای جهانی و کالنشهر تهران

 یاجتماع یداریپا ید بر شاخص هایاده در کالنشهر تهران با تأکیپ یزندگ یچالش ها
ن ی، پرویر ثامنیمحمدنژاد، ام یعل

  یخداداد

، )مطالعه یت شهریریمنظر، مبلمان و مد یچهیاز در یطیت محیفیبر ک یاندازچشم

 : شهر آزادشهر(یمورد

، معصومه یمهد یعل-یقه لطفیصد

  یریان بهنمیمهد

 ان مقدم یدکتر اصغر کفشچ میکن یرا سامانده یوارید یک نقاشیچگونه 

  یابهر یبیده احترام حبیس  هزاره سوم یچالش اصل ینیه نشیحاش

م کالنشهر ید بر حری)با تاک یم در مناطق کالنشهریاز حر انتیبرص یمانع ینیه نشیحاش

 تهران(
 ینالیمان  زیسل
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  یمحمد مسعود، محمود شکوه یشهر یفضا یات اجتماعیح یبرا ینیاده تضمیحرکت عابر پ

 یخ االسالمیالهام ش ست، چالش ها و فرصت هایط زی، محیلیحمل و نقل ر

 یاکبر جعفر یعل  یک شهریحمل ونقل و تراف

  ی، رحمت ا... عبداللهیال کوکبیل راز(یش -باغ بلند ی: پارک خطیسبز راه  )نمونه مورد یعموم یدر فضا یات اجتماعیح

 یرانیا یخانه ها یدار در معماریپا یعنصر یات مرکزیح
 یفاطمه بهرام -یقهرود یزیمهرداد عز

 نژاد 

بافت  یرن نمونه موردمد یها یابان کشیپس از خ یاده شهریپ یدار شدن زندگ خدشه

 م شهر کرمان( یقد
  ینینه تاج الدیسک

 هیصفو یدار در دورهیپا یاز منظر شهر یااصفهان، نمونه یابان چهارباغ عباسیخ
ن یآرم-ن پوریاحمد ام-پور یسودابه قل

 ان یبهرام

علم و  ی: موسسه ی،نمونه موردیداریدن به پایرس یبرا یطیدانشگاه سرآغاز مح

 انشگاه مصدر(د یتکنولوژ
 سارا عطارروشن 

اده در یک سواره و پیتراف ید بر جداسازیبا تاک یراهبرد یزیبرنامه ر یدر جستجو

 سجاد مشهد ی: بافت مرکزیمطالعه مورد یشهر یفضاها

 یان،محمد هادیمحمد رضا بمان

  یاریمه ین پور ،فهیحس ید علید،سیجاو

با استفاده از نرم  CDSکرد یبر رو یمبتن یحمل و نقل شهر یزیبر برنامه ر یدرآمد

 : کالن شهر رشتیمطالعه مورد Super Decisionsافزار 

م ی، رح 7یجه رضاطبع ازگمیده خدیس 

 انه  یچ یدریح

 ، مجیدی خامنهیرضا، بتول محمدیعل درآمدی بر شناخت و سنجش فقر شهری

ه یتکدار بایپا یشهر یفضاها یدرشکل ده یاو د یتوسعه ت یدرک استعدادها

 یرکاریغ یبرسفرها
 محمد ذوالقدر -یناصر برات

ق یشهر از طر یفضا یمعمار یعناصر شهر یه سازیق الیشهر از طر یدرک فضا

 شهر از دو چشم انداز متفاوت  یدادهایرو یلیتحل یبررس
  ینورمحمد منجز

توالت )در  ین به مناسبت روز جهانیش توالت در شهر قزویهما یبرگزار یدستاوردها

 (7445الس
 قت خواه یسمانه حق

 یمحله معال ی؟ مطالعه موردیا حمل و نقل عمومی یشخص یاده، خودروی؛ پیدسترس

 رازیآباد و مالصدرا ش

درضا دانش ی، حمیرضوان یدید سعینو

 ررضا دانش پور یپور، ام

 یحسن گودرز ان در شهرینایناب یسخنگو یدستگاه راهنما

شهر  یشهرها )مطالعه مورد یخیتار یجاذبه هاحفاظت  یبسو یاده مداریراهبرد پ

 راز(یش

ثم صفرپور، یانه، میچ یدریم حیرح

  یبلواس یمهد
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 ید اسکندریمج  یداریپا در وساحل کوهستان یعملکرد–ییوندفضایراهبردپ

 فر  ینیفاطمه مع -هیده محبوبه کوهپایس داریکرد به توسعه پایخالقانه شهر با رو یراهبر

  یماجده پورروحان اده راه صف )سپهساالر( تهرانیپ یت فضائیفیاء کارتق یراهکارها

درون  یداررودخانه هایمنظر پا یاز سبز راهها در طراح یریگ بهره یراهکارها

 ،)مورد مطالعه: رودخانه کرج(یشهر
  یالد فتحیم-ینین حسید حسیس

 یبافت مرکز یاده )نمونه موردیپ یهاجاد محدودهیا یکیحل مسائل تراف یراهکارها

 خرم آباد(

،  مهندس  7 یبا شانظریمهندس فر

  4استوان  یمحمدمهد

 یاده، نورپردازیپ یفضاها یعابر مدارمعمار یفضاها ینورپرداز یطراح یراهنما
، مهرنوش یرانیشم یدید مفید مجیس

 زاده حسن

  ی، سرگل طوفانیرید وزیحم ادهیعابران پ یبر رو یشهر ینقاش یرفتار شناس

 اکبر مختارپور یروانآب شهر                    

 ان یلیاسماع ی، هدیفرهاد احمد Event and Pedestrianism  ییاده گرایداد و پیرو

  4وش کمرهی، دار 7زاده بین خطیآرم نقل و حمل یها ستمیدر س یمحور ادهیدر مقابل پ یکرد انسان محوریرو

)مورد   یشهر یبه فضاها یت بخشیو هو  یاده درمناسب سازیژه به عابر پیکرد ویرو

 ابان صف تهران(یاده راه خیمطالعه پ
  یزدانین یریش

 یقیتطب یبررس یمسستیپال یاده در شهرهایپ یفضاها یباززنده ساز یکردهایرو

 زد و فلورانسی یشهرها
  یمحمد مطلّب

  یمحمد رضا طاهر یهرو اقتصاد ش ی، توسعه گردشگر یات اجتماعیجهت ارتقاء ح یاده بستریپ یزندگ

)ره(  ینیابان امام خمیاده روخی) پیاده و مسئله رفت و آمد در شهر نمونه موردیپ یزندگ

 ن(یشهر قزو

م ی،مر4ی، رضا صفر7یاریکرامت اهلل ز

  4یخمسه ا

 سو قائم یگ همگان یبرا یاده رو شهریدر پ یزندگ

  7سو قائمیگ  همگان یبرا یاده رو شهریدر پ یزندگ

 شهری زوال
ابوالفضل  -بهاره جانه -احمدزنگانه

 الهام امیر حاجلو  -زنگانه

 حجت   یمهد ت، شهری، هوییبایز

  یزیتا تبریآناه یاده شهریپ یو زندگ یساختار اجتماع

شهر  یاده شکل گرفته اند ) نمونه موردیپ یزندگ یکهن بر مبنا یساختار شهرها

 اصفهان (
  یانیغالمرضا ک
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 اصفهان  یسازمان عمران شهردار  جهان یشهرها یمترو یشبکه ها یابیارز یهاساختار وشاخص 

  یفتحعل یمهسا حاج هیدار در عهد صفویپا یابانیسپه خ

 ار  یترجمه عدنان دانش یسرنوشت و دگرگون

 راد  یمانین ایمیندا جوانمرد ، س مین حرایا یریزان انعطاف پذیو م یشهر یها انیم شریسلسله مراتب در حرا

: بافت فرسوده، بافت ی،نمونه موردیشهر یدر بافتها یاجتماع یداریپا یقیسنجش تطب

 زنجان( یشده شهر یزیبرنامه ر
  ید غالمیسع-مهرداد دانش دوست

آنها با استفاده از  یدر محالت شهر زنجان و رتبه بند یاده مداریسنجش شاخص پ

GIS 

ترا ی، م ی، ماندانا کمال یشکوه یعل

  یکمال

  یه پورمحمدیان، مرضیعیرف یمجتب شهرقم یدر بخش مرکز      یاده رویل به پیش تمایسنجش عوامل موثر بر افزا

 GISراهها با استفاده از  ادهیدر پ یو ادراک بصر یمدار ادهیت پیفیک یسنجش کم
راد،  ییرضا یان، هادیمحمدرضا بمان

  یاندام شاهدوست گل

دگاه شهروندان با یبا د-سه آنیو مقا یشهر یادر پارکه  ها منینش یفیسنجش ک

 راز( ی: شهر شیمونه مورد-ان گِلیاستفاده از روش 

اشکان -ا رنجبریپو-شهیپ یسمانه متق

  ییقشقا

اده راه صبا  ) برادران یپ ینمونه مورد  یشهر یفضاها یاده مداریت پیفیسنجش ک

 مظفر(

، سمانه یاحسان رنجبر، سارا عامر

  یریخب

 شهرتهران یبهداشت یس هایسرو یت مکانیوضع یابیل و ارزیحلسنجش، ت

 بزاززاده یمهندس مهد

 یمهندس عبداله زارع

 یینا عطایمهندس س

 مهندس نداملک زاده 

 یلیسهند سه
به توسعه  یابیدر دست ینقش نوشهر ساز

 م مشترک یبر مفاه یدار،درآمدیپا

 م وند یحامد حک-ساناز شعاع برق انریا یشهرها یمایس یجهت سامانده یشنهادیپ یاست هایس

  یشکر یمهد داریو شهر پا یمعماریخیشناسانه تار  ر تحول بومیس

 آقا  یحاج یا ثمودیرو-یدرضا عظمتیحم یدر بافت کهن شهر ینوساز یپروژه ها یدر اجرا یداریر تحول مفهوم پایس

 م برومند یمر-ینیالهام ام یفیک یابیو ارز ی: بازنگریشهر یمایس

 یرضا محمدیعل شکل گیری و گسترش اسکان غیر رسمی؛ علل، چالش ها و راهبردها

  4منطقه  یشهردار یت شهریریمد یت عملکردیشناخت ظزف
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 یخیوتاری، بومیفرهنگیدر حفظارزشها یشهر ینیکرد بازآفریرو یریشناخت و بکارگ

 همدان
  یاحسان احمد

 زاده نجفحسن  تیریتحقق مد یابعاد و راهکارها ییشناسا

)نمونه  یشهر یعموم یکرد اتصال فضاهایاده، با رویپ یرهاینه مسیبه ییشناسا

 م الر(ی: شهرقدیمورد
  یمیم عظیحامد مقدم، مر

سه دو نمونه یه مطالعه و مقایاده بر پایمطلوب پ یک فضایجاد یا یها شاخص ییشناسا

 ییاجرا

ن ی، نگینیزاده، بابک خباز قزو یبابک قل

 افشار 

  یرسول منتظر - یرضا مهد ت محالتیت هویتقو یبرا ی، راهکاریمحله ا ینمادها یایو اح ییساشنا

 ید سعادتیمج کمپوست یخطرات موجود در کرخانه ها یابیو ارز ییشناسا

 زاده یسالومه تق در ورو ینیکارآفر یاتیموانع ح یت بندیو اولو ییشناسا

 انیم جاللیابراه شهر 

 ینیت حسزهراسادا منیشهر ا

 محمود عدالت پژوه رعاملیشهر در پرتو پدافند غ

 حانه نصر ی، ریمهران قرائت   مدار ادهیکرد پیبا رو یشهر یزیر نو در برنامه یا د تجربهیسایشهر س

 فرشته دهقان  ستین یعیا طبی یستم کالبدیک سیشهر فقط 

   یقه یحسن بلخار ییبایت و زیشهر، هو

 خسرو طالب زاده   ( یانجهان )شهر جه یشهرها

 محمودزاده  ید مرتضیس از خدمت یشهروند: شناخت و بهره مند

 پور  یاکبر شمس یعل سازگار با آب و هوا یوه زندگیش

 74: منطقه  یاده در کالنشهر تهران )نمونه موردیپ ینقش فضاها یابیضرورت باز

 تهران(
 ر یحاصل، فرزانه جال ینیقه حسیصد

 ت سازیمحمد رضا چ ، تجربه دوم یمرکز تهران شناس یزضرورت راه اندا

 ن قدس یحس-یاصغر موالئ یشهر یدر فضاها یطیمحستیخالقانه ز یطراح

 بهناز منتظر  داریپا یتوسعه  یسرد و خشک در راستا یبناها یمیاقل یطراح

  یمهروش کاظم-یدالهسارا قصاب عب داریپا یکردمعماریبلند مرتبه با رو یدر ساختمانها یمیاقل یطراح

 ن دربافت فرسودهیمنظر یا راه با مداخله  ادهیپ یطراح

 س(یدرپار یبرس ۀمحل ۀپارک واسکل ی)طراح 
  یرین، عاطفه سریفرز یاحمدعل 

  ین تاجیصمد نگ یعموم یبهداشت یس هایجامع سرو یطراح
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در شهر نو  یها یبا استفاده از انرژ-نییپا یبا مصرف انرژ یخانه مسکون یطراح

 اصفهان
  یه قربانیمرض

 یسجاد آقامحمد با استفاده  یکیالکتر ین انرژیتأم یسامانه باد یطراح

 انژادید آریناه یشهر یطراح

 اصل  ینا رزاقیدکترس هیپا ینظر یم هایبر پارادا ی: مروریعموم یبهداشت یس هایو سرو یشهر یطراح

: محله ی)مطالعه مورد یشمند شهره رشد هویق نظریاده محور از طریمحالت پ یطراح

 مشهد( 4چهنو منطقه 

ا یمه ترکمن نی، نع 4ینیف الدیفرانک س

7  

 داریپا یبه معمار یابیدست  یبرا یی، رالگویخینه تاریهماهنگ با زم یطراح
نژاد محمدجواد ین مهدیالدجمال 

  یسا سادات باشتنینژاد پریمهدو

  ییرضا یمرتض - یفاطمه کشور انینایبان و کم ینایناب یهمه شمول برا یطراح

 ات زاده یب ی، مهر یشکوه یعل ت گذران اوقات فراغتیفیک یارتقا یبرا یراه، بسترادهیپ یهنر یطراح

 یبا سازیواحد ها در سازمان ز یل کاریپتانس یابیجهت ارز یمدل یاده سازیو پ یطراح

 شهر تهران 
   یمانیحامد سل

 قابل حمل یشهر یس بهداشتیو ساخت نمونه سرو یطراح
 وساالریدکترشاپور د

  یان خسروشاهیثم باقریمهندس م

شهر  یروها ادهیپ یو سامانده یبهساز یها  ( پروژهSMP)یت اجتماعیریطرح مد

 تهران
  یبیم نجیخواه، مرین علیفرد

 ن روستا       یالهام مه اده در شهریپ یوتوجه به زندگ یتوسعه شهر یطرح ها

 یرضا محمدیعل زی اجتماع محور: پشتوانه ی ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمیظرفیت سا

  یریرضا جزءپی،  علیهومن ثبوت نیمعلول یروها برا ادهیعملکرد پ

 ان ی، معصومه فتحعلیالدن ملک ید بر تجارب جهانیاده راه ها با تاکیعوامل موثر بر استفاده از پ

  یعیررضا رفی، امیمان رضوانیا در شهر تهران یبهداشت یها سیت سرویعوامل موثر در ارتقاء وضع

 زاده  یچکامه تق -یم چلبیمر یشهر یاهایدر هتروتوپ یبوم یمعمار ی، باز شناخت فضایداریفراخوان پا

  یناتور سجادی، آرمان میدا آل هاشمیآ اده در شهریپ یدر ارتفاع :  راه حل کالن شهر تهران در گسترش زندگ یجمع یفضاها

 یدر سامانده یت شهریریمد یکردهایل روی؟ تحل یعموم یا فضای یجمع یفضا

 یتهران پس ازانقالب اسالم یها ابانیخ
  یم السادات منصوریبار،مر نیمحمد آتش

 یسپاه یعبدالصم شهرها  یجو یدار در کاهش آلودگیپا یزتوپ هایکاربرد ا

 اصفهان  یسازمان عمران شهردار  مان( در صنعت ساختR.H.Aکاربرد خاکستر پوسته برنج ) 
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 یبهداشت یس هایسرو یطراح ینه برایت بهین موقعییدر تع یمقدار یکاربرد روش ها

 یشهر یدر بوستان ها یعموم

 نژاد یدکترمحمد جواد مهدو

 سو یدرازگ یدعلیمهندس س

 یمحمدکاظم جبار مورد مط یشهر یزین در برنامه رینو یها یکاربرد فناور

 یمحمدکاظم جبار مورد مط یشهر یزین در برنامه رینو یها یفناور کاربرد

: ی؛ مطالعه موردیاده راه شهریپ یدر ارتقاء ارزش ها یو هنر شهر یکاربرد معمار

 رازیاده راه چمران شیپ
  ید خواجه، فرشته احمدیام

  7حسن نوبهار در جوامع مدرن یشهر یوطراح یله معماریسم بوسیکاهش وندال

 یرضا نوریعل "کیتراف یوتر در مهندسیکاربرد کامپ "کتاب 

: ینمونه مورد ید شهریم و جدیقد یوند دهنده حوزه هایاده، عناصر پیپ یدورهایکر

 راز(یاده راه زند شیپ
  یم اصغری، مریده نوروزیسع

  یرضا شکورزاده ، یآرزو منش ادهیپ یرهایمس یفیک یشهر نقش بافت و مصالح کف در ارتقا یکف، بستر ادراک

 اده فردایات پیفراموش شده امروز،ح یها روز، فضاید یایپو یها کوچه
تا ی، آزیدیم مجیخاک زند، مر یمهد

          ییسرا صومعه یکپین

 ه آجورلو یان و سمیمحمد متول یعل  ابانیکودکان کار و خ

 یرضا محمدیعل ولیدکارکردهای اقتصادی شهرهای جهانی با تاکید بر خدمات پیشرفته پشتیبان ت

پارک الله به « گذر فرهنگ و هنر» یعت ضرورت بازطراحیخاطره بر هنر و طب یها گام

 موفق در تهران یجمع یک فضایعنوان 
  یمنا مسعود لواسان

  ینیر عبدالحسیام ر جامعهی،تصویطیک محیگراف

 حامد چوبان قلعه جوق یشهر یگردشگر

 نگمحمد رضا بور داریپا یشهر یگردشگر

: یدار،نمونه موردیپایبر معمار یکردیز با رویم شهر تبریبافت قد یخانه ها یگونه شناس

 دوره اواسط قاجار( یخانه ها
  یگیض اله بیم فیابراه -یوب رسولیا

  یرزائیم میمر اده راهیزار از باغ تا پ الله

  یرفخرائیاشرف السادات م ها ین معماریدارتریپا یهانیر کیمانداال تصو

  یاصل فالح، غزاله احمد یمهد یشهر یبهداشت یها سیسرو یطراح یمبان

          یفاطمه جناب اصفهان یاده رو و پرسه زنیمترو، پ

 معاصر تهران یآن در معمار یریو به کارگ یمسکن بوم یت در الگویمحرم
د یمج -نژاد یدکتر محمدجواد مهدو

 درلو یل قیکم -منصورپور 



  444 هستند دهیکه فاقد چک یآثار

 مقاله یا صاحبان صاحب مقالهنام 

  یموغار یرضا طاهریعل یرانیا یت اسالمیبا مدن یمحله ا

 یحانه بهبودیر ینیرزمیمخازن ز

 مجد  یم عارفیمر داریسازمان دهنده محله ها در جهت توسعه پا یمدرسه محله الگو

 یالهام مصطفو  دیزان تششع خورشیم یبرا next generation ینیش بیمدل پ

  یده قائم مقامیده سپیپور، سذ احمدیپان یاده شهریپ یت فضاهایمدل سنجش مطلوب

 یفرشته انگور ت بحرانیریمد

 انیفاطم یعل یت جهادیریمد

 یم عسکریمر سک در مناطق شهرییت ریریمد

  یشمس السادات زاهد  ت سبزیریمد

 ان یدکتر محمدرضا بمان در تهران یت شهریت کارآمد هویریمد

 -به شهر تهران  یت بخشیهوو نقش آن در  یخیتار یمحورها یمرمت و باززنده ساز

 ابان الله زار یخ ی: طرح بهسازیمطالعه مورد

د محمود یسع -  یروز حناچیدکتر پ

 ه یکال

اده در شکل یپ یرهایه نقش مسیبر پا یمراکز تجار ید گونه بندیاده و خریر پیمس

 آن  یریگ

 ی، علین باقری، حسیم مردمیکر

  یخواجو

 اکبر نشاط فرسوده یها بافت یازو بهس یمشارکت شهروندان در نوساز

 یوسف فرضی یو خدمات شهر یمشارکت شهروند

 ین شاخص هایو تدو یشهر ین هایزم ین در طرح کاربرینو یکردهایمطالعه رو

 رانیا ینوپا یدر شهرها یداریپا
 دانش  یمید مدندوست سروناز رحینو

  4طقه من یشهردار مطالعه و ارائه راهکاریی جهت آرام سازی تر افیک

ابان یمقطع خ ینمونه مورد  یاده شهریپ یت در فضاهایفیسنجش ک یروشها یمعرف

 عصر( یدان ولیتا م ین چهارراه جمهوریعصر )ب یول
  یذوق یعل

در  یدر کشورها یعموم یهات توالتیریکرد در مدیر روییموفق تغ یهانمونه یمعرف

 حال توسعه
  یوسفی، رضا یالهام فالح منشاد

  یاصغر موالئ ادهیپ یدار و فضاهایپا یمعمار

 ندهیآ یبر بلندا یدار، چشم اندازیپا یمعمار
صالح پور -ییقشقا یسحر پور کشکول

  ییقشقا یکشکول

  ینیمع ی، مهدیدهق یاوش فوالدیس اصفهان یصدا و فرم در بازار سنت یهمحس ی: بررسیداریشن یمعمار

 اشکان محمدپور  اده مداریاده؛ شاخص شهر پیپ یرهایمطلوب مس یمعمار
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  یمتراکم شهر یاده مدار در فضاهایپ یت محورهایمطلوب یارها و شاخصه هایمع

 ه تا پل ستارخان(ی)فلکه دوم صادق
 [ 4]یتا رجبی[  ، آز7]یضیمحمد جواد ف

  یم علوی، مرینیاعظم حس یشهر یاده راه هایت پیفیسنجش ک یارهایمع

: محور یران نمونه موردیا یم شهرهایا در بافت قداده راه هیپ یابیمکان یارهایمع

 آباد( در شهر رشت یانقالب)حاج

را یه گر، سمیرایالد پی، میبیومرث حبیک

 دپور یسع

حقوق  یتساو یاده وسواره همسطح دربرقراریاده وگذرپیرگذرپیاده،زیسه پل عابرپیمقا

 اده وسواره درتقاطعهایپ
  4 ییمایل ی، مه لقا نعمت7یثبات یعل

 اده هایت پین امنید در تامیو جد یمیمحالت قد یقیسه تطبیمقا
ان، الهه شعبان جوال، زهرا یبیمنوچهر طب

 ها  یگروه ا

 یخان گرگانیروح اله عل یه اجتماعیبر سرما یمقدمه ا

 یخان گرگانیروح اله عل در سازمان  یسته ساالریبر شا یمقدمه ا

 یکرد سرزندگیبا رو یاده  راه تجاریبه پ یابان شهریک خیل یتبد یمکان  سنج

 یاجتماع

 ابان ستارخان تهران(ی: خی)نمونه مورد

  7م خستویمر

 ان ی، زهرا سالمتیارییمرجان عل یشهر یادگان در فضاهایت حضور پیادگان اهمیمکان سوم، قلمرو پ

اده  در بافت فرسوده، محله سرشور مشهد با استفاده یر پیمس ینیو مکانگز یابیمکان

 TOPSISو مدل  GISدر  یفاز-نینطق بولم
  4ی، فاطمه عبد  7یاضیاض ریف

 ان مقدم یدکتر اصغر کفشچ سوخته( یانقالب )غنچه ها یوارید یمکتب نقاش

 یسهایتوسعه سرو یو مشوق ها ی، ساماندهی، طراحیابیدر باب مکان یمالحظات

 یعموم یبهداشت

، ی، عباس شادمهانیرضوان یدید سعینو

  یرزهرا شش پ

 یم عسکریمر کم توان شهر یگروهها یبرا یمسکون یواحدها یمناسب ساز

 یق محمدیشقا مناسب سازی فضاهای شهری

 یط زندگیت محیفیدر ارتقاء ک یعید به منظر طبیمنظر در قاب پنجره؛ نقش د
روس یرضا س -نژاد یده مسعودیسپ

  یصبر

 ران یپدرام رجب زاده باجگ-یسرور زهرا ت بخش شهریدار به مثابه نظام هویپا یمنظر شهر

  یمعصومه محب یرانیا-یت اسالمیهو یایدار و احیپا یمنظر شهر

  یر منصورید امیدکتر س تیو هو یمنظر شهر

 ان مقدم یدکتر اصغر کفشچ معاصر یوارید ید در نقاشیمواد و مصالح جد
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 ییخ الحکمایش یمحمد عل روزمره.. یفضاها یبر شکل ده یشناخت ییبایز یمؤلفه ها

 فرد  یریمونا تاج بخش، رضا ام اده محوریپ یشهر یت فضاهایفیسازنده ک یمؤلفه ها

 داریاده شهر پایپ یدان، فضایم
 ید مصطفیمعصوم، س یآمنه سادات فتاح

  ینیحس

بدون مانع  یط شهریجاد وگسترش محیدر ارتباط با ا یآموزش معمار یها یینارسا

 معلوالن یبرا
 اء یاصف یعل

  یاسر حمزوی اس در اصفهانیاز خانه سوک یوارنگاره ایوه تمپرا در دیش ینحوه اجرا

 زاده ینا ابرند آبادیده تیس در ناوگان حمل و  یو کاهش مصرف انرژ ینه سازینحوه به

)نمونه  یش تعامالت اجتماعیافزا یبه سو یاده ، گامیپ یکانون ها ینظام ارتباط

 ان(ابان چهارباغ اصفهیخ یمورد

نا ی، میم شهابی، مریحین ذبیحس

  یاوش دستجردیس

 داریمسکن پا ین و ضوابط ساخت و ساز در طراحیر قوانیتاث ینقد و بررس
-رشاهزادهین میشرو-یرا گرشاسبیسم

   یدرضا موسویحم

  ید محمودینب سیز-دون زادهیحسن فر دزفول یدر شهر سنّت یکیاکولوژ یمعمار یداریبر پا ینقد

 پور   یبهروز جان اده در شهر تهران  یمعابر پ یبهساز یطرح هابر  ینقد

بافت کهن شهرها  یراهوارادهیپ یدر ارتقا یشهر یبهساز یهاطرح ینقش اجرا

 شهر کرمانشاه( یخی: مرکز تاری)نمونه مورد

 یین آقاینژاد، مع یمحمدجواد مهدو

  ین راجیمهر، حس

 مهتاب ارمغان -د ثروت جویحم یرانیات یبه هو یدر معنا بخش ینقش آموزش معمار

  ین موسوید حسیس یشهر یهابافت یسازها در باززندهراهادهینقش پ

دان نقش جهان ی، مورد مطالعه میشهر یها راه ادهیپ یدر طراح ینقش تضاد و هماهنگ

 اصفهان
 پور ینژاد، الهه انصار یمحمدجواد مهدو

: یدر محالت)مطالعه مورد یاده رویوب پو تنا یندیبر خوشا ینقش تعامالت اجتماع

 ذر تهران(یمحله چ

 یفیه رضازاده، الله لطیدکتر راض

  ییاسکو

 یمزدآباد یید محسن طباطبایس از ب یگاه مناسب ذهنیجاد جایک بر اینقش تفکر استراتژ

مند  مکان یسو به ی)گام یط شهریمح یها ها در ادراک نشانه راه ادهیت پینقش تقو

 (یشهر یکردن فضا

، محمد یرا نوحیمحمدصادق فالحت، سم

 زارع 

 جوکارافشار یول ییدر توسعه و شکوفا یساز ینقش تئور

 یاده در شهرهایان سواره و پیمعاصر در تقابل بوجود آمده م یشهر یهانقش طرح

 شهر همدان یران نمونه موردیا
 ان یخان یمجتب 7،یقیانوش ذاکر حقیک
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 مقاله یا صاحبان صاحب مقالهنام 

  یشعبان یدکتر امامعل یرانیا – یاسالم یدر شهرها یبخشت یدر هو ینقش عوامل کالبد

کرد پدافند یبا رو یشهر یداریت و پایدر امن ینیرزمیچندمنظوره ز ینقش فضاها

 رساخت حمل و نقلید بر زیرعامل با تاکیغ

 ید جواد هاشمی،س یمحمود غفور

  4ینید باقر حسی، سیفشارک

 کلرود  یینب بابایز ن بر شهروندانر آیو تاث یشهر یدر طراح یطیک محینقش گراف

 یدر منظر شهر یطیک محینقش گراف

ل یخل-یعماد کتابچ-ییسوسن خطا

عبدالرضا  -ن پوریمحمد حس-پور یحاج

  یلیسهند سه-ریپاکش

)نمونه یخیتار یهابافت یاء درونیدر توسعه و اح یخیتار-یمذهب یهانقش مجموعه

 دالجان(در محله عو ییحی: مجموعه امامزاده یمورد
 انیه شاه محمدیهان

 یمحالت مسکون ییایاده در پویپ ینقش محورها
، سوگند یکاکرود یمحمد یالهه عل

 ه ین تن کشایروئ

 ق روشن یدر نتاج، شقاید حیوح یابان چهارباغ صفویخ یو آموزه ها یاده در شهر؛ بازشناسیپ ینقش محور

  یالهه گلذار -یدواریه امیسم دآگاه(ر ناخویگاه ضمی)جا یط در نظام آموزش معمارینقش مح

  یطاوین شحیام یست شهریط زیمح یائیدر پو یت خوب شهریرینقش مد

 یت مکانیو   احساس تعلق و هو یات اجتماعیجاد حیاده در ایپ یرهاینقش مس

بزرگراه نواب و نقش آن  یها اده راهی: حضور شهروندان در پیشهروندان )مطالعه مورد

 (یو احساس تعلق مکان یجتماعات ایجاد حیدر ا

 ره ی، محمد مینوده فراهان یمرتض

 اده از روز به شبیات پیدر استمرار ح یشهر ینقش نورپرداز
 یعباس زادگان، محمد مهد یمصطف

 مرادزاده 

 یاده راه ها بررسیپ یه اجتماعیو سرما یاده مداریت پیدر ارتقاء قابل ینقش هنر شهر

 د بهارستانیدر شهر جداده راه ها یت پیوضع یمورد

، 4ا، محدثه طراوتین ینید احمد حسیس

 فر  یعاطفه نجات

ت یاده راه تربی: پی)نمونه مورد یشهر یفضاها یداریاده راه در پایت پینقش و اهم

 ز(یتبر

اصل، مسعود حق لسان، اکبر  یآرش ثقف

 عبداله زاده طرف 

 ت شهرهایاده راه ها در ارتقاء هویگاه پینقش و جا
 ی، مهدی، بهاره طاهریهلل آقائدای

  یانیماست

  یستاره نورون یک شهریبه مثابه گراف یوارید ینقش

: عرصه ی)نمونه مورد یاده شهریپ یشهروندان از فضاها یذهن ینگاشت انگاره 

 ارگ مشهد( یعموم
  4ای، احسان پارس ن7موحد یقیشبنم حق
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 مقاله یا صاحبان صاحب مقالهنام 

اده راه یمونه مورد مطالعه : پت زنان )نیاده راه، با محوریپ یبر شاخصه ها ینگرش

 سپهساالر(
  یزهره داوودپور، سحر طهماسب

  یعیه سادات شجیسم  یخیتار یدر بدنه بافت ها ینماساز

  یریآتوسا اعظم کث یطیغات محیدار تبلینمود معنا در نظام پا

   یر منصورید امیس  یت در منظر شهرینمود هو

 یتنگستانآتوسا  نیدر حمل و نقل معلول ینوآور

 یوتعال یت شغلیرضا یران و کارکنان در راستایمد یتیشخص یپ هایت یهمسان

 یسازمان
 ایآرزو سادات ملک ن

 ان یدکتر محمد طالب ساخت جهان یت شهر تهران و چالش هایهو

 بهزادفر  یدکتر مصطف ها و راهبردهاران معاصر؛ چالشیتخت ایتهران به مثابه پا یکالبد-ییت فضایهو

   یمنصور انصار نت  یتا کاف یسطه ها از کافوا

 یاده شهریپ یت فضاهایفیش کیعوامل و عناصر اثرگذار بر افزا یواکاو
 ی، فاطمه جدید محسن موسویس

 شه ور یال پی، جمیسارو

 ین اسدالهیحس ؛ انتظارات شهروندانیحات شهریورزش و تفر



445  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 ب( کتاب ها

 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

 ر یرکبیام یدانشگاه صنعت رنگ یامعه شناختابعاد ج

 شهر تهران   یبا سازیسازمان ز ران یمعاصر ا یشگام  مجسمه هایپ -یقیابوالحسن صد

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر 4545اتاوا  یبه سو ی: پنجره ا4545اتاوا 

 جهانشاه پاکزاد  اده روها، یبه کف پ یاتصال اثاثه شهر

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر آنان یدانش آموزان بر سالمت یستم حمل و نقلیاثرات س

  یمراد کرد اخالق حرفه ائی کسب و کار

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر با شکل شهر  یاجتماع یداریارتباط پا

ران ته یافته در مناطق شهرداریمختلف استقرار  یزوهایا یداریپا یابیارز

 ( 44و  4: مناطق ی)مطالعه مورد
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

)در مرحله  یر ساخت شهریز یپروژه ها یطیست محیز یامدهایپ یابیارز

 اجرا(
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 ر تهران شه یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یالملل نیتهران با استاندارد ب BRTخطوط  یابیارز

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ه طرح جامع تهران یروند ته یابیارز

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر رو گذر یپل ها یاده به جایرگذر عابر پیاحداث ز یایب و مزایمعا یابیارز

  ینینائ یحسن صادق کی، شهر ارگونومیشهر یارگونوم

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر تهران یمات شهریاصالح تقس

 شهر یورود یمباد یباسازیاصول ز
 یپژوهان، مهد یموس -یرسول افضل

  یانیماست

 نیادیم یباسازیاصول ز
 یپژوهان، مهد یموس -یرسول افضل 

  یانیماست

  ینیف الدیفرانک س یمنظر شهر یاصول طراح

 و اجرا یت انرژیریاصول مد
 یو توسعه شهر یزیمه رمعاونت برنا

 منطقه شانزده 

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه رو   یسامانه موانع کنار جاده ا یو اجرا یدر انتخاب، طراح یاصول مقدمات
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 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

 ل ها(ی)گارد ریانیم

 ر یر کبیدانشگاه ام اعمال پوشش 

 ران شهر ته یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یت شهریریک مدیتیالزامات ژئوپل

  یفرهنگ یدفتر پژوهش ها امام زاده صالح

 نور گستر     ییشرکت روشنا پاک یها یانرژ یامکان سنج

و  یسازمان آتش نشان یخدمات رسان یوه هایها و شیامکانات، توانمند

 تهران  یشهردار یمنیخدمات ا
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 شهر تهران  یگمرکز مطالعات فرهن  شه نابیاند

 ر یرکبیام یدانشگاه صنعت انواع رنگ ها

 CNG یسوخت رسان یسامانه ها یادوار یجاد  و توسعه مراکز آزمون هایا

 (یچشم یانواع خودرو ) گزارش فاز دوم پروژه : بازرس  یبرا
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

  یگدلینش، الهه بران میم اینس  یشهر یدر فضاها یجاد خاطره جمعیا

ه تا شناخت یم پایمفاه یاز بررس یشهر یدر فضاها یجاد خاطره جمعیا

 عناصر موثر
 رانمنش یم ای، نسیگدلیالهه ب

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر معابر شهر تهران یآب گرفتگ

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر معابر شهر تهران یآب گرفتگ

  یید حسن تقوایدکتر س یشهر یهاآب نما

 د چوپانکاره یوح یآبخور

 اصفهان  یسازمان عمران شهردار  یآسفالت یر و مخلوط هایق یش ها و طراحیآزما

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر در مترو شهر تهران یاز دستفروش یناش یاجتماع یب هاییآس

 جو  یار کاشانیخشا نینو یتا نگرش ها دانش ی؛ از مبانیشهر یبا طراح ییآشنا

 ر یرکبیام یدانشگاه صنعت ه رنگیم اولیبا مفاه ییآشنا

 د هاشم مسدد یس آلبوم تصویری عناصر مبلمان شهری

 ر یر کبیدانشگاه ام سطوح  یآماده ساز

 یک شهروندیآموزش تراف
کرج) معاونت حمل و نقل و  یشهردار

 ک( یتراف
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 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یک شهروندیآموزش تراف

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یک شهروندیآموزش تراف

 شهر تهران   یبا سازیسازمان ز یک عمر زندگی یبرا ی، آموزشیآموزش شهروند

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر  یت شهریریو مد یزیدر برنامه ر ینده پژوهیآ

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر  یت شهریریو مد یزیدر برنامه ر یپژوه ندهیآ

  یفرهنگ یدفتر پژوهش ها 7بازار تهران

  یفرهنگ یدفتر پژوهش ها 4بازار تهران

  ییاسکو یتا باللیآز  یخیبر اساس متون تار یدیربع رش ینیبازآفر

 یها یتاکس ینیگزی) جاتهران  یرانیناوگان تاکس یطرح نوسااز یبازنگر

 فرسوده(
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

ک به منابع مواد )گزارش فاز دوم: مدل گردش یعات الکترونیافت :از ضایباز

 ( یمواد و مدل مال
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

  یفرهنگ یدفتر پژوهش ها باغ نگارستان

 ان ده پهلو یمصطف باغ نگارستان

 شهر تهران   یبا سازیسازمان ز بالکن 

  یمحمد ولدخان (2ن و کارشناسان )جلد ید، مدرسیبانک اطالعات اسات

  یمحمد ولدخان (7ن و کارشناسان )جلدید، مدرسیبانک اطالعات اسات

  یمحمد ولدخان (4ن و کارشناسان )جلدید، مدرسیبانک اطالعات اسات

  یمحمد ولدخان (4و کارشناسان )جلد نید، مدرسیبانک اطالعات اسات

  یمحمد ولدخان (4ن و کارشناسان )جلدید، مدرسیبانک اطالعات اسات

 ش    یت سپهر اندیریشرکت مشاوران مد لیشناخت و تحل-7؛ فازیشهر یباسازیبانک جامع اطالعات ز

 ش    یسپهر اندت یریشرکت مشاوران مد گردش اطالعات-4؛ فازیشهر یباسازیبانک جامع اطالعات ز

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر در شهر تهران  یدر ارتباط با سبک زندگ یفرهنگ یاستگذاریس یسته هایبا

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر روزمره( ید بر زندگیمترو ) با تاک یابعاد اجتماع یبررس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر : شهر تهران(ی)نمونه موردت هوا یفیرگذار فرم شهر بر کیابعاد تأث یبررس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر   آن قوت و ضعف ل نقاطیتهران و تحل یطرح هبه در شهردار یاجرا یبررس
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 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

 هر تهران ش یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ر در تهرانیانعطاف پذ یستم حمل و نقل عمومیاستفاده از س یبررس

دو  یحمل و نقل مانند تونل، پل و بزرگراه ها ینه پروژه هاین هزیتام یبررس

  یافت عوارض بهره برداریطبقه از محل در
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر مسکن در برابر سانحه یداریتجارب پا یبررس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر مسکن در برابر سانحه یداریتجارب پا یبررس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر مه در اقتصاد کشوریگاه بیجا یبررس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر مه در اقتصاد کشوریگاه بیجا یبررس

 شهر تهران  یزیطالعات و برنامه رمرکز م در شهر تهران یدار شهریتوسعه پا یشاخص ها یبررس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر در شهر تهران یدار شهریتوسعه پا یشاخص ها یبررس

ک در تهران ) شهر یالکترون یگردشگر یازهایضرورت ها و ن یبررس

 ( 2ک یالکترون
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

ک در تهران ) شهر یالکترون یدشگرگر یازهایضرورت ها و ن یبررس

 ( 2ک یالکترون
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

ش عمر یشنهاد به منظور افزایو ارائه پ یعمر جداول بتن یعلل کوتاه یبررس

 آن
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 تیریدر حوزه مد یتهران و نقش مشارکت اجتماع یعملکرد شهردار یبررس

 یشهر یاجتماع یب هایآس
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یشهر یکرد طراحین با رویادیم ییت فضایفیعوامل موثر بر ارتقاء ک یبررس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یشهر یالمان و مجسمه ها یعوامل موثر در طراح یبررس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یشهر یالمان و مجسمه ها یعوامل موثر در طراح یبررس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ران یت پسماند در جهان و ایریند مدیفرآ یبررس

مسجد  یچندگانه مدرن مساجد تهران  امروز) مطالعه مورد یکارکردها یبررس

 جامع شهرک غرب(
 شهر تهران  یزیز مطالعات و برنامه رمرک

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر در شهر تهران ین عوامل توسعه گردشگریمهمتر یبررس

تهران و ارائه  یت شهرداریتحت مالک یاستخرها یزان بهرهوریم یبررس

 آنها  یش بهره وریافزا ید برایجد یراهکارها
 تهران  شهر یزیمرکز مطالعات و برنامه ر
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 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

در امور  یشهردار یها تیت شهروندان )نمازگزاران( از فعالیزان رضایم یبررس

 مساجد شهر تهران
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر در خصوص نحوه انتخاب شهردار تهران ینظرات شهروندان تهران یبررس

سفر  ی( در کاهش تقاضاE-shopping) یکیرونالکت یدهاینقش خر یبررس

 توسعه آن  یدر شهر تهران و ارائه راهکارها
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

سفر  ی( در کاهش تقاضاE-shopping) یکیالکترون یدهاینقش خر یبررس

 توسعه آن  یدر شهر تهران و ارائه راهکارها
 ن شهر تهرا یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

ز ساکنان شهر تهران با توجه به یمتما یزندگ یسه سبک هایو مقا یبررس

 یشهر یشاخص ها
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

ز ساکنان شهر تهران با توجه به یمتما یزندگ یسه سبک هایو مقا یبررس

 یشهر یشاخص ها
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ت پسماند در کشور یریمد یالتیو ساختار تشک یت حقوقیوضع یبررس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر کودکان یبرا یشهر یفضاها یت مناسب سازیوضع یبررس

 یبه بخش خصوص یو اجتماع یفرهنگ یت هایفعال یت واگذاریوضع یبررس

 در شهر تهران
 شهر تهران  یزیرنامه رمرکز مطالعات و ب

 یمارینه سالمت و بیدر زم ی، نگرش و عملکرد شهروندان تهرانی، آگاهیبررس

 4744744شماره نامه: -
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 یمارینه سالمت و بیدر زم ی، نگرش و عملکرد شهروندان تهرانی، آگاهیبررس

 4744744شماره نامه: -
 شهر تهران  یزیرنامه رمرکز مطالعات و ب

     یمحمد حسن حامد 7پژوهش  یبرگ ها

     یمحمد حسن حامد 4پژوهش  یبرگ ها

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر برنامه استمرار خدمات سازمانها و مشاغل در حوادث

م یحر یزیتخت و برنامه ریم پایحر یزیت و برنامه ریریمد یبرنامه راهبرد

 شرق تهران -شمال به
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

رانندگان تازه کار با هدف  یبرا یوه رانندگیمتناسب با ش یآموزش یزیبرنامه ر

 حمل و نقل یمنیش ایافزا
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر
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 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

  یمحمد رضا رستم وانز(یم ای)گر یفرهنگ یزیبرنامه ر

 Particioation Community: یمشارکت یزیبرنامه ر
نا ی، میسن اوف )ترجمه ناصر برات یهنر

 ان( یترا عکاری، میبرات

 ه اخوت    ی، هانین کالنتریحس یمنظر شهر یزیبرنامه ر

  یمراد کرد برنامه ریزی منطقه ائی برای مدیران

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر شهر اتاوا یبرنامه سوم مال

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر داریپا یهابرنامه شهر

 )ترجمه انتشارات تبلور(  ینیت دیک City Branding(: یشهر یادسازی) ینگ شهریبرند

 )ترجمه انتشارات تبلور(  ینیت دیک City Branding(: یشهر یادسازی) ینگ شهریبرند

 اصل فالح  یهد، میدرضا مرتضائیس  یشهر یبا سازیدر ز یطراح یان هایبن

  یشهر یو هنرها یمعاونت فرهنگ ر عنوان(ییبه من نگاه کن)تغ

  یاحسان کاظم یبهداشت روان و شهر

  یمحسن صفار دزفول کلت و دوچرخهینگ موتور سیپارک

  ید امامیجمش یشهر یه پرچم هایپرچم و پا

 شهر تهران   یبا سازیسازمان ز یتیریمد یو راهکارها یشهر یپروژه ها

 سبزوار  یشهردار  سبزوار یشهردار یاجرائ یپژوهش و کارها

 جهانشاه پاکزاد  ب با سواره.یپل روگذر در ترک

 جهانشاه پاکزاد  ادهیپل روگذر عابر پ

 ر یرکبیام یدانشگاه صنعت نینو یپوشش ها

 مؤسسه چشم انداز توسعه عصر  یباسازیاده راه به عنوان ابزار زیپ

 جهانشاه پاکزاد   ،یحیتفر – یوار تجاراده رو در بولیپ

 جهانشاه پاکزاد  ،یمسکون -یاده رو در بولوار خدماتیپ

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یت شهریریس قانون جامع مدیش نویپ

  یگدلیران منش، الهه بیم اینس یطیمح یاز جرائم توسط طراح یریشگیپ

 Crime Preventon« )/ سنگاپوریطیمح یاز جرائم توسط طراح یریشگیپ

Through Environmental Design) 

 رانمنشیم ای، نسیگدلیالهه ب

National Crime Prevention 
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 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

Council  

 ر یرکبیام یدانشگاه صنعت یشهر یهاالمان یبرا یشنهادات رنگیپ

 مؤسسه چشم انداز توسعه عصر  یخچه مبلمان شهریتار

  تاریخ فرهنگ و هنر گذشتگان
 یو توسعه شهر یزیمعاونت برنامه ر

  74منطقه 

     ید حائری، وحیمحمدرضا رستم تا عمل ی؛ از تئوریغات فرهنگیتبل

 نژاد  یغفار یسیع    یطیغات محیتبل

 شهر تهران     یباسازیسازمان ز (7444سال  یتخصص ی)مقاالت و آراء  نشست ها یطیغات محیتبل

و توسعه محالت در کشور  یاجتماع یموفق مشارکت ها ین الگوییتب

 انگلستان 
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

و  یکودکان عاد یو ساده برا یبیترک یل بازیکودکان )وسا یزات پارکیتجه

 ( یس بهداشتیکودکان، سرو یباز نیمکت، زمی، نیکم توان، کفپوش، آبخور
 د هاشم مسدد یس

 د چوپانکاره یوح کودکان  ین بازیزات زمیتجه

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر در شهر تهران یو بصر یسمع یالت و مصرف فرهنگیتحص

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر تهران یگاه مجموعه شهرید بر جایران با تاکیدر ا ییتمرکز گرا ییل فضایتحل

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر تهران یگاه مجموعه شهرید بر جایران با تاکیدر ا ییتمرکز گرا ییل فضایتحل

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر در شهر تهران یمصرف فرهنگ یا ل منطقهیتحل

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر در شهر تهران یمصرف فرهنگ یا ل منطقهیتحل

 شهر تهران   یزبا سایسازمان ز  یتخصص ین دوره هایتدو

   یدکتر محمد خدابخش ر کشورهایدر سا یآموزش یالگوها ین و بررسیتدو

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر تهران یشهردار یلیالت تفصیتشک

  یمراد کرد تفکر خالق

 ر تهران شه یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ت و راهبردها( یل وضعی، تحلیت و ارتقاء خانواده )مبانیتقو

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر در شهر تهران  یسبک زندگ ییایزات جغرافیتما

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ت شهرهایرین و مدیح قوانیتنق

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ت شهرهایرین و مدیح قوانیتنق
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 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

 نژاد      یبهمن بزرگ )پانوراما( 42تهران 

 شهر تهران  یمرکز مطالعات فرهنگ  یاجتماع یفرهنگ یتهران از چشم اندازها

  یشهر یو هنرها یمعاونت فرهنگ ر عنوان(ییستو)تغیت یتهران برا

     یمین مستقیم حسیشم کجا؟ یعنیتهران 

 ران یجامعه مهندسان مشاور ا  ه و طرح انواع طرحهایته

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر راندر شهر ته یتوسعه اجتماع

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ران یگاه ایو جا 4575در سال   یتوسعه انسان

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ران یگاه ایو جا 4575در سال   یتوسعه انسان

 شهر تهران  یزیر مرکز مطالعات و برنامه در تهران یتوسعه انسجام اجتماع

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یرانیه ایت از کار و سرمای، حماید ملیتول

 شهرام روزبهان   زبالیت

 جهانشاه پاکزاد   یابان شهریاده رو در خیپ ییات اجراییجز

 جهانشاه پاکزاد  یه ایناح یابان عبوریاده رو در خیپ ییات اجراییجز

 راد   ینید حسیعبدالمج ارت و ارادت یز -یوارید یو نقاشجشنواره پوستر 

  یگدلیران منش و الهه بیم اینس یطیمح یاز جرائم توسط طراح یریجلوگ

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر جهان مسطح است

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر جهانشهرها

 اهواز  یشهردار سه جلد -اهواز یت شهریریمد یچالش ها

  یفرهنگ یدفتر پژوهش ها یر یو بارو یچشمه عل

  یشهر یو هنرها یمعاونت فرهنگ ر عنوان(ییر درخت)تغیچه در ز

 شهر تهران   یبا سازیسازمان ز تهران  یوم مجسمه سازین سمپوزیچهارم

  یمراد کرد حقوق اساسی و سازمانهای محلی

 ر تهران  شه یبا سازیسازمان ز من یبایخانه ز

  یفرهنگ یدفتر پژوهش ها خانه مقدم

 شهر تهران   یباسازیسازمان ز داریو شهر پا یمعمار یش ملیخالصه مقاالت هما

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر  یشهر یمواد در هوا یخوردگ
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 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

 شهر تهران  یزیو برنامه ر مرکز مطالعات در کالن شهر تهران( ی) فاز دوم: خوردگ یشهر یمواد در هوا یخوردگ

  ینیحس یدرضا حاجیحم (Vibrant Streetsبا طراوت ) یابان هایخ

  یزهرا جعفر داریدانشجو، شهر، توسعه پا

مرتبط با  یو تخصص یعلم ی، انجمن هایلیتحص یدانشگاه ها و رشته ها

 یشهر یباسازیز
  یمحسن دشتکوه

  یفرهنگ یدفتر پژوهش ها رستان البرزیدب

  یفرهنگ یدفتر پژوهش ها روانیرستان انوشیبد

 ران یات ایت مبارزه با استعمال دخانیجمع  اتیدخان

 ان مقدم یاصغر کفشچ معاصر تهران  یوارنگارید یریشکل گ یبر  چگونگ یدرآمد

 اقدم  ییدون بابایفر یبر شناخت عناصر مبلمان شهر یدرآمد

 ن داور پناه یافش یشهر ینه ها در فضات و کاربرد نمادها و نشایریبر مد یدرآمد

 ان مقدم یاصغر کفشچ ران و جهانیموفق ا یها یوارنگارید

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یتوسعه شهر یراهبردها

  ید بهشتیدانشگاه شه راهبند

 ش    یآرش صداقت ک له پرچمیو م یراهبند، گلجا

وه و تره ین میادیک در مراکز و میرگانا یج محصوالت کشاورزیترو یراهکارها

 تهران  یبار شهردار
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر شهر یدر محالت مسکون یه ایجاپارک حاش یسامانده یراهکارها

 د محمد رضا عاشقیس سالمندان و معلوالن یخانه برا یاصالح طراح یراهنما

 ر یر کبیدانشگاه ام یمبلمان شهر یزیرنگ آم یراهنما

 افراد سالمند و ناتوان یاستاندارد برا یشهر یساخت فضاها یراهنما
 یو توسعه شهر یزیمعاونت برنامه ر

 منطقه شانزده 

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر تجربه شده در هنگام وقوع سوانح یاجتماع یرفتارها و واکنش ها

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر تجربه شده در هنگام وقوع سوانح یاجتماع یرفتارها و واکنش ها

  ی، مهسا ضرابیاحسان کاظم یمبلمان شهر یروانشناس

  یشهر یو هنرها یمعاونت فرهنگ ر عنوان(ییدخترانه)تغ یروزنوشت ها
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 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

 ر یرکبیام یدانشگاه صنعت اعمال رنگ یروش ها

 ران یجامعه مهندسان مشاور ا  یریتحقق پذ یاروش ه

 (Light Zone City) یشهر ینواح ییروشنا
 انیسا مقصود، کاوه احمدیپر

Christa van Santen  

 ران یجامعه مهندسان مشاور ا  لیتحل یروشها

در شهر تهران )با  یت خصوصیبا مالک یعموم یتحقق فضاها یابینه یزم

  "مان ها(آپارت یاط خصوصید بر حیتأک
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

در شهر تهران )با  یت خصوصیبا مالک یعموم یتحقق فضاها یابینه یزم

  "آپارتمان ها( یاط خصوصید بر حیتأک
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 یبیترا حبیم کوچک یشهر یدر فضاها یاجتماع یزندگ

  یاحسان کاظم از اصول تا عمل رفتار شهروندان؛ یباسازیز

 شهر تهران     یباسازیسازمان ز (7444سال  یتخصص ی)مقاالت و آراء  نشست ها یو منظر شهر یباسازیز

 شهر تهران     یباسازیسازمان ز (7445سال  یتخصص ی)مقاالت و آراء  نشست ها 4یو منظر شهر یباسازیز

 ن  شهر تهرا یبا سازیسازمان ز در شهر ییبایز

 ران یجامعه مهندسان مشاور ا  ساختارها

 شهر تهران   یبا سازیسازمان ز ن و مقررات مربوط به آنیشهر تهران؛ قوان یباسازیسازمان ز

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر شهر تهران  یمزروع یو حفاظت از باغات و اراض یسامانده

 یرسان سوخت یها سامانه یادوار کزمرا توسعه و جادیا ، تیریو مد یسامانده

 (CNG) خودرو انواع یبرا
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یین خودرویسامانه ارتباط هوشمند ب

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یین خودرویسامانه ارتباط هوشمند ب

  یمحسن صفار دزفول بوسستگاه اتویسرپناه ا

  یفرهنگ یدفتر پژوهش ها یسردر باغ مل

 فر   یمحمد سلطان یدر مقطع کاردان -(یشهر ی)تابلوها یباسازیسرفصل ها و دروس رشته ز

در مقطع  -(یو ورزش یحیزات تفری)تجه یباسازیسرفصل ها و دروس رشته ز

 یکاردان
 فر   یمحمد سلطان
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 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

در مقطع  -(یو ارتباط ی)مبلمان تردد یسازبایسرفصل ها و دروس رشته ز

 یکاردان
 فر   یمحمد سلطان

در مقطع  -(ی)مبلمان خدمات رفاه یباسازیسرفصل ها و دروس رشته ز

 یکاردان
 فر   یمحمد سلطان

در مقطع  -(یستگاهیا ی)مبلمان فضاها یباسازیسرفصل ها و دروس رشته ز

 یکاردان
 فر   یمحمد سلطان

   یحسن فرهاد خان پلمیدر مقطع د -)مجسمه( یباسازیرشته ز سرفصل ها و دروس

   یحسن فرهاد خان پلمیدر مقطع د -(یوارید ی)نقاش یباسازیسرفصل ها و دروس رشته ز

   یحسن فرهاد خان پلمیدر مقطع د -(ی)نورپرداز یباسازیسرفصل ها و دروس رشته ز

 شهر تهران   یبا سازیازمان زس یشهر یباسازیدر حوزه ز یده پردازیا یبرا یسرمشق

   یتورج اسکندر  یاموزش شهروند یزیبرنامه ر یبرا یسرمشق

  یاحمد غالم یبهداشت یس هایسرو

 د چوپانکاره یوح  یبهداشت یس هایسرو

 ش    یآرش صداقت ک سطل زباله

 د چوپانکاره یوح سطل زباله

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ر تهرانران و شهیا یبرا ی: مالحظاتیگریو تکد یاست اجتماعیس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ران و شهر تهرانیا یبرا ی: مالحظاتیگریو تکد یاست اجتماعیس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر  یده کارتن خوابیدر مواجهه با پد یاجتماع یاست گذاریس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر جلد اول -شور در حوزه اقتصاد ک یاست ها و راهبردهایس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر جلد چهارم -کشور در حوزه اقتصاد  یاست ها و راهبردهایس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر جلد دوم -کشور در حوزه اقتصاد  یاست ها و راهبردهایس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر جلد سوم -کشور در حوزه اقتصاد  یها و راهبردهااست یس

به مرکز  یکار یدر سفرها یشخص یکاهش استفاده از سوار یاست هایس

 شهر تهران
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 شهر تهران  یزیطالعات و برنامه رمرکز م یابانیده کودکان کار خیدر مواجهه با پد یاجتماع یاستگذاریس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ت و راهبردها(یل وضعی، تحلیدر حوزه عفاف و حجاب )مبان یاستگذاریس



  447 هستند دهیکه فاقد چک یآثار

 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر شهر تهران( یالبهای:سیت آن )مطالعه موردیریو نحوه مد یشهر یالبهایس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر تهران  یت شهروندان از شهرداریسنجش رضا یشاخص ها و ابزارها

 شاهدان شهر
شهر تهران /  جاسم  یباسازیسازمان ز

 غضبانپور 

  یخان گرگانیروح اهلل عل  در سازمان یسته ساالریشا

   یمیم مستقیشم شبرنگ

 مشهد  یشهردار شناخت فضای شهری

(؛ مؤثر بر یو حقوق یقیمخاطبان )اشخاص حق یو طبقه بند ییشناسا

 شهر تهران یباسازیز
   یدکتر محمد خدابخش

 یارتقا یو راهها یشهروندان تهران یت اجتماعیت و ابعاد هویوضع ییشناسا

 آن
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر و اشتغال یاقتصاد یک: ساختارهایشهر الکترون

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر و اشتغال یاقتصاد یک: ساختارهایشهر الکترون

 شهر تهران  یمرکز مطالعات فرهنگ  بهیات طیح یا فضایاسالم  یشهر آرمان

 مشهد  یشهردار برنامه ریزی راهبردی -شهر خالق

 مشهد  یشهردار پایدار اقتصاد –شهر خالق 

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر و شاخص ها( ینظر یق )مبانشهر خال

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر و شاخص ها( ینظر یشهر خالق )مبان

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر و شاخص ها( ینظر یشهر خالق )مبان

 شهر تهران   یبا سازیسازمان ز من یبایشهر ز

 زارع   یهاد نیرآفرشهر کا

 مشهد  یشهردار شهر و رفتارهای اجتماعی

  یاللیحسن ا یطیر مجار محیغات غی؛ تبلییبای،ز یشهر، زندگ

 پور  یرضا رنجیعل ادمانی؛ شهر و ییبای،ز یشهر، زندگ

      یمین مستقیم حسیشم اده راهی؛ پییبای، زیشهر، زندگ

  یسجادفاضل  یش شهریرای؛ پییبای، زیشهر، زندگ



444  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

 د ابوتراب فاضل    یس یطیغات محی؛ تبلییبای، زیشهر، زندگ

 شهر و منظر  ؛ خاطرهییبای، زیشهر، زندگ

 و توسعه  یزیمعاونت برنامه ر یو مشارکت شهروند ین جشنواره خدمات شهری؛ دومییبای، زیشهر، زندگ

 پور  یرضا رنجیعل ؛ شهر دوستدار کودکییبای، زیشهر، زندگ

 دکتر قرخلو   یشهر ی؛ طراحییبای، زیدگشهر، زن

  یلید رضا نیحم یعموم ی؛ فضاییبای، زیشهر، زندگ

 د ابوتراب فاضل    یس ی؛ مشارکت شهروندییبای، زیشهر، زندگ

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر در شهر تهران(   ی)مطالعه ا یل نسلیو تحل یشهر، مصرف فرهنگ

  ینیف الدیفرانک س یانسان یاس هایشهرها در مق

     ینیمع ید مهدیس اده مداریپ یشهرها

     ینیمع ید مهدیس اده مداریپ یشهرها

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ایران و چند کشور دنیدر ا یمحل یشوراها

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یاجتماع ینیها و کارآفر یاریشورا

 د چوپانکاره یوح یپست صندوق

 د چوپانکاره یوح صندوق صدقات

 یزوارئ یملک طباطبائ یشهر یها ق نوع و کهنه در جدارهیضرورت تلف

 غالمرضا پاسبان حضرت   عتیدر طب یطراح

 غالمرضا پاسبان حضرت   یس شهریدرپرد یطراح

 ضرت غالمرضا پاسبان ح  تهران یمزروع یباغات و اراض یسامانده یطراح

( و یرعمدیو غ یمداخالت موثر جهت کنترل و کاهش حوادث )عمد یطراح

 گانه شهر تهران 44ها در مناطق  بیآس
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

  یروس صبریرضا س عت و فرهنگیبا طب یمنظر شهر یطراح

  یال احمدیان، فریمحمد رضا بمان منظر یو اکولوژ یطراح

 فرامرز  یمرتض  یزات انبارداریستم کنترل و تجهیت سیریمد یسو بازر یطراح

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر بلند مرتبه  ین ضوابط و مقررات ساخت و ساز بناهایطرح تدو

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر به شهر دانش مدار یابیطرح جامع دست
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 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر تهرانشهر  یسطح یت آبهایریطرح جامع مد

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر بعثت(  -شهر تهران )حدفاصل شوش  یمحور جنوب یطرح سامانده

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یکودکان و خدمات شهر -(4عدالت در شهر )

ت یدمات و تناسب آن با جمعامکانات و خ ییع فضایتوز - 4عدالت در شهر 

 ساکن در مناطق شهر تهران 
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ت مسکن و سرپناه در مناطق شهر تهرانی( وضع7عدالت در شهر)

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر شهر دوستدار سالمند -(4عدالت در شهر)

در  یاز امکانات و خدمات شهر یت از بهره مندیرضا -4عدالت در شهر

 شهر تهران یه این و حاشیمناطق مهاجرنش
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

  یفرهنگ یدفتر پژوهش ها عمارت باغ فردوس

  یفرهنگ یدفتر پژوهش ها عمارت کوشک

  یفرهنگ یدفتر پژوهش ها هیعمارت مسعود

 ید محمد موسویس  ین شهرعمرا

 یشهر یباسازیو نقش آن در ز یعوامل بصر
 یپژوهان، مهد یموس -یرسول افضل

  یانیماست

 ر یرکبیام یدانشگاه صنعت وب رنگیع

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر در شهر تهران یبگیغر

   یاعظم مهدو مامان یغول دوست داشتن

 شهر تهران  یلعات فرهنگمرکز مطا  فاس شهر اسالم

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یلیتحص یوه حمل و نقل در سفرهایدها در انتخاب شیفرصت ها و تهد

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یلیتحص یوه حمل و نقل در سفرهایدها در انتخاب شیفرصت ها و تهد

     یاحمد یتق یشهرساز یفرهنگ اصطالحات مهندس

 شهر تهران  یمرکز مطالعات فرهنگ  فرهنگ شهرما

 یمحمود رضا اسد یمسکون یدر مجتمع ها یفرهنگ و زندگ

 مشهد  یشهردار فضاهای عمومی شهری  از نظریه ها تا فلسفه اندیشی فضایی 

 افسانه بافنده اسالم دوست   یسبز و مبلمان شهر یفضا
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 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

  یسا ضراب، مهیاحسان کاظم کودکانه یفضا

 یشهر یباسازیفنون استفاده از حصارها و نرده ها به منظور ز
 یپژوهان، مهد یموس -یرسول افضل 

  یانیماست

 ر یرکبیام یدانشگاه صنعت رنگ یبصر یها یژگیک و ویزیف

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ویکالنشهر توک یمحل یقانون خودگردان

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر کره یه و جمهوریکتر یت شهریرین مدیقوان

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر بودجه یحوزه تخصص -تهران  ین و مقررات شهرداریقوان

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر کیحمل و نقل و تراف یحوزه تخصص -تهران  ین و مقررات شهرداریقوان

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یخدمات شهر یحوزه تخصص -تهران  یررات شهردارن و مقیقوان

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یاجتماع یفرهنگ یحوزه تخصص -تهران  ین و مقررات شهرداریقوان

 شهر تهران  یزیر مرکز مطالعات و برنامه یو عمران یفن یحوزه تخصص -تهران  ین و مقررات شهرداریقوان

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ت بحران یریمد ین المللیو ب ین و مقررات ملیقوان

 شهر تهران   یبا سازیسازمان ز ان مهد کودکیمرب یکار و  راهنما

 زارع  یهاد  یدر ابعاد منطقه ا ینیکارآفر

 زارع  یهاد  یمنطقه ائ ینیکارآفر

 ش اول(یرای)و یباسازیسازمان ز یمطالعات یکارنامه طرح ها
جهاد  یپژوهشکده فرهنگ، هنر و معمار

  یدانشگاه

 ش دوم(یرای)و یباسازیسازمان ز یمطالعات یکارنامه طرح ها
جهاد  یپژوهشکده فرهنگ، هنر و معمار

  یدانشگاه

 ا ین یساناز اقتصاد تو بودم یکاش جا

 مسعود انوشفر ر یام «یشهر یحذف زوائد از نماها»کتاب 

 نژاد      یبهمن بزرگ م و امروز(یبه تهران قد یقیکتاب تهران )نگاه تطب

  یمحمد طلوع ت تهرانیروا یکتاب داستان

 ارلویداود محمد خطوط یکتاب راهنما

  4منطقه  یخطوط اتوبوسران یکتاب راهنما
 یو توسعه شهر یزیمعاونت برنامه ر

 منطقه هفت 
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 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

 یریماهرخ بر کیفترا یکتاب روانشناس

 شهر تهران   یبا سازیسازمان ز یمشارکت شهروند ی، کتاب شناسیآموزش شهروند یکتاب شناس

 نژاد      یبهمن بزرگ م و امروز(یبه تهران قد یقیکتاب طهران )نگاه تطب

 جهانشاه پاکزاد  یکف ساز

 ان یرازیرضا ش رانیا یبوم یکف ساز

چه فاضالب یدرختان، در یمتعلقات )شبکه پا ها به همراه راه ادهیپ یکف ساز

 ( یجو یرو یها و..، پل
 ش    یآرش صداقت ک

 جهانشاه پاکزاد  ، یتجار یها ابانیخ یرو ادهیدر پ یکفساز

 جهانشاه پاکزاد  اده رو، ید سواره رو و پیجد یدر تقاطع ها یکفساز

 پاکزاد جهانشاه  اده رو،یموجود سواره رو و پ یدر تقاطع ها یکفساز

 یشهر یباسازیات و اصول زیکل
 یپژوهان، مهد یموس -یرسول افضل 

  یانیماست

. مجسمه 4. مجسمه عدالت، 7ران )یا یشهر یدر اسناد مجسمه ها یکنکاش

 نادر شاه( ی. مجسمه ها4، یو بوعل یسعد یها
  یمحمد حسن حامد

 شهر تهران   یبا سازیسازمان ز یشهر یت زندگیفیک

  یاحسان کاظم یشهر یت زندگیفیک

 ش    یآرش صداقت ک وسکیک

  یمحسن صفار دزفول وسک عرضه مطبوعاتیک

 ران یدانشگاه علم و صنعت ا یتلفن ثابت شهر یوسک ها و کافوهایک

     یمسعود کوثر یتیگراف

ش به سوء مصرف  مواد مخدر و گسترش آن در کالن شهر تهران و یگرا

 گانه44مناطق 
 شهر تهران  یزیو برنامه رمرکز مطالعات 

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر محالت یخانه سالمت در سرا یزان بهره وریم یگزارش بررس

 اطالعات  یسازمان فناور  4574ک سال ینه دولت الکترونیگزارش سازمان ملل در زم

 اطالعات  یرسازمان فناو  4574ک سال ینه دولت الکترونیگزارش سازمان ملل در زم

 شهر تهران   یباسازیسازمان ز  یخارج یهفته فرهنگ ها یتخصص یگزارش نشست ها
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 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

 Urban furniture selection: یاز مبلمان شهر یده ایگز

کارلس بروتو، جاکوبو کرائول )ترجمه 

 ی، علین، حامد خدادادیحس یمحمد عل

 ن( یحس ی، مجتبیآباد

  یمحسن صفار دزفول یگلدان و گلجا

  یشهر یو هنرها یمعاونت فرهنگ ر عنوان(ییما و خانه)تغ

 یشهردار یر آن بر درآمدهایت ها و تأثیها، مز یژگین، ویات بر ارزش زمیمال

 تهران 
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 یباسازیز یمبان
 یپژوهان، مهد یموس -یرسول افضل

   یانیماست

 ه چشم انداز توسعه عصر مؤسس یباشناسیو ز ییبایز یمبان

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ت طرحیریمد یمبان

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ت طرحیریمد یمبان

 مشهد  یشهردار مبانی و اصول زیست محیطی در آرامستان ها

 Street Furniture: یابانیمبلمان خ
 یس ون آفلن )ترجمه محمد مهدیکر

 ن پاسدار( یدزاده، نوشمرا

 شهر تهران   یبا سازیسازمان ز یمبلمان شهر

     یمحسن سلطان ( 7هیناح-74)منطقه یمبلمان شهر

     یمحسن سلطان (7هیناح-4)منطقه یمبلمان شهر

     یمحسن سلطان ( 7هیناح-45)منطقه یمبلمان شهر

     یمحسن سلطان ( 4هیناح-4)منطقه یمبلمان شهر

 مؤسسه چشم انداز توسعه عصر  افراد کم توان  یبرا یشهر مبلمان

 مؤسسه چشم انداز توسعه عصر  یبصر یو آلودگ یمبلمان شهر

 شهر تهران   یبا سازیسازمان ز ته ران یخیبافت تار ین جشنواره عکاسیده نخستیر برگزیمجموعه تصاو

 مقدم یمین رحید حسیس تهران و حومه ین و مقررات شرکت واحد اتوبوسرانیمجموعه قوان

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ها ین شهرداریمجموعه کامل قوان

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ها ین شهرداریمجموعه کامل قوان
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 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

 شهر تهران   یباسازیسازمان ز اده در شهریپ یزندگ ین المللیش بیمجموعه مقاالت هما

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر شهر و روستا یاسالم یشوراها یبردمجموعه مقررات کار

مرکز مطالعات و  یتیریو مد یپژوهش ین نامه هاییمجموعه نظام نامه و آ

 شهر تهران یزیبرنامه ر
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

  یفرهنگ یدفتر پژوهش ها محله جماران

 شهر تهران   یبا سازیسازمان ز من یبایمحله ز

  یفرهنگ یدفتر پژوهش ها محله سنگلج 

 شهر تهران  یمرکز مطالعات فرهنگ  یمحله و توسعه فرهنگ

  یفرهنگ یدفتر پژوهش ها مدرسه دارالفنون

 یمزدآباد یید محسن طباطبایس کرد کانویبا رو یت مشتریرضا یمدل ساز

 ی( بعد از وقوع زلزله احتمالیمانساخت یت پسماند جامد )آوار و نخاله هایریمد

 شهر تهران
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 ی( بعد از وقوع زلزله احتمالیساختمان یت پسماند جامد )آوار و نخاله هایریمد

 شهر تهران
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 ن شهر تهرا یزیمرکز مطالعات و برنامه ر سفر یت تقاضایریمد

 یشنهادهایو ارائه پ یتجارب جهان یتخت بررسیم پایت حریریمد

 )دستورالعمل(ییاجرا
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 یشنهادهایو ارائه پ یتجارب جهان یتخت بررسیم پایت حریریمد

 )دستورالعمل(ییاجرا
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

 شهر تهران  یزیرکز مطالعات و برنامه رم یسک در شهرداریت ریریمد

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یبتن یت زباله هایریمد

 ران یجامعه مهندسان مشاور ا  یطیست محیت زیریمد

 ییت حکمروایریبه ساختار مد ی)با نگاه یشهر ییو حکمروا یت محلیریمد

 ه(ی، فرانسه و ترکیژاپن، کره جنوب یشهر
 شهر تهران  یزیلعات و برنامه رمرکز مطا

  یخانجان یمجتب  ت مواد خطرناکیریمد

سعید مرادی کیا، ریحانه بهبودی، مهشید  مدیریت پسماند شهر تورنتو
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 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

 محمدی سازمان مدیریت پسماند

 مشهد  یشهردار مدیریت و ارزیابی ریسک پروژه های راهبردی

 شهر تهران  یزیرمرکز مطالعات و برنامه  فقر یات نظریمرور ادب

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر فقر یات نظریمرور ادب

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ت بحرانیریتهران در مد یبر نقش شهردار یمرور

 نژاد      یبهمن بزرگ بر افراشته( یمساجد تهران )گنبدها

ش تا یدایشهر تهران از بدو پ رامونیپ یه و فضاهایاز ابن یریتصو یمستندساز

 یانقالب اسالم یروزیپ
 نژاد      یبهمن بزرگ

  یفرهنگ یدفتر پژوهش ها ینیمسجد امام خم

  یفرهنگ یدفتر پژوهش ها ید مطهریمسجد و مدرسه شه

  یشهر یو هنرها یمعاونت فرهنگ ر عنوان(ییباران)تغ یر آبیمس

   شهر تهران یبا سازیسازمان ز یمطالبات شهر

 یباسازینه زیشیاطالعات پ ی، استخراج و فرآورین و گردآوریادیمطالعات بن

 شهر تهران
  یمحمد حسن حامد

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر در شهر تهران یکارگران مهاجر فصل یو اقتصاد یمطالعه آثار اجتماع

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر کشورهار یخاص در سا یدر مناسبت ها یکیتراف یطرح ها یقیمطالعه تطب

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر جهان یحمل بار در شهرها یسازمانده یاست هایمطالعه س

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر جهان یحمل بار در شهرها یسازمانده یاست هایمطالعه س

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یاجرا بهره بردار یدر مراحل طراحش تونل ها ینقش پا یمطالعه و بررس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یاجرا بهره بردار یش تونل ها در مراحل طراحینقش پا یمطالعه و بررس

ت یتحت مالک ینماهایاداره س ینه سازیبه ین راهکارهایمطالعه و تدو

 در آن یبخش خصوص ن نقش ییو تع یشهردار
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

ت خودرو در ینه و متناسب عوارض ماکلین نظام محاسبه تعرفه بهییمطالعه و تع

 تهران بزرگ
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر

ت خودرو در ینه و متناسب عوارض ماکلین نظام محاسبه تعرفه بهییمطالعه و تع

 تهران بزرگ
 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر
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 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

ت یفیدر سنجش ک یلیتحل ی: نگرشیشهر یط هایمح یت سنجیمطلوب

 یط شهریمح
 ان یعیرف یمجتب 

 نژاد  یغفار یسیع یطیغات محیتبل یانواع رسانه و روش ها یمعرف

 قراکوزلو   یدر مطالعات شهر یدیم کلیمفاه

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر در شهر تهران سه اوقات فراغت فعال و منفعلیمقا

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر سه اوقات فراغت فعال و منفعل در شهر تهرانیمقا

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر با ساختار مدرن یاسالم یتهران با شهرها یقیبیسه تطیمقا

  ین عبادید عابدیس  یشهروند یمقدمات آموزش ها

  ید محمد موسویس  یصنعت و سکونت در مناطق شهر یبر سامانده یمقدمه ا

  یخان گرگانیروح اهلل عل  یه اجتماعیبر سرما یمقدمه ائ

 ران یجامعه مهندسان مشاور ا  یمکان ها و مکان ساز

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر «         د(ی: تونل توحی)مطالعه مورد یشهر یهادر تونل یمنیمالحظات ا

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یارزش در حمل و نقل شهر یمهندس

  یاحمد یتق یطیغات محیتبل یمهندس

  یفرهنگ یدفتر پژوهش ها ران باستانیموزه ا

  یفرهنگ یدفتر پژوهش ها دان حسن آبادیم

  یفرهنگ یدفتر پژوهش ها دان مشقیم

 الد تهران یبرج م  ایک رویالد یم

 الد تهران یبرج م  ایک رویالد یم

 شهر تهران  یمرکز مطالعات فرهنگ  یدار شهریتوسعه پا یرانینسخه ا

 ش    یآرش صداقت ک منینش

  ید بهشتیدانشگاه شه من و نمکتینش

    یتجل یمهد 7جلد  -شهر تهران یها یوارید ینقاش

    یتجل یمهد 77 جلد – 75شهر تهران ؛ منطقه  یها یوارید ینقاش

    یتجل یمهد 72 جلد – 74شهر تهران ؛ منطقه  یها یوارید ینقاش

    یتجل یمهد 74 جلد – 74شهر تهران ؛ منطقه  یها یوارید ینقاش



445  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

    یتجل یمهد 74 جلد –74شهر تهران ؛ منطقه  یها یوارید ینقاش

    یتجل یمهد 74 جلد –74منطقه شهر تهران ؛  یها یوارید ینقاش

    یتجل یمهد 74 جلد –74شهر تهران ؛ منطقه  یها یوارید ینقاش

    یتجل یمهد 45 جلد –74شهر تهران ؛ منطقه  یها یوارید ینقاش

    یتجل یمهد 4 جلد – 4شهر تهران ؛ منطقه  یها یوارید ینقاش

    یتجل یمهد 47 جلد – 45شهر تهران ؛ منطقه  یها یوارید ینقاش

    یتجل یمهد 44 جلد – 47شهر تهران ؛ منطقه  یها یوارید ینقاش

    یتجل یمهد 44 جلد – 44شهر تهران ؛ منطقه  یها یوارید ینقاش

    یتجل یمهد 75 جلد – 4شهر تهران ؛ منطقه  یها یوارید ینقاش

    یتجل یمهد 4 جلد – 7شهر تهران؛ منطقه  یها یوارید ینقاش

    یتجل یمهد 74 جلد – 72شهر تهران؛ منطقه  یها یوارید یقاشن

    یتجل یمهد 2 جلد – 4شهر تهران؛ منطقه  یها یوارید ینقاش

    یتجل یمهد 4 جلد – 2شهر تهران؛ منطقه  یها یوارید ینقاش

    یتجل یمهد 4 جلد – 4شهر تهران؛ منطقه  یها یوارید ینقاش

    یتجل یمهد 4 جلد – 4ران؛ منطقه شهر ته یها یوارید ینقاش

    یتجل یمهد 4 جلد – 4شهر تهران؛ منطقه  یها یوارید ینقاش

    یتجل یمهد 4 جلد – 4شهر تهران؛ منطقه  یها یوارید ینقاش

برنامه، طرح، اجرا و  یمورد ی)بررسیمنظر شهر ینقاط قوت و ضعف طراح

 نعمت آباد( ینظارت طرح منظر شهر
 شهر تهران  یزیت و برنامه رمرکز مطالعا

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر تهران در موضوع عفاف و حجاب یبر اقدامات شهردار ینقد و نظر

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر کیبر توسعه شهر  الکترون یشهروند ینقش آموزش ها

 شهر تهران  یزیرکز مطالعات و برنامه رم کیبر توسعه شهر  الکترون یشهروند ینقش آموزش ها

 مؤسسه چشم انداز توسعه عصر  یات محلهیجاد هویدر ا ینقش مبلمان شهر

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یخانواده در مصرف فرهنگ یت اقتصادینقش وضع

 تهران شهر  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یخانواده در مصرف فرهنگ یت اقتصادینقش وضع

 شهر تهران   یبا سازیسازمان ز نما 
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 کتابصاحب یا صاحبان  نام کتاب

 یشهر یباسازینمادها و ز
 یپژوهان، مهد یموس -یرسول افضل

  یانیماست

 ینورپرداز
 یو نورپرداز ییروشنا یانجمن مهندس

 ان یرانیا

 نورگستر  ییشرکت روشنا اد و مناسبت هایاع ینورپرداز

 یبهنام جمنان (74)منطقهیشهر ینورپرداز

 یبهنام جمنان (4)منطقهیشهر یازنورپرد

 ده یشرکت طراحان نورپردازان ا هاسبز بزرگراه یفضا ینورپرداز

 ده یشرکت طراحان نورپردازان ا نیادیم ینورپرداز

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر جوانان شهر تهران  یو ورزش ی، فرهنگیاجتماع یازسنجین

 شهر تهران   یباسازیز سازمان  7منظر جلد  یش ملیهما

 شهر تهران   یباسازیسازمان ز  4منظر جلد  یش ملیهما

 شهر تهران   یباسازیسازمان ز  4منظر جلد  یش ملیهما

 شهر تهران  یمرکز مطالعات فرهنگ  45سال  یموضوع یت هایاولو یهندسه محتوائ

 شهر تهران  یگمرکز مطالعات فرهن  47سال  یموضوع یت هایاولو یهندسه محتوائ

 شهر تهران   یبا سازیسازمان ز یهنر شهر

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر در شهر تهران یت اجتماعیهو

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر رانیدر ا یت شهروندیهو

 خسرو طالب زاده  ، تهرانییبایت، زیهو

 د چوپانکاره یوح باز  یفضا یل ورزشیوسا

  یاحسان کاظم سم در شهریوندال

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر گاه آن در نظام حمل و نقل تهرانیو جا یخط یتاکس یژگیو

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر گاه آن در نظام حمل و نقل تهرانیو جا یخط یتاکس یژگیو

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر تهرانشهر  یافت پسماندهایباز یند جمع آوریفرآ یررسی

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر شهر تهران یافت پسماندهایباز یند جمع آوریفرآ یررسی
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 ج( طرح های پژوهشی

 )به ترتیب حروف الفبا(

 صاحب یا صاحبان طرح پژوهشی نام طرح پژوهشی

 گاه صنعتی امیرکبیردانش 2جلد  -ابعاد بصری و روان شناختی رنگ

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران اثرات سیستم حمل و نقلی دانش آموزان بر سالمتی آنان

های نوین خدمات رسانی در بازارهای میوه و تره بار و  ارائه پیشنهاد شیوه

 امکانسنجی موارد پیشنهادی
 شهرداری مشهد

 شهرداری مشهد سانیارزش گذاری نقش فضای سبز شهری بر سالمت ان

 74شهرداری منطقه  فرهنگی پروژه )آموزش و ارتقاء فرهنگ ترافیک(-ارزیابی تاثیرات اجتماعی

 72شهرداری منطقه  ارزیابی تاثیرات اجتماعی مسجد معمار

 2شهرداری منطقه  ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث پل عابر مکانیزه 

فرهنگی ایستگاههای حمل و نقل شهری ) پایانه ارزیابی تاثیرات اجتماعی و 

 های مغان و بهار آزادی(
 2شهرداری منطقه 

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه سامان سرای لویزان و توسعه و 

 ساماندهی آن
 2شهرداری منطقه 

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی 

 شهرداری تهران 2جید آبابد منطقه محله م
 2شهرداری منطقه 

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه ی استحصال گاز متان و تبدیل آن به 

 انرژی ) کارخانه هاضم
 2شهرداری منطقه 

 2شهرداری منطقه  ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث  مجموعه ورزشی سراج )وفادار(

 2شهرداری منطقه  ات اجتماعی و فرهنگی احداث باغ پرندگانارزیابی تأثیر

 2شهرداری منطقه  ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث بوستان ساحل

 2شهرداری منطقه  ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث بوستان ساحل

 2هرداری منطقه ش ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث پل عابرپیاده میدان رسالت

 2شهرداری منطقه  ده ونک-ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث سرای محله قاسم آباد 

 2شهرداری منطقه  ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مجموعه وررزشی، تفریحی گلشن
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 صاحب یا صاحبان طرح پژوهشی نام طرح پژوهشی

 2 شهرداری منطقه ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث و تجهیز مجتمع ورزشی 

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث و تجهیز مجموعه ورزشی )صدف 

 (2منطقه 
 2شهرداری منطقه 

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث و تجهیز مجموعه ورزشی )صدف 

 (2منطقه 
 2شهرداری منطقه 

 2شهرداری منطقه  2ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی تفکیک زباله از منطقه 

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ( تهران با استاندارد بین المللیBRTارزیابی خطوط سامانه اتوبوس ها تندرو )

 شهرداری مشهد ارزیابی عملکرد جمعه بازارکتاب در شهر مشهد

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر    4جلد  -استانداردهای رایج در صنایع رنگ

 سیما کیانی 7جلد  -اصطالحات و مبانی

 سیما کیانی 4جلد  -اصطالحات و مبانی

 سیما کیانی 4جلد  -االکلنگ

الگوی هدایت عوامل فنی و تکنیکی نورپردازی با هدف ارتقاءنقش نماهای 

 شهری در پاسخ دهندگی فضاهای جمعی شهر تهران 
 مائده پورفتح اهلل

 شهرداری مشهد ابر پیادهامکان سنجی راه اندازی بازارهای سیار در زیر گذر های ع

 شهرداری مشهد امکان سنجی استفاده از شیوه ی تامین مالی وقف در مدیریت شهری مشهد

 شهرداری مشهد امکان سنجی فنی و اقتصادی مکانیزاسیون فرآیندهای مرتبط با متوفیات

 شرکت روشنایی نور گستر    انرژی های پاک

و بررسی کاربردهای اجرایی آن در ( GISاهمیت سیستم اطالعات جغرافیایی )

 رشته های مختلف 
 74شهرداری منطقه 

آسیب شناسی عدم پرداخت عوارض نوسازی، اصناف و خودرو در شهر مشهد با 

 تأکید بر راهکارهای اجرایی
 شهرداری مشهد

 موسسه چشم انداز توسعه عصر آسیب شناسی وضع موجود تبلیغات محیطی غیر مجاز شهر تهران

 سازمان زیباسازی شهر تهران ی با مفاهیم اولیه بودجه )بودجه ریزی عملیاتی(آشنای

 علی فرنام بازتعریف ورودی شهر از منظر برنامه ریزی و طراحی شهری

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل و نظام پرداخت شهرداری تهران
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 صاحب یا صاحبان طرح پژوهشی نام طرح پژوهشی

 طباطبایی مزدآبادی سید محسن دروبازیافت فیلترهای روغن خو

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بررسی استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی انعطاف پذیر در تهران

بررسی آثار اقتصادی استفاده از من کارت در سیستم حمل و نقل تاکسیرانی 

 مشهد
 شهرداری مشهد

اطع ها و معابر )مطالعه موردی بررسی تأثیر عالئم و خط کشی ها برایمنی تق

 چند تقاطع و معبر شهری
 شهرداری مشهد

 محمود  زنده دل بررسی رابطه بین استفاده از رسانه ها و باورهای فرهن

بررسی راهکارهای اجرایی نمودن اوراق صکوک در تأمین مالی پروژه های 

 شهرداری
 شهرداری مشهد

 شهرداری مشهد ر پارکهابررسی راهکارهای ارتقائ امنیت اجتماعی د

بررسی شیوه های ایجاد جذابیت برای کودکان دربازارهای تحت نظارت 

 شهرداری
 شهرداری مشهد

 شهرداری مشهد بررسی علل کوتاه بودن طول عمر ساختمانها در ایران 

بررسی فرایند جمع آوری مکانیزه پسماند در سطح شهر تهران و ارائه راهکارهای 

 د آنمناسب برای بهبو
 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

 GISبررسی گردش کارگواهی عدم خالف و بال مانع در نظارت فنی بودجه،آمار،
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری 

 74منطقه 

بررسی مکانیزم های ایجاد توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در احداث پارک ها و 

 فضاهای سبز شهر مشهد
 شهرداری مشهد

 شهرداری اهواز دوجلدی -بررسی مهندسی مجدد فرایندهای شهرداری اهواز

 اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی بررسی موانع و راهکارهای ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در شهر تهران

بررسی میزان آشنایی شهروندان با بازارهای سازمان میادین و خدمات انها و 

 اتی موثرتحصیل شیوه  های تبلیغ
 شهرداری مشهد

بررسی میزان تمایل به مشارکت ساکنان محله اسالم آباد به واگذاری واحد 

 مسکونی
 سازمان نوسازی شهر تهران
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 صاحب یا صاحبان طرح پژوهشی نام طرح پژوهشی

بررسی نحوه رفتار شهروندان مشهدی نسبت به مسائل زیست محیطی شهر 

 مشهد
 شهرداری مشهد

ای سفر در ( در کاهش تقاضE-Shoppingبررسی نقش خریدهای الکترونیکی )

 شهر تهران و ارائه راهکارهای توسعه آن
 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی هزینه های ناشی از احداث سبزبام و مقایسه آن با فضای سبز معمولی و 

 راهکارهای گسترش آن
 شهرداری مشهد

 فرامیر مسعود انوش بررسی و ارائه راهکار های فنی و تکنیکی حذف زوائد بصری

بررسی و تحلیل ارزش اقتصادی طرح استقبال از بهار شهرداری مشهد از دیدگاه 

 زائران و مجاوران 
 شهرداری مشهد

 افشین  داورپناه بررسی و رصد نمادها و نشانه های به کار رفته در فضاهای شهری تهران

 ی اهوازشهردار بررسی و ساماندهی وضعیت مبلمان شهری محدوده منطقه کیانپارس اهواز

بررسی وضعیت جمعیت ساکن در حاشیه شهرها با تاکید مهاجرات از روستا به 

 شهر )از منظر روستا به حاشیه نشینی

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری 

 74منطقه 

های مطبوعات در شهر مشهد مقدس با تاکید بر  بررسی وضعیت کیوسک  

 راهبردها راهکارهای اجرایی
 شهرداری مشهد

سی وضعیت گونه های چنار و توت شهر تهران و معرفی پایه های مقاوم به برر

 آلودگی
 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی وضعیت موجود اجرای سیاست های اداری ابالغی مقام معظم رهبری و 

 ده برنامه تحول اداری
 شهرداری مشهد

 امیر  باهری بررسی، پژوهش و مطالعه سردرهای موجود در پایتخت

 مهدی کرمانی برنامه پژوهشی زنان و زندگی شهری

برنامه ریزی آموزشی متناسب با شیوه رانندگی برای رانندگان تازه کار با هدف 

 افزایش ایمنی حمل و نقل
 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

 هدشهرداری مش بکارگیری الگوی کاربست مطالعات و پژوهش های شهرداری مشهد

 شهرداری مشهد بهینه سازی مسیر جمع آوری زباله شهر مشهد

 شهرداری مشهد بهینه سازی مسیر حمل زباله شهرهای بزرگ با استفاده از برنامه ریزی خطی
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 شرکت فیلم سازی هفت ستاره صبح  پایگاه اطالع رسانی پیاده رو 

 هنرهای زیبا دانشگاه تهرانپردیس  پروژه مطالعات و مکانیابی آبخوری های سطح شهر تهران

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر    4جلد  -پیشنهادات بصری رنگ

پیوست اجتماعی و فرهنگی پروژه بهسازی میدان امام حسین )ع( و پیاده 

 راهسازی خیابان شهدا
 فردین علیخواه -محمد فاضلی

 سیما کیانی 4جلد  -تاب

 نسیم صحرایی نژاد ای عابر پیاده در منظر شهر تهرانتبین دستورالعمل ارزیابی زیبایی شناسانه پله

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تحلیل آثار هزینه ای نوسانات زمان سفر در شهر تهران

تدوین استراتژی و سیاست های کالن سازمان نوسازی شهر تهران بارویکرد 

 پارادوکس فاز یک و دو
 سازمان نوسازی شهر تهران

 سازمان زیبا سازی شهر تهران  یین نامه پرداخت حق الزحمه اساتید و متخصصان تدوین آ

 سازمان زیباسازی 7جلد  -تدوین پرونده ثبت ملی و جهانی خیابان ولیعصر )عج(

 سازمان زیباسازی 4جلد  -تدوین پرونده ثبت ملی و جهانی خیابان ولیعصر )عج(

ونی ها و خوشه های کسب و تدوین راهبردهای اساسی برای شکل گیری تعا

 کار بر اساس نیازهای محله ای و منطقه ای شهر تهران
 اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

 اداره کل حقوقی شهرداری  تدوین قانون جامع شهرداری با هدف مدرانیزاسیون نظام حقوقی شهری

 تهران  سازمان زیبا سازی شهر  47و  45تدوین کتابچه برنامه و بودجه سال 

 دانشگاه صنعتی شریف گانه در حوزه زیبا سازی 44تدوین مدل ارزشیابی مناطق 

 سازمان زیباسازی شهر تهران    تدوین نظام نامه زیبا سازی شهر تهران   

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تدوین و آزمون مدل سنجش سالمت اداری در شهرداری تهران

 شرکت راهکارهای مهندسی کاوات لوهای شهری  ترکیب و تجمیع تاب

 شهرداری مشهد تعیین ضوابط و مشخصات درجه بندی میوه و تره بار سیب زمینی و پیاز

تعیین و بررسی شاخص های بهداشت، ایمنی و محیط محالت تهران و ارائه 

 CBIراهکارهای مداخله مبتنی بر 
 اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

اجتماعی برای مناطق شهرمشهد مطالعه موردی _چوب ارزیابی فرهنگیتهیه چار

 4منطقه 
 شهرداری مشهد
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 سازمان زیبا سازی شهر تهران  تهیه کتاب کنترل پروژه ای سازمان 

 شرکت فیلم سازی هفت ستاره صبح  ثبت تصویری تخلفات رانندگی

 سیما کیانی 4جلد  -چرخ و فلک

 سازمان زیباسازی ریحذف زوائد بصری از نماهای شه

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران خدمات خودروی اشتراکی و راهکارهای پیاده سازی آن در تهران

 شهرداری اهواز خالصه گزارش طرح پژوهشی تعیین حدود محالت شهر اهواز

 سازمان زیباسازی 4جلد  -دانش مهندسی رنگ

جاد ادبیات تخصصی مشترک به دانشنامه جامع زیباسازی شهری با هدف ای

 منظور درک بهتر مفاهیم علمی و تخصصی

موسسه مطالعات و پژوهشهای علوم 

 اجتماعی راهبرد معاصر پژوه

 بهزاد خداپرستی    درآمدی بر شناخت نمادهای تصویری

 شهرداری مشهد دستگاه مکانیزه شستشوی صندوق

ی سواره  و عابر شهر دستور العمل کاربردی برای پوشش، فام و نور پل ها

 تهران/ معاونت فنی و طرح های شهری
 معاونت فنی و طراحی شهری

دستورالعمل ساماندهی دوره و ساخت و بازسازی ساختمان های شهر 

 تهران)نمای موقت/ کارگاه ساختمانی(
 مهدی بزاز زاده 

 بهزاد خداپرستی    دستورالعمل نشانه های غیر قابل استفاده در فضای شهری

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران راهکارهای ساماندهی جاپارک حاشیه ای در محالت مسکونی شهر

رتبه بندی فضاهای تبلیغات محیطی تهران بر اساس تحلیلهای ثانویه و 

 مشاهدات میدانی
 شرکت پیشگامان اندیشه توسعه

 مشهدشهرداری  ررسی آثار اقتصادی فرهنگ غلط شهروندی در شهر مشهد

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر    4جلد  -رنگ، فرهنگ و شهر

 شرکت پایا پرتو سپاهان    7جلد  -روشنایی تابلوهای تبلیغاتی 

 شرکت پایا پرتو سپاهان    4جلد  -روشنایی تابلوهای تبلیغاتی 

 ریحانه بهبودی، سعید مرادی کیا زباله سوز

 علیرضا نوعی ی شهر تهرانزشت و زیبای تهران؛ اطلس فرهنگی محله ها

 مهندسین مشاور زادبوم "دو دهه برنامه ریزی و طراحی"ساماندهی حرکت پیاده در تهران، 
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ساماندهی و توسعه مراکز عمده فروشی، توزیع مواد غذایی و میادین میوه و تره 

 بار
 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران اکز سوخت رسانی شهر تهرانساماندهی و مکانیابی ایجاد و توسعه مر

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران سامانه ارتباط هوشمند بین خودرویی

 سیما کیانی 2جلد  -سرسره

سنجش میزان اثربخشی برنامه تفریحات ورزشی سازمان ورزش وتندرستی 

 شهرداری تهران
 عی و فرهنگیاداره کل مطالعات اجتما

 عبداهلل زارعی  سنجش، تحلیل و ارزیابی .ضعیت مکانی سرویس های بهداشتی شهر تهران 

 شرکت راهبران مدیریت امین  ساله سازمان زیباسازی 4سند استراتژیک و برنامه 

 حسن محمد حسن زاده شهر تهران 4سند توسعه محله مدائن منطقه

صی در سفرهای کاری به مرکز شهر سیاست های کاهش استفاده از سواری شخ

 تهران
 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

 شهرداری مشهد وکاربردهای آن در خدمات شهری Anylogicشبیه سازی با نرم افزار 

 شرکت خدمات مدیریت ایرانیان شناخت کیفیت زندگی در شهر تهران

از سطوح کالن تا شناسایی، طرح ریزی و تدوین کلیه فراِیندهای سازمان 

 عملکردی
 گروه مشاوران تهران

 شهرداری اهواز شناسائی آسیب های اجتماعی کالنشهر اهواز به تفکیکی نواحی سی و سه گانه

شناسائی و طبقه بندی حشرات آفت، بیماری ها و علف های هرز شایع در 

 فضای سبز اهواز
 شهرداری اهواز

 ندا ملک زاده، وحید مشفقی ان)شناسنامه(شناسنامه هوشمند پل های سواره شهر تهر

 ندا ملک زاده، وحید مشفقی شناسنامه هوشمند پل های سواره شهر تهران)گزارش(

 احمد صداقت، بهرام عابدینی انگرابی شناسنامه هوشمند پل های عابر پیاده شهر تهران)شناسنامه(

 صداقت، بهرام عابدینی انگرابیاحمد  شناسنامه هوشمند پل های عابر پیاده شهر تهران)گزارش(

 محمد ساالر کسرایی  شهرهای زیبای جهان

 شوت زباله
 

 اصغر کفشچیان مقدم شیوه نامه کارگروه تخصصی اداره نقاشی
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 صاحب یا صاحبان طرح پژوهشی نام طرح پژوهشی

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران طراحی بوستان محلی پایدار

و اجرایی امور طراحی روش ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران بر اساس نظام فنی 

 7444زیباسازی سال 
 دانشگاه علم و فرهنگ

طراحی روش سیستماتیک ارزیابی پیمانکاران پروژه تدوین برنامه استراتژیک و 

 رتبه بندی آن ها
 دانشگاه علم و فرهنگ

 دانشگاه علم و فرهنگ طراحی روش سیستماتیک ارزیابی و رتبه بندی کانون ها و شرکت های تبلیغاتی

 مع ساماندهی تبلیغات محیطی کالنشهر تهرانطرح جا
پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد 

 دانشگاهی

 دانشگاه علم و فرهنگ طرح جامع فن آوری اطالعات

 سازمان زیباسازی طرح جامع نمادهای  هویتی شهر تهران

 سازمان زیباسازی طرح راهبردی مشارکت شهروندی در زیباسازی شهر تهران

ابی کار و زمان و سختی کار سازمان فردوس های شهرداری طرح مطالعاتی ارزی

 مشهد
 شهرداری مشهد

عدالت اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی نمونه موردی)مرتضی گرد( منطقه 

 2ناحیه 74

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری 

 74منطقه 

 ت و برنامه ریزی شهر تهرانمرکز مطالعا فرصت ها و تهدیدها در انتخاب شیوه حمل و نقل سفرهای تحصیلی

 سازمان زیباسازی شهر تهران سازمان زیباسازی 7444کتاب سال 

 سازمان زیباسازی شهر تهران سازمان زیباسازی 7445کتاب سال 

 مؤسسه چشم انداز توسعه عصر  کتابشناسی توصیفی زیباسازی شهری )فارسی(

 ون وردی نژاددکتر فرید کتابشناسی توصیفی زیباسازی شهری )التین(

 سیما کیانی 4جلد  -کفپوش و محوطه بازی

گزارش طرح پژوهشی ارزیابی آثار اجتماعی نصب گلدسته بر فراز مسجد 

 سیدالشهدا  ) ع( 
 2شهرداری منطقه 

گزارش طرح پژوهشی ارزیابی آثار اجتماعی نصب گلدسته بر فراز مسجد 

 سیدالشهدا  ) ع( 
 2شهرداری منطقه 

 2شهرداری منطقه  تن 4وهشی ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی بهسازی امامزاده گزارش طرح پژ
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 صاحب یا صاحبان طرح پژوهشی نام طرح پژوهشی

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 7444-7444گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران 

گسترش فعالیتهای  دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی و استفاده بهینه از ظرفیت 

 شهر طهران  حداکثری آن در مسیر جهانی تر شدن
 مهدی   پیری

 محمدرضا  رجبی متین مبلمان شهری 

 محمدرضا  رجبی متین مبلمان شهری 

 شهرداری مشهد مروری بر روند ایجاد سامانه حفاری

 رسول افضلی گانه شهر تهران 44مسأله یابی چالشها و مشکالت سازمان زیباسازی در مناطق 

 ندا  فیضی نجفی ازی شهری در ایمستند سازی ادبیات مکتوب بهسازی و نوس

مطالعات امکان سنجی، مکان یابی و اولویت بندی پهنه فضای سبز در 

 مشهد 75شهرداری منطقه 
 شهرداری مشهد

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مطالعات راهبردی طرح جامع حمل و نقل بار و کاال در شهر تهران

 رجمطالعات طرح جامع فضای سبز شهر ک
شهرداری کرج ) سازمان پارک ها و 

 فضای سبز(

 مهندسان مشاور مانیستار پارسه طرح ارتقا کیفیت فضاهای شهری در تهران 7مطالعات فاز 

مطالعه پارکینگ همگانی یکپارچه هوشمند در نقاط تعویض وسیله سفر و پارک 

اضای تخصصی آنها بر مبنای مدیریت تق-سوارهای شهر تهران و مکانیابی فنی

 ترافیک

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

 اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی مطالعه تطبیقی الگوی مدیریت محله در ایران و جهان

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مطالعه تطبیقی طرح های ترافیکی در مناسبت های خاص در سایر کشورها

ندهی حمل بار در شهرهای جهان و توصیه هایی مطالعه سیاست های سازما

 برای شهر تهران
 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مطالعه طراحی مدل تعیین نرخ سفرسازی فعالیت های مختلف زمینی در تهران 

(Trip Generation) 
 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

اصلی آموزشی جهت ارتقای فرهنگ مطالعه و تدوین روش ها، تکنیک ها و مواد 

ترافیک با تأکید بر قشر موتورسواران )در چارچوب طرح جامع ارتقای فرهنگ 

 ترافیک(

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
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 صاحب یا صاحبان طرح پژوهشی نام طرح پژوهشی

مطالعه و تعیین نظام محاسبه تعرفه بهینه و متناسب عوارض مالکیت خودرو در 

 تهران بزرگ 
 تهرانمرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر 

معرفی عوامل موثر بر تآمین هزینه پروژه های حمل و نقل از محل دریافت 

 عوارض بهره برداری
 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

معرفی محل ها و نقاط مرتبط با انقالب اسالمی در محور میدان آزادی تا میدان 

 امام حسین )ع(
 میر سید احمد محیط طباطبایی   

 شهرداری مشهد رامستان هامکانیابی ا

 شهرداری مشهد مکانیابی بازارهای میوه و تره بار و مواد پروتئینی و لبنی

 مهندسین مشاور رازاندیشان عمران منظر درمانی

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مهندسی ارزش در حمل و نقل شهری

 ری مشهدشهردا میزان رضایت شهروندان از وسایل بدنسازی پارکی

 شهرداری مشهد نحوه مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری

 محمد جواد مهدوی نژاد نمادهای هویتی شهر تهران

 دکتر محمدجواد مهدوی نژاد  نمادهای هویتی شهری

 محمد جواد مهدوی نژاد شهرداری تهران 4نور در شب و معماری شبانه در منطقه 

 ت روشنایی نور گستر   شرک نورپردازی اعیاد و مناسبت ها

 شرکت رستاک پویا طرح    7جلد  -نورپردازی بناهای ارزشمند

 شرکت رستاک پویا طرح    4جلد  -نورپردازی بناهای ارزشمند

 شرکت رستاک پویا طرح    7جلد  -نورپردازی پل ها

 شرکت رستاک پویا طرح    4جلد  -نورپردازی پل ها

 شرکت جهان نور    7جلد  -نورپردازی فضای سبز معابر 

 شرکت جهان نور    4جلد  -نورپردازی فضای سبز معابر 

 شرکت طراحان نورپردازان ایده    7جلد  -نورپردازی میادین

 شرکت طراحان نورپردازان ایده    4جلد  -نورپردازی میادین

 ه کل مطالعات اجتماعی و فرهنگیادار نیاز سنجی و امکان سنجی تفریحات سالم با رویکرد ورزشی در شهر تهران

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر    4جلد  -وضعیت رنگی شهرهای لندن و ناتینگام
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 صاحب یا صاحبان طرح پژوهشی نام طرح پژوهشی

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ویژگی تاکسی خطی و جایگاه آن در نظام حمل و نقل تهران
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 د( پایان نامه ها

 )به ترتیب حروف الفبا(

 یان نامهنام صاحب پا عنوان پایان نامه

Urban Regeneration and Citizen Participation یما سهرابیمهس 

 یالهام مصطفو رانیا یصنعت یشرکتها یورشکستگ ینیش بیپ یهوشمند برا یارائه مدل

 ارائه یک چارچوب مناسب تصمیم گیری برای برون سپاری فعالیت ها در شهرداریها
شهرداری شیراز  طالب نژاد معاون برنامه 

 یزیر

  یمحمود خان یمهر در کمربند سبز شمال تهران یتفرجگاه جنگل یمهندس یو طراح یتوان تفرج یابیارز

 لوفر عباس پورین تهران یشهر یت محصول گردشگریفیک یابیارز

 مشهد  یشهردار ارزیابی تولید بیوگاز ضایعات آلی کارخانه های صنایع غذایی

 مشهد  یشهردار قش ان در بهبود سیمای شهری اسیب شناسی تبلیغات محیطی مشهد و ن

 اهواز  یشهردار کشور یبخش SDIاستقرار  یاز سنجین-یامکان سنج

انتخاب الگوی مناسب مدیریت محله ای در تهران بر اساس رویکرد حکمروایی مطلوب 

 شهری
 میالد امینی

ر کمربند ک دیتوان اکولوژ یابیبر اساس ارز یجنگل کار یانتخاب گونه در طرح ها

 سبز شمال تهران
  یمحمود خان یمهر

  ییاسکو یتا باللیآز ابواب البر یشهرها یبا بازخوان یرانیا -یشهر اسالم ینیبازآفر

  یما سهرابیمه س و مشارکت شهروندان یشهر ینیبازآفر

 ینالیز یمحمد عل شهر تهران 74و 7مناطق  یت شهریبر امن ییر عدالت فضایتأث یبررس

 یقه یمنصوره بلخار شهر تهران  یافظه جمعح یبررس

 ین محسنیمان حسیپ د بر بهداشت ، یبا تاک یکیزیرساخت فیز یشاخصها یبررس

 ین گودرزینسر در شهر تهر یت اخالق شهروندیعوامل مؤثر بر رعا یبررس

 یمحمد فرج ل ش ی؛ مورد مطالعه: محله سلسبیط شهریت محیفیک یبررس

 شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یرمتمرکز و منافع آن در اقتصاد شهریغ یاجتماع یگفتگو یبررس

گرم  یات مخلوط هایبر خصوص یاثر مصالح بازالت یشگاهیو مطالعات آزما یبررس

 یآسفالت
 اصفهان  یسازمان عمران شهردار

 مشهد یشهردار بررسی سیستمهای بازیافت شهری از دیدگاه اقتصاد محیط زیست 
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 یان نامهنام صاحب پا عنوان پایان نامه

رسی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در مناطق شهرداری بر

 تهران 
 2شهرداری منطقه 

 مشهد  یشهردار مشهد با سازمان یاد گیرنده 4بررسی میزان انطباق شهرداری منطقه 

شهر تهران با استفاده از سیستم  74بررسی نحوه توزیع فضاهای ورزشی منطقه 

 (GISاطالعات جغرافیایی)

 یو توسعه شهر یزیمعاونت برنامه ر

  74منطقه 

 د اسکندرپوریمج کرد مشاید بر رویبا تاک یفرسوده شهر یبافت ها یبهساز

 انیرضا صفائیعل )مطالعه یدات جامد شهریزا یر جمع آوریمس ینه سازیبه

 یانیآشت یمین کریحس  یکالبد یک در فضایولوژیراد یدادهایخطر رو یبند پهنه

 فرد یفائزه بهنام ریت یابان سیدر خ یبه سرزندگ یابید چارچوب دستشنهایپ

 میعم یعل یشهر یزیدر برنامه ر یاتیع حیر ثبت بموقع وقایتاث

 میالد امینی تاثیر اقتصاد سیاه بر فقر در مناطق شهری ایران

 یشابوریاصغر ن یعل از نظر فقه و حقوق موضوعه یشهروند ین حقوق فردییتب

 یاصالح شده با استفاده از نانو لوله ها یآسفالت یر و مخلوط هایات قیصل خصویتحل

 یکربن
 اصفهان  یسازمان عمران شهردار 

  یرضا محمدیعل کالن شهر تهران  ید بر کارکرد فراملیشرفته با تاکیخدمات پ یکارکردها ییل فضایتحل

 ینیحس یمهد شهر نییم باالشهر و پایمفاه یل محتوایتحل

 یحجر ناصر ب یها خانه یایدر اح یو اجتماع ینقش منافع فردل یتحل

 ینجف یضیندا ف  یند خلق فضایدر فرآ یو معمار یشهر یان طراحیتعامل م

 یمهناز  اکبر 7توسعه درون شهری منطقه

 یزهرا دلفان آذر دار شهر تهرانیگاه محله در توسعه پایجا

 پورقاسم یمهد وندانشهر یدر ارتقا فرهنگ عموم یتیریمد یراهبردها

 ین همتیشهاب الد کرد شهرسایجمکران قم با رو یبافت منطقه شهر یسامانده

 محمدرضا بهلول یشهروندان تهران یت محله ایزان هویسنجش م

سنجش میزان پراکنده رویی شهر یزد و ارتباط میان این پدیده با میزان رضایتمندی 

 ساکنین از محیط مسکونی
 الناز نیکبخت

 مشهد  یشهردار جش و مقایسه کیفیت محیط سکونت در بافت های قدیمی و جدید شهری سن

  2شهرداری منطقه   سیستم اطالعات مکانی باغ پرندگان شهر تهران
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 یان نامهنام صاحب پا عنوان پایان نامه

ت یریمد یبرا ییو ارائه الگو ینفوذگرها به شبکه شهردار یتیحمالت امن یطبقه بند

 آنها
 فاطمه خدابخش 

 ان اتفاقیه حمصیسم سبز در اصفهان یظ فضاکرد حفیباغشهر با رو یطراح

  ییرضا بابایعل ا محل کاریط خانه یدر مح یک رشته شلنگ آب آتش نشانیطرح داشتن 

 یعاطفه کشاورز م تهرایدار حریانت و توسعه پایدر ص یگردشگر یها فرصت

 ینا شجاعیدسیس یط شهریت محیفیکودک و شهر ک

 یاجتماع یندیبر فرآ یتکلف: نگرش یمدار و ب مردم یخلق فضا -یمرکز چند رسانه ا

 یو فرهنگ
 ک زارع یفاطمه ن

 یهمدان ینا کاشانیم دگاه کودیاز د یشهر یفضا یباشناختیز یرهایسه متغیمقا

 بهاره معتمد نقش رنگ در حس مکان

 یه اردوخانیمهد  من ی)مطالعه موردیدر ارتقا اخالق شهروند ینقش شهردار

 فرزانه فرامرزی اقتصادی شهر گچساران از دیدگاه شهروندان -وسعه اجتماعینقش صنعت نفت در ت

 یال پورنقیل داریده شهر پایدر تحقق ا یشهر ینقش گردشگر

 زادهیر فتح علین  یاجتماع یهایدر کاهش نابرابر یت شهریرینقش مد

 یوردمطالعه م "کسب و کار  یاطالعات با استراتژ یک فناوریبرنامه استراتژ ییهمسو

 تهران یشهردار
  یامک سعدآبادیس
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 744 ،بخش جهان احمد

 444 ،یلیخل احمد

 444 ،رادمهر احمد

 244 ،یرجب احمد

 457 ،اثوندیغ احمد

 444 ،نیام یموحد احمد

 744 ،یواحد احمد

 444 ،یبرقبان احمدرضا

 444 ،یاحمدگوراب

 424 ،یآخوند

 ،744 ،744 ،یفرهنگ و یاجتماع مطالعات کل اداره
452، 444، 457، 454، 452، 454 

 744 ،یاردکان

 444 ،244 ،44 ،این ملک سادات وآرز

 444 ،یانیک آرزو

 475 ،444 ،برد کین آرزو

 244 ،شیک صداقت آرش

 442 ،آراء آرمان

 447 ،یجراح نیآرم

 474 ،یانیکاو آزاده

 444 ،یویخد اسداهلل

 444 ،زبردست اریاسفند

 457 ،انیمیرح اشرف
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 744 ،یدیرش اصغر

 442 ،یشکار اصغر

 444 ،انینظر اصغر

 454 ،یسیراد افسانه

 744 ،777 ،44 ،هنرور افشار

 444 ،یبرمک نیافش

 444 ،خاکباز نیافش

 247 ،داورپناه نیافش

 444 ،یمنیمه عتیشر نیافش

 247 ،یفرامرز گل نیافش

 777 ،یدریح اکبر

 444 ،444 ،442 ،442 ،444 ،یلرستان اکبر

 444 ،مختارپور اکبر

 424 ،یاکبرلرستان

 444 ،474 ،474 ،زاده موذن اکرم

 444 ،ینژاد الدوز

 744 ،744 ،47 ،انیمقدم الناز

 444 ،744 ،پور دولت الهام

 444 ،یآباد رحمت الهام

 444 ،اسالم خیش الهام

 444 ،444 ،ال خیش الهام

 425 ،یلطف الهام

 424 ،روستا نیمه الهام

 744 ،774 ،ییانزا الهه

 454 ،444 ،یگدلیب الهه

 444 ،اریکوه الهه

 444 ،یازخانین الهه

 244 ،یخوارزم یعل دیما

 454 ،یکوثر دیام

 444 ،ییاشنو ریام

 244 ،ترک اتیب ریام

 244 ،445 ،یحسام ریام

 242 ،راد یمیکر حسن ریام

 254 ،یپورجوهر نیحس ریام

 442 ،454 ،455 ،444 ،44 ،یرحمان ریام

 242 ،آر سپهر رضا ریام

 454 ،یصالح ریام

 444 ،زاده رمضان عمو ریام

 444 ،محمودزاده ریام

 244 ،244 ،انوشفر مسعود ریام

 444 ،ینیورام یجعفر رحسنیام

 444 ،یداود محمد نیرحسیام

 424 ،یویخد رمحمدیام

 744 ،یفرج نیام

 755 ،انیمجد نیام

 424 ،یمحمد انور

 744 ،اعتصام رجیا

 444 ،یعیبد مانیا

 242 ،نورد راه بابک

 474 ،474 ،474 ،444 ،انیورد حق باقر

 744 ،بحران

 244 ،معتمد هبهار

 444 ،ینیعابد بهرام

 444 ،یکالنتر بهرنگ

 444 ،474 ،زنوز یهاد بهروز

 474 ،474 ،یخداپرست بهزاد

 454 ،744 ،یقربان بهزاد

 442 ،نیالد تاج بهشته



  457 صاحبان آثار هینما

 44 ،فرد یقربان بهنام

 244 ،444 ،444 ،424 ،24 ،ارباب پارسا

 454 ،یپرتو

 742 ،وریپر پرستو

 775 ،754 ،یکازرون یمیرح انیپرن

 424 ،444 ،پرهازه

 474 ،یزند پروانه

 454 ،انییایض زیپرو

 444 ،424 ،یفتاح زیپرو

 774 ،ها یچ لهیپ ایپر

 474 ،زاده یپشمچ پژمان

 444 ،یزدی انیمحمد ایپور

 444 ،444 ،475 ،انیشهاب انیپو

 42 ،یجمال امیپ

 444 ،444 ،انیصفار امیپ

 444 ،442 ،444 ،یحناچ روزیپ

 445 ،444 ،اکبازخ پورنصر مانیپ

 244 ،زاده یجالل مانیپ

 742 ،یمحسن نیحس مانیپ

 244 ،یسنندج مانیپ

 45 ،یکرم نیالد تاج

 444 ،یکرم نیالد تاج

 744 ،یمیکر ترانه

 44 ،یاحمد یابوطالب یتق

 442 ،444 ،یاحمد یتق

 444 ،444 ،445 ،744 ،یدریح یتق

 744 ،ونیزیتلو

 744 ،بحران و ونیزیتلو

 474 ،744 ،744 ،باجول موریت

 424 ،474 ،یمرجان موریت

 774 ،نژاد یانیکاو نایت

 444 ،یمیکر جعفر

 454 ،پور جعفرزاده

 444 ،یصدر نیالد جالل

 474 ،انیالله بیحب لیجل

 445 ،244 ،یامام دیجمش

 24 ،این یتوکل لهیجم

 457 ،یدانشگاه جهاد

 744 ،این یرستم جهان

 447 ،445 ،پاکزاد جهانشاه

 444 ،لوخان گنج جواد

 445 ،یآباد یعل یخداداد حامد

 444 ،فرد یمنصور حامد

 444 ،یصبح حامدرضا

 444 ،ینوراله هیحان

 442 ،یلیاسماع... ا بیحب

 444 ،یانیسین یفتاح اهلل بیحب

 454 ،744 ،یبیحب

 424 ،یخیش حجت

 45 ،افراخته حسن

 442 ،یبلخار حسن

 744 ،745 ،یدریح حسن

 744 ،یداراب حسن

 444 ،یشعبان حسن

 244 ،ینیینا یصادق حسن

 472 ،یمظهر حسن

 444 ،کروین حسن

 444 ،فرج یحسنعل
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 477 ،454 ،سبکبار یفرج یحسنعل

 444 ،45 ،نژاد یحاتم نیحس

 444 ،زاده یخراشاد نیحس

 445 ،444 ،یحیذب نیحس

 444 ،ییرضا نیحس

 447 ،زاده یقلیعل نیحس

 444 ،نژاد یکرامت نیحس

 444 ،یانیآشت یمیکر نیحس

 45 ،الدور نیسح

 444 ،ینیمب نیحس

 427 ،744 ،یزرند پور محمد نیحس

 ،474 ،474 ،244 ،774 ،44 ،یپورزرند محمد نیحس
447 

 444 ،44 ،44 ،انیمحمد نیحس

 272 ،نژاد یمرتضو نیحس

 444 ،یدهکرد مشرف نیحس

 442 ،یمقصود نیحس

 454 ،یدیوح نیحس

 444 ،دوست فهیوظ نیحس

 44 ،یسلطان فهیخل حشمت

 444 ،مقدم یالله فرج زهحم

 424 ،یاحمد دیحم

 424 ،ییبابا رضا دیحم

 424 ،یقربان دیحم

 444 ،245 ،224 ،ینیحس یحاج درضایحم

 444 ،یموسو درضایحم

 444 ،یریآقام سادات دهیحم

 444 ،دشت هره یباقر سنیح

 454 ،یدیسع خاطره

 244 ،جو یکاشان اریخشا

 444 ،یکیزیف خواص

 244 ،پور نیزر وشیدار

 454 ،تهران دانشگاه

 224 ،یبهشت دیشه دانشگاه

 ،244 ،244 ،244 ،242 ،ریرکبیام یصنعت دانشگاه
444، 445، 424، 422 

 444 ،فیشر یصنعت دانشگاه

 444 ،رانیا صنعت و علم دانشگاه

 444 ،442 ،444 ،فرهنگ و علم دانشگاه

 245 ،کارجگان یعباس داود

 ،444 ،472 ،474 ،475 ،یفرهنگ یها پژوهش دفتر
425، 427، 424، 445، 447، 444، 442، 444، 
444 

 445 ،244 ،رضازاده هیراض

 474 ،زاده نیام نیرام

 444 ،یاری یصف نیرام

 454 ،ییرضا حهیرا

 444 ،274 ،ینیچگ رباب

 444 ،444 ،442 ،442 ،یمظلوم رباب

 444 ،یربان رسول

 44 ،یمنتظر رسول

 422 ،احمدرش دیرش

 242 ،یبوکان دیرش

 424 ،انیحمدا رضا

 444 ،225 ،یصبر روسیس رضا

 444 ،زاده عیشف رضا

 424 ،انیرازیش رضا

 444 ،ییقهقا رضا

 444 ،ناظران رضا



  454 صاحبان آثار هینما

 442 ،ینقو رضا

 245 ،نگهبان رضا

 444 ،یشوراب یرمضانعل

 424 ،رنجبر

 444 ،ال یپ اچ روکش

 444 ،نهیمالم روکش

 754 ،یمراد ایرو

 475 ،یاسد حانهیر

 447 ،یبهبود حانهیر

 447 ،یمعلم زاهده

 444 ،پناه نیزر

 444 ،یزمان

 454 ،زارع زهرا

 444 ،یسرور زهرا

 754 ،754 ،44 ،یعنابستان زهرا

 445 ،یقاسم زهرا

 44 ،44 ،کوثر زهرا

 444 ،ینیمب زهرا

 244 ،مهران زهرا

 427 ،474 ،774 ،ینامدار زهرا

 472 ،داودپور زهره

 444 ،یزرگران زهره

 444 ،ینیبوئ فرجام زهره

 474 ،ینیمسک زهره

 255 ،اریز

 444 ،444 ،یخانیآقاعل نبیز

 444 ،472 ،یآباد کرکه نبیز

 447 ،مقدم کارگر نبیز

 444 ،474 ،پور عقوبی نبیز

 447 ،زاده یوسفی نبیز

 44 ،جناب سارا

 774 ،زارع سارا

 454 ،یکرم سارا

 744 ،کشکر سارا

 ،244 ،452 ،444 ،تهران شهر یباسازیز سازمان
244، 244، 244، 244، 225، 227، 224، 224، 
222، 224، 224، 224، 244، 244، 444، 444، 
444، 457، 452، 454، 454، 445، 447، 444، 
444، 444، 444، 444، 424، 424، 444 

 444 ،444 ،تهران یشهردار پسماند تیریمد سازمان

 444 ،یصالح یسال

 444 ،754 ،یفتح ساناز

 254 ،یموحد سبحان

 444 ،انیمخلص دهیسپ

 744 ،تهران یشهردار زنان یتوانمندساز ستاد

 444 ،24 ،زاده نلیز ستاره

 444 ،424 ،442 ،445 ،442 ،244 ،یاحمد سجاد

 445 ،یاریاسفند سحر

 442 ،یصادق سحر

 744 ،سرکارگر

 745 ،یریگرمس سروش

 447 ،یوحدان سعادت

 444 ،خوشبخت دیسع

 444 ،444 ،444 ،رپوریدل دیسع

 245 ،ادنژ یمیرح دیسع

 444 ،یسلطانمراد دیسع

 444 ،444 ،دباغ رانیصغ دیسع

 44 ،یضرغام دیسع

 427 ،یفراهان دیسع
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 444 ،424 ،اضیف دیسع

 444 ،474 ،یچ وهیگ دیسع

 447 ،444 ،442 ،ایک یمراد دیسع

 447 ،گرده یموریت دهیسع

 454 ،یمیکر دهیسع

 444 ،یمعروف نهیسک

 45 ،کزادین سلمه

 444 ،زاده رانیا مانیسل

 44 ،یازخانین سمانه

 444 ،444 ،یخسرو هیسم

 744 ،744 ،زاده یسلطان هیسم

 444 ،444 ،444 ،474 ،نژاد یفدائ هیسم

 444 ،444 ،یرجب لیسه

 444 ،ییرضا سولماز

 447 ،444 ،فاضل ابوتراب دیس

 444 ،یاحمد نیبدرالد دیس

 744 ،یغفور انیپو دیس

 47 ،ینیحس جالل دیس

 444 ،موحد ینیحس جالل دیس

 444 ،یاللیا حسن دیس

 444 ،مقدم یمیرح نیحس دیس

 442 ،یلین درضایحم دیس

 745 ،دانا دیس

 444 ،یقشم سجاد دیس

 754 ،یردامادیم مانیسل دیس

 744 ،یشجاع نایس دیس

 444 ،یعباد نیعابد دیس

 244 ،جاغرق یسجاد عبداهلل دیس

 444 ،صفدرنژاد یمجتب دیس

 444 ،444 ،ییطباطبا محسن دیس

 ،774 ،772 ،44 ،یمزدآباد ییطباطبا محسن دیس
244، 427، 474، 474، 474 

 444 ،444 ،444 ،ییطباطبا زادهیعل محسن دیس

 247 ،عاشق رضا محمد دیس

 447 ،444 ،ینجف عرب محمد دیس

 247 ،کامروا یعل محمد دیس

 442 ،444 ،445 ،454 ،اضیف محمد دیس

 447 ،یموسو محمدرضا دیس

 454 ،یزیرعزیم محمود دیس

 247 ،یلیجل یمصطف دیس

 445 ،فر یموسو یمصطف دیس

 444 ،ینیمع یمهد دیس

 244 ،یموسو یمهد دیس

 445 ،رتباریم یمهد دیس

 442 ،244 ،224 ،444 ،444 ،یپورموسو یموس دیس

 444 ،یمحسن تیهدا دیس

 444 ،444 ،یموسو عقوبی دیس

 445 ،ییمرتضا درضایس

 442 ،444 ،پورجعفر نیدعبدالحسیس

 747 ،یموسو دمحمدرضایس

 424 ،447 ،444 ،بارسلطان ایرو دهیس

 447 ،ینیحس فاطمه دهیس

 274 ،یریام یهاشم فاطمه دهیس

 444 ،یخالق منظر دهیس

 444 ،ییکالیقاد یمحمد دیمهش دهیس

 247 ،754 ،یبستان مایس

 452 ،یانیرینص مایس

 254 ،254 ،اصل یرزاق نایس



  454 صاحبان آثار هینما

 444 ،ییعطا نایس

 772 ،فرد یبیاد یشاد

 247 ،یلیخل شبنم

 444 ،یمیعظ شراره

 454 ،کاوات یمهندس یراهکارها شرکت

 244 ،پارس مشاور پاندا شرکت

 224 ،سپاهان پرتو ایپا شرکت

 442 ،نور جهان شرکت

 222 ،224 ،224 ،طرح ایپو رستاک شرکت

 445 ،گستر نور ییروشنا شرکت

 ،444 ،447 ،224 ،دهیا نورپردازان طراحان شرکت
444 

 444 ،رشاهزادهیم نیشرو

 447 ،یسرگلزائ فهیشر

 444 ،474 ،نیمهرآذ شفق

 454 ،یشکوه

 444 ،444 ،444 ،یمیمستق نیحس میشم

 445 ،444 ،744 ،744 ،یهمت نیالد شهاب

 444 ،نژاد یعراق شهاب

 444 ،ییصفا شهباز

 444 ،ینیام شهرام

 444 ،ییپاشا شهرام

 472 ،457 ،444 ،مشهد یشهردار

 224 ،اپزه یکاش شهرزاد

 444 ،یبیحب شهال

 747 ،یهالل نیریش

 724 ،یریام یصالح

 444 ،یالبرز قهیصد

 744 ،صفدرنژاد

 442 ،یقادر نیالد صالح

 444 ،یکالنتر صمد

 44 ،دادوند طاهره

 47 ،یآباد دلک طاهره

 454 ،454 ،454 ،ریمالم طاهره

 424 ،742 ،یداود طهماسب

 444 ،منش پارسا بهیط

 444 ،یعبدالملک بهیط

 454 ،یآباد یعل بهیط

 722 ،یکشاورز عاطفه

 474 ،474 ،پرهازه عباس

 24 ،یاریشهر عباس

 244 ،یکرامت عباس

 244 ،یکرامت عباس

 442 ،ییمقتدا عباس

 747 ،یفاضل عبدالرضا

 24 ،یسپاه یعبدالصم

 442 ،442 ،شیراددرو زیعبدالعز

 454 ،انیاسد عبداهلل

 444 ،یزارع عبداهلل

 444 ،کاسب زاهللیعز

 474 ،474 ،474 ،444 ،444 ،یفوالد ریام عفت

 444 ،یسرشور آسوده یعل

 457 ،444 ،پورعزت اصغر یعل

 44 ،44 ،یشابورین اصغر یعل

 754 ،754 ،44 ،یعنابستان اکبر یعل

 454 ،متکان اکبر یعل

 444 ،دهییچا یعل

 444 ،747 ،ینیحس یعل
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 454 ،یخازن یعل

 444 ،444 ،477 ،پور یرنج یعل

 447 ،477 ،یآباد یزنگ یعل

 452 ،یساع یعل

 244 ،44 ،یشماع یعل

 442 ،یپوراذر صادق یعل

 454 ،یصادق یعل

 254 ،میعم یعل

 425 ،محمدزاده یعل

 244 ،یشقاق یمقصود یعل

 44 ،موحد یعل

 472 ،نوذرپور یعل

 425 ،یوسفی یعل

 424 ،744 ،ایاستادمحمودن رضایعل

 442 ،اتیب رضایعل

 45 ،کین یدریح رضایعل

 274 ،یدهقان رضایعل

 747 ،صابرمنش رضایعل

 442 ،انیصفائ رضایعل

 45 ،ینجف ییعطا رضایعل

 444 ،یاحمد یعل رضایعل

 44 ،یکرم رضایعل

 24 ،یمحمد رضایعل

 444 ،ینور رضایعل

 274 ،یکتابچ عماد

 444 ،نژاد یغفار یسیع

 477 ،475 ،454 ،442 ،744 ،عشورنژاد ریغد

 455 ،یقباد غالمرضا

 44 ،انیاظمک غالمرضا

 422 ،یفیلط غالمرضا

 454 ،یانصار فاطمه

 444 ،یمانیا فاطمه

 444 ،فرد یحشمت فاطمه

 754 ،یرزاق فاطمه

 452 ،ییجو نیزر فاطمه

 442 ،یشاهان فاطمه

 742 ،صفامقدم فاطمه

 447 ،یعفت فاطمه

 744 ،744 ،47 ،یغن فاطمه

 244 ،یملک پور قاسم فاطمه

 454 ،ینکید ییکاکو فاطمه

 445 ،244 ،شیدغمیآ یمحمد فاطمه

 474 ،روستا ریمد فاطمه

 444 ،زارع کین فاطمه

 725 ،فرد یبهنام فائزه

 472 ،244 ،آقازاده فتاح

 445 ،447 ،744 ،پرهازه فرامرز

 744 ،یدزفول معتمد فرامرز

 442 ،یاحمد فرانک

 444 ،فرد یدیسع فرانک

 445 ،444 ،444 ،445 ،ینیالد فیس فرانک

 724 ،یفراهان

 444 ،474 ،راد یاحمد جادفر

 444 ،زخانیت نیفرد

 44 ،یغفور فرزاد

 755 ،اتیب فرزانه

 447 ،انیدربان فرزانه

 744 ،744 ،پور ساسان فرزانه



  454 صاحبان آثار هینما

 447 ،انینور فرشاد

 444 ،زادهیوال فرناز

 454 ،یترحم فرهاد

 44 ،یاباذر دلفان فرهاد

 444 ،یرحمان فرهاد

 442 ،444 ،444 ،ینظر فرهاد

 454 ،فروزنده

 444 ،یاحمد الیفر

 44 ،یدریح بایفر

 745 ،اقدم یبابائ دونیفر

 744 ،سیتندنو دونیفر

 454 ،454 ،غضبان دونیفر

 444 ،نژاد مقدس دونیفر

 424 ،نژاد یورد دونیفر

 444 ،میفخ نازیفر

 444 ،244 ،این بلبل فضه

 444 ،ییجفا فلور

 44 ،یدگلیب انیاستاد مهیفه

 445 ،ینوروز مهیفه

 754 ،یدیجمش فوندا

 244 ،نید روزیف

 454 ،ییقرا

 442 ،یقربانعل

 444 ،اسفدن پور عباس قنبر

 447 ،444 ،یمراد کاوه

 244 ،425 ،یاریز اله کرامت

 454 ،44 ،یکتاب پور بیحب کرم

 444 ،یحمد میکر

 244 ،یپاشاک یجواد کوروش

 454 ،یمسعود ایک

 44 ،ینید تیک

 444 ،یبیحب ومرثیک

 444 ،تهران مشاوران گروه

 245 ،ییرسا گلسا

 244 ،ییرزایم گودرز

 444 ،444 ،یفرهاد الله

 744 ،یباتمان الیل

 727 ،یپورنق الیل

 244 ،یجوهر الیل

 744 ،747 ،745 ،حالج الیل

 444 ،کندر یطاهر الیل

 277 ،یمینع الیل

 424 ،447 ،444 ،یریبر ماهرخ

 445 ،منظر و شهر یتخصص ماهنامه

 424 ،یگنج ریفق حهیما

 445 ،447 ،اله پورفتح مائده

 744 ،یریام یمجتب

 445 ،زاده حسن یمجتب

 445 ،نیحس یمجتب

 454 ،یخانجان یمجتب

 445 ،244 ،انیعیرف یمجتب

 444 ،ییروستا یمجتب

 444 ،یریشهم یشهاب یمجتب

 445 ،یبخش یعل یمجتب

 745 ،دورباش یعمران یمجتب

 445 ،474 ،474 ،این یمیابراه دیمج

 454 ،روستا دیمج

 444 ،یسعادت دیمج
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 24 ،یغالم دیمج

 774 ،ناصح یوصال دیمج

 474 ،774 ،مقدم نیام محبوبه

 447 ،مانکاریپ محبوبه

 475 ،یمحمد محبوبه

 744 ،زاده لیاسماع یعل محرم

 42 ،یقربان یعل محرم

 444 ،بهاد محسن

 444 ،444 ،444 ،یسلطان محسن

 444 ،انیشاطر محسن

 444 ،یشکر محسن

 444 ،یدزفول صفار محسن

 424 ،یصمد محسن

 454 ،744 ،ییطباطبا محسن

 44 ،مزدآباد ییطباطبا محسن

 445 ،یکالنتر محسن

 472 ،244 ،245 ،244 ،یمردعل محسن

 442 ،یهاشم محسن

 444 ،ییآبا محمد

 777 ،یاحسان محمد

 424 ،یاصفهان محمد

 444 ،انییرضا نیام محمد

 254 ،زاده میابراه باقر محمد

 744 ،744 ،744 ،742 ،یباقر محمد

 244 ،244 ،یبهرام محمد

 227 ،445 ،نژاد یمهدو جواد محمد

 444 ،یچراغعل حسن محمد

 244 ،یخان دهید محمد

 744 ،42 ،ساز تیچ رضا محمد

 472 ،یمسعود رضا محمد

 474 ،474 ،یرضاق محمد

 45 ،یمانیسل محمد

 457 ،فرد یصاح محمد

 744 ،زاده بیحب صادق محمد

 277 ،254 ،442 ،45 ،یطالع محمد

 444 ،یطالقان محمد

 424 ،یطلوع محمد

 244 ،یورک یعسگر محمد

 47 ،یعطار محمد

 452 ،ییایزکر یعل محمد

 444 ،ییالحکما خیش یعل محمد

 455 ،یفاضل محمد

 744 ،یفرج محمد

 444 ،244 ،444 ،یفعل محمد

 447 ،444 ،444 ،444 ،447 ،444 ،اضیف محمد

 455 ،انیروزیف محمد

 444 ،یقاسم محمد

 275 ،ایپو شمس کاظم محمد

 277 ،254 ،یمیکر محمد

 447 ،یمشار محمد

 474 ،یمظهر محمد

 457 ،یمنتظر محمد

 444 ،این یطهور یمهد محمد

 444 ،یقم یرزائیم یمهد محمد

 744 ،زاده ینق محمد

 477 ،ییبابا نیمحمدام

 444 ،422 ،یحامد محمدحسن

 745 ،میکورائ اقبال محمدرضا
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 444 ،نایبمان محمدرضا

 442 ،مقدم یجاجرم محمدرضا

 452 ،244 ،یرستم محمدرضا

 444 ،444 ،یزائر محمدرضا

 444 ،یسالم محمدرضا

 424 ،444 ،مهرآرا محمدرضا

 444 ،ییکسرا محمدساالر

 744 ،صادق بیمحمدط

 445 ،نیحس یمحمدعل

 442 ،457 ،یکرون یعل محمد

 444 ،زاد محمدفرخ

 454 ،444 ،یجبار محمدکاظم

 477 ،یسیرئ نمحمدمنا

 444 ،ندهیپو یمحمدهاد

 444 ،444 ،یائیغ یمحمدهاد

 442 ،انیپورسراج محمود

 444 ،جوبر محمود

 245 ،744 ،یاسد رضا محمود

 445 ،دل زنده محمود

 447 ،444 ،یسقائ محمود

 447 ،یکرمرود محمود

 444 ،پور یگنج محمود

 444 ،یقناع ایمح

 744 ،بحران تیریمد

 424 ،یکرد مراد

 444 ،444 ،744 ،744 ،یناروندید یمرتض

 444 ،صابرپور یعشق یمرتض

 744 ،فرازنده یمرتض

 424 ،خورسند فالح یمرتض

 454 ،یشجاع مرجان

 444 ،یشرف مرجان

 257 ،یفرهنگ مرجانه

 444 ،منش یسپهر هیمرض

 یسکونتگاهها و طیمح توسعه یپژوهش مرکز
 447 ،معاوز/ یانسان

 454 ،رانیا انیدانشجو یافکارسنج مرکز

 474 ،معاصر قاتیتحق مرکز

 444 ،رامسر یکشاورز یگردشگر مرکز

 ،245 ،744 ،تهران شهر یزیر برنامه و مطالعات مرکز
244، 474، 474، 444، 424، 474 

 444 ،اخوت میمر

 472 ،یاصالن میمر

 444 ،برومند میمر

 442 ،یزانیمان یبهادر میمر

 745 ،رانوندزادهیب میمر

 444 ،444 ،یجعفر میمر

 454 ،زاده لیخل میمر

 775 ،754 ،زارع میمر

 244 ،یسبزوار میمر

 744 ،یسپاه میمر

 255 ،424 ،زاد فرح میمر

 444 ،یطاسیق میمر

 444 ،یمدن میمر

 444 ،یمرتضو میمر

 424 ،444 ،مهرآرا میمر

 424 ،ییرزایم میمر

 444 ،447 ،پور ینخع میمر

 424 ،یرادثان ینظر میمر
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 22 ،یلیخل مژگان

 444 ،یسه یریخ مژگان

 244 ،ینیحس مسعود

 444 ،یسجاد مسعود

 444 ،یطالش یمصطف

 474 ،744 ،عالمه یمصطف

 744 ،فرازنده یمصطف

 444 ،444 ،یهاشم زاده یقاض یمصطف

 477 ،یمحمود یمصطف

 472 ،یمقصود یمصطف

 474 ،یمهرشاه یمصطف

 24 ،یصراف مظفر

 474 ،744 ،774 ،زاده میرح معصومه

 424 ،یمحمد نیمع

 444 ،ینمک مقداد

 454 ،یاستاد منصور

 444 ،باقرصاد منصور

 447 ،قلعه بگوم یرامیب منصور

 744 ،نیمحجوب هنرور منصور

 ،454 ،474 ،245 ،244 ،447 ،442 ،44 ،72 منطقه
424، 474 

 ،444 ،474 ،474 ،244 ،444 ،724 ،742 ،74 منطقه
444 

 244 ،4 منطقه

 427 ،یمعظم منوچهر

 444 ،کاسب ژهیمن

 444 ،یسهراب مایس مه

 ،444 ،424 ،474 ،422 ،یزآبادید یاسالم یمهد
447 

 444 ،یتجل یمهد

 442 ،یتوسل یمهد

 247 ،754 ،نیب قتیحق یمهد

 447 ،747 ،774 ،زند خاک یمهد

 752 ،خلج یمهد

 442 ،ییسقا یمهد

 744 ،یشاهدان یصادق یمهد

 454 ،یعرب یمهد

 444 ،قرخلو یمهد

 ،444 ،447 ،447 ،474 ،474 ،245 ،یانیماست یمهد
444 

 47 ،شیترکا محمدپور یمهد

 245 ،یمرتضو یمهد

 445 ،ینامدار یمهد

 252 ،فرد ینوروز یمهد

 754 ،754 ،پرست وطن یمهد

 444 ،742 ،744 ،45 ،یسری یمهد

 724 ،یاودرخان هیمهد

 444 ،یخشوع سادات هیمهد

 427 ،یفرخان مهران

 445 ،یرحمان مهرداد

 444 ،424 ،725 ،یمظلوم مهرداد

 447 ،424 ،422 ،یوارع مهرداد

 444 ،474 ،یوراع مهرداد

 454 ،خلج مهرشاد

 244 ،44 ،یروزبهان مهرنوش

 44 ،مرادسلطان مهرنوش

 454 ،مشرف مهسا

 447 ،یلیرزاخلیم مهسا

 444 ،ییرضا دیمهش
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 447 ،یاکبر مهناز

 452 ،747 ،یانیک مهناز

 444 ،474 ،ینصرآباد مهناز

 474 ،نقش نیپار رمشاو نیمهندس

 447 ،477 ،نسترن نیمه

 ،454 ،444 ،747 ،عصر توسعه انداز چشم موسسه
424، 442، 444 

 244 ،447 ،کتاب جهان یفرهنگ موسسه

 ،474 ،474 ،244 ،245 ،445 ،744 ،پژوهان یموس
447، 447، 444، 444 

 475 ،یکمانرود یموس

 444 ،444 ،نژاد یمصل مونا

 444 ،744 ،یبیحب ترایم

 444 ،احمدوند ثمیم

 444 ،یهاشم دریح ریم

 744 ،انیخاتم نیرحسیم

 472 ،244 ،244 ،زاده فالح عبدالرسول رزایم

 274 ،یداراب الدیم

 44 ،پور قهرمان الدیم

 424 ،یجنت نایم

 724 ،آباد عشق انیشکور نایم

 442 ،نژاد شهامت نایم

 444 ،کاکاوند نینازن

 444 ،224 ،زادهیقل محمد الیناز

 444 ،444 ،444 ،پور برک ناصر

 445 ،یعبادت ناصر

 454 ،یکمن یخینامدارش

 744 ،ییسرا زرگر دیناه

 224 ،انیفالح دیناه

 444 ،447 ،444 ،457 ،پور یمظفر نجمه

 442 ،رنجبر ندا

 444 ،ینجف یضیف ندا

 244 ،یراکبریم ندا

 454 ،یریندام

 445 ،خرسند نرجس

 44 ،سنج سخن نرگس

 745 ،یسلطانمراد نینسر

 724 ،یگودرز نینسر

 454 ،444 ،رانمنشیا مینس

 22 ،یشاهوار مینس

 242 ،لیکم یبهرام نظام

 444 ،474 ،ییمرتضا سهینف

 444 ،یاوری سهینف

 244 ،یمنصور شاه نینگ

 774 ،44 ،42 ،یکمال دینو

 444 ،یمسجد دینو

 447 ،یمیسل کنامین

 724 ،پور عباس لوفرین

 447 ،477 ،یمیسل قلعه یوسفی لوفرین

 444 ،یاصفهان یناصر هاجر

 445 ،444 ،زارع یهاد

 454 ،یائیغ یهاد

 444 ،خوشنام هاشم

 777 ،انیچ کوزه هاشم

 444 ،انیمحمد شاه هیهان

 744 ،یبهبهان یرانیا هما

 442 ،زادهیعل هوشمند

 444 ،472 ،انیمسگر هومن
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 744 ،یدزفول معتمد هومن

 444 ،یزنجان واحد

 444 ،یواحد

 445 ،چوپانکاره دیوح

 452 ،یحائر دیوح

 445 ،دهقان دیوح

 444 ،این نعمت دیوح

 444 ،یهاشم دیوح

 444 ،یقل یاری دیوح

 444 ،444 ،یشهرساز و راه وزارت

 255 ،پرست وطن

 444 ،444 ،447 ،445 ،44 ،افشار جوکار یول

 444 ،744 ،یعبدل اسمنی

 444 ،یمصلح اسمنی

 444 ،444 ،444 ،444 ،دل آزاده عقوبی

 744 ،ندهفراز وسفی

 444 ،یفرض وسفی

 744 ،یوسفی

 442 ،تواناراد ونسی

 445 ،454 ،424 ،انیونسی ونسی
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aesthetic ،744 

AHP ،444 ،424 

ANP ،744 

Architectural education ،444 

Bahar cities ،455 

Biochemical Oxygen ،447 

BMP ،442 

Bring Your Own Device (BYOD ،)244 

CDS ،244 ،444 

Cellular automata ،744 

CHP ،444 

city development strategy ،444 

community Planning ،444 

Conservation ،444 

DEMATEL ،44 

EFQM ،474 

empowerment ،424 

EPI ،724 

FMCDM ،747 

FREQL ،445 

Gap ،744 

GIS ،747 ،724 ،444 ،454 ،444 ،444 ،427 ،444 

GIS، 277، یدسترس 

Google ،45 

GPS ،724 

Greenways ،444 

Housing development lands ،455 

HSE ،742 ،444 

HSE-MS ،447 

Integrated Model ،444 

IPA ،724 

Islamic cities ،442 

Islamic city ،744 

ITS ،447 

key success factors ،444 

knowledge Society ،44 

Kurdis cities ،442 

Leachate ،447 

Leisure Spaces ،444 

LID ،442 

location ،455 

MDF ،444 

Membrane Bioreactor ،447 

Multi-objective decision making ،444 

NPV ،444 

PPGIS ،442 

PSD ،744 

Quality of life ،444 

Quality of Services ،444 

RDF ،744 ،474 ،444 

Renewable energy ،444 

Revitalization ،444 

Rural turism ،44 

SLEUTH ،744 
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slum ،444 

Smart City ،44 

social capital ،424 

Social Justice ،747 

squatter settlements ،424 

Sustainable development ،44 ،444 

Sustainable tourism ،44 

SWOT ،444 

Tablet based Ecosyst ،244 

Tehran ،747 ،444 ،444 ،444 

the Holy Quran ،744 

UPLAN ،744 

urban Development ،44 

Urban Environment ،444 

Urban furniture ،442 

Urban Health ،747 

Urban planning ،442 

Urban protection ،444 

Urban Regeneration ،444 

Urban spaces ،444 

UrEDAS ،445 

Visual privacy ،442 

Web GIS ،442 

worn-out tissue ،444 

 772، ینترنتیا دانش ابزار

 474، یاقتصاد یابزارها

 444، یسطح یآبها

 454، اتا

 444، ینشان آتش

 442، سیآتالنت

 742، ساختمان ونیاتوماس

 444، یشهر هیاثاث

 44، گردشگر یمنف و مثبت آثار

 444، اثرات

 744، یطیمح ستیز اثرات

 454، 454، 444، 742، یاثربخش

 424، کارکنان یاثربخش

 447، آجر

 454، یاجتماع تیامن احساس

 444، یآنوم احساس

 442، ایاح

 44، اءیاح

 274، هایکاربر اختالط

 47، اخالق

 724، 724، 44، یشهروند اخالق

 444، مکتوب اتیادب

 444، ساکنان ادراک

 274، شهر در ییروستا هسته ادغام

 745، یغرب جانیآذربا

 442، کنمس توسعه یاراض

 444، 24، ارتباطات

 425، تیفیک ارتقاء

 447، 47، ارزش

 244، افزود ارزش

 444، ارزشها

 454، تیفیک یابیارزش

 477، 474، 454، 744، 744، یابیارز

 444، اجرا از شیپ یابیارز
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 474، 454، 442، یاجتماع ریتاث یابیارز

 244، یاجتماع راتیتاث یابیارز

 742، یستیز طیمح یراهبرد یابیارز

 474، 444، سکیر یابیارز

 277، ییفضا عدالت یابیارز

 244، 445، عملکرد یابیارز

 474، 744، عملکرد یابیارز

 444، 444، یفرهنگ یابیارز

 254، یکالبد یابیارز

 442، یارگونوم

 442، آرمانشهر

 747، هیاروم

 424، تیجمع ازدحام

 T-Test ،454 آزمون

 247، سالمت یمنیا استاندارد

 424، ترمز یها لنت اندارداست

 444، افتیباز استحصال

 444، 445، یاستراتژ

 447، یروندگ یاستراتژ

 744، استرس

 774، فضا کنندگان استفاده

 244، یفاز استنتاج

 444، آسفالت

 744، اسکان

 247، 444، یرسم ریغ اسکان

 275، اسالمشهر

 742، یاجتماع بیآس

 474، 744، یریپذ بیآس

 444، یشهر یها بیآس

 774، اشتغال

 444، 744، اصفهان

 475، یهمگان نقل و حمل بر یمبتن توسعه اصول

 44، اضطراب

 444، یرسان اطالع

 444، 444، 444، اعتماد

 474، یشخص نیب اعتماد

 474، ینهاد اعتماد

 444، ادیاعت

 742، مخدر مواد به ادیاعت

 747، آفت

 444، یهنر اثر نشیآفر

 442، ها یشهردار درآمد شیافزا

 454، ها یافزودن

 44، یافسردگ

 447، اقتصاد

 44، یجهان اقتصاد

 254، دانش اقتصاد

 474، سبز اقتصاد

 274، یاسیس اقتصاد

 474، شهر اقتصاد

 454، 447، یشهر اقتصاد

 444، ریپذ بیآس اقشار

 445، درآمد کم اقشار

 747، میاقل

 444، خشک و گرم میاقل

 444، یمعمار میاقل

 474، شیاکسا

 774، سمیتوراکو
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 744، ستمیاکوس

 745، 742، یاکولوژ

 244، یآگاه

 444، سمیاگروتور

 442، پنجره تک تمیالگور

 744، یمراتب سلسله یها تمیالگور

 44، داریپا توسعه یبرا آموزش یالگو

 454، معابر یتیریمد یالگو

 744، یآلودگ

 447، یطیمح ستیز یآلودگ

 444، 744، یصوت یآلودگ

 447، 444، تسیز طیمح یآلودگ

 444، یانسان و یطیمح یآلودگ

 742، هوا یآلودگ

 444، پسماند MDF افیال

 757، یفرهنگ و یمذهب اماکن

 47، جماعت امام

 742، حسن امامزاده

 744، یسنج امکان

 444، یریامکانپذ

 454، 444، 444، 244، تیامن

 454، یاجتمااع تیامن

 447، یمحل تیامن

 447، 444، 454، آموزش

 454، 755، یشهروند آموزش

 44، العمر مادام آموزش

 444، یزندگ یها مهارت آموزش

 444، یشهروند یها آموزش

 754، یآمار زیآنال

 444، سکیر زیآنال

 445، یکیزیف زیآنال

 474، انتقال

 757، یاخالق انحرافات

 445، ییرو پراکنده یریگ اندازه

 444، 747، یانرژ

 744، 745، باد یانرژ

 444، یدیخورش یانرژ

 744، ساختمان یانرژ

 244، یشهر یانرژ

 427، ریدپذیتجد یها یانرژ

 444، یشهر انسان

 444، مجرمانه رفتار و انسان

 454، انسجام

 454، یاجتماع انسجام

 444، انعطاف

 744، 744، یریپذ انعطاف

 454، یاقتصاد زهیانگ

 474، یشهر نقل و حمل ستمیس انواع

 44، یگردشکر انواع

 442، یونومارگ اهداف

 424، مشارکت اوراق

 744، 44، فراغت اوقات

 244، یبند تیاولو

 244، یدولت خدمات یبند تیاولو

 472، 247، 744، 745، رانیا

 442، یرانیا

 454، یاسالم و یرانیا

 444، ستگاهیا
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 744، پسماند انتقال ستگاهیا

 442، زباله کیتفک ستگاهیا

 442، 445، یشهر خدمات ستگاهیا

 447، 744، 744، یمنیا

 444، ادهیپ عابر یمنیا

 24، نترنتیا

 444، یپژوه ندهیآ

 444، ینگر ندهیآ

 247، یمذهب یها نییآ

 747، باد

 454، سطح کیبارومتر

 445، زنجان بازار

 474، مبل بازار

 752، یابیبازار

 44، نیآنال یابیبازار

 44، یشهر یابیبازار

 44، مکان یابیبازار

 442، 424، 444، 474، ینیبازآفر

 444، یشهر ینیبازآفر

 444، شده یساز هیشب بازپخت

 444، یفن یبازرس

 444، 44، یبازساز

 444، یباز

 444، یابیباز

 474، 444، 445، 744، افتیباز

 444، یشهر یپسماندها افتیباز

 444، 445، نیزم افتیباز

 442، باغ

 44، بانوان باغ

 472، یخیتار بافت

 444، یشهر بافت

 442، یخیتار یشهر بافت

 444، 445، 444، 447، 475، 454، فرسوده بافت

 454، 455، یشهر فرسوده بافت

 474، ریپذ بیآس یها بافت

 425، یشهر یخیتار یها بافت

 445، یشهر نابسامان یها بافت

 444، فرسوده یبافتها

 742، سبز بام

 477، 454، بانک

 442، بانک

 757، یمذهب یباورها

 444، بتن

 444، یرنگ بتن

 444، متعارف ریغ بتن

 444، 444، 445، 424، 444، 744، 744، بحران

 444، یخصوص بخش

 444، یبرجستگ

 244، یسامانده و یبررس

 745، یباد برق

 244، نور جامع برنامه

 244، 474، 44، یزیر برنامه

 444، 244، 444، کیاستراتژ یزیر برنامه

 422، یا منطقه توسعه یزیر برنامه

 444، یخط یزیر برنامه

 444، یدولت یزیر برنامه

 444، ییروستا یزیر برنامه

 444، ساخت یزیر برنامه
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 45، سفر یزیر برنامه

 254، شهر یزیر برنامه

، 444، 274، 255، 424، 42، 24، یشهر یزیر برنامه
444 

 47، یفرهنگ یزیر برنامه

 472، نیزم یکاربر یزیر برنامه

 442، یمشارکت یزیر برنامه

 724، یشهردار یها برنامه

 424، یسازش یزیر برنامه

 444، یشهر نیزم یکاربر یزیر برنامه

 44، 44، یشهر برند

 444، یسپار برون

 445، سرقت بزه

 447، 444، یبزهکار

 454، یبزهکار

 454، معلم بلوار

 247، بلوغ

 444، ساختمان و بنا

 44، کار و کسب یفضا بهبود

 744، بهداشت

 444، یجسمان-یروان بهداشت

 444، یشهر بهداشت

 244، یسازمان یور بهره

 445، 247، 444، 474، 474، یبهساز

 424، ینوساز و یبهساز

 444، 442، یساز نهیبه

 742، 747، یانرژ مصرف یساز نهیبه

 245، بودجه

 472، یزیر بودجه

 744، بوستان

 444، یمحل بوستان

 424، بوم

 45، شهر یاسیس یشناس بوم

 744، خانمانان یب

 744، سرپناهان یب

 444، 474، وگازیب

 454، یوگرافیب

 47، یمجاز یفناور و علم پارک

 444، یشهر یها پارک

 424، یشهر یپارکها

 444، نگیپارک

 244، ییگو پاسخ

 445، یپاسخدهندگ

 475، 444، 444، ییپاسخگو

 44، یدرون یبندیپا

 454، 274، 447، 444، 744، 45، یداریپا

 477، یاجتماع یداریپا

 474، یطیمح ستیز یداریپا

 444، یشهر یداریپا

 744، نیزم یکاربر یداریپا

 444، یگردشگر یداریپا

 447، یاجتماع گاهیپا

 44، یرونیب یندیپا

 444.، آماده بتون پخش

 244، 444، عامل ریغ پدافند

 777، یشناس داریپد

 747، ییرو پراکنده

 445، یشهر ییرو پراکنده
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 454، یشهر پراکنش

 454، پردازش

 44، ریتصو پردازش

 444، یدانشگاه سیپرد

 Gap ،744 پرکننده

 447، 445، پروژه

 444، یشهر درون نقل و حمل یها پروژه

 444، یعمران یها پروژه

 444، شهردار یمشارکت یها پروژه

 444، 444، یشهر توسعه یها پروژه

 442، 444، 445، 444، 445، 474، پسماند

 447، 442، یشهر جامد پسماند

 454، 454، یحفار سماندپ

 744، زائد پسماند

 454، یشهر پسماند

 744، یشهر جامد یپسماندها

 444، یساختمان یپسماندها

 24، سیسرو یبانیپشت

 444، یزمان پنجره

 444، یپرتو خطر یبند پهنه

 45، یاهیگ( NDVI) پوشش

 444، ستمیس ییایپو

 24، یشهر ییایپو

 444، ادهیپ

 454، یریپذ ادهیپ

 444، یشهر راه ادهیپ

 745، ها راه ادهیپ

 454، یساز رو ادهیپ

 274، یمدار ادهیپ

 444، یمدار ادهیپ

 242، یاجتماع امدیپ

 447، 474، یریشگیپ

 447، یوضع یریشگیپ

 754، کیتراف کیپ

 444، یکیسرام گمنتیپ

 444، ییفضا وندیپ

 744، طیمح یآور تاب

 444، سیتاپس

 444، یکیتراف یسنج ریتاث

 442، یا بودجه راتیتاث

 744، یروان راتیتأث

 444، ریتاخ

 744، یگردشگر ساتیتاس

 754، 754، 44، یشهر زاتیتجه و ساتیتأس

 474، یعدد یتاکسونوم

 474، یمال نیتأم

 774، نینو یمال نیتأم

 424، منابع نیتام

 472، یجهان تجارب

 444، یشهر تجهزات

 275، لیتحل

 472، بودجه لیتحل

 244، اه داده یپوشش لیتحل

 444، یا خوشه لیتحل

 444، یخاکستر یا رابطه لیتحل

 474، 424، 444، 744، 725، یعامل لیتحل

 444، 424، 442، 442، 244، 445، ییفضا لیتحل

 445، تحول
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 44، یکالبد تحوالت

 444، ییفضا یکالبد تحوالت

 444، متوسط تهیدانس با بریف تخته

 444، تخلفات

 245، 444، یساختمان تخلفات

 444، هیتخل

 744، یسنج تداخل

 444، صدا معادل تراز

 424، 47، کیتراف

 254، خالص تراکم

 44، یاجتماع تیترب

 424، یخوردگ ترک

 44، گاریس ترک

 444، کینامید ترمز

 777، سمیترور

 44، جیترو

 44، یخراب صیتشخ

 444، تصادفات

 474، یشهر درون تصادفات

 444، 444، یریگ میتصم

 444، 444، ارهیمع چند یریگ میتصم

 444، یذهن ریتصو

 247، اریاخت و فهیوظ نیب تعادل

 445، یاسالم میتعال

 444، 444، تعامل

 444، 445، یاجتماع تعامالت

 745، یانسان تعامالت

 742، دما لیتعد

 444، خشم فیتعر

 424، تعلق

 445، یاجتماع تعلق

 244، تعهد

 444،  هیتغذ

 744، یاراض یکاربر رییتغ

 445، کیتفک

 742، یآور تاب تفکر

 744، کیتفک

 442، زباله کیتفک

 444، تقاضا

 ITS ،444 یتکنولوژ

 424، یبوم یتکنولوژ

 444، ونقل حمل یتکنولوژ

 444، برتر یها یتکنولوژ

 444، 447، هوشمند یتکنولوژ

 44، کیتکن

 444، مشارکت یکهایتکن

 442، سیتاپس نکیتکن

 444، آن اتیخصوص و ونیزیتلو

 474، ییزدا تمرکز

 244، ییزدا تمرکز

 244، ییگرا تمرکز

 444، یقوم یها مهاجرت ییگرا تمرکز

 447، ییتمرکززدا

 242، ییتمرکزگرا

 475، امالک تملک

 242، تنوع

 457، یضرور یدگیچیپ و تنوع
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، 445، 445، 475، 744، 747، 744، 754، 47، تهران
444 ،444 ،244 ،444 ،444 ،474 ،474 

 454، تواناسازنده

 247، یساز توانمند

 444، 244، 245، 444، 747، یتوانمندساز

 424، یتوانمند

 444، تورم

 42، یگردشگر یتورها

 744، ستیتور

 444، سمیتور

 277، یشهر خدمات عیتوز

 444، ییفضا عیتوز

 445، عتیجم ییفضا عیتوز

، 444، 425، 454، 247، 444، 744، 44، 44، توسعه
474 

 454، 244، 44، یمحل اجتماع توسعه

 444، 444، یاجتماع توسعه

 422، یفرهنگ و یاجتماع توسعه

 444، یشهر اقتصاد توسعه

 444، 474، 444، 474، 742، 45، یاقتصاد توسعه

، 474، 745، 722، 744، 744، 752، 47، داریپا توسعه
425 ،424 ،477 ،472 ،474 ،444 ،424 ،424 ،
444 ،447 ،255 ،444 ،444 ،444 ،474 ،447 ،
444 

 474، 444، 744، یشهر داریپا توسعه

 724، سمیتور توسعه

 444، یخدمات توسعه

 424، 427، 744، 744، یشهر توسعه

 254، مبنا دانش یشهر توسعه

 455، رانیا در یشهر توسعه

 44، کالنشهرها توسعه

 752، یگردشگر توسعه

 445، یانسان منابع توسعه

 444، مناطق توسعه

 444، نامتوازن توسعه

 444، داریپا ییزا درآمد و سعهتو

 444، یافتگی توسعه

 444، یاجتماع ی توسعه

 444، یاقتصاد ی توسعه

 444، داریپا یشهر ی توسعه

 445، دیتول

 742، یمل دیتول

 244، یداخل ناخالص دیتول

 444، سرما و حرارات و برق همزمان دیتول

 754، زمان تونل

 442، یلیر لیطو تونل

 A ،244 یتیشخص پیت

 B ،244یتیشخص پیت

 445، یساز یتئور

 447، یشهر ثروت

 444، جامع

 447، جامعه

 444، یشهر یشناس جامعه

 455، یا شبکه ی جامعه

 447، یشهر یشناسجامعه

 427، مدت کوتاه ۀجامع

 244، یشهر جداره

 427، یخارج و یداخل گذاران هیسرما جذب

 442، مخدر مواد میجرا



  444 آثار دواژگانیکل هینما

 445، سرقت و مخدر مواد میجرا

 444، 447، 444، 444، جرم

 474، کیتراف انیجر

 442، یحرارت ریجزا

 442، یآور جمع

 444، یسطح یآبها یآور جمع

 754، یریپذ تیجمع

 744، جمکران

 474، یجهانگرد

 444، یساز یجهان

 444، 44، 44، 44، 22، شدن یجهان

 44، اقتصاد شدن یجهان

 47، جوانان

 444، جوندگان

 454، 244، یچابک

 425، کپارچهی چارچوب

 444، انداز چشم

 245، یشهر تیریمد ستمیس توسعه انداز چشم

 24، چوب چهار

 444، 444، 444، 474، 744، ینینش هیحاش

 447، یمحل تیحاکم

 44، یخارج تجارت حجم

 254، یشهر رشد حدود

 274، میحر

 424، گسل میحر

 722، تهران 4 منطقه میحر

 247، تعلق حس

 442، 444، 244، 244، 457، مکان حس

 444، یا منطقه یها حساب

 424، یوتریکامپ یحسابرس

 774، یریپذ حضور

 425، 444، حفاظت

 44، حق

 444، 44، حقوق

 244، یشهر تیریمد یشهرساز حقوق

 444، 247، 244، 755، یشهروند حقوق

 474، یشهر ییحکمروا

 454، یشهر خوب ییحکمروا

 275، یشهر ییحکمروا

 444، بازخور یها حلقه

 444، یبرگشت حمل

 444، 474، نقل و حمل

 444، داریپا نقل و حمل

 447، 457، یشهر نقل و حمل

 242، 244، 444، 472، یعموم نقل و حمل

 444، هوشمند نقل و حمل

 444، یهمگان نقل و حمل

 444، حوادث

 244، گانه هشت یتیمامور یها حوزه

 454، یجمع خاطره

 454، یذهن خاطره

 444، یخیتار یها خانه

 44، خانواده

 447، خانوار

 44، انهیخاورم

 474، 245، 447، 754، خدمات

 242، یادار خدمات

 444، یمنیا خدمات
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 774، ینترنتیا خدمات

 24، شرفتۀیپ خدمات

 442، یرفاه خدمات

 444، 444، 44، 44، یشهر خدمات

 44، آسفالت یخراب

 745، آباد خرم

 44، یمش خط

 744، خطر

 444، بر انبوه خطوط

 444، تیالقخ

 754، ییخوانا

 44، یابیارز خود

 744، زباله یآور جمع یبرق یخودرو

 744، دیخورش

 725، ریت 45 ابانیخ

 445، یکاو داده

 444، یمحور دانش

 444، ییزا درآمد

 447، ارزشها کردن یدرون

 444، دزفول

 745، یدسترس

 447، یریپذ یدسترس

 444، ییاجرا دستگاه

 477، خودپرداز دستگاه

 244، خدمات یبند تهدس

 457، یکنندگ دعوت

 244، کیالکترون خدمات دفاتر

 444، 744، دفع

 454، پسماند دفع

 45، محله به یدلبستگ

 424، سطح یدما

 444، نیزم سطح یدما

 447، یدموکراس

 274، شهر دهکده

 444، دوچرخه

 444، یاسالم دوره

 44، کیالکترون دولت

 444، یمحل دولت

 744، 744، یشهر یپلماسید

 244، دگاهید

 44، دگاههاید

 744، سبز وارید

 454، یوارنگارید

 444، ینوساز و توسعه ذخائر

 447، تیذهن

 454، نفعانیذ

 442، یبرق آهن راه

 444، راهبر

 427، 445، راهبرد

 444، راهبردها

 745، تیتقو یراهبردها

 442، 445، 744، کار راه

 424، انسان انشیرا

 475، یبند رتبه

 744، دبا میرژ

 447، رسانه

 242، یجمع رسانه

 444، یشهر رسانه



  444 آثار دواژگانیکل هینما

 447، یاقتصاد رشد

 444، ترک رشد

 254، یشهر رشد

 474، 474، 474، 447، 445، تیرضا

 424، 244، 754، یشغل تیرضا

 444، یهمگان ورزش تیرضا

 445، 744، یتمندیرضا

 444، یسکونت یتمندیرضا

 444، یشهروند رفتار

 244، یسازمان یشهروند رفتار

 22، یریپذ رقابت

 244، گرا تحول یرهبر

 274، افزا اندک افتیره

 747، یاجتماع روابط

 442، رواناب

 424، یروانشناس

 274، 445، 45، روستا

 45، آورگان یروستا

 444، ه،یروس

 A.H.P ،442 روش

 EPC ،444 روش

 44، یارعاب – دهنده یآگاه روش

 444، یدلف روش

 44، یزشیانگ مصاحبه روش

 424، نیزم دوباره میتنظ کردیرو

 244، مبنا ییدارا کردیرو

 444، یذهن کردیرو

 445، سپتد کردیرو

 744، زشیر

 474، نقل و حمل در سکیر

 424، 744، 744، 744، زلزله

 444، محله یفرهنگ و یاجتماع یها نهیزم

 454، 444، 744، زنان

 425، شاغل زنان

 745، زنجان

 454، چابک عرضه رهیزنج

 444، یاجتماع یزندگ

 775، روزمره یزندگ

 744، یشهر یزندگ

 474، زورخانه

 45، ساخت ریز

 445، کیتئور یها ساخت ریز

 744، ها رساختیز

 742، یکیزیف یها رساختیز

 454، یشناس ستیز

 444، یشهر یزئومورفولوژ

 744، یژئومورفولوژ

 444، ساحل

 424، یاصول ریغ ساز و ساخت

 245، مجاز ریغ ساز و ساخت

 444، ،یاصل ساختار

 445، ییفضا ساختار

 444، یاتیعمل کار و ساز

 244، یهمجوار و یسازگار

 424، یسپار جمع بر یمبتن یشهردار سازمان

 444، شبکه ییفضا سازمان

 472، خراسان یمهندس نظام سازمان

 724، ها سازمان
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 742، یتندرست و ورزش سازمان

 275، ییفضا یسازمانده

 744، یکیالست یها سازه

 44، یسالمند

 474، دهیپوش سر یورزش یها سالن

 454، 444، 444، 475، 454، 744، 44، یسامانده

 445، اری میتصم سامانه

 424، ساختمان یانرژ تیریمد سامانه

 444، 744 یشهر تیریمد سامانه

 244، بریسا

 777، یشناس سبب

 424، یریگ میتصم یها سبک

 744، 744، سد

 744، 744، یکیالست یسدها

 445، 724، سرانه

 244، محله یسرا

 744، سردشت

 424، 725، 774، یسرزندگ

 442، یاقتصاد -یاجتماع یسرزندگ

 444، یاقتصاد یسرزندگ

، 422، 424، 444، 244، 724، 44، یاجتماع هیسرما
445 ،444 ،444 ،444 ،444 ،447 ،454 

 444، یدار هیسرما

 422، 425، یفرهنگ هیسرما

 442، 444، 442، یگذار هیسرما

 444، 444، ینهاد هیسرما

 444، یاجتماع یها هیسرما

 744، یخارج یگذار هیسرما

 444، دانیسرم

 424، یبند سطح

 744، یرسم ریغ یها سکونتگاه

 747، یرسم ریغ یسکونتگاهها

 444، یرسم ریغ سکونتگاه

 445، 444، یررسمیغ یها سکونتگاه

 444، یررسمیغ یها سکونتگاه

 444، 445، سالمت

 444، یعموم سالمت

 425، یکیزیف سالمت

 444، 42، مراتب سلسله

 454، یشهر خودکار یسلولها

 472، سمنان

 454، تیسم

 424، ویسنار

 754، صدا سنجش

 444، یتمندیرضا زانیم سنجش

 244، یابیارز و سنجش

 44، انداز چشم سند

 474، یمل سند

 444، 244، سنقر

 444، سنندج

 424، پروژه سهامدار

 472، یعیطب حسوان

 444، خازن سوپر

 744، نیگزیجا سوخت

 457، یلیفس یها سوخت

 454، اهیخوارس طوقه سوسک

 444، سمیالیسوس

 424، استهایس
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 BOT ،444 ستمیس

 GPS ،444 ستمیس

 444، 427، 724، ییایجغراف اطالعات ستمیس

 444، یمکان اطالعات ستمیس

 444، ستیز طیمح و یمنیا بهداشت ستمیس

 444،  میتصم بانیتپش ستمیس

 455، یریگ میتصم بانیپشت ستمیس

 45، گر هیتوص ستمیس

 442، هوشمند نقل و حمل ستمیس

 744، سکو محافظ یها درب ستمیس

 444، یعامل سه ستمیس

 447، یشهر قطار ستمیس

 44، اطالعات تیامن تیریمد ستمیس

 444، یشهر نقل و حمل جامع یها ستمیس

 P ،445موج هیاول هشدار ستمیس

 442، ها ستمیس

 444، یانرژ رهیذخ یها ستمیس

 744، لیس

 744، نیسرزم یمایس

 425، یشهر یمایس

 424، سئول

 444، 444، 42، شاخص

 744، یذهن شاخص

 444، کیتراف یصدا شاخص

 45، شده نرمال شاخص

 44، اطالعات تیامن یها شاخص

 474، یافتگی توسعه یها شاخص

 444، ها شاخص

 445، کیاستراتژ  یها شاخص

 444، یرفتار شاخه

 444، یا نهیزم شاخه

 444، یساختار شاخه

 444، یستگیشا

 444، شبکه

 444، 244، یعصب شبکه

 45، یفرامحل و یمحل یفرد شبکه

 447، یونیزیتلو و ییویراد یها شبکه

 45، یبعد سه یساز هیشب

 444،  یساز هیشب

 244، تیشخص

 754، عمران شرکت

 474، شناخت

 444، سکیر ییشناسا

 477، فرصت ییشناسا

 442، 444، 444، 454، 445، 474، 44، 24، شهر

 447، 442، 247، یاسالم شهر

 242، کیالکترون شهر

 454، 44، کیالکترون شهر

 444، یانسان شهر

 24، یرانیا شهر

 425، 724، داریپا شهر

 454، 444، 454، 447، تهران شهر

 444، دیجد شهر

 24، آلمر دیجد شهر

 44، یجهان شهر

 44، دانش شهر

 442، صالح شهر

 454، فشرده شهر
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 444، نیقزو شهر

 444، قم شهر

 42، هوشمند شهر

 242، شهر،

 44، یشهراسالم

 247، شهرتهران

 244، شهردار

 454، مدرسه شهردار

، 442، 474، 247، 444، 444، 724، 744، یشهردار
445 ،444 ،442 ،447 ،474 ،474 ،444 

، 444، 444، 452، 244، 742، 744، تهران یشهردار
472 ،424 

 444، رازیش یشهردار

 244، مشهد یشهردار

 244، تهران 72 منطقه یشهردار

 244، ها یشهردار

 244، ها یشهردار

 444، 427، 444، 444، 444، 444، یشهرساز

 744، 24، یاسالم یشهرساز

 744، یرانیا یشهرساز

 444، یبوم یشهرساز

 274، یبهشت شهرک

 24 ،ییشهرگرا

 444، 744، ینیشهرنش

 444، یاقمار یشهرها

 244، 444، دیجد یشهرها

 24، یجهان یشهرها

، 445، 445، 444، 247، 242، 755، 44، 47، شهروند
444 ،455 ،447 

 44، یکیالکترون شهروند

 44، کیالکترون شهروند

 244، 44، فعال شهروند

 445، 474، 245، 444، 745، شهروندان

 47، ییشهروندگرا

 455، 44، یهروندش

 454، فعال یشهروند

 242، شوراها

 454، سالمت یشورا

 244، ارانیشورا

 244، ها یاریشورا

 444، بیش

 444، 474، رابهیش

 444، 274، رازیش

 745، ییجو صرفه

 744، مانیس صنعت

 444، ینساج صنعت

 454، صنوبر

 424، آسمان به دید بیضر

 444، مقررات و ضوابط

 244، یاجتماع طبقه

 425، 444، یطراح

 444، شبکه یطراح

 447، 254، 254، یشهر یطراح

 444، یانفعال یشهر یطراح

 444، سبز یفضا یطراح

 447، یمعمار یطراح

 724، یلیتفص طرح

 744، تهران جامع طرح

 444، مدرسه شهردار طرح
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 45، یمجاز محله طرح

 454، یمشارکت ینوساز طرح

 444، یزیر برنامه یها طرح

 424، یضعمو یها طرح

 444، 444، تیظرف

 244، یساز تیظرف

 452، یفرهنگ تیظرف

 744، ادهیپ نیعابر

 424، یانسان عامل

 424، 442، یاجتماع عدالت

 444، یتیجنس عدالت

 754، یسازمان عدالت

 454، یمحور عدالت

 242، ییتمرکزگرا عدم

 444، تیقطع عدم

 444، یاجتماع عالقه

 444، ییارسطو العلل علت

 472، تمانساخ عمر

 447، خانواده عملکرد

 444، رانندگان عملکرد

 244، کارکنان یشغل عملکرد

 447، فرهنگ عناصر

 274، ییمحتوا عناصر

 447، تینیع

 444، فاجعه

 744، یفاز

 42، لیتحل ندیفرا

 454، یمراتب  سلسله لیتحل ندیفرا

 474، پسماند تیریمد ندیفرآ

 724، ییفردگرا

 444، یفرسودگ

 472، یلبدکا یفرسودگ

 477، فرصت

 447، 444، 427، 442، 444، 424، 445، فرهنگ

 744، ینینش آپارتمان فرهنگ

 24، اسالم فرهنگ

 757، یبوم فرهنگ

 447، رونده فرهنگ

 757، طلب سلطه فرهنگ

 242، یشهر فرهنگ

 444، یفرهنگ

 424، یمتر فروش

 744، فرونشست

 445، فضا

 424، پارک یفضاها

 454، 444، 444، 774، یشهر یفضاها

 454، 444، 445، یعموم یفضاها

 454، یشهر یعموم یفضاها

 744، ناسالم یفضاها

 724، یورزش یفضاها

 474، روباز یورزش یفضاها

 447، امن یفضا

 447، ینیرزمیز یفضا

 444، 444، سبز یفضا

 747، 45، یشهر سبز یفضا

 447، 744، یعمود سبز یفضا

، 444، 425، 454، 444، 745، 47، یشهر یفضا
444 ،444 ،444 ،444 
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 444، یعموم یفضا

 444، کوچک یشهر یعموم یفضا

 444، یسازمان لتیفض

 444، فقر

 44، فقه

 454، نیسنگ فلزات

 24، یارتباط نینو یها یآور فن

 PMS ،44 یفناور

 244، 44، 24، اطالعات یفناور

 444، نینو یفناور

 454، نینو یها یفناور

 447، ها یفناور

 444، یریپذ قیتطب تیقابل

 745، یگردشگر یسنج تیقابل

 244، یچابک یها تیقابل

 455، یمدار قانون

 754، خدمت ترک قصد

 772، دیخر قصد

 444، قطار

 442، ریالس عیسر قطار

 245، 444، نیقوان

 444، یگذار متیق

 244، 444، متوازن یازیامت کارت

 474، نهیهز کاهش

 424، یتیکامپوز کفشک

 274، نتهرا شهر کالن

 474، کمپوست

 444، موش کنترل

 444، کوهستان

 444، یمیت کار

 474، ینیکارآفر

 445، یاجتماع ینیکارآفر

 444، یشهر ینیکارآفر

 447، یا منطقه ینیکارآفر

 444، درختان کاربرد

 442، یارگونوم یساز ادهیپ و کاربرد

 445، یاراض یکاربر

 255، 424، یشهر یاراض یکاربر

 244، یرشه نیزم یکاربر

 442، یاراض پوشش و یکاربر

 444، پوشش/یکاربر

 444، پردازش کارخانه

 742، یساختمان کارگاه

 444، کالبد

 424، یشهر کالبد

 444، رانیمد ییارتقا یابیارز کانون

 442، 444، زیخ جرم یها کانون

 757، یجنس یرفتار کج

 747، کرج

 444، کار و کسب

 47، کوچک یکارها و کسب

 445، گرافها یبند خوشه شهر کیرترافپ نقاط کشف

 444، یساز کف

 455، شهر کل

 245، 742، شهر کالن

 444، تهران شهر کالن

 444، اصفهان کالنشهر

 444، 744، 44، 44، 24، تهران کالنشهر
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 442، ها کالنشهر

 424، کالنشهرها

 444، 474، کمپوست

 454، کنترل

 747، آفت کنترل

 424، زاتیتجه هوشمند کنترل

 757، یاجتماع یها بیآس کاهش و ترلکن

 452، یفرهنگ یفضاها کنشگران

 744، 44، کودک

 444، تیفیک

، 425، 244، 424، 744، 744، 747، یزندگ تیفیک
444 

 42، یشهر یزندگ تیفیک

 472، ساز و ساخت تیفیک

 44، یزندگ ینیع تیفیک

 445، 444، طیمح تیفیک

 744، یشهر طیمح تیفیک

 44، یمرو گذر

 444، تیگراف

 454، یساز گرانول

 724، 774، 754، 752، 45، 45، یگردشگر

 447، 722، داریپا یگردشگر

 444، 474، 745، 724، 744، یشهر یگردشگر

 447، یفرهنگ یگردشگر

 744، 777، یورزش یگردشگر

 744، گرمخانه

 42، یگردشگر یها گروه

 454، یشهر درآمد کم یها گروه

 444، شهر یکیزیف گسترش

 474، خطر تیریمد گستره

 424، زیتبر گسل

 444، یمحل یگورستانها

 444، بافت یبند گونه

 444، یامداد یمهایت کیلجست

 744، لغزش

 444، افزوده ارزش بر اتیمال

 474، سبز اتیمال

 24، یحکم یمبان

 472، ینظر یمبان

 454، یشهر یفضا و مبلمان

 447، 475، 444، 457، مترو

 444، یمتقاعدساز

 442، ارتیز ییفضا متن

 24، یمجاز

 242، یشهر خدمات یها مجتمع

 444، محتوا

 254، رشد یساز محدود

 444، فرد و زوج محدوده

 474، شیسا محدوده

 252، شهر محدوده

 724، یشهر یگردشگر محصول

 474، 444، 247، 744، 754، محله

 445، اتابک محله

 444، داریپا محله

 444، 444، یمحور محله

 244، یوبجن ینایم محله

 444، آباد یناز محله

 274، غرب شمال محور
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 424، کیاکولوژ( یعیطب) طیمح

 244، یبصر طیمح

، 447، 444، 474، 457، 744، 744، ستیز طیمح
425 ،427 ،444 ،444 ،444 ،444 

 444، یشهر ستیز طیمح

 445، سکونت طیمح

 444، یشهر طیمح

 447، ینیرزمیز مخازن

 447، یشهر مخازن

 454، مهاض مخازن

 444، یشهر مخاطرات

 744، مخاطره

 PPR ،444 مدل

 457، یگذار یمش خط ختهیام مدل

 444، یفیط بیترک زیآنال مدل

 454، شانون یآنتروپ مدل

 442، یپوشش یبند مدل

 44، یسازمان یتعال مدل

 444، سوات مدل

 444، نیشا مدل

 244، محل گولر، یسیماتر مدل

 445، 744، یمدلساز

 424، یورزش همجموع رانیمد

 454، 244، تیریمد

 424، یشهر آب تیریمد

 744، آپارتمان تیریمد

 755، ارتباط تیریمد

 244، کیاستراتژ تیریمد

 444، یانرژ تیریمد

، 444، 744، 744، 744، 744، 744، بحران تیریمد
444 ،444 

 444، داریپا تیریمد

 244، یساز هیشب پروژه تیریمد

 744، پژوهش تیریمد

 474، 444، 444، 454، 744، 744، سماندپ تیریمد

 444، یشهر پسماند تیریمد

 444، توسعه تیریمد

 444، یشهر ونقل حمل تیریمد

 252، رشد تیریمد

 444، 474، سکیر تیریمد

 474، سکیر تیریمد

 455، البیس تیریمد

، 444، 444، 744، 774، 44، 42، یشهر تیریمد
444 ،444 ،242 ،242 ،245 ،245 ،475 ،477 ،
472 ،444 ،424 ،444 ،447 ،444 ،444 ،474 

 744، فراغت تیریمد

 442، ایاح ندیفرا تیریمد

 44، جامع تیفیک تیریمد

 447، مترو تیریمد

 452، محله تیریمد

 447، 474، محور محله تیریمد

 445، نهیهز تیریمد

 444، کپارچهی تیریمد

 447، محرم دهه یمذهب مراسم

 474، یتجار مراکز

 475، یتجار و یمال مراکز

 444، یمحل مساجد

 444، یساز مستند

 774، یمستندساز
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 474، 444، 47، مسجد

 444، 444، 754، مسکن

 254، یاجتماع مسکن

 444، 445، شهر مسکن

 454، یشهر مهر مسکن

 42، یگردشگر یرهایمس

 444، هینقل لهیوس یابیریمس

 474، لیمس

 44، 44، یاجتماع تیمسئول

 455، یریپذ تیمسئول

 454، یاجتماع یریپذ تیمسئول

 442، 444، 442، 245، 444، 445، مشارکت

 444، یشهروند مشارکت

 427، یمردم یها مشارکت

، 442، 445، 444، 444، 442، 444، 454، مشارکت
444 ،444 ،445 ،447 

 447، 444، 454، یاجتماع مشارکت

 447، یاسیس و یاقتصاد مشارکت

 455، 444، یریپذ مشارکت

 454، یجمع مشارکت

 444، یانتخابات یاسیس مشارکت

 444، 444، 444، یشهروند مشارکت

 445، یشهر مشارکت

 444، یعموم مشارکت

 444، (PPP)یخصوص -یعموم مشارکت

 444، یمحل مشارکت

 247، یمردم مشارکت

 442، همکارانه مشارکت

 454، ندهیآال و مزاحم مشاغل

 744، مشکالت

 444، یکیتراف مشکالت

 444، دماتخ مشکالت

 754، یساختمان مصالح

 444، یانرژ مصرف

 244، یشهردار تیمصون

 452، یقیتطب مطالعه

 445، یشهر ینماها تیمطلوب

 444، عمده معامالت

 444، یمعمار و یشهرساز معاونت

 744، معضل

 244، نیمعلول

 444، 254، 444، 747، یمعمار

 444، یبوم یمعمار

 444، داریپا یمعمار

 444، هشرفتیپ یمعمار

 444، یسنت یمعمار

 427، رانیا معاصر یمعمار

 254، منظر یمعمار

 444، معنا

 774، تیفیک یارهایمع

 444، آموزش مفهوم

 472، ساختمان یمل مقررات

 254، 254، یساز مکان

 444، 424، مکان

 444، یساز مکان

 442، یشهر مکان

 744، یابی مکان

 442، 444، یابیمکان
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 444، یشهر خدمات ونیزاسیمکان

 774، یاسالم منابع

 244، یانسان منابع

 447، 774، یعیطب منابع

 427، یلیفس منابع

 444، تهران یشهردار 74 و 7 مناطق

 747، یمسکون مناطق

 444، مناقصه

 444، یاریاخت مناقصه

 444، یعموم مناقصه

 444، محدود مناقصه

 44، یدرون منش

 454، 444، یفاز منطق

 445، منطقه

 744، 75 منطقه

 445، 742، 74 منطقه

 45، تهران یشهردار 74 منطقه

 444، تهران یشهردار 4 منطقه

 474، یشهر یبند منطقه

 444، یچندمرکز یشهر منطقه

 245، تهران کی منطقه

 244، یرنگ منظر

 444، یشهر یساز منظر

 445، شبانه منظر

 447، تهران شهر منظر

 244، یشهر منظر

 754، یشهر منظر

 442 ،ارتیز منظومه

 444، یاجتماع و یفرد منفعت

 447، 444، 474، 744، مهاجرت

 424، معکوس مهاجرت

 252، یشهر( دیتحد) مهار

 444، خشم کنترل مهارت

 444، 424، ارزش یمهندس

 744، سد یمهندس

 444، اطالعات یزیمم یمهندس

 444، یساختار موانع

 444، یاجتماع و یفرد موانع

 444، 445، نیزم افتیباز لیپتانس و موانع

 444، کلتیس موتور

 477، 454، یاعتبار و یمال موسسه

 442، یاعتبار و یمال مؤسسه

 744، موش

 44، یابی موضع

 244، تیموفق

 444، رانیا یشناس ییبایز یها مولفه

 452، یفرهنگ تیظرف یها مولفه

 457، یذهن و ینیع یها مؤلفه

 442، یفرهنگ یها مولفه

 247، یمحل نیادیم

 425، دانیم

 444، یساز ممینیم

 444، 45، ییفضا ینابرابر

 447، انینایناب

 444، سبز هیناح

 474، یمحور هیناح

 444، نخاله

 474، شیسا نرخ
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 475، نظارت

 444، یهمگان نظارت

 444، یراهبرد یساختار یزیر برنامه نظام

 444، ییفضا یزیر برنامه نظام

 774، اتینظر

 444، ینینش هیحاش اتینظر

 454، نفت

 454، 775، یوارید ینقاش

 444، یشهردار یاقتصاد نقش

 474، یلیر هینقل

 454، یسنت نقوش

 447، نما

 744، ینمادساز

 754، ها نشانه و نمادها

 47، نماز

 424، فست نمودار

 247، یمدن ینهادها

 442، یشهر ینواح

 447، 444، ینوآور

 244، 445، ینورپرداز

 444، 445، ینوساز

 274، ینوشهرساز

 444، ییهرگرانوش

 744، یسنج ازین

 774، یازسنجین

 444، 474، هاضم

 444، سوم هزاره

 24، نهیهز

 444، شبکه نهیهز

 444، فرصت نهیهز

 444، ییافزا هم

 754، یهمبستگ

 444، همدان

 445، هندسه

 444، هنر

 445، یشهر هنر

 445، یطیمح هنر

 444، یگر نشیآفر و هنر

 454، یابانیخ یهنرها

 444، یشهر یهنرها

 444، یهنر

 445، یهوازدگ

 424، یفرهنگ هوش

 44، یمعنو هوش

 244، 444، 775، 754، تیهو

 447، یرانیا-یاسالم تیهو

 444، 242، یشهر تیهو

 444، یمکان تیهو

 244، یابی تیهو

 445، یوگرافیوار

 454، 744، 44، ورزش

 474، بانوان ورزش

 44، یمحل و یبوم یها ورزش

 474، 474، 474، 774، یهمگان ورزش

 457، یورود

 444، یجمع ارتباط لیوسا

 444، یپارک یبدنساز لیوسا

 444، سمیوندال



444  یشهر تیریمد یپژوهش و نوآور یها نیبرتر یالملل نیجشنواره ب نیآثار ششم دهیچک 

 474، آباد افتی

 247، یمدن ینهادها یافتگی

 444، ساز کپارچهی

 

 


