
 بنام خدا

  رزومه علمی

        نام  و نام خانوادگی: نجما اسمعیل پور

  محل كار: دانشگاه يزد ، مجتمع هنر و معماري، گروه شهرسازي.

 najmaesmailpoor@yazd.ac.ir                                                                                             ايمیل:

najmaesmailpoor@yahoo.com 

 سوابق تحصیلی:

 1374-فارغ التحصیل دوره كارشناسی جغرافیا از دانشگاه يزد-

 1376 -گاه تبريزفارغ التحصیل دوره كارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ريزي شهري از دانش-

 1387فارغ التحصیل دوره دكتري جغرافیا و برنامه ريزي شهري از دانشگاه -

 سوابق اجرائی:

 معاون آموزشی دانشکده هنرومعماري دانشگاه يزد

 سال 2به مدت  20/7/98كمیته اخالق دانشگاه يزد از عضو 

 سال 2به مدت  21/2/99عضو كارگروه بازديدكننده دانشگاه هاي علمی و كاربردي استان زا 

 به مدت يک سال 22/5/99عضو كانون تفکر شهر هوشمند از 

 سال 2به مدت  17/5/95عضو كمسییون موارد خاص دانشگاه يزد از 

 عالیق تحقیقاتی:

 برنامه ريزي زمین و مسکن شهري-

 برنامه ريزي مشاركتی -

 رشد و توسعه شهر -

 سوابق اموزشی: 

 در دانشگاه یزد های کارشناسی، ارشد و دکتری دروس تدریس شده در دوره -الف

 مقطع نام درس ردیف مقطع نام درس ردیف

 كارشناسی روش تحقیق 9 كارشناسی جغرافیاي شهري 1

  2كارگاه برنامه ريزي شهري  10 كارشناسی حقوق و قوانین شهري 2

 كارشناسی ارشد برنامه ريزي كاربري زمین 11 كارشناسی مديريت شهري 3

 كارشناسی ارشد برنامه ريزي مسکن 12 كارشناسی رنامه ريزي منطقه ايب 4

mailto:najmaesmailpoor@yazd.ac.ir
mailto:najmaesmailpoor@yahoo.com


 كارشناسی ارشد مديريت شهري 13 كارشناسی مسکن 5

 كارشناسی ارشد 1كارگاه برنامه ريزي شهري  14 كارشناسی 2طرح شهرسازي  6

 كارشناسی ارشد 1كارگاه طراحی شهري  15 كارشناسی كارگاه مطالعات شهري 7

 دكتري سیستمهاي شهري  16 كارشناسی بر شهرشناسی درامدي 8

   17 كارشناسی قوانین تطبیقی اداره شهرها 9

 

 ترجمه کتاب:

نوشته: كلوديو آكیولی وفوربس داويدسون، انتشارات ، ابزاري جديد در مديريت شهري-ارزيابی بازار زمین شهري .1

 The Land Market Assessment, a new tool in urban managemen -1390، زمستان آرمانشهر 

 Density، 1390، زمستان تراكم در توسعه شهر؛ نوشته: كلوديو آكیولی وفوربس داويدسون، انتشارات آرمانشهر .2

in urban development 

ات دانشگاه يزد ، برنامه ريزي يک اجتماع خوب، )نوشهرگرايی در تئوري و عمل(، نوشته جیل گرنت، انتشار .3

1397.-Planning the Good Community: (New Urbanism in Theory to Practice) 

بررسی تطبیقی تجارب اروپايی، نوشته مونت سرات پرجا ايستاوي و نسا -اجتماعات و مسکن شهري پايدار .4

 1398وينستون، اننتشارات دانشگاه يزد.

Sustainable Communities and urban Housing- A comparative European Perspective.  

 :پژوهشی -مندرج در مجالت علمیمقاالت 

مجله جغرافیا و برنامه ريزي محیطی، بررسی رابطه رشد افقی سريع شهر يزد و تحركات جمعیتی در اين شهر،  -1

 .124-105، 34، پیاپی 1388تابستان 

نمونه موردي: محله حسن آباد -هاي غیررسمی و ارائه راهبردهاي ساماندهی آنهابررسی وضعیت مسکن در سکونتگاه -2

 .89، بهار4، شماره 1، نشريه مطالعات و پژوهشهاي شهري و منطقه اي، دوره يزد

پژوهش و برنامه ريزي بررسی تاثیر رشد پراكنده بر نابودي اراضی كشاورزي صفا شهر و راهبردهاي تعديل آن، مجله   -3

 .1390، بهار 4شهري، سال دوم، شماره 

پیرامون اين شهر، نشريه  رشد افقی سريع در شهر يزد و مقايسه مشخصات سفرهاي درون شهري در محدوده مركز و  -4

 .88، زمستان 30، شماره 14علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ريزي، سال 

علمی و پژوهشی دماي شهر يزد ناشی رشد سريع آن،مندرج در مجله  سبیتغییر كاربري اراضی كشاورزي و افزايش ن  -5

 .37-54، 1388، بهار و تابستان 12جغرافیا و توسعه ناحیه اي، شماره

پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی  _مندرج در نشريه علمی .تغییرات اقلیمی و تأثیر آن در محیطهاي شهري  -6

 .4ه مسلسل دانشگاه تبريز؛ سال دوم ، شمار

پژوهشی  –مبانی طراحی اقلیمی واحدهاي مسکونی شهر يزد ) مبانی حرارتی ونورگیري( ،مندرج در فصلنامه علمی  -7

 . 1383، تابستان  2سرزمین، سال اول ، شماره 

 مندرج در مورد نمونه: محله كشتارگاه در شهر يزد.  -بازآفرينی بافتهاي فرسوده شهري با تاكید بر بسیج اجتماعی -8

 .1391، سال 15لعات و پژوهشهاي شهري و منطقه اي شماره پژوهشی مطا –مجله علمی 



تحلیل توزيع فضايی كتابخانه هاي عمومی شهر يزد. داراي گواهی پذيرش از نشريه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه  -9

 ريزي دانشگاه تبريز

)مورد نمونه: خیابان كاشانی در بافت میانی -آن ارزيابی اختالط كاربري در فضاي شهري خیابان و راهکارهاي ارتقاي -10

 پژوهشی تحقیقات جغرافیايی –داراي گواهی پذيرش چاپ از نشريه علمی  -شهر يزد(

11-Urban growth management techniques with an emphasis on controlling the growth of 

dispersed, (Certificate of acceptance), Journal Social Issues & Humanities, Vol 2, No 12, 

2014 

سال –بررسی توزيع فضايی مراكز انتظامی و رابطه ان با میزان جرم در شهر يزد، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی  -11

 93پايیز  –سوم شماره يازدهم 

12- Urban forest locating using GIS and RS to develop urban forestry (case study: Yazd 

city),AYER, 2015, vol:3, pp: 459-467 

13-  Redesigning Bazaar, Based on its Collective Memories Formation and Retention 
Case Study: Bazaar Khan, City of Yazd , Vol.13/No.39/Jul-Aug 2016 

گرايی )مورد نمونه محالت هاي مختلف رشد شهر با اصول نوشهرمیزان سازگاري محالت شهري شکل گرفته در دوره -14

مويدي، امام جمعه و هوشنگ مرادي در شهر كرمان(، داراي گواهی پذيرش چاپ براي درج در نشريه مظفري، جوي

 برنامه ريزي شهري  پژوهشی جغرافیا و –علمی 

 مورد يیبر اصول نوشهرگرا دیبا تأك يدر محالت شهر یسکونت و واحد مسکون طیمح تیفیك يمند تيسنجش رضا -15

 .96، زمستان 31، نشريه علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ريزي شهري، شماره فر شهر كرمان یهمت دینمونه: محله شه

سنجش كیفیت زندگی در محالت شهري در راستاي ارتقاء كیفیت زندگی مورد نمونه محله قلعه شهر بافق، نشريه  -16

 96، بهار 28علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ريزي شهري، شماره 

، نمونه موردي: محله سنگ سیاه شیراز –نجش میزان تاب آوري محالت تاريخی در برابر زلزله و راهکارهاي ارتقاء ان س -17

 1، شماره 5، دوره 1397معماري و شهرسازي پايدار، 

محله مورد نمونه: -تأمین خدمات شهري اهالی براي بندي بافت قديم شهر يزد و مشاركترابطه ساختار محله -18

 1390زمستان  1شماره  -شهرومعماري بومی علمی تخصصی در فصلنامهمندرج .آباددولت

، "بررسی سیاستهاي مسکن شهري در كشورهاي شرق و جنوبشرق آسیا با تاكید بر پیشنهاد سیاست ها براي ايران -19

 .21، شماره 11، دوره 1396، مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن

نقش شهرداريمطالعه موردي: محدوده منطقه  شهرهاي ايـران با تأ كید بربررسی علل وقـوع تخلفات ساختمانی در  -20

 .29تا  17، ص 1398، تابستان 31نشريه مطالعات شهري ، شماره  .شهريزد3

تحلیل نابرابري فضايی در برخورداري از كاربريهاي خدمات شهري؛ نمونة موردي: شهر يزد، فصلنامه برنامه ريزي  -21

 98، پايیز 34شماره دوم، پیاپی فضايی)جغرافیا(، سال نهم،

پیش بینی تغییرات كاربري اراضی و تعیین الگوي رشد شهري با استفاده از مدل زنجیره اي ماركوف و تصاوير ماهواره  -22

اي چند زمانه )مورد پژوهس: شهر اراک، نشريه كاوشهاي جغرافیايی مناطق بیابانی، سال هفتم، شماره اول بهار و 

 .98تابستان 



نشريه جغرافیا و آمايش شهري و منطقه اي. سال دهم، شماره  -فضايی شهر اراک –می الگوي رشد كالبدي تحلیل ك -23

 . تابستان1399، سال 35

بررسی وضعیت ظرفیت سازي اجتماعی در محالت شهري و رابطه آن با مشاركت در بازآفرينی بافت هاي فرسوده   -24

، 1397، 5سال سوم، شماره ريزي توسعه شهري و منطقه اي،  ، فصلنامه برنامهنمونه موردي: محله فهادان يزد()

 تابستان

، فصلنامه سنجش كیفیت زندگی در محالت بافت تاريخی و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه: بافت تاريخی شهر يزد -25

 .1399، بهار 1، شماره 31جغرافیا و برنمه ريزي محیطی، دوره 

تهاي میانی با كاربست مدل معادالت ساختاري )نمونه موردي سافتهاي آسیب هاي ناشی از توسعه میان افزا در باف -26

 داراي گواهی پذيرش قطعی چاپ مطالعات ساختار و كاركرد شهري،، نشريه میانی شهر اراک

تبیین نقش منزلت اجتماعی محله در گرايش به بازآفرينی آن به روش معادالت ساختاري )نمونه موردي بافت میانی  -27

 ه مطالعات شهري، داراي گواهی پذيرش قطعی چاپ، نشريشهر اراک

28- Investigating the relationship between mixed land-use and social capital in the 

neighborhoods formed in different historical periods of Kerman city (a case study of 

Ganjalikhan, Shahr, 24 Azar, Ghadir and Pansad Dastgah neighborhoods),under Final 

review 

 همایشهای ملی و بین المللی درمنتشر شده  مقاالت

 Hosingبررسی اثرات بحران جهانی بر بازار مسکن شهرهاي ايران، مورد نمونه شهر يزد، همايش بین المللی  -1

assets, housing people ،ه(. )پذيرش خالصه مقال2009سپتامبر  1-4، انگلستان، گالسکو 

محله مورد نمونه:  -نقش مشاركتهاي مردمی در بازآفرينی بافتهاي فرسوده شهري با تأكید بر بسیج اجتماعی -2

، دومین همايش ملی بهسازي و بازآفرينی بافتهاي تاريخی، فرسوده و سکونتگاههاي شهر يزدكشتارگاه در 

 ، بصورت چاپ در كتاب مقاالت.89غیررسمی، شیراز، ارديبهشت 

  1378كتاب همايش سال شهرسازي ،  بازار زمین شهري و نقش آن در توسعه شهر مندرج درارزيابی   -3

در فرآيند ساخت شهرهاي جديد) با تأكید بر   (NGOs)مکانیزمهاي مشاركت مردم و سازمان هاي غیر دولتی  -4

 1384بخش مسکن( ، پذيرفته و چاپ شده در كتاب همايش بین المللی شهرهاي جديد .

و انجمن هاي داوطلبانه پذيرفته شده و چاپ شده  (NGOs)كردهاي اجتماعی سازمانهاي غیردولتی شناسايی كار -5

 . 1383چشم انداز توسعه پايدار شهر تهران،  –در همايش ملی توسعه محله اي 

مقايسه تطبیقی مديريت استراتژيک مصرف آب در بافت قديم و جديد شهر يزد با تاكید بر مشاركت مردمی،  -6

 .)داراي پذيرش خالصه مقاله(1390اسفند  4-2ن المللی دانش سنتی مديريت منابع آب، همايش بی

مناسب سازي بافت تاريخی شهر يزد براي سکونت جوانان )مطالعه موردي:  محله شش بادگیري(. پذيرفته شده  -7

 .1390ديريت شهري، مشهد. ارديبهشت بصورت چاپ و ارائه درسومین كنفرانس برنامه ريزي و م

اي عمومی با استفاده از تاكسونومی عددي. ههجش میزان برخورداري نواحی مختلف شهر يزد از خدمات كتابخانسن -8

پذيرفته شده براي  -چهارمین كنفرانس ملی برنامه ريزي و مديريت شهري -با همکاري فرزانه دستاو سمانه ايرجی

 درج در لوح فشرده.



شهري خیابان، نمونه موردي: خیابان رحمت آباد شیراز ، اولین  عوامل موثر در افزايش فعالیت پیاده در فضاي -9

 فاطمه ايزدي -نجما اسمعیل پور -همايش زندگی بین المللی  پیاده در شهر، نويسندگان: علی سلطانی

به   Qanats; the hidden architect of Yazd historical city : پذيرفته شده با عنوان مقاله چکیده -10

 2012نوامبر  9-8لندن  -انگلستان – urban change in Iran -لی كنفرانس بین المل

تبیین معیارهاي فضاي شهري خاطره انگیز ارائه و پذيرفته شده در كنفرانس بین المللی طراحی شهري از تئوري   -11

 1391میالدي به بعد. سال  1950تا عمل در ايران از اواخر دهه 

شهري از طريق طراحی و احد همسايگی ارائه و پذيرفته شده در  اجتماعی در بافتهاي -ارتقا انسجام كالبدي -12

 1391میالدي به بعد سال  1950كنفرانس بین المللی طراحی شهري از تئوري تا عمل در ايران از اواخر دهه 

ان ارائه و پذيرفته شده بعنو -كارآمد شهري با اتکا بر آراي شهروندان نمونه موردي : محله يعقوبی شهر يزد مديريت -13

 93ارديبهشت  30قزوين  -مقاله برتر در اولین همايش ملی شهرسازي و معماري در گذر زمان 30

مطالعه موردي:محله گودال  CPTEDبررسی عوامل كالبدي موثر بر ناامنی وجرم خیزي فضا با تاكید بر رويکرد  -14

 1392ريزي و مديريت شهري سا لزد ارائه و پذيرفته شده در پنجمین كنفرانس ملی برنامهمصلی در شهر ي

نمونه موردي: محله  علل عدم تمايل مردم به سکونت در بافت هاي فرسوده تاريخی و راهبردهاي مقابله با آن -15

 1392ريزي و مديريت شهري سا لرائه و پذيرفته شده در پنجمین كنفرانس ملی برنامهزد اشیخداد در شهر ي

بررسی رابطه طالق و امنیت اجتماعی در محالت شهر يزد، ارائه و پذيرفته شده در همايش ملی خانواده و امنیت  -16

 1392سال 

موردي: شهر ونک در استان  در حفاظت از اراضی كشاورزي شهرها )نمونه (TDR) ساز و كار انتقال حق توسعه -17

شهري با نگرش فناوريهاي  چهارمین همايش بین المللی عمرانارائه و پذيرفته شده بصورت سخنرانی در  اصفهان

 سنندج -1392اسفند  13 -نوين

و  17 -اولین كنفرانس ملی خدمات شهري و محیط زيست -تحلیل توزيع فضايی مراكز انتظامی سطح شهر يزد  -18

 .مشهد مقدس -1392مهرماه  18

، ارائه و پذيرفته شده در ششمین كنفرانس ملی EFQMاصفهان به روش  8ارزيابی عملکرد شهرداري منطقه  -19

 آبان ، مشهد مقدس. 22و  1393،21ريزي و مديريت شهري سالبرنامه

لی اي، ارائه و پذيرفته شده در ششمین كنفرانس مهاي مداخله در زمینهاي قهوهفرصتها، چالشها و شیوه -20

 آبان ، مشهد مقدس. 22و  1393،21ريزي و مديريت شهري سا لبرنامه

ريزي و تحلیلی بر توزيع مکانی فضاي سبز شهر مهريز ارائه و پذيرفته شده در ششمین كنفرانس ملی برنامه -21

 آبان  22و  21، 1393مديريت شهري سا ل

 -مردم. مطالعه موردي : خیابان فرحزادي طراحی سامان بصري مطلوب خیابانهاي شهري با تکیه بر توقعات كیفی -22

 93مهر  19تهران. همايش ملی نظريه هاي نوين در معماري و شهرسازي. قزوين 

مطالعه موردي : خبابان  –بررسی كیفیت هاي بصري مطلوب خیابانهاي شهري منتج ازتوقعات كیفی شهروندان  -23

رمت، شهرسازي و محیط زيست پايدار. شهید محمد مهدي فرحزادي تهران. دومین همايش ملی معماري، م

 .1393مهر  12همدان.

http://www.civilica.com/Paper-URBANPLANING05-URBANPLANING05_142=بررسی-عوامل-کالبدی-موثر-بر-ناامنی-وجرم-خیزی-فضا-با-تاکید-بر-رویکرد-CPTED-مطالعه-موردیمحله-گودال-مصلی-در-شهر-یزد.html
http://www.civilica.com/Paper-URBANPLANING05-URBANPLANING05_142=بررسی-عوامل-کالبدی-موثر-بر-ناامنی-وجرم-خیزی-فضا-با-تاکید-بر-رویکرد-CPTED-مطالعه-موردیمحله-گودال-مصلی-در-شهر-یزد.html
http://www.civilica.com/Paper-URBANPLANING05-URBANPLANING05_123=علل-عدم-تمایل-مردم-به-سکونت-در-بافت-های-فرسوده-تاریخی-و-راهبردهای-مقابله-با-آننمونه-موردی-محله-شیخداد-در-شهر-ی�.html
http://www.civilica.com/Paper-URBANPLANING05-URBANPLANING05_123=علل-عدم-تمایل-مردم-به-سکونت-در-بافت-های-فرسوده-تاریخی-و-راهبردهای-مقابله-با-آننمونه-موردی-محله-شیخداد-در-شهر-ی�.html


تبیین مولفه هاي تاثیرگذار بر سازمان بصري خیابانهاي شهري. نمونه موردي: خیابان فرحزادي تهران. كنفرانس  -24

 1393اسفند  7 –ملی شهرسازي ، مديريت شهري و توسعه پايدار. تهران 

مبانی كالبدي مسکن سنتی ايران بعنوان الگوي مسکن پايدار، اولین كنفرانیس ملی  كندوكاوي در اصول و -25

 1393اسفند  7شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار،تهران. 

اولین كنفرانس ملی شهرسازي مديريت ،كندوكاوي در معنا و ماهیت اراضی شهري با تاكید بر اراضی قهوه اي -26

 1393،شهري و توسعه پايدار

سومین كنگره بین المللی عمران ، معماري و ،هاي برنامه ريزي شهري موثر بر میزان مصرف انرژي در شهرها مولفه -27

 1393،توسعه شهري

راهبردهايی به منظور  وارائه space syntax تحلیل ساختار كالبد بخش مركزي شهر اسفراين با استفاده از فن -28

 1393،هر فردااولین همايش ملی در جستجوي ش،افزايش امنیت در ان

اولین كنفرانس ملی شهرسازي مديريت ،كندوكاوي در معنا و ماهیت اراضی شهري با تاكید بر اراضی قهوه اي -29

 1393،شهري و توسعه پايدار

30- causes of constructive violations in cities of Iran with an emphasis on building 

density and providing its reductive solutions- case study Farrokhshahr, International 

Conference on Economics Management and Social Sciences, 2015 

همايش بین المللی معماري،عمران و ، هاي محله خالق  اولويتبندي محالت تاريخی برزن فهادان به لحاظ سنجه -31

 .1394،شهرسازي در هزاره سوم

همايش بین المللی ،ب درآمد شهرداري ها با تاكید بر پايدارسازي آنمروري بر تجارب و روش هاي كس -32

 .1394،معماري،عمران و شهرسازي در هزاره سوم

سومین كنگره بین المللی عمران ، معماري و ،مولفه هاي برنامه ريزي شهري موثر بر میزان مصرف انرژي در شهرها -33

 1394،توسعه شهري

سومین كنگره بین المللی  ،هري ،نمونه ي موردي خیابان امام خمینی مشهدارتقا هويت كالبدي در كالبد خیابان ش -34

 1394،عمران ، معماري و توسعه شهري

دومین كنگره بین المللی افق هاي جديد  ،ارتقا تصوير پذيري در كالبد بافت تاريخی، نمونه موردي گذر ناجی يزد -35

 .1394،در معماري و شهرسازي

 1394،معماري اسالمی میراث شهري و توسعه پايدار،همايش هدر آمدي بر مفهوم شهر يادگیرند -36

 ،شهر استهبان درآمدي بر مبانی برنمه ريزي توسعه گردشگري شهري با رويکرد برندسازي مطالعه موردي -37

 .1394،كنفرانس بین المللی معماري شهرسازي عمران هنر ومحیط زيست

دومین كنفرانس بین المللی دستاوردهاي  ،شهري بازشناسی اصول تنظیم مجدد به منظور مديريت توسعه زمین -38

 .1395،شهري نوين پزوهشی در مهندسی عمران، معماري و مديريت

دومین كنفرانس بین المللی دستاوردهاي نوين پزوهشی  ،مرور برخی تجارب بکارگیري كدهاي فرم بنیاد در جهان -39

 .1395،شهري در مهندسی عمران، معماري و مديريت



40- developing a process for land readjustent in order to urban land management, 

Inernational conference on Civil Engineering Architecture Cityscpe,2016. 

اولین مسابقه كنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی  ،مروري بر تجارب بکارگیري تنظیم مجدد زمین در جهان -41

 1395،در ايران

اولین مسابقه  ،قايسه تطبیقی دو روش مديريت زمین شهري تجمیع زمین و تنظیم مجدد زمینبررسی و م -42

 1395،كنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ايران

اولین مسابقه كنفرانس بین المللی جامع  ،نحوه بکارگیري كدهاي فرم بنیاد در ساماندهی بافت هاي روستا شهري -43

 1395،علوم مهندسی در ايران

همايش بین المللی افق  ،آشنايی با ساختار و وظايف شهرداري ها و شوراهاي شهر )مطالعه موردي شهر برازجان -44

 .1395،شهرها هاي نوين در مهندسی عمران معماري و شهرسازي و مديريت فرهنگی

ان معماري همايش بین المللی افق هاي نوين در مهندسی عمر ،پیشینه آشنايی با شهرداري و شوراهاي هاي جهان -45

 .1395،شهرها و شهرسازي و مديريت فرهنگی

دومین كنفرانس بین المللی شهرسازي ، مديريت و توسعه  ،ديدگاه هاي مختلف در تشريح كیفیت زندگی -46

 .1395،شهري

بافت تاريخی  محله مسکونیFMEA ارزيابی و تحلیلی شاخصهاي پايداري اجتماعی محالت مسکونی با روش -47

 1395فرانس بین المللی شهرسازي ، مديريت و توسعه شهري،شهر كرمان، دومین كن

بررسی تجارب تاب اوري در كشورهاي خارجی،، دومین كنگره بین المللی عمران، معماري و مديريت بحران،  -48

1396 

تبیین مهفهوم تاب آوري و سنجش شاخصهاي آن در سوانح طثیعی، دومین كنفرانس بین المللی مهندسی  -49

 .1396راحی شهري،عمران، معماريی و ط

شناسايی معیارهاي رتبهبندي اراضی قهوهاي مستعد تمین مسکن، سومین همايش ملی و سومین همايش   -50

 1395، بین المللی عمران ، معماري و شهرسازي در هزاره سوم

روشها و معیارهاي شناسايی اراضی قهوهاي موجود در شهرها )نمونه موردي شهر بجنورد(سومین همايش ملی و  -51

 1395ین همايش بین المللی عمران ، معماري و شهرسازي در هزاره سوم،سوم

ولويتبندي محالت تاريخی برزن فهادان به لحاظ سنجه هاي محله خالق با كاربرد سیستم اطالعات جغرافیايی،  -52

 1395سومین همايش ملی و سومین همايش بین المللی عمران ، معماري و شهرسازي در هزاره سوم،

اراضی قهوه اي بافت تاريخی شهر يزد جهت توسعه مجدد)نمونه موردي بافت تاريخی شهر  سنجش پتانسیل -53

 1395يزد(، سومین همايش ملی و سومین همايش بین المللی عمران ، معماري و شهرسازي در هزاره سوم،

لی عرمان برنامه ريزي توسعه گردشگري با رويکرد برندسازي)مطالعه موردي شهر استهبان(، كنفرانس بین امل  -54

 .25/5/96معماري و شهرسازي ايران معاصر ، تهران، 

ابعاد و مولفهها و شاخصهاي موثر بر امنیت محالت شهري، چهارمین همايش بین المللی معماري ، عمران و   -55

 1397شهرسازي در آغاز هزاره سوم، تهران 



ي: محله فهادان، محله آتشکده ررسی رابطه سرمايه اجتماعی و اختالط كاربري در محالت شهري )نمونه مورد -56

 1397، ششمین كنگره ملی عمران، معماري و توسعه شهري، تهران و محله امامشهر در شهريزد(

، اولین همايش بین المللی و پنجمین تبیین نظري استراتژي هاي توسعه میان افزا در چارچوب نوشهرگرايی -57

 1398همايش معماري و شهرسازي پايدار، تهران 

مايل اهالی به بهبود كیفیت كالبدي مسکن خود در سکونتگاه غیررسمی مورد بررسی رابطه امنیت تصرف و ت -58

اولین همايش بین المللی و پنجمین همايش معماري و شهرسازي ، نمونه: محله شهید معقول در شهر مشهد

 1398پايدار، تهران 

 4نمونه موردي:  -بررسی رابطه فرم شهر با رفتار سفر خانوارها و میزان مصرف سوخت در سفرهاي روزانه  -59

هفتمین كنفرانس ملی پژوهش هاي كاربردي در مهندسی عمران، معماري و مديريت  ،محله در شهر بجنورد

 1399،تهران شهري

 طرح پژوهشی:تهیه 

مورد  -در تأمین خدمات شهري براي مشاركت بر گرايش شهروندان متغیرهاي موثربررسی مجري تهیه طرح  .1

 1390در دانشگاه يزد. بافت قديم شهر يزدآباد در محله دولتنمونه: 

یت از محالت بافت قديم شهر يزد و رويکرد مردم به علل برون رفت جمع "همکار اصلی تهیه طرح پژوهشی  .2

 1391سکونت در اين بافتها به كارفرمايی شركت مادر تخصصی عمران و بهسازي مسکن سازان كل كشور. سال 

 .1384پروژه ارزيابی طرح هادي شهر تفت ) ارزيابی حین تهیه طرح(،  .3

  د:اسامی دانشجویان و پایان نامه های دفاع شده کارشناسی ارش

عتاريخ  دفا نام دانشجو عنوان  پايان نامه/رساله دكتري تخصصی رديف  
 

-راهنما
 مشاور

1 
 محیط از مردم ادراک به توجه با شهري خیابان طراحی

 خیابان :پیاده نمونه موردي افزايش فعالیت منظور به

 شیراز شهر( آباد رحمت محدوده)قصرالدشت
 فاطمه ايزدي

اسفند
1390 

 راهنما

2 

طراحی خیابان شهري مبتنی بر قابلیت شکل گیري و 
نمونه موردي: خیابان امام  "ثبت خاطرات جمعی 

خمینی ِشهر يزد، حدفاصل میدان شهید بهشتی و 
 میدان امیر چخماق

ی فاطمه تقواي
 حسین زاده

اسفند
1390 

 راهنما

3 
اجتماعی در بافت هاي شهري  –ارتقاء انسجام كالبدي 
نمونه موردي : بافت  "همسايگی  از طريق طراحی واحد

 فرسوده محله قصرالدشت شیراز

فاطمه 
 كريمیان

91تابستان  راهنما 

4 
بررسی و ارزيابی سطح پايداري اجتماعی درمحالت 

 بافت قديم يزد
 

حمید ه 
يزديگلوردي  

1390بهمن  مشاور 

5 
ارائه مدل بومی مسکن شهر يزد)نمونه موردي:محله 

 فهادان و محله قاسم آباد(
 راهنما 1393بهمن الهام كارآموز

6 
 تحلیل ساختار بافت كالبد بخشه مركزي شهر اسفراين

به منظور ارائه spsace syntax با استفاده از  
 راي توسعه آتی آنبراهبردهايی 

 راهنما 1393مهر زهره نصريان

7 
مکانیابی جنگلهاي شهري با رويکرد توسعه جنگلداري 

 افیايیبه كمک سامانه اطالعات جغر
قاسم زارع 

 بیدكی
 مشاور 1393مهر

https://www.civilica.com/Paper-NCSAC05-NCSAC05_053=تبیین-نظری-استراتژی-های-توسعه-میان-افزا-در-چارچوب-نوشهرگرایی.html
https://www.civilica.com/Paper-NCSAC05-NCSAC05_021=بررسی-رابطه-امنیت-تصرف-و-تمایل-اهالی-به-بهبود-کیفیت-کالبدی-مسکن-خود-در-سکونتگاه-غیررسمی-مورد.html
https://www.civilica.com/Paper-NCSAC05-NCSAC05_021=بررسی-رابطه-امنیت-تصرف-و-تمایل-اهالی-به-بهبود-کیفیت-کالبدی-مسکن-خود-در-سکونتگاه-غیررسمی-مورد.html


 باز طراحی كالبد خیابان شهري بر اساس هويت كالبدي 8
پرنیان رحیم 

 زاده نسخی
 94بهمن 

 راهنما

9 
برنامه ريزي زمین هاي قهوه اي در محله حاشیه نشین 

 كشتارگاه يزد با رويکرد بهبود وضعیت اقتصادي
سوگند 
 علیمی

 1395مهر 
 راهنما

10 
ه ريزي بافت هاي فرسوده شهري با رويکرد تنظیم برنام

 مجدد زمین ، نمونه موردي : محله حسن آباد شهر يزد

سولماز 
اصغري 
 شهريور

 1395مهر 
 راهنما

11 
برنامه ريزي تجمیع قطعات بافت هاي فرسوده شهري با 

 بافت:  موردي نمونه زمین، مجدد تنظیم بر كیدأت
 يزد فرسوده

سید حجت 
 موسوي

 1395مهر 
 راهنما

12 
بر  تدوين راهنماي برنامه ريزي مصرف انرژي با تاكید

 كاربري زمین نمونه موردي : سعیديه شمالی همدان
94بهمن  بهاره سیفی  

 راهنما

13 
 شرو بر كیدأساماندهی بافت هاي فرسوده شهري با ت

(زدي آباد حسن محله:  موردي نمونه)  بنیاد فرم كدهاي  
رضوان 
 طاهرنیا

5139مهر   
 راهنما

14 
بازتعريف شاخص هاي مکانی موثر بر ارتقاي پايداري 
اجتماعی با تاكید بر باز آفرينی محالت بافت تاريخی 

 شهرها )نمونه موردي:محله شیخداد(

امین بلوچ 
 اكبري

 1395مهر 

 راهنما

15 
علل وقوع تخلفات ساختمانی در حوزه ساخت و سازهاي 

ها ) مطالعه موردي آن مسکونی و ارائه راهکارهاي كاهش
 شهر يزد( 3منطقه 

 زهرا هروي
بهمن 
1395 

 راهنما

16 

رتبه بندي اراضی قهوه اي مستعدتامین مسکن 
وراهکارهاي ارتقاانگیز سمايه گذاران بخش خصوصی 

 شهربجنورد(-درآن)نمونه موردي 
 96مهر ناصره نوذري

 راهنما

17 
ر ارائه پیشنهاد برنامه ريزي محالت شهري با تاكید ب

 ارتقاي امنیت)نمونه موردي: محله آزادشهر(
 96مهر رها حجازي

 راهنما

18 
راهبردهاي ارتقا كارآيی استفاده از زمین شهري در 

بافت تاريخی شهريزد با تاكید بر سیاست توسعه مجدد 
 زمین

فاطمه فروغی 
 نسب

 96مهر
 راهنما

19 
امکان سنجی راه اندازي دفاتر خدمات نوسازي در 

تاريخی ) نمونه موردي محالت تاريخی  محالت بافت
 شهر يزد(

 96مهر مرضیه هادي
 راهنما

20 
ارائه راهکارهاي گذار از محله شهري به محله خالق 
شهري )نمونه موردي محله )برزن( فهادان از بافت 

 تاريخی شهر يزد(

فرشته 
 رضائیان

 96مهر
 راهنما

21 
ه هاي باز آفرينی محالت بافت تاريخی با تاكید بر پروژ

 نمونه موردي : محله شیخداد يزد -محرک توسعه 
حسن 

 فرخنده
 96مهر

 راهنما

22 
ارتقاء گردشگري با تاكید بر پروژه هاي محرک توسعه 

 (محله فهادان)در بازآفرينی بافتهاي فرسوده تاريخی 
احمد 

 خويشاوند
 97مرداد 

 راهنما

23 
 ارزيابی مکانی كاربري هاي حیاتی و حساس شهري با

 يکرد پدافندغیر عامل )نمونه موردي شهر نايینرو
محمدرضا 

 زمانی
 97مهر 

 راهنما

24 
به كارگیري رهیافت ظرفیت سازي اجتماعات محلی به 
 منظور تقويت مشاركت در بازافرينی بافت هاي فرسوده

 شهري:نمونه موردي محله كشتارگاه يزد

وحید 
 محمدي

97 
 راهنما

25 

 ماعی و اختالطاجت نجش رابطه میان سرمايهس
كاربري در محالت شهري )نمونه موردي: محله فهادان 
در بافت تاريخی، محله آتشکده در بافت میانی و محله 

 امامشهر در بافت جديد شهر يزد(

مريم عرب 
 بافرانی

97 

 راهنما

26 
د و سنجش كیفیت زندگی در بافت تاريخی شهر يز

 راهکارهاي ارتقاي آن

 مهسا زارعیان
97اسفند   

 راهنما

27 
ند راهبردهاي انطباق زيرساختهاي شهري با اصول پداف

موجود تأكید بر آسیب شناسی زيرساختهاي غیرعامل با  
 نمونه موردي شهر يزد

 98 عاطفه اكبري
 رانما

 برنامه ريزي محالت شهري با تاكید بر تاب آوري آن ها در برابر 28
 سیالب )مطالعه موردي شهر مرودشت(

مصطفی 
 نوروزي

98 
 راهنما



افت برنامه ريزي بهبود وضعیت معابر مستعد پیاده راه سازي در ب 29
 هاي تاريخی مطالعه موردي: بافت تاريخی شهر يزد

محمدعلی 
 حبیبی

99 
 راهنما

اريخی و بررسی تطبیقی الگوي مصرف زمین مسکونی در دو بافت ت 30
 جديد شهر يزد

شکوفه 
 میراحمدي

99 
 مشاور

31 
هاي توسعه رشد شهر با تاكید بر استراتژي تبیین الگوهاي

نمونه موردي شهر اراک-میان افزا  
فاطمه 

 اسمعیل پور
99 

 مشاور

                            

                                 

 


