اطالعات شخصي
نام :زهره
نام خانوادگي :فني
آدرس محل كار  :تهران -اوین-دانشگاه شهید بهشتي-دانشکده علوم زمین -گروه جغرافیای شهری
شماره دفتر كار06620992 :
آدرس پست الکترونیکيz-fanni@sbu.ac.ir :

http://facultymembers.sbu.ac.ir/fanni

تحصیالت دانشگاهي
رشته تحصیلي
اصلي

رشته تحصیلي
فرعي

درجه علمي

دانشگاه

تاریخ آغاز

تاریخ
فراغت

معدل

جغرافيای انسانی

جغرافيای انسانی

کارشناسی

دانشگاه تهران

3126

3122

31/2

جغرافيای انسانی

جمعيت

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربيت مدرس

3126

3167

36/4

جغرافيای شهری

برنامه ريزی شهری

دکترا

دانشگاه تربيت مدرس

3163

3161

31/74

سوابق همکاری های علمي-پژوهشي

مکان

نوع همکاری

از تاریخ

تا تاریخ

دانشگاه تهران (گروه جغرافيا)

تدريس

3164

3161

دانشگاه تهران گروه مطالعات زنان

پژوهش

3111

3111

دانشگاه الزهرا (پژوهشکده زنان )

پژوهش

3166

3161

دانشگاه شهيد بهشتی-گروه جغرافيای شهری

دانشيار پايه  66و هيئت علمی رسمی

3161

ادامه دارد

موسسه مطالعات و تحقيقات بازرگانی (وزارت بازرگانی)

مشاور علمی-پژوهشی

3164

3117

کتابخانه دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی

مدير کتابخانه دانشکده

3114

3112

سازمان شهرداريها و دهياری های کشور

پژوهش و تاليف کتاب

3116

3131

بنياد مسکن انقالب اسالمی

تهيه طرح های هادی

قطب علمی توسعه پايدارمحيط جغرافيايی

عضويت رسمی

دانشگاه مونترال کانادا

فرصت مطالعاتی و همکاری پژوهشی

6733- 6737

 .Member of CASID,عضويت در انجمن علمی توسعه

عضويت

6733-6737

سازمان زيباسازی شهرداری تهران

مشاور و ناظر طرح ها

بين المللی ,دانشگاه مک گيل کانادا

3161
3137

3111
ادامه دارد

3136

پروژههای تحقیقاتي
عنوان طرح

نوع مسئولیت

كارفرما  /زمان/

1

ارزيابی کارکرد اقتصادی شهرهای کوچک در استان تهران

مجری

دانشگاه شهيد بهشتی63-3161 -

نگرشی بر تحوالت جغرافيای فرهنگی شهری_نمونه موردی:
مناطق  3و  36شهر تهران

مجری

دانشگاه شهيد بهشتی16-3113 -

آزمون شاخص های برابری جنسيتی در جامعه شهری
ايران(مطالعه موردی :شهر تهران)،

مجری

مرکز امور زنان نهاد رياست
جمهوری3111-14 ،

طرح توسعه يکپارچه روستايی

همکار

بنياد مسکن انقالب اسالمی3161 -

تهيه طرح های هادی روستايی ،بنياد مسکن استان
سيستان و بلوچستان3111 ،

مجری

بنياد مسکن انقالب اسالمی استان
سيستان و بلوچستان3111 -

مطالعه تطبيقی عناصر ساختاری اشتغال و فرهنگ کار
(مورد :کالنشهرهای تهران و مونترال ،کانادا)

مجری

دانشگاه شهيد بهشتی3133 -

طرح بررسی نحوه جذب مشارکت مردم در محله های
شهری مشهد

مجری

شورای اسالمی شهر مشهد و دانشگاه
شهيد بهشتی بطور مشترک3131 ،

طرح تعيين فرصت های درآمدزايی پايدار برای سازمان
زيباسازی شهرداری تهران

ناظر

مهندسين مشاور تحليل و توسعه بازار
سام با درخواست سازمان زيباسازی
شهرداری تهران3131 ،

كتابها:
عنوان كتاب

نوع

انتشارات و سال انتشار

شهرهای کوچک و ميانی(توسعه و برنامه
ريزی)

تاليف (درسی)

انتشارات سازمان شهرداری ها و دهياری های
کشور؛ 3134

مطالعات و جغرافيای شهری معاصر(مفاهيم و
ديدگاههای بنيادی )

تاليف(درسی)

انتشارات سمت3131 ،

تاليف (درسی)

انتشارات سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح(چاپ
اول) 3111و مرکز ملی جهانی شدن ( 3131چاپ
دوم)

توسعه ،جهانی شدن و پايداری

جنسيت و توسعه ،ترجمه کتاب ژانت
مامسن به نام " & Gender
Development

سيری اجمالی بر کشورهلند ،تهران
شهرهای کوچک  ،راهبردی ديگر در
توسعه منطقه ای.
مقدمه ای بر تاريخ علم جغرافيا
تحليل اقتصادی فقر
سيستم های شهری
جغرافيای شهری پيشرفته

ترجمه (درسی)
انتشارات دانشگاه تهران3111 .
تاليف
تاليف (درسی)

موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی 3161
سازمان شهرداريهای کشور(چاپ های اول و دوم)
(چاپ سوم و چهارم  3111و  3136انتشارات
آذرخش)

تاليف(درسی)

اميرکبير (چاپ اول -)3113چاپ سوم()3111

تاليف

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی3161 ،

تاليف (درسی)
تاليف(درسی)

جزوه و اساليد الکترونيک 3137
جزوه و اساليد الکترونيک 3113

2

مقاالت علمي-پژوهشي
عنوان مقاله

نام و شماره مجله

محل و سال انتشار

برنامه ريزی برای درونزاکردن توسعه در فضاهای جغرافيا و توسعه ناحيه ای(دانشگاه مشهد3134 ،
فردوسی مشهد) 64( 3 ،پياپی)
شهری
زاهدان3134 ،

نقش سازمانهای ايمان محور در مديريت و توسعه جغرافيا و آمايش شهری-منطقه ای
ش)ISC( 36 .
پايدار محله ای(منطقه يک تهران)
 Urban Management; (ISC) Strategy Planning For Sustainableسازمان شهرداريها و
(41) 219-234 Urban Tourism;Case Study: Baneh city
دهياريهای کشور ،تهران،
3134
نقش سرمايه های اجتماعی در مديريت و مشارکت آمايش جغرافيايی فضا؛ دوره  ،2ش 32؛ دانشگاه گلستان؛ 3134
محله ای(مورد مطالعه :محله های تيموری و هاشمی 26-44
منطقه  37تهران)
Urban Management; (ISC) Assessing the sustainability of urban؛ سازمان شهرداريها و
دهياريهای کشور؛ 3134
 neighborhoods in 17 District of Tehranشماره 13؛ 311-346
city using ANP Model
گسترش بی رويه شهری و تأثير آن در فرسودگی فضای جغرافيايی اهر) (ISCدوره 31؛ دانشگاه اهر3134 ،
ش 13
محالت مرکزی (مطالعه موردی :محله  6-3مراغه)
26-41
ارزيابی شاخص های مختلف پايداری در فضاهای سبز پژوهشهای علوم زمين؛ سال 4؛ شماره تهران3131 :
13-66 :32
عمومی(پارکها) مطالعه موردی :منطقه  2شهر تهران
تعادل بخشی در نظام شهری استان لرستان با رويکرد مطالعات برنامه ريزی شهری؛ دوره 6؛ دانشگاه مازندران3131 ،
ش1 .؛ 313-333
آمايش سرزمين
روش شناسی انتخاب شاخص های سنجش پايداری در برنامه ريزی منطقه ای؛ سال  ،4شماره مرودشت3131 ،
32؛ 16-36
شهرهای کوچک با تاکيد بر شهرهای مازندران
سنجش و تحليل ميزان ادغام کالنشهرهای تهران و مطالعات راهبردی جهانی شدن ،سال تهران3131 :
 ،1شماره 31؛ 323-311
استانبول در فرايند جهانی شدن
ارزيابی عملکرد سرای محالت در راستای توسعه مديريت شهری؛ ( )ISCسری  ،31تهران3131 :
مديريت محله ای؛ مطالعه موردی :سرای محالت اوين ،شماره 12؛ 42-11
تجريش و نياوران
توانمندسازی شغلی زنان و توسعه پايدار شهری؛ جغرافيا و توسعه فضای شهری ،سری ،3مشهد3131 :
شماره 376-33 ،3
مطالعه موردی :زنان منطقه  31تهران
ارزيابی سنجه های پايداری در شهرهای کوچک؛ آمايش جغرافيايی فضا؛ سری 4؛ شماره گلستان3131 ،
36؛ 31-63
مطالعه موردی :شهرهای کوچک استان مازندران
سطح بندی شهرستانهای استان خراسان رضوی فصلنامه جغرافيا و آمايش فضا ،دانشگاه
براساس شاخص های جامعه اطالعاتی با استفاده از تربيت مدرس علمی=پژوهشی ISC
ش  ،3بهار)61-11( ،
تحليل خوشه ای

تربيت مدرس3131 ،

ارزيابی و مکانيابی فضای سبز شهری با استفاده از جی مطالعات برنامه ريزی شهری؛ سال دوم،
شماره 1؛ 346-336
آی اس (مطالعه موردی :منطقه  6شهرداری تهران)

مازندران؛ 3131

3

تحليل کاربری اراضی بافت فرسوده(مطالعه موردی :فصلنامه پژوهش های دانش زمين،
علمی-پژوهشی ،ش  ،33سال سوم،
شهر مراغه
پاييز()13-41

3131دانشگاه شهيد
بهشتی

تحليل تطبيقی ساختار اشتغال شهری با تاکيد بر فصلنامه مطالعات شهری ،علمی-
پژوهشی ،ش 2بهار ()63-36
متغيرهای احتماعی و نظام برنامه ريزی شهری

3136دانشگاه کردستان

فضا ،مقياس و جهانی شدن با تحليل تئوری شبکه

 ،3136تهران :مرکز ملی
جهانی شدن

کنشگران يا ANT
Evaluating the regional development of
border cities by TOPSIS model: Case
study: Sistan and Baluchistan province
The effects of urban environment on
climate changes case study Tehran Iran
Extra legal/informal settlements: Does
?gender matter
رويکرد توسعه پايدار محله ای در کالنشهر تهران :مطالعه
موردی :محله بهار منطقه  6تهران

فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی
شدن ،علمی-پژوهشی ،ش ،4پاييز
(ISC )16-23
2014
sustainable cities and society
)(ISI
)No.10, August. (80-86
2013
Journal of Tethys No.2,
)Summer. (138-147
2011
In book: Gender in
Contemporary Iran.
Routledge
فصلنامه جغرافيا و توسعه(  ،) ISCش ، 3136دانشگاه سيستان و
بلوچستان
 ،17بهار)13-11( ،

تحليل و سنجش سرمايه اجتماعی (مطالعه موردی منطقه فصلنامه جغرافيا( برنامه ريزی منطقه
ای)علمی-پژوهشی ،ش ،33سال سوم،
يک شهرداری اسالمشهر
تابستان ()11-61

3136دانشگاه قشم

جهانی شدن و سازمانهای مذهبی-فرهنگی سال سوم ،ش  1فصلنامه علمی -مرکز ملی مطالعات جهانی
پژوهشی مطالعات راهبردی جهانی شدن ،پاييز 3133
شهر(مطالعه ای در جامعه اسالمی کالنشهر مونترال)
شدن
سنجش ميزان رضايت مندی گردشگران شهر گرگان

فصلنامه مطالعات مديريت گردشگری 3133 ،دانشگاه
علمی-پژوهشی ،ش ،67زمستان ( )41-13طباطبايی

عالمه

زنان و بازار کار شهری(مطالعه تطبيقی کالنشهرهای فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای دانشگاه اصفهان3137 ،
شهری-منطقه ای ) ،(ISCش ،33
تهران و مونترال)
زمستان.
شهيد

ارزيابی نقش شورای شهر سلطانيه در مديريت شهری

 ،16علمی-پژوهشی صفه

دانشگاه
بهشتی3137

نقش آفرينی شورای شهر در مديريت شهری(مطالعه
موردی :شهر سلطانيه)

نشريه صفه )314-323( ،)16( 63

دانشگاه شهيد بهشتی
3137

برنامه ريزی مردم محور (مشارکتی) در مقياس خرد علمی-پژوهشی تحقيقات جغرافيايی ،دانشگاه اصفهان 3113
شهری (محله) نمونه موردی:محله اسالم آباد زنجان
پاييز ( 1(61 ;3113پياپی -63:))31
.376
اقتصاد غيررسمی زمين و اسکان غيررسمی مطالعه پژوهش های دانش زمين ،سال اول ،تهران ،دانشگاه شهيد
بهشتی3113 ،
شماره .)43-13( ،1
موردی نسيم شهر شهرستان رباط کريم
بررسی ابعادی از تحوالت جغرافيای فرهنگی علمی-پژوهشی پژوهش های جغرافيای دانشگاه تهران ،دانشکده
جغرافيا3111
انسانی  ،ISCش ،21
شهر(مناطق  3و  36شهر تهران)

4

ارزيابی محيط زيست شهری در قالب قوانين و ضوابط
با تاکيد بر آلودگی هوا

مديريت شهری()61(6 ،)ISC

تهران3111 ،

توانمندسازی حاشيه نشينان در فرايند بهسازی و فصلنامه علمی-پژوهشی آمايش محيط ،مالير3111 ،
 ،6ش 1
نوسازی بافت فرسوده شهری
دانشگاه شهيد بهشتی-
3116

شهرنشينی ،توسعه شهری و شيوه های همزيستی با  ،11علمی-پژوهشی صفه
بيابان در ايران

بررسی موقعيت و مزيتهای استان خوزستان در بخش  ،)43(323علمی –پژوهشی علوم دانشگاه تهران3116-
انسانی
گردشگری با تاکيد بر خالص گردشگر خارجی
 ،)13(،313علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه تهران3161-

شهر و ارزش های انسانی

بررسی کارکردهای شهرهای کوچک در توسعه منطقه ش  ،16علمی-پژوهشی پژوهشهای دانشگاه تهران3161-
جغرافيای انسانی-دانشگاه تهران
ای(مورد استان خوزستان)
دانشگاه شهيد بهشتی،
3111

چالش های نظام مديريت شهری در ايران(کالنشهر  ،46علمی-پژوهشی صفه
تهران)

نقش مديريت شهری در توسعه گردشگری مطالعه موردی فصلنامه مطالعات مديريت گردشگری3113 ،
طباطبايی
علمی-پژوهشی ،ش ،36/33
شهر رامسر

Urban Changes after Islamic Revolution
in Iran.
How can Traditional Small Cities
?contribute to Sustainable Development

دانشگاه

Cities (ISI) Volume 23, Issue
6 December 2006, Pages
407-411
Journal of Geography and
Regional Planning: Vol.1
(6), pp. 116-121.

عالمه

2006

2008

مقاالت علمي-ترویجي و مروری
1

شهر و گفتمان فرهنگی

(،4اول) ،سرزمين(-61
)17

3111

علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد

2

شهرها ،گلخانه های جهانی

(4دوم)
سرزمين()333-371

3114

علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد

3

سيالب و پيامدهای اقتصادی-اجتماعی و
محيطی آن(مطالعه موردی :پسيخانرود
گيالن)

فضای جغرافيايی31
(سال ششم)،

3111

هم اکنون نشريه علمی-
پژوهشی
مصوب وزارت علوم

4

جنسيت و شهرنشينی

اطالعات سياسی-
اقتصادی

3116

علمی-ترويجی

6

تامالتی در مسائل زمين و مسکن

مسکن و محيط روستا
صص  ،61-36جلد
 ،66شماره 364

3116

دولت شهر پايدار در گرو مديريت پايدار
محله

شهرداری ها

3133

نشريه علمی-ترويجی

شهر و سرمايه گذاری فرهنگی

اقتصاد شهر

3133

نشريه علمی-تخصصی-کاربردی

7

هم اکنون نشريه علمی-
پژوهشی مصوب وزارت علوم

5

 8سرمايه های مکانی و برنامه های زيست
محيطی در سطح محله

جستارهای شهرسازی

3133

نشريه آموزشی-تخصصی

جنسيت و مديريت محله ای(راهبردی در
 9برنامه های توانمندسازی سکونتگاههای
غيررسمی)

شهرنگار(ويژه نامه
زنان و مديريت
شهری)

36-3133
ش-26 :
21

نشريه پژوهشی-آموزشی

د) سمینار ها و كنفرانس ها:
عنوان مقاله ،عنوان كنفرانس
Poor urban settlements and female financial self-helping clubs
)(Tehran, Iran
همايش بين المللی سکونتگاههای فقيرنشين به سوی بهسازی و بازآفرينی پايدار

تاریخ و محل
سنندج-دانشگاه کردستان-
3131

همايش ملی ارتقای اجتماعی امنيت فضاهای عمومی شهری براساس نظريه CPTED

تهران -اداره کل مطالعات و
تحقيقات اجتماعی نيروی
انتظامی3131 ،

نقش توانمندسازی شغلی زنان در کارآفرينی و توليد ملی ،اولين کنفرانس بين المللی
مديريت ،نوآوری و توليد ملی

قم3133 -

استراتژی توسعه شهری در قالب برنامه ريزی خرد محلی

تهران3133 :

نقش سرمايه های اجتماعی در مديريت نوين محله ای

تبريز3133 :

بررسی علل خشونت نسبت به زنان :ديدگاهها وتئوريها ،همايش زن دريافته های نوين
پژوهشی ،پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س).

تهران3161 ،

عوامل موثر درآرمانشهر از ديدگاه فالسفه ،سمينارجغرافيايی جهانبينی،سياست
ومحيط،دانشگاه تربيت مدرس.

دانشگاه تربيت مدرس3163 ،

سيمای توزيع و روند باروری در ايران ،هشتمين کنگره جغرافی دانان ايران.

دانشگاه اصفهان3166 ،

ترکيب جوان جمعيت وتوسعه ،کنفرانس منطقه ای رشد وتوسعه استان کهگليويه
وبويراحمد.

دانشگاه ياسوج3161 ،

امکان سنجی صنعت توريسم دراستان مازندران ،همايش منطقه ای شناخت استعدادهای
بازرگانی واقتصادی استان مازندران.

بابلسر3161،

تئوريهای مکانی ومکان يابی بهينه مراکز عرضه ،سمينارفروشگاههای زنجيره أی وزارت
بازرگانی.

تهران3161 ،

ساختار وتنگناههای بازار مبادله عشايری استان ،همايش منطقه أی شناخت استعدادهای
بازرگانی واقتصادی استان چهارمحال وبختياری ،شهرکرد.
ارزيابی ساختار جمعيتی ،اقتصادی وجغرافيايی شهرشوش درتوسعه ناحيه ای ،همايش رشد
وتوسعه شوش درقرن ،63
تکنولوژی مناسب کشورهای درحال توسعه ،کنگره بين المللی پيشبرد علم وتکنولوژی
درجهان اسالم.
Urban Changes after Islamic Revolution in Iran, Fifth Iranian
Studies Conference, Ravenna, Italy.
Cultural Transformation & Human Rights in Urban Society of
& Iran, International Conference of Cultures & Religions in South
Southeast Asia, New Delhi, India.
Small Cities & Sustainable Development, SEGA Conference,
Singapore
The Recent Urbanization’s Transformations and Women’s

شهرکرد3162 ،
شوش3166 ،
دانشگاه تهران3167 ،

Italy, 2003
New Delhi, India,
2005
Singapore, 2006
Bali, Indonesia, 2009

6

Employment in Iran, Bali, Indonesia
Self-employment and Women in Low Income Neighborhoods,
CASID, Montreal, Canada.
Assessment Urban Construction Effects on the Atmospheric
Threshold and Climate Changes in Tehran, 2nd International
Conference on Environmental Pollution & Remediation

Canada, Montreal
2010
Canada, Montreal,
2012

مجری كارگاههای علمي-پژوهشي
ردیف

نام همایش یا کارگاه

تاریخ برگزاری

1

کارگاه شهر و تغییرات اقلیم :امنیت غذایی
کارگاه شهر و تغییرات آب و هوایی با تاکید بر مصرف انرژی
کارگاه شهر و تغییرات آب و هوایی با تاکید بر شهرهای ساحلی
کارگاه بین المللی برنامه تعاون فردی برند کارفرما و مدیریت زمان
کارگاه تحوالت شهری و تغییرات آب و هوایی

1931/11/11
1931/2/22
1932/2/29
1931
1931/11/29

2
9
1

عضویت علمي نشریات و همایشها
3

عضو هيات تحريريه مجله علمی-پژوهشی علمی-پژوهشی؛ دانشگاه فردوسی 3131
مشهد :ايران
جغرافيا و توسعه فضای شهری

2

عضو هيات علمی و مدير داخلی فصلنامه علمی-پژوهشی :دانشگاه شهيد 3131
توسعه پايدار محيط جغرافيايی(قطب علمی بهشتی تهران ،ايران
دانشگاه شهيد بهشتی)
2014
ISI, London, UK
عضو هيات تحريريه مجله آی اس آی
Gender, Place and Culture
3134
عضو کميته علمی و داوری مقاالت اولين همدان :دانشگاه بوعلی سينا
همايش ملی گردشگری ،جغرافيا و محيط
زيست پاک

4

داوری مقاالت
ساماندهی پايتخت

3131

1

عضو کميته علمی داوران جشنواره جهانی تهران :شهرداری تهران ،برج ميالد
تهران

6
1

همايش

تمرکززدايی

و تهران :دانشگاه تربيت مدرس

3131

جوایز علمي
دانشگاه شهيد بهشتی

9

پژوهشگر برتر ()1176

0

مقاله برگزيده «نقش توانمندسازی شغلی زنان دانشگاه مفيد و پيام نور قم
در کارآفرينی و توليد ملی(با تاکيد بر عملکرد
سازمانی-اداری)» ()161

3131
3133

3

7

برخي از عناوین پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده
3

عوامل موثر بر رشد کالبدی شهر سقز

11/1/6

بختيار خسروی

6

تحليل کاربری فضای شهر بناب

14/3/36

عليرضا غالم زاده

1

ساماندهی فضای سبز شهر مهاباد

14/6/66

احمد کريمی

4

نظام سلسله مراتب شهری و نقش آن در تعادل
منطقه ای استان بوشهر

11/2/67

صدراهلل گودرزی

1

فرايند شکل گيری و آينده نگری اسکان
فيررسمی شهر اسدآباد

11/33/33

کورش عبادی

2

عملکرد مديريت شهری در گسترش فيزيکی شهر
بوکان

3111/36

کاوه ضيافتی

6

تحليلی بر مکانيابی کاربری های آموزشی در
شهر تبريز با استفاده از GIS

3111/36

محمدتقی معبودی

1

ساماندهی صنايع مزاحم در شهر قره ضيا ال

12/36

روح اهلل ميرزازاده

3

تحليل پراکنش مراکز آموزشی شهر سقز با
استفاده از GIS

12/2/36

هوشيار کاظمی

37

تحليل کاربری فضای سبز شهر سمنان

3112/36

مهدی جان زاده چناری

33

توسعه محله ای در شهر زنجان

12/2/32

اسماعيل دويران

36

توسعه محله ای در کالنشهر تهران

3112/33

فريد صارمی

31

اثرات بازار غيررسمی زمين و مسکن در اسکان
غيررسمی

12/33/17

جواد بشيری

34

ارزيابی نقش آفرينی شورای شهر سلطانيه در
مديريت شهری

3116/36

مهدی نور محمدی

31

نقش اشتغال زنان در توسعه پايدار شهری(مطالعه
موردی :منطقه  31تهران)

3113/2

مژگان فرج زاده

32

نقش مديريت شهری در توسعه
گردشگری(رامسر)

11/2/6

علی محمد نژاد

عوامل موثر بر مسائل مسکن در شهرکرد

3116/36

محمد کهرانی

36

پيامدهای کالبدی-فضايی ناحيه صنعتی
دانسفهان بر شهر

3137

حسين درزی اسماعيل پور

31

چشم اندازهای شهر دوستدار کودک مطالعه تطبيقی
مناطق تطبيقی مناطق  1و  31شهرداری تهران

3136

محمدامين محالی

33

تحليل نتايج خصوصی سازی خدمات پسماند و
بازيافت شهرداری و ارائه راهکارهای ارتقاء کارايی آن
مطالعه موردی منطقه  2شهرداری تهران

3136

67

ارزيابی اثربخشی عملکردسرای محله به منظور ارائه
الگوی متناسی باويژگی های مناطق و محالت مطالعه
موردی :سرای محله های اوين تجريش و نياوران
منطقه يک شهرداری تهران

3136

اکبر سلطان زاده

63

نقش توريسم مذهبی بر توسعه پايدار شهر ری

3113/4/34

وحيد بابايی

مهرداد شجاعی

8

نقش سازمان های ايمان محور در مديريت و توسعه
پايدار محله های شهری (مورد مطالعه:محله های
منطقه  3شهر تهران)

3131

سيدمحمد رضازاده

61

ساماندهی بافتهای فرسوده باتأکيد بر توسعه پايدار
شهری

3136/37/61

ابراهيم سامی (دکترا)

64

عملکرد مديريت شهری و مشارکت اجتماعی در احياء
بافت فرسوده کالنشهرشيراز

3131/74/76

سليمان محمدی دوست(دکترا)

61

بازساخت فضايی مناطق کالنشهری(موردی:
تهران)

3131/74/33

مهرناز بيگدلی(دکترا)

62

چالشها و الزامات تحقق مديريت محله در کالن
شهر تهران  ،مورد :منطقه  37شهر تهران

3134/72/37

منصور سليمانی(دکترا)

66

ظرفيت سنجی فضايی در برنامه ريزی توسعه
درونزای شهر ( مطالعه موردی :شهر بجنورد)

3134/72/33

حسن پارسی پور (دکترا)

66

زهره فني
9361/90/29

9

