برگزیدگان بخش کنفرانس
نام صاحب اثر
کوروش رضاپور

عنوان اثر
ويژگيها ورويكردهاي شهرايراني-اسالمي درمواجهه
باچالش هاي فراروي شهري

کد اثر
59201

بررسي و تحليل تاريخي مفهوم محله در شهر ايراني-

محور اسالمی -ایرانی

مصطفی خزایی

(ارائه الگویی نوین متناسب با منشور نوشهرگرایی)
هاشم نوروزی فرد
دكتر زینب كركه
آبادي

محور جامعه ،فرهنگ و
ارتباطات شهری

محور دولت ،حاکمیت و
اقتصاد شهری

اسالمي و مقايسه آن با واحد همسايگي در غرب

59321

بررسي تطبيقي کاربري هاي شهري در شهرهاي ايراني –
اسالمي در گذر زمان

پریا سعادت جو

هويت گرايي در معماري معاصر کشورهاي اسالمي؛ نمونه

محمد جواد مهدوی نژاد

موردي :عربستان سعودي

بشیر خالقی پور
حسن بشیر

تحليل برنامهريزي فرهنگي شهرهاي جهان

محمد ساالری
محمدرضا درودی

در جهت تحقق توسعه اقتصادي شهر

سعید ابریشمی راد،

مروري بر فاکتورهاي موفقيت فرآيندي در استراتژيهاي

معصومه مالیی

توسعه شهري جهان

حمیدرضا اسد-

بررسي و تحليل عاملهاي تاثير گذار بر بهره وري نيروي
انساني بعنوان يكي از شاخص هاي مهم در اقتصاد حمل و

زهرا طاهری آرام

نقل ريلي

علیرضا مالک

بررسي عوامل مديريت منابع انساني مؤثر بر ارتقاي

سجاد زنگیشهئی
سید هادی حسینی

59261
59311

مطالعه :شهرهاي ونكوور و کينگستون
لزوم توجه به سرمايه گذاري بر روي صنايع کوچک

ابولفضل مشکینی .

59601

عملكردکارکنان
حكمروايي خوب در مديريت شهري (شهر کرمانشاه)
بررسي نقش پارکهاي بانوان بر حضور و رضايتمندي زنان
از فضاهاي عمومي شهرها (مطالعه شهر مشهد)

بهاره آروین ،1مسلم
قماشلویان2

راهبردهاي ارتقاء اخالق شهروندي در شهر تهران

ليال همايي -امير ملک

عوامل موثر بر سازگاري اجتماعي مهاجران

زاده

(مطالعه موردي  :شهر تهران )

55960

59102

59126

59653
59011

59200
59036
10562

حسین طاهری پور
دکتر محسن مرادی
محور شهر و سبک زندگی

حسين کرامتي نژاد

سبک زندگي اسالمي و جايگاه آن در مديريت شهري
نسبت سبک زندگي اسالمي با جهاني شدن در رابطه با
شهر زندگي

علیرضا تفضلی

59360

ارزيابي رضايت شهروندان از کيفيت خدمات مرکز خدمات
رفاهي بازنشستگان شهرداري تهران

10602

59096

برگزیدگان بخش کنفرانس
نام صاحب اثر

عنوان اثر

حمید رمضانی

امكانسنجي قابليت پيادهمداري شبكه معابر بر اساس

مجتبی رفیعیان

ساختار فضايي و با استفاده از تحليلهاي ساختاري و روش

کد اثر
59926

 TOPSIS؛ نمونه موردي ناحيه  3منطقه  6تهران
نگرش سيستمي به روش « انتقال حقوق توسعه» ()TDR

نجمه مظفّری پور ،

به عنوان روشي کارآمد در «مديريت زمين شهري» باتكيه

سمانه سلطانی

بر تجارب جهاني

محمد لطیفی،
محور شهرسازی و آمایش

ظرفيت شناسي الگوريتمهاي ژنتيک در معماري

محمد جواد مهدوی نژاد

فضای شهری

Ranking of development degree of cities of

فاطمه افصح حسینی

59212

59191
59113

Lorestan province by using numerical taxonomy

پیمان سجودی* حسن
لطفی طلب ،شبناز

راهبردهاي انتظام فضايي شهرها با تأکيد بر برنامه ريزي
رشد هوشمند

خمجانی سجاد حسن

با رويكرد رسيدن به توسعه پايدار شهري

شیخی سرپیری

تبيين امنيت در محيط شهري بر مبناي مشارکت

مریم اکرمی

شهروندان (نمونه موردي:بوستان بوستان غدير)

59010

59699

هادی فقیه زاده  ،محمد
اتوکش ،داریوش
سرداری ،نرگس

تصفیه شیرابه زباله های شهر تهران با استفاده از
اشعه گاما

59630

اعتمادی* ،
خانم دکتر آباد

بررسی میزان تشعشع امواج مغناطیس شهر تهران

پیمان قربانی ،*1اصغر

بررسی روند توسعه فیزیکی شهر کرمانشاه و مکان
یابی جهت توسعه آتی با توجه به عوامل محیطی

ضرابی2

محیط زیست و زیرساخت

جواد حسنی درآبادی

«

زیست شهری پایدار با تاکید بر مدیریت انرژی

فاطمه ایمانی

ساختمان مركزي شهرداری منطقه »29

مهدی اشلقی

ارزیابي و تحلیل تأثیرات برنامه ریزي و مدیریت پایدار
در توسعه شهري

صدیف اسالمی پریخانی
داودشریعتمداری
،حسین تدینی نژاد،

نقش زیر ساخت های شهری در محیط زیست و توسعه
پایدار

امیر ارغوانی

ترافیك ،آموزش و محیط زیست

مهدی حسینی خواه

مدیریت پسماندهای ساختمانی و تاثیر آن بر شهرها

مسعود بنیانی

09113
59165
59612

59192
59111
59123
59100

دکتر محمدرضا زند مقدم،

بررسی نقش مکان گزینی بهینه ایستگاههای آتشنشانی
در کاهش آسیبها و مخاطرات محیطی
(مطالعه موردی :منطقه  51تهران)

59906

مهدیار کامرانی

ایمنسازی اماکن عمومی شهری

59232

علیرضا سانیانی
مانا شاکرین

نقش فناوریهای نوین در ارائه خدمات شهرداری مبتنی
بر تلفن همراه
(مطالعه موردی  USSDشهرداری تهران)

59122

محمد چشمی

محیط زیست و زیرساخت

رضا فیروزکوهی،
پوریا محمدیان یزدی،

داليل عدم استفاده از دوچرخه و سهم پايين آن در حمل و
نقل شهري در منطقه  1تهران با انجام مطالعه تطبيقي با

مریم نخعی پور

ساير کشورها

پوریا محمدیان یزدی،

استفاده از حوزه هاي خطر در شناسايي نقاط حادثه ساز و

عبدالمطلب توجهی ،

ارائه راهكارهاي مناسب جهت ارتقاء سطح ايمني

مریم نخعی پور

بزرگراههاي شهري (مطالعه موردي بزرگراه آزادگان)

رضا و ثوقی اصل

بكارگيري روشهاي نوين مبتني بر فنآوري اطالعات جهت

59300

59306
59113

اطالعرساني به مسافران

مجید طارمی  ،مازیار

کاربست مهندسي ارزش در مرحله حفاري تونل حكيم بر

حسینی ،سید مهدی

اساس داده هاي رفتارنگاري

59200

پورهاشمی ،مجید صادقی
فائز بشیری راد ،آرش فرج
زاده،
پگاه اسماعیلی
مازیار حسینی ،
محمد صادق روحانیمنش ،
مجید طارمی

برنامهريزي پايش جامع پلهاي شهري
در راستاي مديريت نگهداري زيرساختهاي عمراني

59196

توسعه و کاربرد ايده فيوز سازهاي در طراحي لرزهاي

59395

سازهها
بررسي بهينه سازي داده هاي هيدروليكي جريان با استنباط

محور فنی عمرانی
و حمل و نقل و ترافیک

کورش خرد

از الگوريتم ژنتيک

59125

(مطالعه موردي  :ناحيه  3منطقه  11تهران)
حمیدرضا ابریشمی
کیسمی،1یحیی
رضایت ،2رضا هژبری3
بهرام یوسفی ،1یوسف
عالدین ، 2حمیدرضا
قرهی،3
ندا صفری

انواع مصالح سنگي و واکنش آنها با سيمان جهت دستيابي
به بتن هاي با مقاومت فشاري و کارايي زياد
بكارگیری روش رادار نفوذی زمین جهت شناسایی نواحی
آبشستگی در محدوده خیابان شهید سباری
اثرات جابه جایی ماندگار گسلهای شیب لغز بر سازه های

59530

11101

11333

بتنی

کاوه امین نژاد

زیرساخت ها وخدمات شهری درشهرهوشمند

فائز بشیری راد ،بابک

بررسی چرخه مدیریت زیرساختهای شهری

همتی پگاه اسماعیلی

با ارزیابی وضعیت شبكه پلهای سواره رو شهر شیراز

11701

11117

