
  ردیف
  

نام ونام خانوادگی 
  اقدام انجام شده  دانشگاه مربوطه  موضوع پایان نامه  مقطع تحصیلی  دانشجو

  دکتري  محمدرضا رادفر  1

چهارچوب نظري براي ساخت مکان 
مطالعه -درفضاهاي عمومی شهري

 مقایسه اي بین شهرهاي سنتی ایران و
  سانگلی

Nord unvria ستاد -تایید  

گونه شناسی بافت هاي شهري وارائه   کتريد  کیانوش ذاکر حقیقی  2
  راهکارهاي پایه براي ارتقاء کیفی آنها

علوم  آزاددانشگاه 
  ستاد -تایید  وتحقیقات

 مطالعه وبررسی فرآیند بازآفرینی  دکتري  ادسمیه فدایی نژ  3
  فرهنگ محوردرمراکز شهري

  دانشگاه تهران
  ستاد -تایید  دانشکده معماري

  شناسی ارشدکار  سعید عبدالهی پور  4
کاهش ریسک سرمایه گذاري دولتی با 

مشارکت بخش خصوصی درنوسازي 
  مراکز مسکونی شهري

دانشگاه صنعتی 
مدیریت  رشته -امیرکبیر

  ساخت
  ستاد -تایید

بافت  مرمت و بهسازي طرح ساماندهی  کارشناسی ارشد  رضا طاهري دهلر  5
  اسماعیل تهرانمحله سید

 - دانشگاه علم و صنعت
ابنیه و احیاء  مرمت رشته

  بافتهاي تاریخی

مسکن سازان  -تایید
-3تایید فرم - ایران

  دریافت مقاله

  کارشناسی ارشد  سجاد موذن  6
فکرمرمت  لزوم تحولی در مبانی

، احیاي مرمت اسالمی تمرین( درایران
  )آب انبارهاي یزد

 - دانشگاه علم و صنعت
مرمت ابنیه و احیاء  رشته

  بافتهاي تاریخی

و  عمران -تایید
  مسکن سازان یزد

سوده بهسازي و نوسازي بافت هاي فر  کارشناسی ارشد  حسین زمانی  7
  )محله امامزاده قائم تهران(

 - دانشگاه علم و صنعت
  شهرسازي رشته

 معرفی -ستاد -تایید
عمران و مسکن  به

قرارداد (ایران سازان
  )منعقد شد

  کارشناسی ارشد  حسن بان  8

یه تطبیقی صندوق هاي سرمامطالعه 
در سایر ) سام( گذاري امالك و مستقالت

وبررسی امکان راه اندازي  کشورها
  کردن در ایران

 
  دانشگاه عالمه طباطبایی

 مدیریت مالیرشته 
 
 
  

  ستاد -تایید

مجتبی قاضی  سید  9
  کارشناسی ارشد  سعیدمیر

ارتقاء کیفیت  برنامه ریزي راهبردي
ي غیررسمی اه گاهمحیط شهري درسکونت

  )یه اصفهانمحله قائم(

 -دانشگاه شهید بهشتی
رشته برنامه ریزي شهري 

  و منطقه اي

معرفی به  -تایید
 مسکن سازان عمران و

 -منطقه مرکزي
  نامه تحویل پایان

زکیه السادات   10
  کارشناسی ارشد  طباطبایی

رانی اسالمی در مسکن احیا و ابقاء ای
مطالعه و طراحی در (معاصر شهري 

  )بافت فرسوده شهري
  گاه هنراسالمی تبریزدانش

  ستاد -تایید
قرارداد منعقد (

تحویل -)نشده
  نامه پایان

رمدل خکتایون ظریف   11
  کارشناسی ارشد  آزاد

هاي  بازآفرینی شهري  حفظ ارزش
دیروز و توجه به نیازهاي امروز 

  )سنگلج(

  دانشگاه تهران
  ستاد -تایید  شهرسازيرشته 



  دانشگاه تهران  هی محله سنگلج تهرانطرح ساماند  کارشناسی ارشد  سپیده رضوي  12
  ستاد -تایید  مرمترشته 

  کارشناسی ارشد  محمود پور سراجیان  13
احیاء بافت تاریخی یزد با رویکرد 

محله دارالشفاء درچهار (کتی مشار
  )سوق

رشته  دانشگاه تهران
مرمت ابنیه و احیاء 

  بافتهاي تاریخی

 بهمعرفی  -تایید
 عمران ومسکن سازان

  )شد تمام(یزد 

در بافت  طراحی الگوي معماري مناسب  کارشناسی ارشد  فاطمه رجبی  14
  )محله سیروس(هاي فرسوده 

رشته  دانشگاه تهران
مرمت ابنیه و احیاء 

  بافتهاي تاریخی
  ستاد -تایید

بافت هاي  بررسی عوامل موثربرتحوالت  کارشناسی ارشد  افروز طهماسبی  15
  )میانی الجانعود محله(تاریخی 

رشته  اه تهراندانشگ
مرمت ابنیه و احیاء 

  بافتهاي تاریخی
  ستاد -تایید

محمد سیدامیر  16
  طرح ساماندهی محله مسجدجامع قم  کارشناسی ارشد  بندان هقعال

رشته  دانشگاه تهران
مرمت ابنیه و احیاء 

  هاي تاریخی بافت
  ستاد -تایید

  کارشناسی ارشد  نسیم عسگري  17
اي هها و قواعد طراحی دربافت  روش

محله (ا ارزش تاریخی فرسوده شهري ب
  )سیروس تهران

رشته   دانشگاه تهران
مرمت ابنیه و احیاء 

  هاي تاریخی بافت
  ستاد -تایید

ه کریمی سبیک  18
ارزیابی و طراحی شهري مجدد میدان   کارشناسی ارشد  ازندریانی

  امام خمینی ارومیه
علوم  دانشگاه آزاد

  تهران وتحقیقات

معرفی به  -تایید
  مسکن سازانمران و ع

  غ -آ

  کارشناسی ارشد  سیده فاطمه شجاعی  19
 و مشارکتیتدوین الگوي راهبردي 

آب انبار نو ( بافت کهن  تتجربه حیا
  )ساري 

 -نر اصفهانهدانشگاه 
  شهرسازي رشته 

 عمران و -تایید
مسکن سازان 

تحویل -مازندران
  نامه پایان

محور فرهنگی تاریخی در توسعه  تاثیر  کارشناسی ارشد  سمیرا سادات حیدري  20
  بافت هاي تاریخی

 -دانشگاه منر اصفهان
مرمت ابنیه و احیاء  رشته 

  بافتهاي تاریخی

 معرفی به -تایید
مسکن سازان عمران و 

 -منطقه مرکزي
  نامه تحویل پایان

  کارشناسی ارشد  منیژه رستم نژاد  21
جرت هاي روستایی در بررسی نقش مها
ر درسمی غیرگاههاي  پیدایش سکونت

  شهر بوشهر

علوم  دانشگاه آزاد
رشته  تهران وتحقیقات

  جغرافیا

معرفی به  -تایید
مسکن سازان  عمران و

  استان بوشهر

طرح احیا و باز زنده سازي محله   کارشناسی ارشد  سحر مخلصیان  22
  شنبندي بوشهر

 - دانشگاه علم و صنعت
مرمت ابنیه و احیاء  رشته

  بافتهاي تاریخی

فی به معر -تایید
عمران و مسکن سازان 

  استان بوشهر

  کارشناسی ارشد  حسام یزدان پناه  23
نقش گسلهاي شمال درتحلیل لرزه زمین 

ساختی منطقه آرین شهر بیرجند با 
  GISاستفاده از 

رشته  دانشگاه بیرجند
  زمین شناسی

معرفی به  -تایید
ان ساز مسکن عمران و

تحویل  -جنوبی -خ
  نامه پایان

 معرفی به -تایید  طرح مرمت و احیاء مدرسه تقوي گرگان   کارشناسی ارشد  کپورهانیه خا  24



مسکن سازان  عمران و  بانگاهی به بافت پیرامون
  گلستان

  کارشناسی ارشد  نگار منصوري  25
تاثیر مجموعه یا بناهاي با ارزش استقرار 

یافته در معاصر سازي بافت هاي فرسوده  
  )ومیهبافت اطراف بازار مسجد جامع ار(

  ن دانشگاه تهرا
ابنیه و احیاء  مرمترشته 

  بافتهاي تاریخی

معرفی به  -تایید
 مسکن سازانعمران و 
آذربایجان  استان

تحویل  -غربی
  نامه پایان

  دکتري  مهناز کشاورز  26
ارزیابی رویکرد توسعه پایداردر باز 

شهر ( آفرینی بافت هاي قدیم و فرسوده 
  )خرم آباد 

  دانشگاه تهران
  ستاد -تایید  جغرافیا رشته

  هاي کهن روش هاي مداخله در بافت  دکتري  ناصر بنیادي  27
علوم  واحددانشگاه آزاد

 تهران تحقیقات و

  
  ستاد -تایید

امیر اشنویی نوش   28
ساماندهی وتوانمند سازي بافت فرسوده   کارشناسی ارشد  آبادي

  آران و بیدگل

رشته  -دانشگاه یزد
جغرافیا و برنامه ریزي 

 يشهر

  

  نامه تحویل پایان

زواره  سید محمد  29
تحلیل فضایی کالبدي بافت فرسوده   کارشناسی ارشد  بیدگلی

  شهرآران و بیدگل

رشته دانشگاه اصفهان 
جغرافیا و برنامه ریزي 

  شهري

تحویل  -ستاد -تایید
  نامه پایان

  کارشناسی ارشد  یداهللا صادقی  30
ساماندهی اسکان غیر رسمی با تاکید بر 

محله میان آباد ( هاي مردمی کتمشار
  )اسالمشهر

  -دانشگاه شهید بهشتی
جغرافیا و برنامه رشته 

  ریزي شهري

سازان  مسکن -تایید
قرارداد منعقد  - ایران

  شد

هاي فرسوده  مدیریت بحران در بافت  کارشناسی ارشد  فهیمه فرهادي  31
  )آباد بازار خرم محله پشت(شهري 

دانشگاه زنجان رشته 
برنامه ریزي  جغرافیا و

  شهري

تحویل -تمام شده 
  داده شد

  کارشناسی ارشد  سجاد زنگیشه اي  32
 -بررسی روند تغییرات کالبدي

کارکردي بافت قدیم و لزوم ساماندهی 
  )محله فیض آباد کرمانشاه(آن 

دانشگاه زنجان رشته 
جغرافیا و برنامه ریزي 

  شهري

منوط به ارسال  -تایید
مسکن ( 1فرم شماره 

  )ربسازان غ

  کارشناسی ارشد  تپه مریم حسنی قره  33
بازشناسی عملکردهاي محوري مذکز 

محله (محله با توجه به اصول پایداري 
  )اوچدکان اردبیل

دانشگاه آزاد تهران 
- واحد علوم وتحقیقات

  دانشکده هنرو معماري
  رشته معماري

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

  استان اردبیل

چگونگی تعیین محدوده هاي شهري در   دکتري  جعفريامیرحسین پور   34
  ایران

دانشگاه آزاد تهران 
- واحد علوم وتحقیقات

  دانشکده هنرو معماري
  

ساماند هی فضایی بافت فرسوده شهر با   کارشناسی ارشد  محمدصدیق امانی  35
  GISاستفاده از 

 يدانشگاه پیام نور مرکز
  تهران

  رشته جغرافیا

پایان نامه تمام شد و 
فرمهاي  - حویل شدت

  تایید شد 3و2



رویکرد تحلیلی با محدوده هاي   دکتري  آرش بغدادي  36
  )شمال تهران(ناهمگون در بافت شهري 

دانشگاه آزاد تهران 
    واحد علوم وتحقیقات

طراحی راسته مرکزي محله   کارشناسی ارشد  مدیا حکیم  37
  )12منطقه(پزخانه تهران صابون

دانشگاه آزاد تهران 
    وم وتحقیقاتواحد عل

ارزیابی رویکردهاي مرمت بافت قدیم   دکتري  کورش افضلی  38
  )نمونه کرمان (شهرهاي ایران 

دانشگاه آزاد تهران 
  واحد علوم وتحقیقات

  
  
  
  

با (تدوین معیارها و طراحی محله پایدار   دکتري  مریم سینگري  39
  )تاکید براقلیم تبریز

دانشگاه آزاد تهران 
  واحد علوم وتحقیقات
 -دانشکده هنرو معماري

  رشته شهرسازي

معرفی به  -تایید
عمران ومسکن سازان 

  منطقه شمالغرب
  )آذربایجان شرقی(

  دکتري  مریم فدایی قطبی  40
هاي حاکم بر  بازشناسی و تحلیل نظام

فضاي شهري نا خود آگاه در بافت سنتی 
  )کرمان(

دانشگاه آزاد تهران 
  واحد علوم وتحقیقات

  اريدانشکده هنرو معم
  

طرح ساماندهی مرکزمحله بافت   کارشناسی ارشد  حمید فالح زاده  41
  تاریخی شیراز

دانشگاه آزاد تهران 
  واحد علوم وتحقیقات
 -دانشکده هنرو معماري

  رشته معماري

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

  استان فارس

  دکتري  کامران علیزاده آذر  42
نوسازي دربافت شهري درمنطقه 

انی غرب با تاکید بر منظر شهري کوهست
  )مهاباد(

 - واحد علوم وتحقیقات
    هنرو معماري

  کارشناسی ارشد  ناصر پور قاسمیان  43
هزینه جهت انتخاب  -ارائه مدل سود

ساختمانهاي موجود براي بهسازي 
  اي لرزه

  دانشگاه تهران
رشته مهندسی عمران، 

گرایش مهندسی و 
  مدیریت ساخت

معرفی به  -تایید
ن و مسکن سازان عمرا

  ایران

  کارشناسی ارشد  اصغرکریمی  44
ضرورت توانمند سازي جوانان 

دربهسازي سکونت گاههاي غیر رسمی 
  دره فرحزاد

 -دانشگاه شهید بهشتی
رشته جغرافیا و برنامه 

  ریزي شهري

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

  ایران

  کارشناسی ارشد  عباس کلهري  45

اي مداخله در بافت استراتژي بهینه بر
  فرسوده  

  )بافت فرسوده همدان(
  
  

دانشگاه تبریز  رشته 
جغرافیا و برنامه ریزي 

  شهري

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

نامه به (همدان 
  )همدان ارسال شد 

فرهنگی تداوم  -بررسی علل اجتماعی  کارشناسی ارشد  رویا میرزا قوام  46
  ناپایداري دربافت هاي فرسوده

 دانشگاه الزهرا
 
 
 
  

  
  

  

معرفی به  -تاییددانشگاه آزاد واحد شهر اقتصاد سیاسی فضا ومسئله اسکان   کارشناسی ارشد  سیاوش پالیزبان  47



مطالعه موردي (غیررسمی 
  )شهرپاکدشت

رشته جغرافیا و  -ري
  برنامه ریزي شهري

عمران و مسکن سازان 
  ایران

سازي بافت  ها وباززنده بريتطابق کار  کارشناسی ارشد  منیره غریب  48
  فرسوده شهر مینو دشت

دانشگاه بین المللی امام 
رشته  -خمینی قزوین

برنامه ریزي شهري و 
  منطقه اي

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

  استان گلستان

مدیریت اعمال خطردر شرایط وقوع   کارشناسی ارشد  نونا محسن زاده  49
  )مشهد(لرزه  زمین

واحد  دانشگاه آزاد
رشته جغرافیا و  -شیروان

  برنامه ریزي شهري

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

ارسال (منطقه شرق 
  )نامه به مشهد

اثرات بازار غیررسمی زمین ومسکن   کارشناسی ارشد  جواد بشیري  50
  دراسکان غیررسمی

 - دانشگاه شهید بهشتی 
رشته جغرافیا و برنامه 

  ریزي شهري
  

  کارشناسی ارشد  دعلی صفرنژا  51

بررسی تاثیرات ونقش مشارکت مردمی 
درروند بهسازي و نوسازي بافت هاي 

  فرسوده شهري
  )اردبیل(

دانشگاه آزاد مرکزي 
  تهران

  رشته شهرسازي

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

  استان اردبیل
ارسال نامه به اردبیل ( 

(  

روح اهللا کیومرثی   52
زیافت اراضی شهري جهت توسعه با  کارشناسی ارشد  اجیرلو

  )اردبیل(فضایی کالبدي شهر  

دانشگاه آزاد واحد 
رشته جغرافیا و  -رشت

  برنامه ریزي شهري
  

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

  استان اردبیل
  نامه تحویل پایان -

هاي آسیب پذیري بافت  بررسی روش  کارشناسی ارشد  هاله سادات نبوي  53
  رابر زلزلهبازار قزوین درب

 -دانشگاه شهید بهشتی
معماري وشهرسازي 

  )بازسازي پس ازسانحه (
  

باززنده سازي محله فیض آباد کرمانشاه   کارشناسی ارشد  سید علی نوري  54
  از طریق طراحی فضاي جمعی

دانشگاه آزاد واحد علوم 
  وتحقیقات

دانشکده معماري رشته 
 طراحی شهري

 
 
 
  

  .تایید گردید 

طرح مرمت شهري مرکز محله حاجی   کارشناسی ارشد  ونفرمرضیه همای  55
  )چمن حاجی(همدان 

  دانشگاه هنر اصفهان
  دانشکده مرمت

رشته مرمت واحیاء بناها 
 وبافتهاي تاریخی

  

  تایید گردید 

تحلیل فضایی بافت فرسوده شهري   کارشناسی ارشد  رسول هاشمی  56
  درمحدوده مهر آباد بناب

 -دانشگاه شهید بهشتی
جغرافیا و برنامه رشته 

معرفی به  -تایید
  عمران و مسکن سازان



  3/5/88شمالغرب  ریزي شهري

  کارشناسی ارشد  اسماعیل امیدعلی  57

هاي فرسوده  برنامه ریزي بهسازي بافت
شهري با رویکرد مدیریت بحران 

نمونه موردي محله سوفیان (زلزله
  )شهربروجرد

  دانشگاه هنر اصفهان
گرایش (رشته شهرسازي 

امه ریزي شهري برن
  )ومنطقه اي

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

تایید  -استان لرستان
و دریافت  3فرم

تحویل  -مقاله
  نامه پایان

تحلیل سازمان فضایی وآینده نگري   کارشناسی ارشد  پور خدیجه قلی  58
  بخش مرکزي بهشهر

دانشگاه شهید بهشتی 
رشته جغرافیاو برنامه 

  ریزي شهري

رفی به مع -تایید
عمران و مسکن سازان 

 -استان مازندران
  نامه تحویل پایان

  کارشناسی ارشد  مصطفی شمشاد زاده  59
بررسی الگوهاي مشارکت 

هاي فرسوده  سازي بافت درباززنده
  )محله عامري اهواز(شهري 

دانشگاه شهید چمران 
  رشته -اهواز

جغرافیا و برنامه ریزي 
  شهري

معرفی به  -تایید
سازان  عمران و مسکن

  استان خوزستان
ارسالی توسط مسکن (

  )سازان خوزستان

  کارشناسی ارشد  بالل زارعی  60

  
تحلیل فضایی سکونتگاههاي غیررسمی 

  مسجد سلیمان
  
  
  
  

دانشگاه شهید چمران 
  رشته -اهواز

جغرافیا و برنامه ریزي 
  شهري

  
  

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

  استان
  خوزستان

ن ارسالی توسط مسک
  سازان خوزستان

  کارشناسی ارشد  سارا کبیریان مقدم  61
ترکیب فضایی عناصر با ارزش آرامگاه 

حافظ ، باغ جهان نما، باغات صفوي 
  )شیراز.... (و

دانشگاه تهران رشته 
شهرسازي گرایش 

 طراحی شهري
 
  

  
  
  

  

ساغر ساقري زاده   62
ساماندهی محله شهشهان و طراحی   کارشناسی ارشد  اصفهانی

  )اصفهان(نه اي از فضاهاي عمومی نمو
  دانشگاه هنراصفهان

  رشته معماري

  
   گردید تایید

  
  
  

  کارشناسی ارشد  زهره مهدیزاده  63
تحلیلی بروضعیت اجتماعی واقتصادي 
طرح هاي احیاء و نو سازي بافت هاي 

  )محله جویباره(فرسوده 

دانشگاه آزاد واحد نجف 
رشته برنامه ریزي  - آباد

  شهري

رفی به مع -تایید
عمران و مسکن سازان 

  استان
  منطقه مرکزي

تایید شده در کمیته (
  ) 6/3/88) (اصفهان



  رساله تحویل شد

  کارشناسی ارشد  ام البنین اوالد زاده  64
نسبی استفاده از الگوي برنامه ریزي 

مشارکتی در بهسازي و نو سازي بافتهاي 
  )امامزاده عباس ساري(فرسوده شهري 

( ساري دانشگاه پیام نور 
جغرافیا و برنامه ریزي 

  )شهري

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

( استان مازندران 
7/5/88 (  

طراحی مرکز محله پایدار در بافت قدیم   کارشناسی ارشد  اسماء رشیدي  65
  )محله مسجد ملک(کرمان 

دانشگاه آزاد تهران 
  واحد علوم وتحقیقات

معرفی به  -تایید
 عمران و مسکن سازان

  استان کرمان

نقش بازسازي بافت فرسوده در ایجاد   دکتري  غالمرضا آزاد منجیري  66
  )نمونه تهران(توسعه پایدارشهري 

University 
sainsmalaysia 

(usm) 

سازان  معرفی به مسکن
  ایران

بررسی اسکان غیر رسمی درشهر میاندو   کارشناسی ارشد  نجف امیر پور  67
  آب

دانشگاه تربیت معلم 
رشته جغرافیاو  -تهران

  برنامه ریزي شهري

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

تحویل -غ -استان آ
  نامه پایان

ساماندهی شبکه معابر درقسمت مرکزي   کارشناسی ارشد  مریم نوحه سرا  68
  بافت فرسوده خمینی شهر

دانشگاه آزاد واحد نجف 
  آباد

معرفی به عمران  - تایید
مسکن سازان منطقه 

-7/7/88مرکزي 
  نامه تحویل پایان

ارزیابی شاخص هاي شناسایی بافت   کارشناسی ارشد  جواد حقیقی  69
    فرسوده در ایران

معرفی به  -تایید
عمران مسکن سازان 

  منطقه ایران
قرارداد با ایران (

  )منعقد شد

بررسی بازده اقتصادي محدوده دخالت   کارشناسی ارشد  لیال لکزیان  70
  2مستقیم قطاع 

فردوسی  دانشگاه
رشته علوم  - مشهد

  اقتصادي

معرفی به  -تایید
عمران ومسکن سازان 

  منطقه ثامن
قرار   28/4/89در ( 

  )داد منعقد شده
  

بازآ فرینی شهري در مجموعه وکیل   کارشناسی ارشد  الهام دهقانی  71
  شیراز

دانشکده هنرهاي زیباي 
  تهران

معرفی به  -تایید
عمران ومسکن سازان 

  استان فارس

باز زنده سازي محور تاریخی اسحاق   کارشناسی ارشد  مینا صدیق  72
  بیگ شیراز

دانشکده هنرهاي زیباي 
رشته مرمت و  -تهران

احیاء بناها و بافتهاي 
  تاریخی

معرفی به  -تایید
عمران ومسکن سازان 

  استان فارس

  کارشناسی ارشد  الهام ناظمی  73
طراحی شهري مشارکت گرا دربافتهاي 

موردي عاشق آباد فرسوده، نمونه 
 اصفهان

 -دانشگاه هنر اصفهان
  رشته طراحی شهري

معرفی به  -تایید
عمران ومسکن سازان 

 -استان اصفهان



  نامه تحویل پایان

  کارشناسی ارشد  جواد بابایی  74
نقش مدیریت مشارکتی دراحیا بافتهاي 

فرسوده شهري ، نمونه موردي محله 
  نوغان

دانشگاه فردوسی 
  یارشته جغراف - مشهد

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

  منطقه ثامن
قرار  28/4/89در (

  )داد منعقد شد

  کارشناسی ارشد  محمد احمدي  75
بررسی شیوه هاي مناسب تامین مالی 
طرح بهسازي و نوسازي بافت پیرامون 

  حرم مطهر رضوي
  دانشگاه فردوسی مشهد

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

  منطقه ثامن
قرار  28/4/89ر د(

 -)داد منعقد شد
  نامه تحویل پایان

  کارشناسی ارشد  مهدي دانش  76
بررسی نگرش مالکین بافت فرسوده 
نسبت به شیوه قیمت گذاري امالك 

  توسط کارشناسان و عوامل موثربرآن

دانشگاه فردوسی 
  رشته جغرافیا - مشهد

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

  منطقه ثامن
قرار  28/4/89در 

  داد منعقد شد

  کارشناسی ارشد  امین حاتمی  77

روشها و قواعدطراحی بافت هاي 
  نابسامان شهري

نمونه موردي احیاء بافت فرسوده شهر (
 )قوچان

  

  دانشگاه آزاد تهران
رشته طراحی 

  )شهرسازي(شهري

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

  منطقه شرق

نقش مشارکت وتوانمندسازي در   دکارشناسی ارش  امیر واعظ شهانقی  78
  ساماندهی اسکانهاي غیررسمی

  دانشگاه هنر تبریز
  رشته طراحی شهري

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

  منطقه شمالغرب
نامه به دانشگاه در (

خصوص ارسال فرم 
  )و پروپوزال 1شماره 

م نوسازي و بهسازي بافت پیرامون حر  کارشناسی ارشد  محمد محمدزاده  79
  )امام رضا( مطهر

دانشگاه اصفهان رشته 
جغرافیا و برنامه ریزي 

  شهري

نامه به ثامن براي 
  تایید مجدد ا مضاء ها

  کارشناسی ارشد  مجید کرمی  80
رویکردها و سیاستها درراهبردهاي 
احیاء، بهسازي و نوسازي بافت هاي 

  فرسوده

  دانشگاه آزاد مالیر
رشته جغرافیا و برنامه 

  ریزي شهري

معرفی به  -یدتای
عمران و مسکن سازان 

 -استان مرکزي
  نامه تحویل پایان

  دانشگاه شهید بهشتی  توانمند سازي کرج  دکتري  سمیه زندیه  81

ارسال به دفتر آقاي 
  روستا

جواب  11/11/88
  آمد



نقش و جایگاه دولت و شهرداري در   کارشناسی ارشد  مصطفی محمود زاده  82
  فرآیند احیاء و بهسازي

 -ه پیام نور ساريدانشگا
رشته جغرافیا و برنامه 

  ریزي شهري

معرفی شده از مسکن 
  سازان مازندران

بررسی کیفیت کالبدي و کارکردي بافت   کارشناسی ارشد  تقی تقوي  83
  فرسوده قائم شهر محله پشت کنسرو

 -دانشگاه پیام نور ساري
رشته جغرافیا و برنامه 

  ریزي شهري

معرفی شده از مسکن 
  ندرانسازان ماز

بررسی روشهاي صنعتی تولید ساختمان   کارشناسی ارشد  علی اکبر عندلیب  84
  )سمنان(

دانشگاه آزاد واحد 
رشته جغرافیا  -سمنان

  وبرنامه ریزي شهري

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

  استان سمنان

نقش مشارکت شهروندان در ساماندهی   کارشناسی ارشد  فرهاد امیري اندي  85
  با تاکید بر سرمایه اجتماعیبافت 

 -دانشگاه پیام نور ساري
رشته جغرافیا وبرنامه 

  ریزي شهري

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

  استان مازندران

  کارشناسی ارشد  شهرام سعیدي  86
مدیریت بحران و کاهش آسیب پذیري 

مطالعه موردي (شهري با تاکیدبر زلزله 
  )فیض آبادکرمانشاه

اد مالیر رشته دانشگاه آز
جغرافیا وبرنامه ریزي 

  شهري

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

 منطقه غرب
 
 
 
  

طراحی فضاي سکونی : محله پایدار  کارشناسی ارشد  هورخش احمد نیا  87
  براي بخشی از محله شتربان تبریز

دانشگاه آزاد واحد 
رشته  -تهران مرکز

  معماري

معرفی به  -تایید
زان عمران و مسکن سا

منطقه شمالغرب 
24/3/89  

  کارشناسی ارشد  فرشته حسین قلی زاده  88
پیامدهاي اجتماعی فضایی طرح 

بهسازي ونوسازي بافت فرسوده محله 
  حکیم شیروان

دانشگاه آزاد واحد 
رشته جغرافیا  -شیروان

  وبرنامه ریزي شهري

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 
استان خراسان شمالی 

7/4/89  

رمضان اکبري نژاد   89
  دکتري  بایی

باز زنده سازي عملکردي بافت قدیم 
بابل با رویکرد همپیوندي با بافت 

  همجوار

دانشگاه پیام نور مرکزي 
رشته جغرافیا و  -تهران

  برنامه ریزي شهري

معرفی به  -تایید
مسکن سازان استان 

جهت (مازندران 
  )حمایت مالی

ی وارائه راهکارهاي ساماندهی شناسای  کارشناسی ارشد  نادر مروتی  90
  اسکان غیر رسمی سنندج

دانشگاه عالمه 
رشته علوم  -طباطبایی

  اجتماعی

معرفی به  -تایید
مسکن سازان استان 

  کردستان

  کارشناسی ارشد  الهام بیرانوند  91
طراحی مسکن در بافت تاریخی و 

نمونه موردي محله درب (فرسوده 
  )باباطاهر خرم آباد

ران دانشگاه آزاد ته
 -واحد علوم و تحقیقات

  رشته معماري
  

  دکتري  یاسر زنجیري  92
بررسی ساختار وراهبري مشارکت 
ذرپروژه هاي نوسازي بافت هاي 

 فرسوده درشهرهاي ایران

  Ulster دانشگاه 
 builtدانشکده 

environment  

قرار داد با  -تایید
  ستاد منعقد شد



 
 
  

  
  
 

  کارشناسی ارشد  راضیه کریم پور  93
برنامه ریزي شهري در مدیریت نقش 

   GISبحران زلزله با بکارگیري 
  )بافت قدیم ساري ( 

 -دانشگاه آزاد واحد نور
جغرافیا و برنامه ریزي 

  شهري

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

  استان مازندران

  کارشناسی ارشد  مه لقا نعمتی لیمایی  94
تبیین ارتقاء نوسازي شهري با اتکا بر 

بهشتی قائم  -ایه اجتماعی نقش سرم
  شهر

دانشگاه آزاد واحد 
رشته  -تهران مرکز

برنامه ریزي (شهرسازي 
  )شهري و منطقه اي

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

  استان مازندران
معرفی شده ازمسکن (

  )سازان مازندران

مدیریت ایمن سازي کالبدي بافت هاي   کارشناسی ارشد  راضیه محمد زاده  95
به استان قزوین جهت   دانشگاه شهید بهشتی  بافت تاریخی شهر قزوین - یخیتار

  حمایت معرفی شد

  کارشناسی ارشد  بابک بهمنی آزاد  96

وران از طرح هاي بهسازي  ارزیابی بهره
شهري و اصالحات بخش مسکن در 

محله هاي (گاههاي غیر رسمی سکونت
  )نابسامان شهرستان زاهدان

دانشکده علوم اجتماعی 
رشته  -نشگاه تهراندا

برنامه ریزي ورفاه 
رشته علوم (اجتماعی 

  )اجتماعی 

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

استان سیستان 
  وبلوچستان

معرفی شده (
  )ازسیستان تایید

  کارشناسی ارشد  الهه عباس زاده  97
ارزیابی اثرات اجراي طرح هاي 

مندي سکونتی  توانمندسازي بر رضایت
  )باد زاهدانمحله کریم آ(

  دانشگاه هنر تهران
رشته برنامه ریزي شهري 

  و منطقه اي

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

استان سیستان و 
  بلوچستان

  معرفی شده ازسیستان

  کارشناسی ارشد  مهدیه مهدوي  98
منظور بهسازي  برنامه ریزي راهبردي به

نمونه معماري (هاي فرسوده شهري  بافت
  )شهر بابل

 -گاه آزاد واحد نوردانش
رشته جغرافیا و برنامه 

  ریزي شهري

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

استان مازندران 
معرفی شده از 

مازندران 
  10/5/89تایید

ویزگی هاي اقلیمی، معماري خانه هاي   کارشناسی ارشد  شیرکوه محمدي  99
  دوره صفویه در اصفهان

 -دانشگاه هنر اصفهان
  عماريرشته مطالعات م

معرفی شده از 
  رد شد -اصفهان

  کارشناسی ارشد  محمد محمد زاده  100

بافت فرسوده، بهسازي یا نوسازي؟ 
  )مطالعه موردي منطقه ثامن مشهد(

نوسازي و بهسازي بافت : محورپروزه 
  )ع(پیرامون حرم مطهرامام رضا 

دانشگاه اصفهان رشته 
جغرافیا وبرنامه ریزي 

  شهري

  معرفی شده در ثامن
ایید و به ثامن اعالم ت

  10/5/89 - شد
تحویل پایان نامه و 

  تایید نهایی
  
  



  کارشناسی ارشد  الهام فدوي  101
کاربرد اصول رویکرد توسعه درونی 
دربهبود فضایی عملکردي بافت هاي 

  )تهران 17نمونه موردي منطقه (شهر 

دانشگاه آزاد واحد 
رشته طراحی و  -قزوین

برنامه ریزي شهري و 
  منطقه اي

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

  ایران

  کارشناسی ارشد  ثمره برارپور  102
سازي  نقش توسعه درونی و باززنده

مناطق قدیمی و فرسوده شهري و 
  ناکارآمد درتوسعه کالبد شهري قائمشهر

دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد نور رشته جغرافیا و 

  برنامه ریزي شهري

معرفی به  -تایید
کن سازان عمران و مس

  استان مازندران
  )مراجعه خود(

  دکتري  عاطفه عمید  103

شاخصه هاي (ساعته در ایران  24شهر 
کیفیت بخشی به زندگی، دربافت شهري 

 24پیرامون حرم امام رضا، درطول 
  )ساعت

University of 
Westminster 

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

تایید -منطقه ثامن
  بردهثامن و معرفی نام

  کارشناسی ارشد  مرضیه فرقانی  104
استراتژي مداخله در سکونتگاههاي غیر 

  رسمی
  )نمونه موردي تبریز(

سازمان مدیریت صنعتی 
دوره هاي مدیریت (

 )شهري

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

  منطقه شمالغرب
  )مراجعه خود(

  کارشناسی ارشد  میالد عبدیان  105

  
فرسوده شهر  سازماند هی فضایی بافت
محله ( GISکرمانشاه با استفاده از 

  )الدین کرمانشاه جمال
  

دانشگاه آزاد واحد نجف 
رشته جغرافیاو  - آباد

  برنامه ریزي شهري

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

منطقه غرب 
  )کرمانشاه(

  کارشناسی ارشد  رحمن ملکی  106
ارزیابی ساختار اجتماعی و کالبدي 

محله (آباد  ده شهر خرمهاي فرسو بافت
  )مولوي

دانشگاه آزاد واحد 
جغرافیا و  -مالیر
  ریزي شهري برنامه

معرفی به  -تایید
عمران و مسکن سازان 

  لرستان

نقش مشارکت مردمی در بهسازي   کارشناسی ارشد  علی نیازپور  107
  پیام نور تهران مرکز  کالبدي بافت قدیم شهري کرمانشاه

تأیید نامه ارسالی از 
انشاه جهت عقد کرم

  قرارداد

  کارشناسی ارشد  جو سمیراسادات سعادت  108

نوسازي و بهسازي بافت فرسوده 
پیرامون حرم امام رضا با تاکید بر 

 هاي کالبدي توسعه پایدار شاخص

  

دانشگاه آزاد واحد علوم 
  تحقیقات تهران

تأیید نامه ارسالی از 
ثامن جهت عقد 

  قرارداد

  اسی ارشدکارشن  ملیحه نیک نیا   109

چگونگی تحقق ابعادکالبدي توسعه 
پایدار در بهسازي و نوسازي بافت شهري 

 )بافت فرسوده کوي سجادیه(

  

دانشگاه آزاد واحد 
  قزوین

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 

  کارشناسی ارشد  کانی درضا شاکر ار  111
هویت بخشی بافت تاریخی شهر اردکان 

ه نمون(با تأکید بر فرآیند اصالت بخشی 
  )محله چرخاب:موردي 

دانشگاه آزاد اسالمی 
  واحد علو م وتحقیقات

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 

 تحویل داده –تمام شد دانشگاه هنر اصفهان طراحی شهري با رویکرد پایداري   کارشناسی ارشد  حسین الیاسی رسکتی   112



محیطی در محله هاي همجوار با راه 
  آهن 

دانشکده معماري و 
  شهرسازي 

  .شد 

  کارشناسی ارشد  شهر بانو براري طرقچی   113
سنجش کیفیت زندگی و مقایسه آن در 

یک ( بافت فرسوده و بافت جدید 
  )  مطالعه تطبیقس از شهر آمل

دانشکده علو م انسانی  
اجتماعی رشته جغرافیا و 

  برنامه ریزي شهري 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 

  سی ارشدکارشنا  سمیرا سادات سعات جو  114

نوسازي و بهسازي بافت فرسوده 
با ) ع(پیرامون حرم مطهر امام رضا 

تاکید بر شاخص هاي کالبدي توسعه 
  )محله نوغان: نمونه موردي( پایدار 

  
  

دانشگاه آزاد اسالمی 
  واحد علوم تحقیقات 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 

سید محمد رضا    115
  کارشناسی ارشد  خسروي 

نطباق پذیري نوسازي ارزیابی میزان ا
انجام شده در بافت فرسوده محله 

جوالن با اصل ساختار سنتی محالت در 
  نوشهر سازي 

دانشگاه آزاد اسالمی 
  واحد قزوین 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 

  کارشناسی ارشد  سعید فالح علی آبادي   116
) EOP(تدوین طرح عملیاتی در برابر 

براي دریافت تاریخی یزد مطالعه 
  موردي محله فهادان یزد

دانشگاه تهران دانشکده 
  محیط زیست 

  
تحویل داده  –تمام شد 

  .شد 
  
  
  

  کارشناسی ارشد  محمد علی محمدي   117

موانع و محدودیت هاي ناشی از 
سکونتگاههاي غیررسمی در راستاي 

شهر : نمونه موردي( توسعه پایدار شهري
  )  همدان

دانشگاه آزاد اسالمی 
  واحد مالیر 

تحویل داده  –مام شد ت
  .شد 

  کارشناسی ارشد  حسین دادشی   118

باز شناسی موانع تحقق مشارکت 
شهروندان در بهسازي و نوسازي بافتهاي 

محله : نمونه موردي -فرسوده
  ساغریسازان و رودبارتان  رشت 

وزارت علوم ، تحقیقات و 
فناوري دانشگاه بین 

 –المللی امام خمینی 
دانشکده معماري و 

  رسازي شه

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 

  کارشناسی ارشد  معصو مه حسینلو   120

برنامه ریزي گسترش سیاست هاي مسکن 
بخش عمومی در شهرها براي مهار بازار 

شهر :غیر رسمی مسکن ، نمونه موردي 
  تهران 

دانشگاه شهید بهشتی 
دانشکده معماري و شهر 

  سازي  

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 

  کارشناسی ارشد  نا حاجیان می  121

در ( طرح نوسازي مجتمع هاي مسکونی 
حد توان اقتصادي ساکنین محله پامنار 

  LSFبا استفاده از تکنولوژي ) تهران
مجتمع مسکونی : نمونه موردي

   فرهنگیان 

دانشگاه تربیت مدرس 
  دانشکده هنر و معماري 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 



  رشناسی ارشدکا  مجید اسکندر پور   122
بهسازي بافت هاي فرسوده شهري با 
تاکید بر رویکرد مشارکت شهروندي 

  )محله دوالب تهران: مطالعه موردي(

وزارت علوم ،تحقیقات و 
فناوري دانشکاه شهید 

دانشکده علوم  –بهشتی 
  زمین  

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 

  کارشناسی ارشد  فاطمه زنده بودي   123

لترونیک از دیدگاه موانع تحقق دولت ا
شهروندان شهر تهران مطالعه تطبیقی 
شهروندان مناطق بافت فرسوده و غیر 

  فرسوده 

دانشگاه عالمه طباطبایی 
دانشکده علوم اجتماعی 

  و علوم ارتباطات 

  
  

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  
  
  

  کارشناسی ارشد  سپیده سیف اللهی فخر   124

الگوي راهبردي طراحی فضاهاي 
 ی امن شهريهمگان

محله خاك سفید : نمونه موردي(  
 )تهران

  

دانشگاه هنر اصفهان 
 –دانشکده شهرسازي 

  معماري  

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 

  کارشناسی ارشد  نفیسه فرمهینی فراهانی   125

نقش مدیریت بحران زلزله در سماندهی 
فضایی بافت هاي فرسوده  –کالبدي 

( اراك  شهر: شهري نمونه مورد مطالعه 
  ) محله رودکی

دانشکاه تربیت معلم 
دانشکده علو م  –تهران 

 جغرافیایی 
 
 
 
   

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 

  کارشناسی ارشد   مهناز خدا کرمی   127
احیاء و بازنده سازي بافت فرسوده 
بخش مرکزي شهر با تأکید بر برنامه 

  ریزي مشارکتی   

دانشگاه آزاد اسالمی 
  واحد مالیر 

  
تحویل داده  –ام شد تم

  .شد 
  
  

: ساماندهی و احیاء بافت هاي فرسوده   کارشناسی ارشد   سکینه جمشید زاد  128
  نمونه موردي مرکز شهر ایالم 

دانشگاه آزاد اسالمی  
 –واحد تهران مرکزي 

دانشکده ادبیات و علوم 
  گروه جغرافیا  –انسانی 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 

  اسی ارشد کارشن  علی مهدي   129

بررسی و تحلیل سالمت زیست و 
دسترسی به شاخص هاي سالمت در 
: مناطق حاشیه نشین مورد مطالعاتی 

  محلۀ شاد قلی خان شهر قم 

  دانشگاه تهران 
تحویل داده  –تمام شد   دانشکدة جغرافیا  

  .شد 

  کارشناسی ارشد   زینب مقامی فرد   130
بررسی مشارکت مردمی در ساماندهی 

مطالعه موردي (بافت هاي کهن پایدار 
  )دزفول:

دانشگاه شهید چمران 
  اهواز 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 

تحویل داده  –تمام شد دانشگاه بین المللی امام مداخله در بافت ها ي فرسوده شهري بر   کارشناسی ارشد   فرهاد یزدانی   131



اساس اصول توسعه پایدار با استفاده از 
نظام پشتیبانی تصمیم گیري فضایی 

  ل  محله پیر مادر اردبی:نمونه موردي(

  .شد   قزوین )ره(خمینی

  کارشناسی ارشد   باقر پور جواد اصل   132
 معاصرسازي میدان آق مسجد اهر  

 
  

دانشگاه شهید بهشتی 
دانشکده معماري و 

  شهرسازي

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 

  کارشناسی ارشد   عباس کاظمی سی سرا   133

بافت فرسوده با بهره گیري از  نوسازي
نمونه موردي ( اصول شهرسازي اسالمی 

 )محله صیقالن رشت: 
 
 
 
  

دانشگاه آزاد اسالمی 
  واحد علوم تحقیقات  

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  
  
  

  کارشناسی ارشد   ناصر شیخکانلوي میالن   134

فضایی بافت هاي  –تحلیل اجتماعی 
کید بر فرسوده شهري جهت بهسازي با تا

 توسعه پایدار 

 نمونه موردي محله ( اجتماعی 

  )نعمت آباد تهران 
  

 –دانشگاه شهید بهشتی 
  دانشکده علوم زمین 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   تارا جمالی شهنی   136
طراحی فضاي شهري در پهنه هاي 

ارزشمند تاریخی نمونه موردي 
  محدوده حصار طهماسب تهران :

نشگاه آزاد اسالمی دا
واحد علوم تحقیقات 

  تهران 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

طراحی مسکن در سکونتگاههاي   کارشناسی ارشد   علویه السادات علوي   137
  غیررسمی در تهران  

دانشگاه تهران پردیس 
هنر هاي زیبا دانشکده 

  معماري 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

بررسی تطبیقی ساختار مدیریتی مراکز   د کارشناسی ارش  احیائی   138
  )نمونه موردي بوشهر( تاریخی شهرها 

دانشگاه آزاد اسالمی 
دانشکده معماري و 

  شهرسازي واحد مرکزي 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   کلثوم عالیی   139
فضایی بافت فرسوده  –مدیریت کالبدي 

بافت :نمونه مورد مطالعه ( شهري 
  )  محله آمل وده شهر بانوفرس

دانشگاه پیام نور واحد 
ساري دانشکده علوم 

  انسانی 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   احسان احمدي   140

طراحی مجموعه چند منظوره با رویکرد 
باز آفرینی عرصه هاي ناکار آمد در 

 فرهنگی همدان  –محور تاریخی 

  

دانشگاه آزاد اسالمی 
دانشکده  –دان واحد هم

  هنر و معماري 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   نساء صحرایی   141
ساماندهی بافت هاي فرسوده در 

( راستاي توسعه درون زا و پایدار شهري 
  )کوي یوسفی شهر اهواز: نمونه موردي

دانشگاه شهید چمرا ن 
  اهواز 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

اصول گردشگري فرهنگی و کاربست آن   کارشناسی ارشد   زاده  هانیه عباس  142
 –در طراحی شهري محور تاریخی 

 –دانشگاه تهران 
  دانشکده شهرسازي 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 



    فرهنگی حرم تا شمس شهر خوي 

143  
  کارشناسی ارشد   کاظم قربانی   

سامان شهري خیابان دهم فروردین یزد 
بافت شهري تاریخی  بینبا رویکرد تألیف 

  و میانی 

دانشکده  –دانشگاه یزد 
  هنر و معماري 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

ساختار فضایی بافت  –تحلیل مکانی   کارشناسی ارشد   رضا شریفی زاده   144
  فرسوده با رویکرد توسعه پایدار 

مرکز  –دانشگاه پیام نور 
  ساري 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   سلیمی سمیه   145

تدوین راه کار هاي مشارکت مردمی در 
نوسازي بافت هاي فرسوده شهري با 
رویکرد برنامه ریزي مشارکتی نمونه 
موردي ، محله هاي عالی آباد ، صلح 

آباد ، چهار صد دستگاه و جفره ماهینی 
  شهر بوشهر 

دانشگاه سیستان و 
  بلوچستان 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   میثم حسن زاده   146

بررسی توزیع فضایی خدمات و امکانات 
( شهري با تاکید بر عدالت اجتماعی 

محالت صد دستگاه ،خورشید کال و 
  شهر بابل )موزیرج

دانشگاه پیام نور مرکز 
  ساري 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   ولی اهللا ربیعی فر   147
کالبدي و اجتماعی  ارزیابی ابعاد و

مسکن با رویکرد توسعه پایدار شهري 
  )شهر کرج8منطقه :مطالعه موردي (

وزارت علوم ،تحقیقات و 
فناوري دانشگاه هنر 

و  دانشکده معماري
  شهرسازي  

  
  

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   صالح کرمانی   148

بررسی عوامل پیدایش و رشد 
ی در اطراف شهر سکونتگاههاي غیر رسم

کرج و ارائه راهکار هاي برنامه ریزي 
شهري و منطقه اي در ساماندهی 

: سکونتگاههاي غیر رسمی نمونه موردي 
  محله حصار باال 

پردیس –دانشگاه تهران 
هنر هاي زیبا دانشکده 

  شهر سازي 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   فریکا فاروقی   149

ي طراحی شهري با تدوین معیار ها
رویکرد باز آفرینی مبتنی بر فرهنگ 

براي ارتقاء گردشگري فرهنگی در بافت 
بخشی از بافت : نمونه موردي ( قدیم 

  )تاریخی سنندج

دانشگاه تربیت مدرس 
  دانشگده هنر و معماري  

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
 
  

  کارشناسی ارشد   مسعود مدانلو جویباري   150

سعه درونی و استفاده از بررسی نقش تو
ظرفیت هاي موجود در بازساخت  بافت 

منطقه سه شه : فرسوده ،مطالعه موردي 
  ساري  

 –دانشگاه گلستان 
  دانشکده علوم انسانی  

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

تحویل داده  –تمام شد  –دانشگاه شهید بهشتی طراحی فرایند مدیریت ذي نفعان در   کارشناسی ارشد   مریم شرافتخواه آذري   151



فتهاي فرسوده شهر پروژه هاي نوسازي با
اردبیل و شناسایی چالش هاي پیاده 

  سازي آن 

دانشکده معماري و 
  شهرسازي 

  .شد 
  

روزآمد سازي فضاي شهري در بافت   کارشناسی ارشد   علی پور اکبرنایینی   152
  ) بازار زنجان : نمونه موردي ( تاریخی 

 –می دانشگاه آزاد اسال
  واحد علوم تحقیقات 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   سیده مریم مهدویه   153
بررسی رویکرد جامعه محور در کاهش 

نمونه ( خطر پذیري شهر در برابر زلزله 
  )محله فهادان: موردي 

دانشگاه شهید بهشتی 
دانشکده معماري و شهر 

سازي گروه بازسازي پس 
  از سانحه 

تحویل داده  –شد تمام 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   وحید محکی   154

قابلیت سنجی و ارزیابی ایجاد مسیر 
( هاي پیاده در بافت هاي تاریخی و کهن 

بافت مرکزي شهرتهران : نمونه موردي 
  )  12منطقه  –

دانشگاه کردستان 
دانشکده هنر و معماري 

 گروه شهر سازي 
 
 
 
 
  

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   مینو باغبانی   155

بهبود ساختار اکولوژیک بافتهاي فرسوده 
شهري از طریق شبکه فضاهاي سبز و باز 

و اراضی ذخیره نوسازي با رویکرد 
نمونه ( طراحی اکولوژیک منظر شهري 

  )شهر تهران  12موردي منطقه 

دانشگاه تهران دانشکده 
محیط زیست گروه 

  طراحی محیط 

حویل داده ت –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   امیر قاسمی مقدم   156

تحلیلی بر اثرات افتراقات فضایی و 
اجتماعی در شکل گیري فرهنگ جرم زا 

( در محله هاي مرفه و غیر مرفه شهري 
شهر : بافت فرسوده نمونه مورد مطالعه 

  )بابلسر 

 –دانشگاه پیام نور 
- دانشکده علوم انسانی 

  ساري  گروه جغرافیا مرکز

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   مریم رضایی قلعه   157
طراحی منظر بخشی از ناحیه آران در 

محور مشترك شهر آران و بیدگل با 
  رویکرد اجتماعی 

پردیس  –دانشگاه تهران 
دانشکده  –هنرهاي ریبا 

  منظر 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  رشد کارشناسی ا  مریم رمضانی   158
طراحی منظر بخشی از ناحیه آران در 

محور مشترك شهر آران و بیدگل با 
  رویکرد اجتماعی 

پردیس  –دانشگاه تهران 
دانشکده  –هنرهاي ریبا 

  منظر 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   نعمت اله اصالنی   159
سامان دهی و احیاء بافت هاي فرسوده 

اجتماعی آن  شهري و تاثیرات فرهنگی و
  در خمینی شهر  

دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد نجف آباد دانشکده 

  علوم انسانی   

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   زهره  حمیدي   160
تحلیل نقش امالك وقفی در پویایی بازار 

زمین و مسکن شهري با تاکید بر بافت 
منطقه ویژه : فرسوده نمونه موردي 

دانشگاه پیام نور مرکز 
  ساري 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  



  ي ساري بافت مرکز

  کارشناسی ارشد   حمید رضا تلخابی   161
  توسعه درونی شهر اراك 

با تاکید بر بافت هاي فرسوده بخش (
  ) مرکزي 

  دانشگاه خوارزمی 
دانشکده علوم 

  جغرافیایی 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  
  

  کارشناسی ارشد   احمد باقري خلیلی   163
طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده 

محله پشت بازار : نمونه موردي ( بهشهر 
(  

دانشگاه آزاد اسالمی 
  واحد علوم تحقیقات 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   سارا جاللی   164
تدوین اصول طراحی مفصل بین بافت 

شهري و مجوعه قدسی حرم مطهر 
  رضوي 

آزاد اسالمی دانشگاه 
  واحد تهران مرکزي 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   ساره نجوا   165
بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ در طراحی 

مرکز : نمونه موردي (شهري مرکز شهر 
  شهر شیراز ، مجموعه کریمخانی زند 

دانشگاه یزد دانشکده 
  هنر و معماري 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   ریم قهرمانی م  166
ارتقاء کیفیت زیست در سکونتگاههاي 

کوي خضر : نمونه موردي "غیر رسمی 
   "شهر همدان

دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد علوم تحقیقات 

  استان مرکزي 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   هوشنگ آتش جامه   167
نقش و جایگاه دولت در ساماندهی 

ههاي غیررسمی شهر اردبیل سکونتگا
  محله موردي سلمان آباد  

دانشگاه پیام نور مرکز 
  رشت 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   مریم یار احمدي   168
بررسی تاثیر طراحی مجموعه گنجعلی 
خان بر فرایند توسعه سازمان فضایی 

  شهر کرمان 

دانشگاه آزاد اسالمی 
  واحد تهران مرکزي 

تحویل داده  –شد  تمام
  .شد 
  

ساماندهی ساختار مرکز تاریخی شهر   کارشناسی ارشد   مه لقا حکمت   169
  کرمان با رویکرد ارزش هاي شهري 

دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد علوم تحقیقات 

  تهران 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   طیبه رضایی نوري   170

اکید ارزیابی سیاست هاي فضایی با ت
بافت فرسوده و تاثیر آن بر ساختار 
( فضایی شهر نمونه موردي منطقه ثامن 

  مشهد ) مرکزي 

  دانشگاه پیام نور مشهد 
تحویل داده  –تمام شد 

  .شد 
  

طراحی و ساماندهی محله ساغریسازان   کارشناسی ارشد   فاطمه مرزبان پناه   171
  رشت با تکیه بر اصول نوشهر سازي 

المی دانشگاه آزاد اس
  واحد قزوین 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

بازنده سازي بافت تاریخی محله سفلی   کارشناسی ارشد   محمود ستایش   172
  )اصفهان(خوراسگان 

دانشگاه شهید بهشتی 
دانشکده معماري و 

  شهرسازي 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  
  
  



  کارشناسی ارشد   طاهره بابا ئیان   173

مدیریت شهري در  بررسی نقش عملکرد
توسعه فضایی و کالبدي حاشیه شهرهاي 

  میانی
مطالعه ) سکونتگاههاي غیررسمی (  

سکونتگاههاي غیررسمی شهر : موردي 
  بابل 

( دانشکده علوم انسانی 
  ) گروه جغرافیا

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

وده بررسی کیفیت زندگی در بافت فرس  کارشناسی ارشد   رحیم اکبري بنگر   174
  شهري محله اجابن بابل 

( دانشگاه آزاد اسالمی 
  ) واحد نور

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر   کارشناسی ارشد   زیبا کرامت آذر   175
  حس مکان در بافت فرسوده شهر ارومیه  

( دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد علوم تحقیقات 

آذربایجان غربی 
و مهندسی  دانشکده فنی 
 (  

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   ویدا عیسی خانی   176

باز طراحی کالبدي بناهاي با ارزش 
تاریخی به منظور بهبود  –فرهنگی 

کارکرد اقتصادي بافت فرسوده شهر 
 نمونه موردي مجموعه پاکیاري_ شیراز 

(  

دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد علو تحقیقات 

  بروجرد 

تحویل داده  –شد  تمام
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   جمال غالمی   177
طراحی الگوهاي مناسب معماري در 

بافت هاي نابسامان شهري استان گلستان 
  مطالعه موردي شهرستان علی آباد کتول 

دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد شبستر دانشکده 

  هنر ومعماري

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  ارشناسی ارشد ک  سمیه ابراهیمی  178
بررسی راهکارهاي توانمند سازي 

غیررسمی ، نمونه موردي سکوتتگاههاي 
   محله افغان آباد شهر گنبد کاووس : 

وزارت علوم ، تحقیقات و 
 –فناوري دانشگاه هنر 
دانشگاه معماري 

  شهرسازي 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   سیده فاطمه حسینی   179
تاالب "اندهی بافت حاشیه طراحی و سام

با رویکرد گردشگري  "عینک رشت
   زیستی

دانشگاه آزاد اسالمی 
  واحد علوم تحقیقات 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   سارا شمس   180

معاصر سازي بافت مسکونی با رویکرد 
  مینا  –محله 

محله ساغر یسازان شهر : مطالعه موردي 
  رشت   

اسالمی دانشگاه هنر 
  تبریز 

دانشکده معماري گروه 
  طراحی شهري

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

طراحی گذر گاه فرهنگی در بافت   کارشناسی ارشد   فرنوش نکوئی   181
  فرسوده شهر کرد با رویکرد باز آفرینی 

دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران غرب 

  دانشکده فنی و مهندسی 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

182 
معرفت حسین  زهرا

  کارشناسی ارشد   خانلو 
در ارزیابی آسیب پذیري  GISنقش 

فضاهاي شهري و بافت هاي فروسوده با 
مطالعه موردي ( تأکید بر زمین لرزه 

دانشگاه پیام نور 
دانشکده علوم اتنسانی 

  مرکز ساري 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  



  )شهر ساري 

  رشد کارشناسی ا  امین میرزایی   183

انتخاب سیستم هاي اجرایی مناسب از 
فناوري هاي نوین ساخت در پروژه  هاي  

نوسازي  بافت هاي فرسوده با رویکرد 
مطالعه موردي بافت (مدیریت ریسک 

  )چوگیا(فرسوده ابیوردي 

دانشگاه آزاد اسالمی 
  واحد شوشتر 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد   آرزو منفرد   184

قاء کیفیت محیطی در بافت فرسوده ارت
شهري از طریق اولویت بندي شاخصهاي 
اقتصادي ،اجتماعی و کالبدي با استفاده 

شهر : نمونه موردي( ANPاز مدل 
  )همدان

دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد همدان دانشکده 
هنر و معماري، گروه 

  شهرسازي 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  ارشد  کارشناسی  سپیده مدنی  185

بررسی نگرش مالکان نسبت به بهسازي و 
نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و 

با تأکید بر منطقه ( عوامل موثر بر آن 
  ) سراب 

دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد قوچان دانشکده 

علوم انسانی ،گروه 
  آموزشی علوم اجتماعی 

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  

  رشدکارشناسی ا  شوریده قاسم نژاد  181

نقش مدیریت یکپارچه ي شهري در 
( ساماندهی سکونتگاههاي غیررسمی

محله هاي پشت کنسرو : مطالعه موردي
  )و گونی بافی قائمشهر

دانشگاه پیام نور مرکز 
  ساري

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 

  مقاله مانده

  کارشناسی ارشد  فاطمه اوالدزاده  182

ارزیابی محالت نابسامان شهري و ارائه 
براي ارتقاء آن؛ کارهاي مناسب راه

محله آذري نشین : مطالعه موردي
  شهر ساري) ترك محله(ها

دانشگاه آزاد اسالمی 
  واحد نور

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

طراحی واحدهاي مسکونی براي   کارشناسی ارشد  سمیرا حاجب  183
  ساکنین مناطق غیررسمی

دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد علوم تحقیقات 

  یجان غربیآذربا

تحویل داده  –تمام شد 
  .شد 
  

  کارشناسی ارشد  حدیثه قیصري  184

هاي  یابی پایگاه ارزیابی و مکان
چندمنظوره مدیریت بحران پس از 

وقوع زلزله در مناطق قدیم شهري با 
: ، مطالعه مورديGISاستفاده از 

  محدوده بافت قدیم کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسالمی 
    زوینواحد ق

  کارشناسی ارشد  فریبرز منصوري میانرود  185
ارزیابی ناپایداري توسعه شهري در 

نشین؛ منطقه مورد  مناطق حاشیه
  آباد کرمانشاه شهرك دولت: مطالعه

دانشگاه شهید چمران 
    اهواز

  کارشناسی ارشد  وسف رحمتیی  186

شناسی طرح ساماندهی و  آسیب
هاي غیررسمی  توانمندسازي سکونتگاه

آباد  محله مهدي: شیراز؛ مطالعه موردي
  )بس کتس(

  اتمام  دانشگاه گیالن



  حسین زاد مرضیه  187
طراحی تاالر شهر در بافت فرسوده شهر   کارشناسی ارشد  92زمستان 

  ارومیه
دانشگاه آزاد اسالمی 

   حد ارومیهوا

  سید سوده نجات  188
  کارشناسی ارشد  1393تابستان 

ریزانه در  هاي برنامه سیاستتدوین 
خصوص استفاده از اراضی بالاستفاده، 
رهاشده و بایر با تأکید بر رویکرد توسعه 

محله خواهر امام : نمونه موردي(درونی 
  )شهر رشت

دانشگاه آزاد اسالمی 
  مامات  واحد قزوین

  اسماء پیله  189
  کارشناسی ارشد  1393تابستان 

ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه 
سازي میدان امام خمینی و  راه پیاده

  ي آن گانه هاي شش خیابان

دانشگاه بوعلی سینا 
  اتمام  همدان

  کارشناسی ارشد  امیرعباس عطائیان  190

هاي  طراحی شهري خیابان در بافت
شهري تاریخی براساس بازآفرینی 

؛ مطالعه موردي خیابان مبنا فرهنگ
  مسجد جامع یزد

  اتمام  دانشگاه تهران

 


